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MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

136 ncı Birleşim 

10 . 7 . 7967 Pazartesi 

îçindskiler 
Sajrf.» 

1. — Geçen tutanak özeti 546:547 

2. — Gelen kâğıtlar 547:551 

3. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 551,559,588 

1. — Ankara Milletvekili İbralhim Sıt-
fkı Hatipoğlaı'nun, çiftçilerin üretim araç
ları ithalinin aracılara bırakılmasına, kre
di açılmasına ve şeker pancarı bedelleri
nin ödenmesine dair demeci 551:552 

2. — Ankara Milletvekili Kemıal Bağ-
cıoğlu'nun; İkinci Beş Yılhfk Kalkınma 
Plânı uygulaması esaslarına dair kanun 
tasarısının Anayasa Komisyonuna hava
lesine dair önergesi (1/367) '559:560 

3. — Grup Başkan/vekilerinin, Genel 
Kurulun Salı günleri de saat 15 - 20 ara
sında toplanmasına dair önergeleri 588:589 

4. — Görüşülen işler 552,560,583 

1. — Tarihî kıymette'ki bâzı silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe 
edilmesi hakkında kamın tasarısı ve Mil-

Sayf» 
lî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/72) (S. Sayısı : 266) 552,590:593 

2. — Tasarruf bonoları ihracı hakkın
da kanun tasarısı ile Aydın Milletvekili 
Reşat Özarıda'nm, 223 sayılı Yatırımlar fi
nansman fonu teşkili ve tasarruf bonoları 
ihracı hakkındaki Kanunun 15 nei mad
desinin değiştirilmesi haklkında kanun 
teklifi, Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf bo
noları hakkındaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddele
rin ilâvesi ha/kkm(da kanun teklifi ve 
Kayseri Milletvekili Turfhan Feyzioğlu ve 
5 arkadaşının Yatırımlar finansman fonu 
teş'kili ve tasarruf bonioları ihracı hakkın
daki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair 27 .4 .1962 tarih ve 47 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 

(1/224, 2/102. 2/222, 2/30) (S. Sayı
sı : 293) 552:557;583 .'588,598:601 
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Sayfa 
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 

Üyesi Me,brure Aksoley'in, 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci 
maddesinin sıonuna bir bend eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/254) (S. Sayı
sı : 298; 557:559 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine ekli (A/ l ) sayılı cet
velin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve İçişleri ve Plân komisyonları rapora. 
• (2/145) (S. Sayısı : 244) 560 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Arslan Bıora ve 5 arkadaşımın, 444 
sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (2/404) (S. Sayısı : 281) 560:562,594: 

597 
6. — Cumhuriyet Senatosu Istanibul 

Üyesi Rifat Öztürfeçine'nin Gümrük ve Te
kel Bakanlığı teşkilât ve görevleri hak
kındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde ek
lenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanunun 
1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı Ka
nunun değiş'tirdlmesi hakkında kanun tek
lifi ve Gümrülk ve Tekel ve Plân komis
yonları raporu. (2/401) (S. Sayısı : 243) 562:565 

7. — Millî Eiğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka-

Sayfa 
nuna bağlı kadno cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair 2 . 7 . 1 9 6 2 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/378) (S. Sayısı : 317) 565:567 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si M. Nuri Âdemoğlu'mm, 5247 sayılı İs-
tanlbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanununa ek kanun teklifi ile Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztünk-
çine'nin, 5247 sayılı İstanbul Üniversiteleri 
Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna 
ait 7161 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin (Tıp, Hukuk, Edelbiyat ve İkti
sat) fakültelerinin 5517 sayılı (Orman 
Fakülteleri) Kanununa bağlı (\1) sayılı 
cetvelin ve 12 . 4 . 19)62 tarih ve 43 sayılı 
Diş Hekimliği fakülteleri Kuruluş Kadno 
Kanununun (1) sayılı cetvelinde değişik
lik yapılmadı hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları. (2/532, •2/528) (S. Sayısı : 423) 567:568 

9. — 654 sayılı Toplum Zalbıtası kurul
ması hakkında Kanuna ek kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı. (1/31.6) (S. Sayısı : 318) 568:578 

10. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 36Ö6 sayılı 
Kanuna ek (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları. (1/317) 
(S. Sayısı : 319) 578:583 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sayın üyelerden bazılarına başkanlık tezke
resinde gösterilen sürelerle izin verilmesi, 

Maliye Komisyonu Başkanlığının; İstanbul 
Milletvekilli Reşit Ülker'in, befeçi parasının kal -
dırıılmasma dair kanun teklifimin, aynı konu
daki tasarıyı görüşmek üzere kurulmuş olan 
Geçici Komisyona havalesi hakkındaki teske
resi kabul olundu. 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan, Ada-
na'nm Kadirli ilçesine bağlı bâzı köylerde vu-
kubulan dolu âfetine ve bu âfetten zarar gö
renlere yardım yapılmasına ve 

Mardin Milletvekilli İbrahim Aysıoy da, Mar • 
din, Diyarbakır ve Urfa illerinde görülen sü-
<ne böceğinin tanımsal ürünlere yaptığı hasara 
dair gündem dışı demeçte bulumdular. 

546 — 
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Idarei Umumıiyei Vilâyet Kanununda deği
şiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair 19. 7. 1963 tariMi ve 30'6 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve 

Köy Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
18. 7. 1963 tarihli ve 286 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarıları ile 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 2 arka
daşının bâzı suç ve cezaların affı hakkında 
3 . 8 . 1966 tarihli ve 780 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesinin ilk fıkrası ve (A) bendinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul olundu. 

Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve askerî mal
zemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi hak
kındaki kanun tasarısının maddeleri kabul olu-

Yazıh Soru 
1. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-

san'ın, 1961 döneminden bugüne kadar dış ge-

TEKLlF 
1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 

Fethi Tevetoğlu'nun Türk Bilimler Akademi
si kanunu teklifi. (2/556) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

TEZKERELER 
2. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 88 nci 

maddesi gereğince Millet Meclisine sunulan 
Sayıştay raporunun gönderildiğine dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi. (3/692) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

3. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/693) Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

RAPORLAR 
4. ,— İzmir Milletvekili Settar Iksel'-

in, yasama dokunulmazlığın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/106) (S. Saysı : 352) 

5. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-

narak tümü açık oya sunuldu ise de, oyların 
ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 
tasarısı ve ilgili tekliflerin maddeleri üzerin
deki görüşmelere- bir süre devam olundu. 

10 . 7 . 1967 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,35 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Denizli 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Ankara 

Ali Rıza Çetiner 

zilere katılan Başkanlık Divanı üyeleri ile Mil
letvekillerine dair yazılı soru önergesi, Millet 
Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. (7/432) 

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 353) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizreli'-
nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/177) (S. Sayısı : 354) 

7. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman 
Şeref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yük-
sel'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/452) (S. Sayısı : 355) 

8. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/486) (S. Sayısı : 356) 

9. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından Mürekkep Karma Komisyon 
rapo.ru. (3/37) (S. Sayısı : 357) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

— 547 — 

http://rapo.ru
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10. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma komisyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 
358) 

•11. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nnn, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/539) (S. Sayısı : 359) 

12. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nım, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana 
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/560) (S. Sayısı : 
360) 

13. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın, yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. 
Sayısı : 361) 

14. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı • 
362) 

15. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa vo 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/45'5) ('S. Sayısı : 363) 

56. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığmın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/484) (S. Sayısı : 364) 

17. — Adana Milletveili Turhan Dilligil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/480) (S. Sayısı : 365) 

18. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/546) (S. Sayısı : 366) 

19. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/547) (S. Sayısı : 367) 

20. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/548) (S. Sayısı : 368) 

21. — Adana Milletvekili Tufhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi \~ Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/586) (S. Sayısı : 369) 

22. — Adana Milletvekili Turhan DilligiPin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/595) (S. Sayısı : 370') 

23. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/596) (S. Sayısı : 371) 

24. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/615) (S. Sayısı : 373) 

25. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/615) (S. Sayısı : 373) 

26. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/513) (S. Sayısı : 374) 

27. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/514) (S. Sayısı : 375) 

28. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
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hakkında Başkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/481) S. Sayısı : 376) 

29. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu. (3/48 (S. Sa
yısı : 377) 

30. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Enoğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/71 (S. Sa
yısı : 378) 

31. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Öüler'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 
379) 

32. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/502) (S. Sa
yısı ; 380) 

33. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket 
Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/597) (S. Sayısı : 
381) 

34. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/531) (iS. Sayısı : 
382) 

35. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/525) S. Sayısı : 383) 

36. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/579) (S. Sayısı : 384) 

37. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/585) (S. Sayısı : 385) 

38. — Kastamonu Milletvekili Âdil Aydın'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/590) (S. Sayısı : 386)' 

39. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
komisyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 387) 

40. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Bo'ztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/86) S. t Sayı
sı : 388) 

41. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 389) 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/254) (iS. Sayısı : 390) 

43. — Istanlbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 391) 

44. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba
ta an'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 392) 

45. — Çanakkale Milletvekili Ciıhad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/330) (S. Sayısı, : 393) 

46. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/395) (S. Sayısı : 394) 

47. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 395) 

48. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/427) (ıS. Sayısı : 397)-

49. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyon
larından mürekkep Karma Komisyon raporu. 
(3/315) (S. Sayısı : 396) 

50. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 398) 

51. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/603) (S. Sayısı : 399) 

52. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/449) (S. Sayısı : 400) 

53. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/475) (S. Sayısı : 401) 

54. — Samsun Milletvekili Kâmran Evli-
yaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/487) (S. Sayısı : 
402) 

5'5. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 403) 

56. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 404) 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/602) (S. Sayısı : 405) 

58. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/601) (S. Sayısı : 406) 

59. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/593) (S. Sayısı : 407) 

60. — v Nevşehir Milletvekili Selâhattin 
Hakkı Esatioğlu'nun yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başibakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
mürekkep Karma Komisyon raporu. (3/485) 
(•S. Sayısı : 408) 

61. — G-iresun Milletvekili İbrahim Etern; 
Kılıçıoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/76) (S. Sayı
sı : 409) 

62. — Giresun Milletvekili İbrahim Etern. 
Kılıçoğiu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/77) (S. Sa
yısı i 410) 

•63. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başibakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/532) (S. Sayısı J 
411) 

64. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/104) (S. Sayısı : 412). 
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65. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/604) (S. Sayısı : 413} 

'66. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/482) (S. Sayısı : 414)' 

67. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi 
1/395; Cumhuriyet Senatosu 1/802) (IS. Sayı
sı Î 421). 

,68. — Ko'operatiEler kanunu tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakih Özfaküh ile Adana 
Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Tica
ret ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/151, 2/53, 
2/232) (S. Sayısı : 351) 

ı69. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit 
ve -teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmın

da değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân 
komisyonları raporları. (1/362) (ıS. Sayısı : 

70. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (1/397) 
(S. Sayısı : 426) 

71. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun, 5247 sayılı İstanbul 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 5247 sayılı İs-» 
tan'bul Üniversiteleri -»Kuruluş Kadroları Ka
nunu ile bu kanuna ait 7161 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin (Tıp, Hukuk, Edebiyat 
ve İktisat) fakültelerinin 5517 sayılı (Orman 
Fakülteleri) Kanununa bağlı (1) sayılı cetve-» 
ün ve 12 . 4 . 1962 tarih ve 43-sayılı Diş He
kimliği fakülteleri Kuruluş Kadro Kanununun 
(1) sayılı cetvelinde değişiklik yapılması hak-» 
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları. (2/532, 2/528) (S. Sa
yısı : 423)' 

72. — Devlet Memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
'bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kıs? 
Diina bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı. (1/390) (S. Sayısı : 420} 

•*5S50-ö-<< 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : önal Sakar (Manisa), Kâzım Kangal (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 136 ncı Birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, çiftçilerin üretim araçları ithalinin 
aracılara bırakılmamasına, kredi açılmasına ve 

şeker pancarı bedellerinin ödenmesine dair de
meci 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

lüsünü gazından akar yakıtına, sigarasından şe
kerine kadar vasıtalı vergi şeklinde zam yap
mak suretiyle geçim sıkıntısı altına sokmakta
dır ve böylece sefalet yaygın hale geliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; lâfla icraat olmı-
yacağı bedihidir. Bir taraftan «köylü efendi
miz», bir taraftan «sandıktan çıktını!» diyecek
sin ve sonra köylüyü ezici iktisadi siyasetin ağır 
yükü altına sokacaksın. Olmaz arkadaşlar bu. 
Sandıktan çıktıklarını iddia eden arkadaşla
rım evvelâ kendilerini sandıktan çıkaranları 
düşünmek mecburiyetindedirler. Bu tutum ile 
köylü yine sefaletin, yine tefecinin pençesine 
düşecek, yıllarca kurtulamayacağı bir ekono
mik yıkıntının içerisine girmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; bu sene ilân edilmiş 
olan şeker pancarı fiyatları ile yani 14,08 ku
ruşla, yapılan hesaplara göre, pancar zürraı de
kar başına 12,00 lira zarar edecektir. Çeltik 
müstahsili birkaç komüsyoncu vasıtasiyle ma
lının ucuza satılacağı endişesini taşımaktadır. 
Çiftçi kendi mallarını, makinalarını ithal ede
mediğinden maliyete tesir edecek olan araç ve 
gereçleri pahalıya temin eder. 

i Bu durum karşısında muhterem Hükümet
ten rica ediyorum : Pancar ve hububat fiyatla
rını yeniden ele alsınlar, mâkul bir zam yapsın
lar. Çeltik çiftçisini korumak için Toprak Mah
sulleri Ofisine çeltik alması istikametinde im
kân hazırlasınlar ve istihsal ve ihtiyaç madde
lerini doğrudan doğruya ithal etme imkânlarını 
yeniden hazırlasınlar ki, köylü biraz rahat ne
fes alma imkânını sağlasın. 

Savcılar sunarım değerli arkadaşlarım. 
(C.H.P. sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

IÜLEN ÎŞLER 

BAŞKAN — Gündem dışı, Sayın İbrahim 
Sıtkı Hatipoğlu, Sayın Raif Aybar, Sayın Ka
sım Gülek, Sayın Yahya Kanbolat, Sayın Sami 
Binicioğlu ve Sayın Muzaffer özdağ arkadaşla
rımız söz istemişlerdir. Bunlardan birisine be
şer dakikayı geçirmemeleri kaydiyle söz verece
ğim. 

Buyurun Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
Muhterem Başkanım, muhterem arkadaşlarım, 

nüfusunun yüzde 70 i köylü ve çiftçi olan bir 
memleketin çocuklarıyız. Türk çiftçisinin kal
kınması Türk vatanının ve Türk milletinin top-
yekûn kalkınması olacaktır. Ama, maalesef Türk 
çiftçisini ithalâtçı, ihracatçı, tefeci gibi bir sürü 
istismar vasıtalarına istismar vasıtası olmaktan 
kurtaramıyoruz. İnşaat mütaahhitleri ve turis
tik müesseseler gibi birçok şahıs ve müesseselere 
kendi ihtiyaç maddelerini, ithalâtçı kârı verme
den, ithal etme imkânını temin ettiğimiz halde, 
Sayın Hükümet yapılan birçok müracaatlara 
rağmen, gerek 18 nci ve gerekse 19 ncu kotada 
yani 4 Temmuz 1967 tarihinde ilân edilen itha
lât rejimi karan ile çiftçilerimize bu hakkı ver
memiştir. Bunun neticesi olarak çiftçi her türlü 
istihsal ve ihtiyaç maddelerini, bir sürü aracının 
araya girmesi, % 50 fazlasına temin edebilmek
tedir. 

Hükümet bu gayriâdil karar ile milyonlarca 
çiftçinin sırtından birkaç komüsyoncuyu zengin 
etmektedir. Sayın Başbakan, «Anayasanın sos
yal adalet anlayışı, sefalette birleşmek değildir» 
buyuruyorlar. Doğrudur; hakikaten sosyal ada
let anlayışı refahı yaygın hale getirmektir. Ama, 
bu ters kararları Hükümet 23 000 000 Türk köy-

1. — Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve askerî 
malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (1/72) (S. Sayısı: 
266) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
defa geçen birleşimde açık oylarınıza sunulup 
da nisabı sağlanmıyan bir kanun tasarısının ye
niden açık oylarınıza sunulması işi vardır. Bu 
tasarı tarihî kıymetteki bâzı silâh ve askerî 

malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkındaki kanun tasarısıdır. Bu tasarı yeni
den açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat özar-
da'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
te§kili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu îs-
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tanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Tasarruf bo
noları hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi hakkın
da kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyzioğlu ve 5 arkadaşının Yatırımlar finans
man fonu teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hak
kındaki 5 Ocak 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
27 . 4 . 1962 tarih ve 47 sayılı Kanunun değiş
tirilmesi hakkında kanun teldifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/224, 2/102, 2/222, 
2/30) (8. Sayısı: 293) 

BAŞKAN — Geçici birinci madde üzerinde 
verilmiş olan kifayet önergesini okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Geçici madde üzerindeki müzakere kâfi görül

müştür. Kifayetin oylanmasını arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Şimdi veril
miş olan önergeleri sırası ile okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 
Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki tasarı

nın 1 nci geçici maddesinin, şifahen arz ettiğim 
sebeplerle, şifahen arz ettiğim şekilde tadili mak-
sadiyle komisyona iadesini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Çanakkale 
Şefik înan 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen mâruz sebeplerle geçici 1 nci mad

denin Maliye Komisyonu metninin kabulünün 
oya konmasını saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Nihat Diler , 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarruf bonoları hakkındaki kanun tasarı

sının geçici birinci maddesine Bütçe ve Plân 
Komisyonunda ilâve edilmiş olan üçüncü ve 
dördüncü fıkralarının maddeden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Sabit Osman Avcı 

Sayın Başkanlığa 
Bütçe Plân Komisyonunun değiştirismdeki 

geçici 1 nci maddesinin 3 ncü paragrafındaki : 
«Ancak değiştirme sırasında doğrudan doğ

ruya Hazineden iktisabedildiği tevsik edilmi-
yen tasarruf bonoları bedelleri kazanılmamış 
gelir olarak vergiye tabidir. Verginin nisbeti 
bono bedelinin % 50 sidir» ibaresinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Gümüşüne 
Sabri özcan San 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere konusu olan geçici 1 nci madde 

hakkında çeşitli Önergeler verilmiş bulunmak
tadır. Bütün bu önergelerde bildirilen mütalâa
ların teklifler nazara alınarak yeniden madde 
metni tesbit edilerek Umumi Heyete sunulması 
hususunun en aykırı teklif olarak tercihan oya 
sunulmasını arz ve teklif eylerim. 

Manisa 
Mithat Dülge 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarruf bonoları kanun 

tasarısının geçici 1 nci maddesinde yazılı olan; 
verginin nisbeti bono bedelinin % 75 idir. Şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Sayın Başkanlığına 
Geçici 1 nci maddenin dördüncü fıkrasının 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini rica ederiz. 
Burdur Bursa 

î. Hakkı Bovacıofflu Kasım önadım 
Vergi nisbeti bono bedelinin % 70 dir. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının geçici birinci 

maddesinde vergi nisbetöi yüzde 50 yerine yüz
de 70 e çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul İstanbul 
Mustafa Ertuğrul Kaya özdemir 

Trabzon İstanbul 
Ömer Usta Osman Nuri Ulusoy 

Sayın Başkanlığa 
Geçici maddeye aşağıdaki fıkraların eklen

mesini arz ve teklif ederim. 
Kayseri 

'Feyyaz Kö*ksal 
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1. Tevsik işlemi Bakanlar Kurulunun tes-
bit edeceği bir tüzükle sağlanır. 

2. 2 000 liraya kadar tasarruf bonosu sa
hipleri tevsikle mükellef değildirler. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarruf bonoları kanun 

tasarısının geçici 1 nci maddesindeki 2 nci pa
ragrafın aşağıdaki şekilde düzenlönmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Değiştirme, Maliye Bakanlığı tarafından ta
sarruf bonosu alan şahısların ne kadar tasarruf 
bonosu aldıkları tesbit ve ilân edeceği esaslar 
dâhilinde yapılır ve ilândan sonra geçecek 3 yıl 
içinde tamamlanır. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 

tasarısının 1 nci geçici maddesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Geçici madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasar
ruf bonoları, bu kanuna göre çıkarılacak bono
lar ile deği'ştiriiir. t 

Değiştirme, Maliye Bakanlığının tesbit ve 
ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır ve ilân
dan sonra geçecek bir yıl içinde tamamlanır. 
Bu müddet içinde bonolarını değiştirmek, için 
müracaat etmiyenlerin alacak ve her türlü ta
lep hakları ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, ih
raçlarını takibeden yıldan itibaren beş yılı dol
durmamış olan tasarruf bonolarının değiştiril
mesi, 223 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre 
istihkaklarından tevkifat yapılanlarla, aynı ka
nunun 5 ve 6 nci maddelerine göre tevdiatta 
bulunmuş olanlara yapılır. 

Bu suretle hak sahibi olduklarını tevsik ve 
ispat edemiyenlerin ibraz ettikleri bonoların be
delleri ödenmez. Bu nevi bonolar geri alınarak 
iptal edilir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarruf bonoları hakkındaki kanun tasarısı

nın geçici birinci maddesine Bütçe Plân Komis
yonunda ilâve edilen: 
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«Ancak değiştirme sırasında doğrudan doğru-
va Hazineden ikt'isabed'ldiği tevsik edilemiyen 
tasarruf bonoları bedelleri kazanılmamış gelir 
olarak vergiye tâbidir. Verginin nisbeti bono be
delinin % 50 sidir.» şeklindeki hükümlerin, bir 
taraftan hukuk Devleti anlayışı ile, diğer taraf
tan ela Devletin malî itibarı fikri ile bağdaştırıl
mak rina imkân bulunmadığını Yüce Heyete izah 
için söz almıştım. 

Meclis Genel Kurulunun 7 Temmuz 1967 gün
lü toplantısında, Başkanlığa verilen bir yeterlik 
önergesi ile konuşmaya, ve görüşlerimi izaha im
kân bulamadım. 

Gerek bu hükümleri Bütçe Plân Komisyonun
da tasarıya ilâvesi sırasında, gerekse Yüce He
yetteki müzakereler sırasında, Hükümet ve Ko
misyon adına yapılan konuşmalarda, Yüce Heye
te verilen bilgiler, 223 sayılı Kanun hükümlerine 
uygun düşmemektedirler. 

223 sayılı Kanunun tasarruf bonolarının pi
yasada serbestçe tedavülüne müsaade etmiş olup 
olmadığı ve binaenaleyh, cereyan etmiş olan 
alı/m satım muamelelerinin kanuni olup olmadık
ları, Yüce Heyetin bilgisine isabetle ve her türlü 
tereddüdü ortadan kaldırıcı bir şekilde intikal 
ettirilememiştir. Hattâ verilen izahlar, bunların 
tedavülünü kanunun yasakladığı şeklinde olmuş
tur. 

Nitekim; Komisyonda Hükümet adına Genel 
Müdürün verdiği bilgiye dayanan komisyon söz
cüsü, burada kendisine yönelttiğim, «223 sayılı 
Kanun tasarruf bonolarının tedavülüne müsaade 
etmiş midir?» şeklindeki bir soruma; «Kanun mü
saade etmemiştir, fakat bonolar fiilen tedavül et
mişlerdir.» diye cevap vermiştir. 

Bu suretle, bâzı spekülatörlerin hareketlerinin 
de üzüntüsü içinde bulunan pek çok sayın üye, 
getirilen hükmü, yasaklanmış bir fiilin mukabili 
olarak mütalâa etmek gibi, haklı bir temayül 
içine girmiştir. 

Halbuki, kanuni durum hiç de böyle değildir. 
Şöyle ki: 223 sayılı Tasarruf Bonoları Kanunu 
15 nci maddesinde aynen şu hususları tesbit et
miştir : 

223 sayılı Kanun, madde 15, 
«Bu kanun gereğince nama yazılı olarak ihra-

cedilecek tasarruf bonoları, ihraçlarını takibeden 
yıldan itibaren beş yıl sonunda hâmiline yazılı 
bono ad ve itibar olunur. 
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Ancak Maliye Bakanı, bidayetten itibaren, 
tasarruf bonolarını hâmiline yazılı olarak ihraca 
veya nama yazılı tasarruf bonolarını hâmiline ya
zılı bonolarla değiştirmeye yetkilidir. 

Her iki çeşit tasarruf bonolarının kuponları, 
hâmiline yazılı tahvil kuponu gibi muameleye ta
bi tutulur.» 

15 nci maddenin bu hükümleri çok açıktır. Ta
sarruf bonoları nama muharrer olarak ihracedi-
lebilecekleri gibi, Maliye Bakanının buna lüzum 
görmemesi halinde hâmiline muharrer olarak da 
ihracedllebilirler. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti 
Maliye Bakanlığı, başlangıçta, 1961 yılında, bir 
miktar tasarruf bonosunu nama muharrer olarak 
ihracetmiş, fakat, bilâhara, tatbikat tamamen hâ
miline muharrer bono ihracı suretiyle yürütül
müştür. Hâmiline muharrer bono demek, hiçbir 
takyide ta'bl olmaksızın, sermaye piyasası hareket
leri içinde elden ele geçebilen, tedavül eden Dev
let borcu demektir. Onun değerini kendi şartları 
ve sermaye piyasası şartları tâyin ederler. De
ğerinin düşmesinden, onu, ne kanunlara uygun 
olarak satmış, ne de yine kanunlara uygun olarak 
satınalmış olanlar sorumlu tutulamazlar. 

Bütün bu sebeplerle, 15 nci maddede nama 
muharrerlik için tesbit edilmiş bulunan beş yıllık 
müddet, Maliye Bakanlığının bonoları nama mu
harrer olarak ihracetmemiş olması dolayısiylc tat
bik sahası bulamamış ve bonolar piyasada tama
men kanuni olarak tedavül etmişlerdir. 

Kanuni durum bu olduğu için de, Maliye Ba 
kanlığı, kendi önünde cereyan eden ve Devletin 
itibarını işportaya düşüren muamelelere seyirci 
kalmaktan gayrı bir şey yapamamıştır. 

Bu çok açık gerçeklere rağmen, Komisyonda, 
Hükümet adına tamamen ters malûmat verilmiş 
olmasının ve bu malûmata dayanılarak Mille I 
Meclisi kürsüsünden, «Kanun tedavülü yasakla 
mıştır, fakat, fiiliyatta tedavül olmuştur.» deni-
lebilmesinin mânasını anlamaya elbet imkân yok
tur. Böyle bir beyanın; «Türikye'do kanunlarır 
tatbik edilmeleri zorunlu değildir.» demekten 
farkı olamaz. 

Bu sahada spekülatörler elbet ortaya çıkmış
tır. Bundan 'böyle de kanunların müsaade etme
leri halinde, çıkacaktır. Bu aksaklıkları önleme 
nin yolu Devletin kanunla kabul ettiği alım - sa
tımları, senetle yaptığı taahhütleri inkâr etmek 

değildir. Türk Milleti çok daha mâkul sebepler 
içinde reddedebileceği borçlarını, bir kurtuluş 
mücadelesinin sonundaki en güç malî şartlar için
de dahi şerefle tekabbül etmekten kaçınmamıştır. 
Malî itibarlar bu gibi hareketlerle gerçek mâna
larını bulurlar. 

Menkul sermaye piyasasını düzenlemek mese
lesi Devlete düşen başlıca malî ve ekonomik gö
revlerden birisidir. Türkiye'mizde, amortisman 
ve kredi sandığı gibi müesseselerimize, bu se
beple, borçlanmalarında, Devlet itibarına bekçilik 
yapma görevi verilmiştir. 

Türkiye'de kazanılmamış gelir sahaları da pek 
çoktur. 

Her yönden konuya sakit kalıp, sadece, yuka
rıdan beri arz ettiğim hukukî durum içindeki ta
sarruf bonoları konusunda böyle bir yola girmek, 
kanaatimce, ne hukuk Devleti anlayışına, ne de 
Devletin malî itibarı fikrine uygun düşemez. 
Kaldı ki, spekülatörlerin yanında, küçük tasar
ruflarını değerlendirmek bakımından mevduat 
yolundan gayri bir imkân bulamıyan ve para de
ğerinin düşmesinden doğacak ak'ibetten kaçınmak 
Istiyen, pek çok, az ve maiıdut gelirli vatandaşı
mız da, tasarruflarını bu yoldan değerlendirmek 
yoluna gitmişlerdir. Mevcut sermayelerini kârlı 
ticari ve sınai işlerde, hattâ, çok daha kârlı gay
rimenkul spekülâsyonlarında kullanmak imkânı
na Sahip ticaret ve sanayi erbabı, her halde, bu 
sermayelerini on yıl âtıl bırakacak tasarruf bo
noları yolunu tercih etmemişlerdir. 

Böyle bir hükmün tatbikatta da büyük zor
luklar ve ayrıca adaletsizlikler doğuracağında 
şüphe yoktur. Yıllardan beri çok çeşitli ve çok de
rişik muameleler içinde Hazineden bono almış 
/atandaşlar, yılların derinliklerine inerek bu mu
ameleleri tevsik etmek imkânını bulamıyaeaklar 
ve bu suretle hiçbir tereddüde mahal olmıyan 
haklarını tamamen alamayıp % 50 nisbetinde 
/ergi ödemek gibi bir durumla karşı karşıya gele
ceklerdir. 

Bütün bu izahların ışığı altında; geçici birin
ci maddedeki (Ancak değiştirme sırasında doğ
rudan doğruya Hazineden iktisabedildiği tevsik 
ed'ilmiyen tasarruf bonoları bedelleri kazanılma
mış gelir olarak vergiye tabidir. Verginin nis-
beti bono bedelinin % 50 sidir.) 
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Hükümlerinin tasarıdan çıkarılmasını saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Ekrem Alican 

Sayın Başkanlığa 
Geçici 1 nci maddedeki ancak değiştirme sıra

sında (Doğrudan doğruya Hazineden iktisa'be-
dildiği tevsik: edilemiyen tasarruf bonolan bedel
leri kazanılmamış gelir olarak vergiye tabidir. 

Verginin nisbeti bono bedelinin % 50 sidir.) 
şeklindeki cümlelerin çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Erzurum 
Nihat D iler 

Sayın Başkanlığa 
Geçici maddenin 3 ncü fıkrasının ikinci cüm

lesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Burdu ı* 
Fethi Çelikbaş 

«Ancak değiştirme muamelesinin başlanması
na kadar verilmiş bonolardan üzerinde adı yazıl
mamış bulunanların müstesna olmak üzere bono
da yazılı adı kendisine aidolduğu isbat edilemiyen 
bonolar % 50 Iskontoya tabi tutulur; 1961 ve 
962 yıllarına ait bonolar bu kayıtlardan müstes
nadır. » 

Sayın Başkanlığa 
Geçici birinci maddenin % 50 vergi kısmının 

çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
Komisyonun önergesini okutuyorum. 

Komisyonun Önergesi okunduktan sonra 
önerge veren arkadaşlarım Komisyonun öneger-
sini muvafık buldukları takdirde kendi önerge
leri hakkında bir beyanda bulunabilecekleridir. 

Yüksek Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan 293 sıra sayılı Tasarruf 

Bonolan ihracı hakkındaki kanun tasarısının 
geçici birinci maddesinin, bu maddeye vuzuh 
vermek amaciyle aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici madde 1. — 5.1.1961 tarihli ve 223 sa
yılı Kanuna göre alınmış bulunan Tasarruf 

Bonolarını bu Kanuna göre çıkarılacak bono
lar ile değiştirmiye Bakanlar Kurulu yetkili
dir. 

Değiştirme Maliye Bakanlığının tebit ve 
ilân edeceği esaslar dâhilinde yapılır ve 
1 .3 .1960 tarihine kadar tamamlanır. Bu esas
lara göre bonoları üzerinde gerekli işlemi yap
tırmak için müracaat etmiyenlerin alacak ve 
her türlü talep hakları ortadan kalkar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
verilmiş bonolann değiştirilmesi bu bonoları 
ibraz edecek olanlara yapılır. 

Ancak, değiştirme sırasında doğrudan doğ-
v rüya Hazineden iktisabedildiği tevsik edilmiyen 

gerek nâma yazılı olan ve gerekse hâmiline ya
zılı hâle gelmiş bulunan Tasarruf Bonolan be
delleri kazanılmamış gelir olarak vergiye tabi
dir. Değiştirmede bono bedelinin % 40! ı vergi 
karşılığı tutularak, bakiyesi için yeni bono ve
rilir. 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna 
göre ihracedilmiş bulunan Tasarruf Bonola
rının müstakil olarak tedavül ettirilen faiz ku
ponları hakkında değiştirme işlemleri uygulan
maz. Bu kuponlardan 1.3 .1960 ve daha son
raki vadeli olanlan karşılığında Hazinece öde
me yapılmaz. 

Değiştirme ve tevsik işlemleri Maliye Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükle düzenlenir. 

Değiştirme üzerine verilecek bonolar hak
kında bu Kanun hükümleri uygulanır. 

Komisyon Sözcüsü 
Bolu 

Halil İbrahim Cop 

BAŞKAN — Muhterem aradaşlarım, okunan 
önergelerden birincisi; Sayın Şefik înan'a aid-
olup bu konu ile ilgili önergelerin tamamı hak
kında mütalâa beyan etmek vıe metni teâbit et
mek için önergelerin komisyona iadesi teklif 
edilmektedir. Esasen komisyon da şimdi okunan 
önergesin ien sonra ayrıca kendi önergesi de 
dahi1 hepsinin komisyona verilmesini teklif et
mektedir, bu Mithat Dülge imzası ile verilmiş
tir. Komisyon istiyorsa bunlann hepsini şimdi 
komisyona veriyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALÎL 
İBRAHİM COP (Bolu) — İstiyoruz. 

— 556 — 
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BAŞKAN — Bütün önergeleri komisyona 
veriyoruz. . 

Şimdi Sayın komisyon bu dşle ilgili çalışma
nızı ne zaman bitirip bize intikal ettirebilecek
siniz ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALÎL 
ÎBRAHÎM OOP (Devamla) — 15 dakika veya 
yarım saat içinde... 

BAŞKAN — İkinci geçici maddeye geçebi
lir miyiz, bununla irtibatlı mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİI 
İBRAHİM COP (Devamla) — irtibatlı değil 
dir geçebilirsiniz. 

BAŞKAN — Bütün Önergeler komisyona ve 
rilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici Madde 2. — 223 sayılı Kanuna göre 

ihracedilmiş tasarruf bonolarının bu kanun hü
kümleri gerekince değiştirilmesi tamamlanın ca
ya kadar faizler, faiz kuponlarını ibraz edenlere 
ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti -
yen var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza sunu 
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Sayın komisyon, yem' bir geçici 3 ncü madd'" 
teklif edilmiştir. Hem işle meşgul olup, hem dr 
bunu takîbetmek imkânınız var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ H A I . 1 T 
İBRAHİM COP (Bolu) — Redakisyon bak-
mından onn da bize veriniz. 

BAŞKAN — Bu geçici 3 ncü maddeyi de 
geri istiyorsunuz. Okutuyorum, efendim. 

Geçici 3 ncü madde teklif edilmiş Sayın Faik 
Kırbaşlı arkadaşımız: «Bu Kanun hükümlerin o 
göre ihraç edilecek ve değiştirilecek bonoların 
faiz ödemeleriyle kayıtlı işlemlerimi tanzime 
Maliye Bakanı yetkilidir» şeklindedir. Bunu da 
komisyona veriyoruz. 

Sayın komsyon, siz aldığınız Önergeler üze
rinde tetkikatmızı lütfen başka yerde yapın, 
biz onu takip eden kanunun görüşmesine geçi
yoruz, hazırladığınız zaman bize haber verirsi
niz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL İB 
RAHİM COP (Bolu) — Teşekkür ederiz . 

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. 
(2/254) (S. Sayısı : 298) 

BAŞKAN — Komisyon yerini alsın lütfen. 
Bu teklifin metninde komisyonun öncelik 

isteği de vardır, öncelikle görüşülmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... öncelikle görüşülmesi teklifi ka
bul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen ? 
AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 

löz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

AHMET MUSTAFAOĞLU (Erzurum) — 
Muhteremi arkadaşlar 5434 sayıJlı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 nci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi hakkın
daki bu kanun tasarısı, çocuklarının ölümü, ta
rihinde evli ve muhtaç ol'mıyan anaların son-
radan şahsi durumlarında vukuMla'cak deği
şiklik sebebiyle, yani, dul kalmaları ve muhtaç 
duruma düşmeleri halinde, çocuklarından do
layı aylık bağlanması hükmünün getirmekte
dir. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci mad
desi şimdiki haliyle daimî değişebilecek şahsi 
durumları yani ananın sonradan dul kalıp za
rurete düşmesi halini nazara almamıştır. Hal
buki, Emelkli Sandığı Kanununun sonradan de
ğişecek durumları tanıziın eden başka hükümle
ri vardır. Meselâ 75 nci madde; sonradan dul 
kalan veya boşanan kıız çocuklarına ve yine 
93 ncü maddeye bir fıkra eklenmesinle dair 622 
sayılı Kanun ile evlenmeleri dotlayısiyle aylık
ları kesilmiş olanlara, sonradan boşanma veya 
dul kalmaları halinde eski aylıklarının bağla
nacağı hükmünü koymuştur. İşte mevcut tasa
rı bu maddelere paralel olarak getirilmiştir ve 
bu maddelere paralel] olarak mevcut bir eşit
sizliği ve bir adaletsizliği gidermesi bakımın
dan mühim bir tasarıdır. Kabulü gerekir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini Oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 298 S. Sayılı basmayazt bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

http://HAI.1t
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Raporda ivedilikle görüşülme teklifi var
dır, ivedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenıler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
72 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun 72 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Şu kadar ki, ölüm tarihinde; evli bulunma
ları dolayısiyle aylık bağlanmamış ve sonra
dan dul kalmış veya boşanmış muhtaç analar 
ile 65 yaşını doldurmamış malûl ve muhtaç bu-
lunmıyan babaların, 65 yaşını doldurmaları 
veya malûl duruma girmeleri halinde muhtaç 
bulunmaları şartı ile sandığa yazılı müracaat
larını takibeden ay başından itibaren aylık bağ
lanır ve gerekirse 68 noi maddeye göre düzelt
me yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 

Buyurun, Sayın özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Getirilmiş olan bu madde ile cidden büyük 
bir yaraımıza dokunulmuş ve bir haksızlığın gi
derilmesine çalışılmıştır. Bu balkımdan takrir 
sahibini tebrik ederim. Ancak burada, şahsi ka
naatime göre bir noksan vardır, bu vesileyle 
onu da tamamlarsak: daha tamam ve daha mü
kemmel" bir i§ yapmış oluruz. 

Bir defa maluliyet maaşının bağlandığı ta
rihte ve ölüm tarihinde sağlam, çalışabilir du
rumda olan erkek çocuklarından bilâhara uğ
radığı bir hastalık veya geçirdiği bir kaza do
layısiyle ölünceye kadar malûl kalanlar, âmâ 
olup çalışamaz hale (gelenler görülmektedir. 
Bunlar yalnız babalarının ölümü tariflimde veya 
muamelenin yapıldığı tarihte sağlam olmuş 
olmaları dolayısiyile, bilâhara uğradıkları da
imî maluliyet sebebiyle, (babalarından kalan 
maluliyet maaşından kendilerine h;er hangi bir 
yardım yapılamamakta ve hayatları boyunca 
sürünmektedirler. Bu bakımdan bu maddeye 
bir fikra ilâvesini teklif ediyorum. O da şun
dan ibarettir: 

«Sonradan hayatını kazanamıyaeak derecede 
malûllüğe uğnyan erkek çocuklar hakkında 
da yukardaki f^kra hükmü uygulanır.» 

Bu da kabul edilirse cemiyetimizde zaman 
zaman görülmekte olan acılar, ıstıraplar din
dirilmiş, bir yaraya daha derman olmalk sure
tiyle büyük bir yardımda bulunmuş olursu
nuz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is

tiyen... Buyurun Sayın Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın mdlletvekiileri, 
Huzurunuza getirilmiş bulunan kanun tek

lifi hakikaten Emekli Sandığı Kanununun 
72 nci maddesinde senelerden heri, tatbikat do
layısiyle görülmüş bulunan ve içimizi sızla
tan, ıstırap kaynağı olan bir yaraya el basmış 
ve onu iyileştirme çareleri getirilmiş bulunmak
tadır. Bundan evvelki 'kanunda bu madde yok 
iken, ölüm tarihinde <evli bulunmaları dolayı
siyle aylık bağlanamamış... Tabiî biliyorsunuz 
ki, bu madde sadece babaya aylık bağlıyordu, 
halbuki ölüm tarihinde evli bulunması hasebiy
le anaya da aylık bağlanamıyor ve bir müd
det sonra baha bir - iki sene oğlunun şehit 
maaşını almasını mütaakıp vefat ettiği takdir
de, ana, çocuğu yetiştiren, doğuran ana ihtiyaç 
içerisinde kalıyor ve bu suretle de büyülk bir 
haksızlık sürüp gidiyordu. 

Şimdi huzurunuza getirilen kanun teklifi 
münasebetiyle şehit ana da kocasının ölümünü 
mütaakıp bu şehit maaşından istifade ettiri
lecektir. Kocasının ölümünü mütaakıp, dedim; 
bunun dışında boşanma hali de mevzuubahsol-
makta ve bu da maddenin içerisine dere edilmiş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan fıkra hükmü biraz daha ge
nişletilmek suretiyle, yaş dolayısiyle mağdur 
duruma düşebilecek bir hususu da burada iyi
leştirmiş bulunmaktadır. O da; 65 yaşını dol
durmamış malûl ve muhtaç bulunmıyan baba
ların bu fıkra hükmüyle 65 yaşına gelmelerin
de veya malûl duruma girmeleri halinde oğlu
nun şehit maaşından istifade ettirebilmelerini 
tazammun etmektedir ki, hakikaten isabetle ge-
ıtirilmiş hir (maddedir. 

Madde tekevvün ettirilirken şeklin şartları
nın da kolaylaştırılması, bilhassa Maliye Komis-
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yonumuzca düşünülmüş ve komisyon ilâvesiy
le (Sandığa yazılı müracaatleri takibeden ay
başından itibaren aylık bağlanır) denilmiş, hat
tâ daha ileri bir hamle yapılarak, (ıgerekirse 
68 nci maddeye göre de ayrıca düzeltme ya
pılabilir) hükmü getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Özarda'nuı teklifi de Maliye Komis
yonunca uzun uzun münakaşa edildikten son
ra, bunun Emekli Sandığının diğer hükümleri 
muvacehesinde bâzı anlaşmazlıklar veya diğer 
maddelerde de bâzı değişiklikleri ıtazammun 
(edebileceği cihetle Maliye Komisyonumuz'ca ka
bule şayan bulunmamıştır. Bu noktayı da bu
rada belirtmeyi faydalı buluyorum. Eğer tek
lif kabul edildiği takdirde, şehit maaşı esprisi
ne de aykırı bir vaziyet hâsıl olacağı, bu suret
le de birçok maddelerin yeniden gözden ge
çirilebileceği bu bapta nazarı itibara alınarak 
komisyonumuzca müspet mütalâa edilmemiştir. 
Bu noktayı da bu vesileyle aydınlatmayı fay
dalı buldum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-

tiyen... Yok. 
Şimdi verilmiş bulunan önergeyi okutuyo

rum. 
Yüksek Başkanlığa 

İştirakçi veya emekli iken ölen baJba veya 
anaların, ölüm tarihinde veya yetim aylığı al
makta iken malûl olan erkek çocuklara yaş 
kaydı aranmaksızın hayatları 'süresince aylık 
bağlandığı halde sonradan malûl kal
maları halinde ise aylık bağlanmamakta-
dır. Evlâtlarının ölüm tarihinde aylık 
bağlanmamış bulunan .ana ve babaların 
sonradan müstehak duruma girmeleri halinde 
bunlara da aylık bağlanmasnıın sağlanması ci-

2. — Ankara Milletvekili Kemal Bağctoğ-
lu'nun; İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı uygu
lanması esaslarına dair kanun tasarısının Ana
yasa Komisyonuna havalesine dair önergesi. 
(1/367) 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşla
rım ; gündemimizde bulunan ve plânın uygula
ması ile ilgili kanun tasarısının Heyeti Umu-
miyede görüşülmesinden önce Anayasa Komis
yonuna havale edilerek Anayasa Komisyonu-

hatine gidilmekte olduğuna göre, sıonradan ma
lûl kalan erkek çocuklara da baba - anaların
dan aylık bağlanmak suretiyle bunlarnı da sos
yal güvenlikten faydalandırılmaları gerekmek
tedir. Bu maksatla kanunun birinci maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif 
'ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

«Sonra'dan hayatını kazanmıyacak derecede 
malûllüğe uğrıyan erkek çocuklar hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLÂ KOMİSYONU SÖZOÜSÜ EROL YIL

MAZ AKÇA (Rize) — Verilmiş bulunan öner
ge bu kanun ile alâkalı değildir. Bu sebeple 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarâihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tümü hakkında söz Jstiyen? Yok. Tümünü 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Teklif Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

nun mütalâasını istiyen bir önerge gelmiştir. 
Bunu okuyup oyunuza sunuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmesine başjlanaıcak olan İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânının uygulanması esasla
rına dair kanun tasarısının; (Anayasa ile bir
çok yönlerden ilgili bulunması sebebiyle) İçtü
züğün 28 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğin
ce, görüşülmeline başlanmadan komisyonumuza 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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gönderilraeisine karar verilmesi hususunun te
minini arz ve talelbederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Ankara Milletvekili 

Kemal Bağcıoğlu 

4. — GÖRÜŞÜLEN 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/l) sayılı cetvelin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân ko
misyonları raporu. (2/145) (S. Sayısı : 244) (1) 

BAŞKAN — Raporda bu teklifin öne ellik
le görüşülmesi istenmiştir. Bu hususu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiye;nier... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü halkkmda söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Eıtmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Raporda ivedilik teklifi de vardır. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Eıtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci Maddeyi okutuyorum. 

7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli 
(A / l ) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 

Kanun 

Madde 1. — 7033 sayılı Kanunun birinci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin birinci 
sırasında yazılı Adana vilâyetine bağlı Mağara 
kazasHiıın ismi Tufanbeyli olarak değiştiril
miştir. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kafbul edenler... Ea-
miyenier... KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(1) 244 S. Sayılı basmayazı hu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve Anayasa Komisyonuna havale e<Jil-
ımiştir. 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülmesi 
komisyon raporunda teklif edilmiştir. 

önceliği oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Buyurun efen
dim. 

AHMET MÖSTAFAOĞIİU (Erzurum) — 
Muhterem arkadaşlar, parlâmentolar içtimai 
şartları ve zaruretleri yakinen takibetmek du
rumundadırlar. Bu şartları ve zaruretleri naza
rı itibara alan Parlâmentodan çıkan kanunla
rın, kanun vâzımm asıl maksadına uygun ola
rak tefsir ve tatbik edilmesi hukukun esas pren
siplerinden biridir. Bu prensibe rağmen bâzı 
kanunlar vardır ki, acele acele kaleme alındığı 
için, tatbikatta yanlış tefsirlere ve yanlış anlaş
malara sebebolmuş ve değişik şekilde tatbik 
edilmiştir. Kanun koyucunun asıl maksadına ay
kırı olarak yanlış tatbikat kanunun iyi formü
le edilememesinden meydana geldiği gibi, tatbi
katçının kendi anlayışına göre tefsir etmesinin 
neticesinde husule gelmiş olabilir. 

işte görüşmekte olduğumuz 444 sayılı Kanun 
tasarısı tatbikatçının yanlış tefsiri sebebiyle çe
şitli tatbik şekli bulmasından husule gelen bir 

(1) 281 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tuta
nağı sonundadır. 

İŞLER (Devamı) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkmda söz istiyen? Yok. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/404) (S- Sayısı : 
281) (1) 
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yanlışlığın giderilmesi maksadına matuftur. 
Gerekçede de izah edildiği 'gibi 444 sayılı 

Kanun 10 ncu Dönem T. B. M. Meclisi üyeleri
nin ödeneklerine müsteniden Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına olan borçlarının karışık 
durum tevlidettiğinden dolayı borçluluklarının 
tesviyesini gaye edindiği halde tatbikatta arzu
lanan netice hâsıl olmamıştır. Teşriî tefsir mü
essesesini Anayasamız kabul etmediğine göre 
tatbikatta husule gelen bu yanlış tatbik şeklini 
gidermek maksadiyle tek yol olarak kanunların 
tadili yolu ile kanun koyucunun asıl maksadını 
tatbikatçıya kabul ettirmek esası kalıyor. îşte 
bu kanun tasarısı kanun vâzıınm asıl maksadını 
tatbik ettirme esasına dayanmaktadır ve bir 
yanlış tatbikatı giderecek mahiyettedir. Kabule 
şayanchr. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti
yen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi de vardır. Bu husu
su oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi oku
tuyorum. 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair Kanun 

Madde 1. — Onuncu Dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Ziraat 
Bankasına olan borçları 7 yıl faizsiz takside 
başlanmıştır. 

Bu borçlara tahakkuk ettirilmiş olan faizler 
ile her türlü masraflar ve ücretler kaldırılmış
tır. Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edil
miş olursa olsun» esas borçtan indirilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen? Yok. Madde ile ilgili iki önerge vardır. 
Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 1. —- 10 ncu Dönem T. B. M. M. üye
lerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Ziraat 

Bankasına olan borçları, tahakkuk tarihinden 
itibaren kaldırılmıştır. 

Kayseri Kars 
Feyyaz Koksal Abbas Çetin 

Edirne 
Nazmi özoğul 

Millet Meclisi Başkanlığına 
444 sayılı Kanunun birinci ve ikinci madde

lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
1 nci maddesinin aşağıda yazılı olduğu üzere 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

îzmir îzmir 
Muzaffer Döşemeci Şükrü Akkan 

Madde 1. — 10 ncu Dönem T. B. M. M. üye
lerinin 10 ncu devreye aidolan milletvekilliği 
ödenek ve yolluklarından dolayı Hazineye aid
olan borçları, tahakkuk ettiği tarihten muteber 
olmak üzere kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu iki önerge de aynı mahiyet
tedir. Komisyon katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Meclisin 
takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Bir mütalâa serd ediniz efen
dim, katılıp katılmadığınız hakkında. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Kabul etmi
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Madde 
hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN Efendim biraz evvel madde 
okundu söz istiyen- var mı dedim, söz istiyen ol
madı. Madde üzerinde verilmiş olan önergeleri 
okuttum, önerge sahipleri de istemedi; komis
yon önergelere katılmadığını beyan etti. Şimdi 
önergeleri oya sunacağım. 

önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — İştirak edi
yoruz efendim. 

Bu değişiklikle birlikte maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 2. — OnMrinci dönem T. B. M. M. I 
üyelerinin 1960 yılı milletvekilliği ödeneklerin
den dolayı Hazineye olan borçları, tahakkuk I 
ettiği tarihten muteber olmak üzere kaldırılmış
tır. 

BAŞKAN — ikinci madde hakkında söz isti
yen yok. İkinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz I 
istiyen?. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
Bakanları yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen?... 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Söz isti

yorum efendim. 
BAŞKAN — Lehinde mi aleyhinde mi? . 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Aleyhin

de Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanun teklifinin Bütçe Plân Komisyo- ı 

nunda müzakeresi esnasında da muhalif kalmış 
ve muhalif olduğumu da zabıtlara intikal ettir
miştim. Fakat o zamanki dönemlerin özelliğini 
ide nazarı itilbara alarak Umumi Heyeltıte karon- I 
nun .aleyhinde bulunmamayı da kendi kendime 
karar altına almıştım. Fakat, verilmiş olan de
ğiştirge önergeleri ile şimdiye kadar, zannede
rim, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu 
yana hiçbir şekilde ve hiçbir zaman bu kadar 
haksız ve Hazine menfaatlerinin aleyhinde bir 
kanun çıkmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu değerli arkadaş
larım haklarını almak için çeşitli kanuni yolla
ra başvurmuşlardır. Ve zannedersem, daha ön
ceki Meclislerde de mağdur olmamaları için ge
rekli ölçüler bulunmuş ve gerekli kanunlar çı
karılmıştı. Yargıtaya kadar intikal eden ve ilâ
ma bağlanan teklifler reddedilmişti. Şimdi, ha
tıra geliyor ki, Hazineye borcu olan, millî bir ' 
bankaya borcu olan vatandaşların muztar du
rumlarım da nazarı itibara alalım, aynı vicdani 
ölçüler içind'e onları da affedelim. Bu mümkün 
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değildir. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir 
tatbikat olmaz. Verilmiş olan değiştirge önerge
leri kanunu maşeri vicdanda mahkûm edecek ve 
zannederim ki, Anayasa Mahkemesinden geçme
sine engel olacak bir nitelik taşımaktadır, Tü
münün, bu değiştirge önergelerinden dolayı 
aleyhinde oy kullanacağımı arz eder, teşekkür 
ve saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz isti* 
yen yok. Tümü açık oylarınıza sunulmuştur. Ku
tular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin Gümrük ve Tekel Bakanhğt 
teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları rapo
ru. (2/401) (S. Sayısı : 243) (1) 

BAŞKAN — Bu teklifin öncelikle görüşül
mesi raporda derpiş edilmiştir. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tümü hakkında söz istiyen?.. 

ŞADI BlNAY (Bilecik) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Tümü hakkında buyurun Sayın 
Binay. 

ŞADI BINAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
'muhterem arkadaşlarım; Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının memurları ithalât, ihracat, gümrük
ler, turistler ve listihsal gibi çok çeşitli hizmet
leri ile bu memleıketin bütçesine /mühim ım'ik-
'tarlarda gelir sağlıyan Ibir teşkilâta tmalikt'ir. 
Ve görüyoruz ki, bu Anado'lunun en ücra kö
şelerine kadar, ilçelerine kadar yayılmış teşki
lâttaki memurların pek çoğu yüksek tahsil sa
hibi değildir. Beniım şahsan gördüğüm, tesbit 
ettiğimi az maaşlı bu memurlar muazzam 'tahsi
lata sah'ibolmakta veznadarlık yapmakta ve 
hattâ bazen 'odacı kadrosunun bulunmamasın
dan ötürü odacılık vazifesini dahi yapmakta
dır. Ve bütün bu hizmetleri yaparken çeşitli 
vatandaşların zaman zaıman Itenkidine de mâruz 
kalmaktadırlar. Çünkü, Susanların, bütün mü-

(1) 243 S. Sayılı.basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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racaat sahiplerinin hepsini birden memnun et
mesi kabil değildir. 

Bunu şunun için arz ediyorum: Bu teşkilât 
mensubu insanlar 'hakikaten fedakârlıkla ve fe
ragatle çalışmaktadırlar ve dürüstlükle vazife
lerini yapmaktadırlar. 

Rifat Öztürkç'ine arkadaşıımızm getirmiş ol
duğu İki maddelik teklif bir adaletsizliği or
tadan kaldırıma gayesine ıraâtuftur. Çünkü, 
3656 sayılı Kanun diğer Devlet 'dairelerinde ça
lışan ımemurlara dördüncü dereceye kadar terfi 
haklarını verdiği halde, hali hazırda 4607 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı 
Kanun Tekel İdaresinde, bu dairede çalışan ve 
yüksek tahsili oljmıyan insanların, nıeımurların j 
ancak yedinci dereceye çıkarılmasını, bütün 
ömürleri boyunca tekaiid oluncaya kadar 7 nci 
derecenin üzerine çıkavmaımalarını derpiş oümiiş 
ve böylece tam bir adaletsizlik meydana getir
miştir. Ben şahsan böyle bir teşkilâtta, feda
kârlıkla çalışan insanların Şimdiye kadar duy
dukları ıstırabın büyüklüğüne inanıyor ve bu 
teklifin oylarınızla kanunlaşmasını talebed'i-
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmelt Şener, buyurun 

efendim, tümü üzerinde. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, ımuhterem arkadaşlarım; görüşülmekte 
olan Tekel Bakanlığı Teşkilâtı ve görevlilerine 
dair bu kanunla şu husus sağlanacaktır: 3656 
sayılı Kanunun 7 nci (maddesine göre diğer 
bakanlıklarda dördüncü dereceye kadar terfi 
olunduğu halde, yüksek tahsil yapmıyan kişi
lerin bu Başkanlıkta «maalesef terfi iımkânları | 
sağlanamamaktadır. Bu yüzden bu Bakanlıkta 
muayyen terfi sürelerinde bekliyen arkadaşla
rın, başka bakanlıklara nakledilmek istedik- ı 
leri, ve yer değiştirme kaygusunda oldukları- j 
m (müteaddit defalar görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarımı, bu kanun teklifi 
gayet yerinde bir kanundur. Şöyle ki, 4607 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi bendenizin bir 
teklifi ile tadil edilmiş ve bunlara bir terfi 
hakkı verilmişti. Fakat, bugün 'gördüm ki, o 
kanun da yüne kâfi derecede haklarını temin 
edememiştir. Onun için bu kanunun çok ye
rinde olduğunu ve bunun bilhassa Tekel Ba
kanlığının eksperlerinde ve diğer vazife gören | 

I bu hususta vazife gören (memurlarda çok iyi 
bir netice vereceğine kaaniim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu bakanlık bir 
okula bir fakülteye dayanmadığı için burada 
bulunan yüksek ttahsil mezunu gerekçe de % 7 
olarak söyleniyorsa da, benim kendi tesbit et-

I tiğim 1962 - 1963 yıllarında % 2,5-3 idi; Tür-
kiye'deki bakanlıkların en az yüksek tahsil 
yapmış olan elemanları da bilhassa bu Bakan
lıktadır. Onun için bu terfi 'imkânını verirse
niz çok iyi bir netice doğacaktır. Bilhassa ça
lımıma bakımından hakkın verilmesi bakımın
dan daha doğrusu, morallerinin daha iyi bir 
şekilde temin edilmesi bakımımdan faydalı ola
cağı kanaatindeyim. 

Şimdiden reyimi de izhar edeyfim, bu husus
ta müspet rey kullanacağım. Arkadaşlarımın 
da müspet rey vermesini istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teklifin tümü hakkında başka 

reyini izhar eltmek istiyen... 
MUSLÎHÎTTÎN GÜRER (Sakarya) — Söz 

istiyoruım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Muslihittin 

Gürer. 

MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Gümrük 
ve Tekel Vekâletine bağlı memurların mağduri
yetini giderecek ve memurlar arasında eşitliği 
sağlıyacak bir kanunu müzakere etmekteyiz. Bu 
tasarıda hakikaten 20 nci asırda, turizm sayesin
de büyük devletlerin büyük hamleler yaptığı bir 
aamaında, devletimizin de kalkınması yönünden 
büyük iştiraki bulunan Gümrük Tekel memurla
rını mevcut memurların durumuna getirmek ve 
bahusus küçük dereceli bulunan memurları tat
min etmek asli vazifemiz oluyor. 

, Gümrük ve Tekel Vekâletinde çalışan ve yük
sek tahsil yapmamış olan memurlar ancak 7 nci 
dereceye kadar terfi imkânıma sahiptirler. Had
di zatında diğer dairelerde çalışan memurlar ise, 
4 ncü dereceye kadar terfi edebilmektedirler. İş
te aradaki 7 nci derece ve 4 ncü derece mevzuu 
Gümrük ve Tekel Vekâletinde çalışan memurla
rın enerjisine tesir etmekte, randımanlarını azalt
makta ve terfi zamaını geldiği zaman memurlar 
ehii dahi olsalar diğer dairelere gitmek suretiy
le, kendilerine terfi imkânları aramaktadırlar. 
Bu kanunla önümüze getirilmiş olan ve adaleti 
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sağhyaoak olan Tekel memurlarının da 4 ncü de
receye fcaidar terfileri şu esbabı mucibe tahtında 
çok yerinde görülmektedir. 

Hakikaten bu kanun teklifini yapmış oTan ar
kadaşımız Gümrük ve Tekel Vekâletinin bahusus 
son tamamlarda işgal ettiği mühim mevkii ve 
memleketim en büyük gelir .kaynağını temin öden 
bu Vekâletin daha müsmir çalışmak suretiyle me
murlarını dalha enerjik hale getirmesini sağlıya-
cak bir tasarı olduğu için bu kanuna müspet oy 
kuîl anırmanızı arz eder ve kanunun tümünün le
himde olduğumu beyan ejderim. Hürmetlerimle. 

ÛBAŞKAN — Teklifim tümü üzerinde başka 
söz istiyenL Yok. Maddelere geçilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Raporda bu teklifin ivedilikle görüşülmesi de 
teklif edilmektedir. Bu hususu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibül etmiyemler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci ma|ddeyi okutuyorum: 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve Vazi
feleri hakkındaki 2825 işayılı Kanuna 2 madde 
eklenmesine mütedair i 4607 sayılı Kanunun 
122 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 1 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 4607 sayılı Kamunun 122 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan ek 1 nci maddesi aşa
ğıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

EK MADDE — Bakanlık müfettiş ve müfet
tiş muavinliklerine tâyin olunacakların Hukuk, 
(Siyasal Bilgiler, İktisat ve Ziraat fakülteleri ile 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi İdari ilimler Fa
kültesinden veya İktisadi ve Ticari İlimler akade-
milerinjdem veya bu niteliği haiz yabancı fakülte 
ve yüksek okullardan mezun olmaları şarttır. 

Diğer memuriyetlere tâyinlerde ve terfilerde 
Devlet memurluğu için kanunlarda konulan, hü
kümler uygulanır. 

BAŞKAN — Sayım Komisyon, bu ek madde
den sonra ek madde 1 olması gerekmiyor mu? 
'Çünkü, birimci çerçeve maddesinde, «Ek madde 
1» diye yazıyor. Aşağıda ise sadece «Ek madde» 
yiazıyor. Ek madde 1 mi olacak, yoksa yakarda
ki ek madde mi olacak 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Ek mad-

BAŞKAN — Ek madde 1 olacak. Muhterem 
arkadaşlarım, okunan ek maddeyi «Ek madde 1» 
olarak tashih ederek okumuş oldum. Bu ek mad
de hakkımda söz istiyem var mı?.. Yok. Bunu oyu* 
muza sunuyorum. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kanım, affedersimiz, oylama sırasında söz almak 
mecburiyetimde kaldım. Fakat maddenin yazılış 
durumunun doğru olduğumu fark etmiş bulunu
yorum, «Ek madde 1», değil, «Ek mıadde» şek
lindedir. 

ıBAŞKAN — O zıamam başlık yanlış olur. Çün
kü, «4607 sayılı Kanunum 122 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş olan ek madde 1 aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.»; deniyor. Başlıkta, «Ek madde 
1», yazılı, aşıağıda, «Ek madde» yazılı. Yani çer
çeve mıadde, «Ek madde 1», kaydı var, aşağı
da ise sadece, «Ek madde» kaydı var, sonra da 
ek madde 2 diyor. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Ek mad
de 'şeklimde olacak. 

BAŞKAN — Ek mıadde 1 mi olacak? 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet. 
.BAŞKAN — Bu, «Ek madde» yi, «Ek mad

de 1» olarak oyunum sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birimci maddede yapılan deği
şiklikten dolayı 7 mci ve daha yukarı derecelere 
geçmeye hak kazanacak memurlar işbu kanunun 
yürürlüğe girmesinden evvel geçirdikleri süre
lerden dolayı terfian derece atlama talebinde bu
lunamazlar. 

(BAŞKAN — Bu mıadde hakkında söz isti-
yenl. Yok. Maddeyi oyumuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

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

İBAŞKAN — Bu madde hakkımda söz isti-
yeni . Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka-
b\\\ edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kamum hükümlerini Gümrük 
vo Tekel Bakanı yürütür. * 

(BAŞKAN — Yürürlük maddesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...' 
Kabul edilmiştir.. 
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TMimü hakkında söz istiyenl. Tümü hakkında 
buyurun efendim. Lehte mi aleyhte mi Sayın Yü
celer? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Lehin
de. 

'BAŞKAN — Sayın Yüceler, buyuran. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Muhte

rem arkadaşlarım, Gümrük ve Tekel Bakanlığı-" 
nın Tekel Genel Müdürlüğünde çalışan değerli 
elemanların bir problemi bu suretle sayenizde çö
zülmüş bulunmaktadır. Bu münasebetle bilhassa 
jiljgili bakan arkadaşımızdan; benim istirhamım 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının diğer prıoblem-
lerdni de Meclise biran evvel getirip kanunlaştı
rılmasının temininden ibarettir. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Tü
münü oyumuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ıBu teklif de Meclisimizce kalbul edilmliştir, 
hayırlı olsun. 

7. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez Ikuruluş ve görevleri "hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda \değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları ' raporları 
(1/378) (S. Sayısı: 317) (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonunun raporunda 
bu kamun talsarısmın öncelikle görüşülmesini is
temiştir. Bu hususu oyunuzla sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Buyurun Sayım 
Sadi Binay. 

ŞADI BÎNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
dolayısiyle öğretim, eğitim hizmetleri 20 mci 
Asırda her memlekette olduğu gibi Türkiye'miz
de de bir çığ gibi gelişmektedir. Nüfusun artma
sı ile okumak istiyem, oloıyan insanların nisbeti 
çoğalmakta ve binnetice bunları okutacak, yetiş
tirecek, eğitecek iniaanlara da daha fazlasıyla ih
tiyaç hâsıl olmaktadır. 58 sayılı Kanunla Bakam-

(1) 317 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 

lığın 1962 - 1965 yılları arasındaki üç yıllık ih
tiyacı karşılanmış, bu senenin bitimimde Perso
nel Kamunu yürürlüğe konmadığı için 781 sayılı 
bir kamunla yeniden bir yıllık ihtiyacı giderecek 
bir kadro almak mecburiyetinde kalınmıştır. Eği
tim kadrosuna, eğitim ordusuna bir yılda yetişti
receğimiz yalhut yetiştirmekte olduğumuz öğret
menlerin sayısı 14 bin ilâ 15 bin adedidir. Bu ta
sarı bu sene mezum olanlara tâyinleri için kadro 
imkânı sağlamaktadır. Bunlar arasında Ortaöğ
retim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Öğ
retim müsteşarlığına bağlı okullar, imam - hatip 
okulları, ilköğretmen okulları mevcuttur. Birçok 
yerlerde halkın kendi parası ile ve gayreti ile 
yapılmış okullar vardır. Kadro olmadığı için tâ
yin ya/pılıaımamakta, binaenaleyh bunlar hiçbir işe 
varamamaktadır. Bu tasarı bu imkânı Türk Mil
letine bahşedecektir. Tasarımım lehimdeyim ve oy
larınızla kalbul buyurmanızı şahsan istirham edi
yorum. Teşekkür .ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kodamıanoğlu, buyurun 
efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millî Eğitim Bakanlığının gelişen hizmetleri
me yemi eleman tâyinini mümkün kılacak olan 
bu tasarıyı Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olumlu karşılamaktadır. Ancak, bu vesile ile Hü
kümetten bir istirhamımızı tekrarlamak istiyo
rum. Bilindiği gibi Edebiyat Fakültelerinden 
mezun olmuş yüzlerce genç aylardan beri hattâ 
senelerden beri denecek bir süre geçmiş bulunu
yor. Millî Eğitim Bakanlığımun önümde hizmet 
için sıra beklemektedirler. Tahmin ve ümidederiz 
ki bu kadrolar sıra beklemekte olanların derhal 
tâyinlerine imkân verecektir. Fıakaıt bu tahmin 
ve ümidimizin böyle olup olmadığını Sayın Millî 
Eğicim Bıakammdam öğrenmek istiyoruz. Sıra 
bekliyen gençleri derhal tâyin edebilecekler mi 
bu kadrolarla, lütfen açıklasınlar. 

Kadro kanununum Bakanlığa ve öğretmenle
rimize hayırlı olmasını dileriz, teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Başka tasarı üzerinde söz isti
yem?.. Yok. Sayın Bakan size oradan sual sorul
du. Yani bu kadrolar ihdas edilirse... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — İmkân nisbetinde, ihtiyacımız nisbe» 
tinde bunları karşılayacağız. 
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'BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkanım, bir soru sormak zorunda kaldım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Bu 

(kadrolar sıra bekliyenleriın tâyinlerine yardımcı 
olacak mı, olmıyacak mı? 

BAŞKAN — Evet. 

MÎLLÎ EĞITIM BAKANI ILHAMI ERTEM 
(Edirne) — Sıra beklemek ihtiyaçla olur Sa
yın Başkanım. Bizim bu sahada ne kadar ihti
yacımız varsa, Tarih, Coğrafya öğretmeni açığı
mız ne kadar varsa okullarımızın bu açığını ka
patacak şekilde bu kadrolara tâyinler yapılacak
tır. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesi 
'hususumu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi de vardır. Bu hususu 
•oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına ıdair 2 . 7 . 1962 tarihli 

ve ı58 sayılı Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele, ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

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

Madde 2. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna bağlı (4) sayılı cotvele, ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaıbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği-
itim Bakanları yürütür. 

ıu . / . îbot u : x 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında söz istiyen... Tümü hakkında 
Sayın Kodamanoğlu. Lehtemi, aleyhte mi? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte buyurun efendim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, tasarıyı olumlu 
karşıladığımızı ve bunun nedenlerini ilk konuş-
maimda arz etmiştim. Ve bir de soru sormak 
ihtiyacını duymuştum. Sayın Bakanın sorumu
za verdiği cevap açıktır. Diyorlar ki, bugün sıra 
bokliyen üniversite mezunu gençlerimizin tama
mını tâyin etme ihtiyacında değiliz, ihtiyacımız 
nlslbetinde tâyin yapacağız, ihtiyacımızdan arta 
kalanlar, ihtiyaç zuhur edinciye kadar bdkliye-
cokler. Bu hiç şüphesiz sorumluluğunu, taşıdığı 
hizmetin icaplarındandır. Bu itibarla Bakanın 
bu beyanatını hiç şüphesiz büyük ölçüde yadır
gamıyorum. 

Yalnız Sayın Hükümetin dikkatine bir hu
susu arz etmek isterim : ihtiyaç fazlası gençler 
Bakanlık kapısında hizmet beklerlerken aynı Ba
kanlık istanbul Edebiyat Fakültesinde gece ted
risatı yapmak için bir teklif getirmiştir,. Bir 
yanda tâyin edemediği yüzlerce insan bir yanda 
ihtiyaç fazlası elemanın bulunduğu üniversite 
kadrolarında kapasite geliştirerek diplomasız 
işsizleri çoğaltmak yolunu tutmaktadır. Ben
deniz Hükümetin bu tutumunu anlıyamadığımı 
ifade etmek isterim. Ya bir memlekette ihtiyaç 
vardır, eleman yetiştirilir veya ihtiyaç yoktur. 
En pahalı hizmet sahası olan yüksek eğitimde ka
pasiteyi genişletip diplomalı işsizler yaratarak 
hem bu çocuikları nevmidiye sürüklemek, hem de 
memleketi pahalı bir hizmet sahasında israfa sü
rüklemek doğru olmaz. Bu itibarla istirham edi
yoruz, Sayın Hükümetten bundan sonra memle
ketin insangücü ihtiyaçlarına uygun bir eğitim 
gelişmesinin icaplarına riayet etsinler. Hatırlar
sınız, geçen yıllarda bu kürsüden def ati o arz 
ottim. Başı boş bir lise gelişmesi, ilerde insan-
gücü ihtiyacımız olan fakültelerde kapasiteler 
geliştirilemediği için ihtiyacolmıyan sahalara 
zorla sokulacak, diplomalı işsizler artırılacaktır 
dedim. O zaman bu mülâhazalarımız itibar gör
medi. Şimdi, maalesef haklı olmanın verdiği 
üzüntü ile tekrar Yüce Meclisin dikkatine bu hu
susu arz etmeye mecburum. Dilerdik ki, haksız 
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çıkalım. Fakat maalesef hâdiseler o zamanki tah
minlerimizi doğruladı ve bugün üzüntülü şartlar 
zuhur etmiş bulunmaktadır. Ümidederiz ki. ar
tık şimdi bizim bu maruzatımıza itibar edilir de 
önümüzdeki yıllar böylesine üzüntülü neticelere 
varmamış oluruz. Bu temennim ile birlikte tasa
rıya olumlu oy kullanacağımı arz ederim. Te
şekkür ederim. 

. BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen?.. Yok. Tümünü oyunuza sunuyoruım. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun, 5247 sayılı İstanbul 
Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 5247 sayılı İs
tanbul Üniversiteleri Kuruluş Kadrolari Kanu
nu ile bu kanuna ait 7161 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin (Tıp, Hukuk, Edebiyat ve İk
tisat) fakültelerinin 5517 sayılı (Orman Fa
külteleri) Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin ve 
12 . 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Diş Hekimliği 
fakülteleri Kuruluş Kadro Kanununun (1) sa
yılı cetvelinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları. (2/532, 2/528) (S. Sayısı : 
423) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Millî 
Eğitim Bakanlığı ile ligili ve gündemimizin 423 
sıra sayısında kayıtlı İstanbul Üniversitesi ku
ruluş kadrolariyle ilgili kanun tasarısının da 
gündeme alınarak konuşulması Millî Eğitim 
Bakanınca bir önerge ile teklif edilmiştir. Bu 
kanun tasarısının evvelâ gündeme alınması hu-
sununu oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat geç
mediği için 48 saat geçmeden müzakereye alın
ması huussunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

öncelik teklifi vardır raporda, önceliği oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen?.. Yok... Maddc-

(1) 423 S. Sayılı basmayazı bu birleşim tuta
nağı sonuna eklidir. 

lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi de vardır. Bu husu
su oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmi
yenler... Edilmiştir. Şimdi birinci maddeyi oku
tuyorum. 

5247 sayih İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanuna ek Kanun 

Maddo 1. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Sayın Komisyon; burada bir eetvelden bahse

diliyor: İlişik bir sayılı cetvel. Yani ifade şu 
şekilde olursa düzgün olacak. Ben ölçüyorum. 
«5247 sayılı istanbul Üniversitesi kuruluş kadro
ları Kanuna bağlı bir sayılı cetvele» ilişik bir 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir,» şek
linde olursa madde intimaz bulacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — O şekilde olacaktır. 

BAŞKAN — Bu şekilde olacaktır. Bu madde 
hakkında söz istiyen?.. Yok... Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. (Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
* BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oynuuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tümü hakkında söz istiyen? 

NURİ KODAMANOĞL (Yozgat) — Lehin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu, 
lehinde. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, tasarı doçentlik 
kadrolarında bekleyip bir türlü profesörlük kad
rosu bulamıyan üniversite mensuplarının dertle
rine çare getirdiği için olumlu karşılıyoruz. Yal
nız cetveller tetkik edildiği zaman görülecektir ki, 
yetersizdir. Fakat, üniversitenin ihtiyaçları ve 
Hükümetin malî durumu belli bir sınırda işi tut
maya mecbur etmektedir. Fakat, bu meselenin 



çozum yolu, zannediyorum ki, Üniversiteler Ka
nununun ilgili maddeleri değiştirilerek buluna
bilir. Birtakım büyük şehir üniversitelerinde 
yığılmalar olmuştur. Buralarda doçentlik ve 
profesörlük yetkilerini kazanmış elemanlar di
ğer üniversitelere gitmemektedirler. Bir yanda 
öğretim üyesi kıtlığı çekmektejdz; Erzurum Ata
türk Üniversitesinde, Trabzon Teknik Üniversite
sinde olduğu gibi. Bir yandan doçentlik kadro
larında senelerden beri profesörlük titri ile 
terfi edemiyen öğretim üyeleri vardır. Bu çeşit 
israfları ve manasızlıkları gidermek için Hükü
metin üniversitelerle işbirliği halinde Üniversi
teler Kanununda gerekli değişiklikleri yapmaları 
halisane temenni etmek istiyorum. Bunun ga
yet mükemmel çareleri vardır, teyer ki Hükümet 
böyle bir ihtiyacı ciddiye alsın ve üniversite 
ile temas etsin. Bu temenni ile birlikte tasarıya 
olumlu oy kullanacağımı arz ederim. Teşekkür
lerimle. 

BAŞKAN — Başka tümü hakkında söz isti-
yen?.. Yok... Tümünü oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tümü Meclisimizce 
kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

9. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları. (1/316) (S. Sa
yısı 318) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon yerini 
alsın. Bu komisyonun raporunda tasarının önce-
lük'le görüşülmesi istenmiştir. Bu hususu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kaıbul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Buyurun Sa
yın Gıürer. 

MUSLİHİTTİN GÜR/ER (Sakarya) — Muh
terem Başkam, muhterem arkadaşlarım; top
lum zabıtası kurulması hakkındaki kanuna ek 
(kanun tasarısının tümü hakkındaki kişisel 
görüşlerimi arız etmek istiyorum. 

Mulhterem arkadaşlarım; ınüızakeresini ya
pacağımız toplum zabıtasına ek kanun tasarı
sı, baiki'katen memleketimizde büyük bir ihti
yacı giderecek ve Anayasamızın ilkeleri arasın
da bulunan ferdin ve toplumun hürriyetini, 

(1) 318 S. Sayılı basmayazı bu Birleşim tu
tanağı sonundadır. 

I ferdî ve toplumsal hürriyeti korumak ve top-
I lum 'zaıbıtasmnı Türkiye'deki mevkıiini tesibit 
I bakımından, büyük bir fayda sağlıyacaktır. 
I Mulhterem arkadaşlarım, bugün insan hak ve 
I hürriyetlerini koruyacak olan toplum zabıtası, 
I memleketimizde şimdiye kadar üç büyük şehir-
I ide vazife görmekte idi. Bunlar Ankara, İstan-
I bul ve izmir şehrindeki toplum -zaıbıtası vazife-
I sini giören emniyet teşkilatımızdır. Dar kad-
I noları içinde hakikaten bu üç şehirde sosyal 
I di üzeni ve kişisel hürriyetleri korumak bakımm-
I dan büyük faaliyet göstermek suretiyle 'büyük 
I sıkıntılar içinde bugüne dek vazifelerini yapa 

gelmişlerdir. Ama gömülmüştür ki, bugün de-
I mokrati'k rejimlerde meydan toplantılarında 
I toplumun huzurunu bozan ve kişinin hürriyet-
I lerini tahdideden birtakım toplum hareketle-
I rine karşı artık kuvvetli bir zaJbıtanm teşek-
I kül ettirilmesi ve bilhassa gençliğin daha zi-
I yade vazifelerine ve kendi derslerine bağlı kı-
I lmnıası suretiyle onları Türk toplumunu, Türk 

kişisel hürriyetlerini sarsıcı birtakım sefkak ha-
I rekeilerinden kurtarmanın zaruri >olduğu mey-
I clandadır. İşte bu kanun taasrısı ile kaibul ede-
I ceğiraiz ve buıgün Adana, Zonguldak gibi po-
I tansiyeli fa,zla olan ve meydan hareketlerine 
I müsait bulunan şehirlerimizde de toplum zabı-
I tasını kurmak ve keza ilgili vekâletin dilediği 
I vilâyetlerde bu zabıtayı teşekkül ettirimelk sure-
I tiyle Anayasanın en büyük ilkeleri içinde bulu-
I nan insan hak ve hürriyetlerini ta'hakkuk et-
I tirmek için toplum zaJbitası kadrolarının geniş-
I letilmesinde büyük faydalar vardır. 

I Mulhterem arkaadşlarım, bugün emniyet ve 
I onun değerli mensupları hakikaten vaızife ya-
I parken tereddütler içinde kalmaktadırlar. Çok 
I şükür ki, başlarında bulunan değerli Dâhiliye 
I Velkilimiz ve ilgili mensupları bugün emniyete 
I öski itibarını kazandırmak için ellerinden gelen 
I ıbütün sayü gayreti sarf etmektedir. Emniyet 
I mensuplarının artık 'birtakım rulhî çıö'küntüler-
I den kurtarılması suretiyle hakiki vaKİfelerini 
I yapar duruma getirilmelerinde şahsan büyük 

faydalar görmekteyim. 

I MulhJterem arkadaşlarım; bugün dünyanın 
I her tarafında toplum zajbıtası doğrudan doğru-
I ya Dahiliye Vekillerinin şahsına veya ilgili teş-
I kilâtlara bağlıdır. Bugün Avusturya'da, Viya-
I na'da 168 nüfusa bir polis düşmektedir. Ama 
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Ibnıgfün memleketimizde bu kadroların dar ol
ması neticesinde eğer birtakım vaziyetler ve 
birtakım ferdî ve toplum hürriyetlerini sarsar 
durumlar meydana geliyorsa bu daıha ziyade 
İkadnoaıun kifayetsizliğinden ve onların ehliyet
sizliğinden değil, az olmasından neşet etmek
tedir. îşıte bu azlığı bu kanun tasarısı ile gide
receksiniz. 

Mulhtenem arkadaşlarım; buıgün Fransa'da 
güvenlik kıtası dedikleri ve 15 000 polisi haki
katen bağrında barındıran ve aniden böyle top
lum hâdiselerini durduran öoanpany Republic 
ıSecurity denilen bir Güvenlik Teşkilâtı büyük 
vazifeler görmekte ve memleketimizde de An
kara, İstanbul ve İzmir'deki toplum zabıtası 
kendisine düşen büyük hizmetleri başarmakta
dır. 

Şimdi netice olarak.. 
BAŞKAN — Sayın Gür er, bu bir kadro 

kanunudur. Topluf .Zabıtası Kuruluş Kanunu 
değildir. Mevzuu genişletmemenizi rica ederim. 
iSadece bu kadroların ilâvesi isteniyor. Çok mu 
(buluyorsunuz, az mı buluyorsunuz meselesidir. 
Genişletmemenizi rica ederim. 

MUSLİHİTTİN GüRER (Devamla) — Sa
yın Başkanıma şunu hatırlatmak isterim: Bu 
tioplum zabıtası kadrolarının memleketimizde 
artırılabilmesi için bunun artırılmasının esbabı 
mucilbesini göstermek icalbetmektedir. Nite
kim, gerekçe tetkik buyurulduğu takdirde görü
lecektir ki, bu kadroların artırılması mevzuun
da yabancı memleketlerden de misaller vermek 
suretiyle Tüılkıiye'de de bunu toplum zabıtası 

v kadrolarının genişletilmesine esbabı mucibe 
olarak arız etmek mecburiyetindeyim. 

Onun için bendeniz hu esbabı mucibe dâ
hilinde Sayın Başkanın da ikazına itaat ederek 
diyorum ki, memleketimizde bugün Ankara, ts-
tanlbül ve izmir'de bulunan toplum -zabıtasının 
yalnız bu şehirlere munıhasır kalmak suretiyle 
değil, kadrolarının genişletilmesi sureltiyle Zon
guldak ve Adana gibi yerlerde kurulmasını ve 
keza Yüksek Dalhiliye Vekâletinin tensip buyu
racağı yerlerde de toplum zabıtasının bu ka
nunla vereceğimiz kadroların neticesinde kurul
ması çıok iyi olacaktır. 

Bu görüşü savunmak suretiyle bu kanunun 
leihinde olduğumu ve hakikaten Anayasaya uy-
(gun ferdî hürriyetleri, toplum hürriyetini ve 

ısosyal adaleti sağlıyacak olan bu kanuna müs
pet oy kullanmanızı huzurunuzda istirham eder, 
Yüksek Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Akal. 
YAŞAR AKAL (Samsun) — Kadro veril

mesini isteyen bu ek kanun tasarısını "olumlu 
karşılıyorum. Keşke, bütün emniyet kadromu
za bu türlü ilâveleri isteyen kadrolar, talep 
eden kanun tasarıları gelse. Ancak, bir hususu 
zabıtlara tescil etmek için konuşuyorum. Yarın 
bunun aksinin olmıyacağını kabul ediyorum, te
menni ediyorum ve halen bu işte görevli Sayın 
bakanı ve teşkilâtı tenzih ederiz; biz polisler 
konusunda henüz polislerimfizin üzerindeki kuş
kuyu, görev yaparken rahatlıkla görev yapma-
durumunu polislerimize sağlıyamadık. 1960 
yılı öncesi polisin ne şekilde ve nasıl kullanılma 
yoluna ıgidildiği malûmdur. Yeni kadrolarda 
ayrıca bir de 225 lira bu toplum zabıtasına faz
lalık tanınıyor. 

En korktuğum ve memleket yararına en 
üzücü bulacağım bir husus şudur: Katiyen 

tenzih ederim, politik emellerin tahakkuku 
için bu kadroların polislerin kullanılmasına va
sıta teşkil etmemelidir. Memleketimizde demok
ratik nizamın yerleşmesi, anarşinin önlenmesi 
hususunda toplum zabıtasına düşen görevi bili
yorum. Ama, memleketimizde demokratik niza
mın yerleşmesi adı ile veya anarşiyi önlüyorum 
adiyle haklı istekleri, milletin içinden doğan 
haklı hareketleri bastırma amacına bu toplum 
zaJbıtası kullanılmamalıdır. Bu kullanılacaktı/r, 
bu böyle olduğu için ben böyle konuşmuyorum 
şeklinde söylemiyorum. Meclis zabıtlarına geç
sin. Bu kadroları Meclis verirken hangi amaç
larla verildiğinin zabıtlarda bulunmasını tes-
bit etmek için söylüyorum. Bu esastan hareket 
edileceğine dair bir şüphem yoktur, edilmiyece-
ğine dair inancım vardır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asbuzoğlu, buyurunuz. 
Sayın Asbuzoğlu bir dakika. Söz alan, arkadaş
ların isimlerini okuyorum. Sayın Asbuzıoğlun-
dan sonra Sayın Kenan Esengin, Sayın Fahri 
Uğrasnzoğlu, Sayın llyas Kılıç, Sayın îhsan 
Ataöv, Sayın Nazmi özoğul. Başka var mı efen
dim... Yok. Buyurun Sayın Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 654 sayılı Toplum 
Zabıtası Kanuna bir kanunla kadro sağlıya^ 
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bil tasarının lehimdeyim. Bakama ve hunu haızır-
lıyanlaıra teşekkür etmek için söz aldım. Teşrii 
hayatımda gördüm ki, bugüne kadar Büyük 
Millet Meclisi emniyet teşkilâtından hiç bir 
şey esirgememiştir. Yalnız istemesini ve haki
katen ihtiyaca cevap verecek kanunları getir
mesini bilen Hükümet olsun. 

Sayın Bakan birkaç defadır polise, emniyet 
teşkilâtına, hakikaten yararlı kanunlar .getirdi. 
Fakat bunlar tam değildi. Şimdi bu kanun do
layısiyle bilhassa 2 nci maddesi dolayısiyle Sa
yım bakanın ve teşkilâtının mâruz kalacağı bâ
zı hususları bugün kendisine bu kürsüden 
ikaz etmeyi bir vazife bildim. Peşinen arz 
ettim, kanunun lehindeyim. Daha fazlası geti
rilirse keza onu da bu Meclisin memnuniyetle 
karşılıyacağma inanlardanım. Ama, burada bir 
İkilik yratıyoruz, Sayın Bakan. Toplum zabı
tasına bu kanunun ikinci ek maddesiyle tanı
dığımız bir tazminat vardır, bu yerindedir. 
Hattâ daha fazla verilmesi için mümkün olsa, 
malî takatimiz müsaade etse de daha fazlasını 
versek. Burada vazife görenlerin haklarıdır. 
Buna itiraz etmiyorum. Yalnız toplum zabıta
sının haricinde aynen toplum zabıtası gibi, 
toplum zabıtasında vaziye görenler gibi emni
yet teşkilâtı içerisinde çalışan bilhassa araş
tırmada, hırsızlık şubelerinde, birinci şubede ça
lışan memurlar da aynen toplum zabıtasının 
memurları gibi sıkıntı içerisindedirler. Şim
di bundan dolayı teşkilâtın, Emniyet Umum 
Müdürlüğümüzün, dolayısiyle Dâhiliye Vekâ
letinin başı ağrıyacaktır. Bunlar için bir çare 
düşünülemez mi? Ben bunu rica ediyorum. 

Kanunun getirilişinin esbabı mücibesini 
Muslihittin Gürer arkadaşım gayet 'güzel izah 
ettiler, buna taraftarım. Bir de Sayın Bakana 
toplum zabıtası vesilesiyle bir noktada daha 
ikazda bulunmak isterim:-

Toplum zabıtası ortaya çıktıktan sonra jan
darmaya da teşmili düşünülmüşv ve jandarma 
hazırlık yapmaktadır, öyle yerlerdeki karakol
ların kaldırılması için hazırlık yapılmakta: 
Bugün o bölgenin halkı daha şimdiden titreme
ye başlamıştır. «Bizim karakol kalkarsa jandar
manın buraya ne zaman geleceği belli değildir, 
bizim halimiz ne olur» gibi. Ben bundan bir 
hafta kadar önce böyle bir mevzuu Eskişehir 
vilâyetinde alâkalılara intikal ettirdim. Top-
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lum zabıtasında polisi kullanmakla jandarma 
arasında çok büyük fark olacak, Sayın Bakan. 
Bunda, yani jandarmanın toplum zabıta göre
vi ile görevlendirilmesi hususunda acele edilme
mesi, bir karar alındığı takdirde dahi şimdiden 
karakol kapama yoluna gidilmemesi hususunu 
sizden rica edeceğim. Böyle bir hazırlığın ol
duğunu haber aldım, bunu ifade etmek için söz 
aldım. 

Bakana, alâkalılara, bu kanunu getirenlere 
hakikaten teşekkür ederim. Yerinde bir tasarı
dır. Daha tahmin ederim ki, yeni kadro teklif
leri. tasarıları gelecektir. Onlara da müspet oy 
kullanmak için gayret sarf edeceğiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 

arkadaşlarım, getirilmiş olan ek tasarı için el
bette söylenecek menfi bir şey yoktur. Ben de 
arkadaşlarımın fikirlerine iştirak ediyorum. Yal
nız bu vesile ile bilhassa Bakanın da bulundu
ğu şu anda bir noktayı ortaya koymak, açığa 
vurmak ve Bakana da belki yardımcı olurum 
diye bâzı şeyler arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; güvenlik işlerinde 
önleyici tedbirler almak önemlidir ve Devlet 
otoritesi görünmiyen 'güçlerle sağlanırsa daha 
itibarlı olur. Fakat maalesef Ankara'da bu
nun tersine bir gidiş vardır. Eğer akşam üzeri 
dikkat ederseniz birçok polisler kendilerine 
mahsus otobüslere biniyorlar, sokaklarda bir 
nevi gelin alayı gibi dolaştırılıyorlar. Bunlar 
sokakta aşağıya gidiyorlar, yukarıya gidiyor
lar, sağa, sola gidiyorlar. Halk onlara bakı
yor, halk onlarla alay ediyor; onlar halka gü
lüyor. Yani öyle bir duruma geliyor ki, bunlar 
niçin geziyorlar. Evet,' bir tehlike olabilir ve bir 
tedbir alınabilirse, bunlar gelirler muntazır kıta 
halinde Bakanlığın, bir tarafında, iç sokaklarda 
bir yerde dururlar. Telsizleri var, arabaları var. 
Bir tehlike belirirse hemen gelirler ve bu tehlike
yi önlerler. Ama, çıkıp da sokakta bir neviişgal 
ordusunun kuvvetleri gösteri yapıyorlarmış gibi 
mütemadiyen Sıhhiyede, Kızılayda ve sokaklar
da dolaşması.... 

BAŞKAN — Sayın Esengin, biraz daha mü
layim ve Meclis huzurunda söylenebilecek bir 
ifade kullanın, işgal ordusunun kuvvetleri gös
teri yapıyormuş demeyiniz de. Daha mülayim 
bir tâbir seçiniz lütfen. 
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KENAN ESENGİN (Devamla) — Yani ba
na verilen hissi söylüyorum. Benim ricam şudur 
Bakandan, önleyici tedbirleri alsınlar, bunları 
muayyen yerde bekletsinler, telsizleri var, ara
baları var; her hangi bir hâdiseyi gayet kolay 
kapatabilirler. 

Arkadaşlar: birçok; memleketlerde polis gö
remezsiniz, hâdise çıkıncaya kadar. Fakat hâ
dise çıkar çıkmaz yetişir, Demirperde de sizi ta-
kibederler, kimin takibettiğinin farkında olmaz
sınız. Bavulunuzu açarlar, bunu kimseye hisset
tirmeden yaparlar. Ama, şimdi biz böyle sokak
ta mütemadiyen polisi dolaştırırsak bu polis 
ile halk daima yüz göz oluyor. Bir gün adamdan 
iş beklediğimiz zaman ciddiyeti gitmiş olur. Son
ra yazık değil mi, arabalar benzin' yakıyor, kul
lanılıyor, sabahtan akşama kadar bunlar dolaş
tırılıyor ve muayyen saatte, saat 16,00 dan sıonra 
mütemadiyen sokakta dolaştırılıyorlar. Bunu 

Yrica edeceğim, İçişleri Bakanından, aynı tedbir
leri alsalar, aynı önleyici tedbirleri yapabilir
ler. Ama, bunları çıkarıp da sokakta dolaştır
makta fayda yoktur ve yapacakları iş, önleyici 
tedbirler bundan daha iyi olur, eğer şurada bu
rada ekipler halinde tutarlarsa. Telsizleri var, i 
motorlu birliklerdir, derhal istedikleri yere ye
tişebilirler, istirahat edebilirler ve Devlet oto
ritesi daha güçlü ve lâubaliliğe kaçmıyan şekil
de devam etmiş olur. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli milleitvdkileri; 

Toplum zâbatisi kadrolariyle ilgili olarak iki 
hususu huzurunuzda belirtmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Toplum zabıtası, gelişmekte olan, gittikçe I 
şehirleşmekte olan şehir ihtiyaçlarına hakikaten' I 
cevap vermek üzere kurulmuş ve bu ihtiyacı kar
şılamak niteliğinde olan isabetli kuruluşlarımız
dan ve kendilerinden fayda beklediğimiz kuru
luşlardan birisidir. Binaenaleyh; bütün arkadaş
larımız burada müspet şekilde ifade de bulun
dukları gibi aynı maksat için ben de müspet I 
ifadede bulunmak arzusundayım. Bir hususu 
dile getirmek isterim. 

Şehirleşme bizde gittikçe artmaktadır. Bü
yük şehirlerimizin, nüfusu, 100 binleri aşan şe
hirlerimizin nüfusu çoğalmaktadır. Binaenaleyh I 
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Toplum Zabıtası kuruluşlarının, büyüyen şehir
lerimize doğru gittikçe yayılması, genişlemesi 
bir zaruret halinde kendisini hissettirmektedir. 

Bendeniz çok küçük fazla bir külfet getirmi-
yen bir teklifle huzurunuza geldim. Kadro cet
velinin, cetvelde 13 ncü derecede gösterilen 1 250 
aded olan 350 liralık polis memuru kadrosunun 
1 500 adede çıkarılmasını teklif etmekteyim. Bu 
suretle İçişleri Bakanlığına bir küçük imkân, 
bir küçük fırsat daha tanımış olacağız ve geliş
miş olan bâzı büyük şehirlerimize de bu polis 
kadrolarının istihdamına imkân vermiş olaca
ğız. 

Bir diğer husus, tasarının ek 1 nci maddesin-^ 
de, toplum zabıtası işinde görevli olan polis me
murlarımıza ayda 225 lira toplum zabıtası öde
neği teklif edilmektedir. Yüksek malûmunuz ol
duğu gibi, toplum zabıtası bugün en büyük, en 
kalabalık olan şehirlerimizde mevcuttur. İstan
bul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde mevcut
tur. Şehirler büyüdüğü nisbette buralarda va
zife sıkıntısı da artmaktadır. Vazifeli sıkıntısı 
ile beraber tabiî olarak bu şehirlerin - yaşama 
icabı hayat sıkıntısı da artmaktadır. Bunu bir 
gerçek olarak kabul etmemiz icabeder. Binaen
aleyh çok cüzi bir farkla bu 225 lira tutarındaki 
toplum zabıtası ödeneğini 250 lira olarak lütfe
derseniz, bunun kesintilerinden sonra ancak el
lerine 200' küsur lira kadar bir para geçer ki, 
bu da ancak bir zaruretin karşılığının ifadesi 
olabilir ve Yüksek Heyetinizin bu her iki tekli
fimi müspet karşilıyacağmdan emin olarak öner
gelerimi takdim ediyorum, teşekkürlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Yunus Koçak. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; elimizdeki kanun tasarısının 
gerekçesi ilk okunduğu zaman gerçekten iyi te
sir yapmakta ve bu gerekçeye göre bu kanun 
tasarısının lehinde oy vermek gerekir gibi gö
rünmektedir. Ama, arkadaşlar, bir iktidarın ge
tirdiği kanunlar değerlendirilirken o iktidarın 
bugüne kadar cereyan eden icraatını göz önüne 
almak ve getirdiği kanun tasarılarını ona göre 
değerlendirip oylamak gerekir. Diyor ki, gerek
çe ; «Anayasamızın ilkeleri arasında yer alan in
san hak ve hürriyetlerini, sosyal adaleti, ferdin, 
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toplumun huzur, güvenç ve refahını gerçekleş
tirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılan 
kanunların uygulanmasını sağlamak, Cumhuri
yet, hürriyet düzenini çağdaş ve ileri toplumlar
da olduğu gibi demokratik usullerle korumak.» 

Arkadaşlar, şu gerekçe ne kadar güzel yazıl
mış. Fakat bu gerekçenin altından gelen kanun 
bu fikirleri savunanları yasaklamak için bir kad
ro ilâvesinden başka birşey değil. Zira toplum 
•zabıtasının büyük şehirlerde bugüne kadarki 
icraatı herkesin gözleri önünde cereyan etmiş
tir. 

Mulhterem arkadaşlarım, gençekten Anaya
samızın öngördüğü toplum düzenini savunmak 
için her türlü masrafı göze almaya değer. Bu 
ibususta hiçbir fedakârlıktan kaçınmamalıdır, 
ama gerçekten bu gaye için ise. Yoksa bu ga
yenin tersini sağlamak için bu gaye oltanın 
ucunda bir yem olarak ileri sürülmüşse, o za
man bu kanun tasarısı üzerinde dikkatle dur
mak ve kanun tasarısına ona göre oy vermek 
gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; üniversite taleibeleri 
Anayaasmızm kendilerine verdiği hakları za
man zaman kullanırken toplum zabıtasının 
(üniversite talebesine saldıranları içirilmiş bir
takım insanları korumuşlar, yazarı üniversite 
talebesini yakalayıp karakola getirmişler, mah
kemede sabahlara kadar bekletmişlerdir. Bu 
toplum zalbıtası mütecaviz zorbalara seyirci 
kalmış ve tecavüze uğrıyan genç çocukları, 
üniversite talebesini Anayasayı bilen ve bile
rek sahip çıkan ve uygulanmasını istiyen ço
cukları daima mağdur etmek yolunu seçmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, biraz evvel Sa
yın Musliıhittin Gürer bu yolu açmıştı. Yani 
mevzuun dışına çıkılmaktadır. Bu bir kadro 
ilâvesi kanunudur, kadro ilâvesini istiyor mu
sunuz, istemiyor musunuz? Toplum zabıtası 
yeniden kuruluyormuşcasına, bunun vazifeleri
nin murakabesi yapılıyormuşçasına bir konuş
ma tarzı seçmeyiniz lütfen. Bu ayrı bir yol
dur. Bu türlü işlerde Hükümeti tenkid ediyor
sanız murakabe hakkınız vardır, bu türlü mü
esseseleri işletirsiniz, bu münasebetle daha mü
nasip bulduğunuz şeyleri söyliyelbilirsiniz. Bu
yurun efendim. 

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ GRUPU ADINA 
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Başka. 
mm, bu kanuna neden oy verilmemesi gerekti
ğini izah ediyorum. İzah ederken de, bunları 
'söylemeyi münasip gördüm. Bu kadarcık tak
dir hakkımıza zannediyorum müsaade buyuru-
lur. 

Onun için arkadaşlar, bir kanun teklifi önü
müze geldiği zaman bu kanun teklifinin istih
daf ettiği amacı göz önüne getirmek ve ona 
göre oy vermek gerekir. Anayasamızın özgör-
düğü hürriyet düzenini korumak aslında em
niyetin vazifesidir. Fakat emniyet teşkilâtımız 
birçok yerlerde vatandaşları Anayasa tahtında 
haklarını kullandıkları için, bâzı yerlerde 
yer yer mutazarrır etmişler, onları müşkül du
rumlara düşürmüşler, hattâ tertiplere mâruz 
kalmışlar. Yapılan şikâyetler semere vermemiş 
ve vatandaş toplum zaibıtasmın icraatından 
Anayasa güvenliğini korumak yolundaki ha
reketlerde daima toplum zaibıtaısmı karşısında 
görmüştür. Onun için toplum zabıtasına yapı
lacak ilâvenin Anayasanın* ilkelerini korunmak
la ilişkisi yoktur. Bu bakımdan bu kanun tasa
rısına oy vermek ve bu gerekçeyi bu kanuna 
yakıştırmak cidden beyaz bir elbiseye siyah bir 
yama koymak gibi görünmektedir. Bu bakım
dan kanunun müdafaa edilir tarafı yoktur. 
Toplum zaibıtasmın bugüne kadar icraatı men
fi yolda olmuştur. Anayasayı korumak değil, 
Anayasaya tecavüz edenlere, Anayasada yazı
lı hakları kullananlara tecavüzlere seyirci kal
mak ve bu mütecavizleri korumak yolunda te
celli etmiştir. Bu bakımdan biz kanunun kaıbul 
edilmemesi ve bu ilâvenin şu gerekçede yazdı
ğı fikirleri ve prensipleri yerine getirmekle 
hiçibir ilgisi olmadığına kaaniiz ve grup olarak 
bu kanunun karşısındayız. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İncesulu, Güven 
Partisi Grupu adına* 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA HİLMİ 
İNCESULU (Çorum) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 654 sa
yılı Topdum Zabıtası Kurulması hakkındaki 
Kanuna ek kanun tasarısı uygun bir tasarıdır. 
Şöyle ki, bir defa benden evvel konuşan Sa
yın Yunus Koçak'm da gerekçeden naklettik
leri gibi Anayasanın vatandaşlar için öngördü
ğü hürriyetlerin uygulanması ancak müessir 
bir zalbıta kontrolü ile mümkündür. Çünkü^ 
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idarenin görevi esasında önleyici zabıta göre
vidir.- Kanunlara saygı ancak önleyici zabıta
sının görevini kemali ile yerine getirmek ile 
•mümkündür. Aksi halde ülkede kanuna saygı 
(fikri zayıflar ve zaman, zaman da bunları ma-
alesof müşahede etmekteyiz. Bu bakımdan top
lum zabıtasını kuran kanunla alınmış olan kad
roların kifayetsizliği tesbit edilerek yeniden 
1 290 kadronun ilâvesi ve bu kadrolar ile şe
hirleşme hareketleri günden güne arttığına 
göre, Adana, Zonguldak ve benzeri diğer bü
yümekte olan şehirlerimizde de önleyici zabı
ta teşkil etme kararı gerekçeden anlaşıldığına 
göre yine isabetlidir. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde 
nüfus artması şehirleşme hızı yeni hayat ve 
hürriyet anlayışımızın icabı olarak polisin gö
revi çok artmış bulunmaktadır. Ve fakat Polisin 
görevi ile .birlikte kadroları ve bilhassa poli
sin niteliği keyfiyeti arzu ettiğimiz kadar art
mış değildir. Bunun çabalarının hızlandırılma
sı bizi memnun eder. Yine toplum zabıtasına 
alman kadrolar için Sayın Bakandan bir te
mennide bulunmak isterim. Toplum zabıtası as
lında gösteri yürüryüşleri kanununa göre yapı
lacak hareketlerle esas vazifesini ifa edecektir 
veya bu kanuna aykırı davranışları kanuni dü
zen içine sokmak vazifesi ile mükellef olacak
tır. Bu da toplum psikolojisi ile yakinen ilgili, 
•bilhassa toplum içerisinde zabıtanın yani Dev
let gücünün davranışı ile sıkı sıkıya alâkalı
dır. Aslında zabıta çok defa hüsnüniyetle 
amacına ulaşmak için vazifelendirilmiş olsa bi
le bâzı davranışlar toplum içerisinde psikolo
jik reaksiyonları davet ettiği için vatandaş ile 
zabıta arasında arzu edilmiyen maksada ve top
lum zabıtasının istihdam maksadına hiç uygun 
•olmıyan hareketlerin vukuuna sebebiyet ver
mektedir. Kadroları kabul etmekle beraber yi
ne gerekçede yazıldığı gibi Sayın Bakandan 
bilhassa İçişleri Bakanından istirham ettiğim 
nokta şudur ki, toplum zabıtasında görev ala
cak olan polislere iyi bir eğitim ve davranışla
rının hanıgi maksat için, nasıl ayarlıyacağı ve 
toplum pisikolojisi bakımından yetiştirilmele
rine önem ve öncelik vermelerini istinham ede
rim. Çünkü, müşahedelerim devamlı olarak şu 
olmaktadır: Görevlendirmek başka şeydir, gö
revini ifa eden insanın haklı durumda olması 

başka şeydir. Ekseriya haklı durumda gözük
memek, toplum psikolojisi ile ve bununla ilgi
li görev ve davranış anlayışının yani keyfiye
tin eksikliğinden ileri gelmektedir. Bu konuyu 
dikkat nazarlarına sunarım. Kanuna müspet oy 
vereceğiz ve iyi istihdam edilmesini temenni 
ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiye kadar 7 ar
kadaşımız konuşmuş, üç arkadaşımız da daha 
konuşmamıştır. Sayın Komisyon siz söz istiyor 
musunuz 9 

ıKOMÜS ADINA HALİL Î B R A » I OOP 
, (Bolu) — Daha sonra efendiim. 

BAŞKAN •— Yani bu arkadaşlar da konuş
tuktan sonra. 

Buyurun Sayın Kılıç. 

İLYAAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem 
milletvekilleri; 654 sayılı Kanuna elk kanun 
tasarısının lehinde okluğumu sözlerime başla
madan evvel ara etmek isterim. Muhterem ar
kadaşlarım; kanunlar cemiyetteki nizamı sağla
mak maksadiyle muayyen prosedüre riyaet edil
mek suretiyle çıkarılan yazılı huiku'k kaidele
ridir. Bu .kaidelere riayetsizliği tesbit edilenleri 
bu kanunlara riayet edecek hale getirecek va
sıtalar zabıta kuvvetidir ve onun devamıdır. Bu 
umumi ihükmün yanında, büyük- şehirlerimizde 
•sosyal münaselbetlerin ve siosyal hayatın geliş
mesi ve bu hayatın zaruri bâzı hareketlerinin 
'•kanun dışı hale gelmesi ihtimalini önlemek mak
sadiyle tesis edilen polise toplum polisi aidi veri
yoruz. Böyle bir vazife ile tavzif edilecek olan 
kuvvetin elbette ki toplum psikıolıoj isine hâ
kim, toplum karşısında zabıtanın nasıl hare
ket etmesi lâzımıgeldiğini bilme'si de en basit 
ve en sade hareketitir. İşte bununla şunu arz 
etmek istiyorum ki, toplum zabıtasında vazi
felendirilecek olan arkadaşların, memleket ço
cuklarının toplum psikolojisini, toplum karşı-
eınki hare'ketıi, topluma karşı ne şekilde ha-
rdket edildiği takdirde daha fazla bir reaksi
yon doğurmaz, bilâkis reaksiyon bastırılır, bun
lar hususunda bu arkadaşların esaslı bir şekil
de eğitilmesi icaibeder. Çünkü bunların eğitil
meye de zamanı vardır. Zira bu polis bir hâ
dise zuhur edene kadar, bir hâdise zuhur etme 
ihtimaline kadar bir hâdiseyi önlemek için va-
.zife aldığı ana kadar istirahat halindedir. Ya
ni çalışma için zamanı vardır. Bunların top-

573 
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lnm psikolojisini anlıyan psikologlar tarafın
dan, normal hocalar tarafından değil, bu hu
susta tecrüjbe sahibi olan insanlar tarafından 
eğitilmesinin de büyük faydası vardır. 

'Muhterem arkadaşlar, toplum zabıtasının 
polisleri olacaklar; akşamları büyük şehirler
de onların dolaştığını görürüz. Hakikaten do
laşma şekillerinin, kim olduklarını belli etme
den sağlamak daha faydalı olur gibi gelir ba
na. Hele özel kıyafetlerle, beyaz mihverli, in
zibat erleri gilbi bir kıyafetle dolaşmaları da 
pek tesirli olmuyor. Bir defa kendilerinde de 
bir eziklik oluyor, kendilerinin bu kıyafetle 
dolaşmalarından kendi kendilerine bu erikliği 
hissettikleri anlaşılıyor yüzlerinden. Bunları 
daha başka bir kıyafetle, daha kapalı bir şe
kilde dolaştırmakta fayda vardır. Ben şahsan 
isterim ki, sokak köşelerindeki nöbetçi kulübe
lerinin dâhi kaldırılmasına taraftarım. 

Çünkü arkadaşlar, biz bir ihtilâlden gelmiş 
olduğumuz için ve henüz normal hayata dön
müş olmamıız dolayısiyle bu kulübelerin devam
lı olarak kalışı memlekete dışarıdan gelen tu
ristlerin ve yabancıların her hangi bir mak
satla ticari maksatla veya başka bir maksatla 
gelsinler bunların ıgıözünde bu kulübeler başka 
türlü görünüyor gibi geliyor bana. İster polis, 
ister inzibat olsun - bunların kaldırılmasını, 
mevzu ile biraz ilgili olduğu için, söylüyorum. 
(Sayın Başkanım mevzuun dışına çıktığımı san
masınlar, bunların dahi kalkmasına taraftarım. 
Fakat cemiyetin nizamını bozalbilecelk her tür
lü hareketin de şiddetle karşısında bulunma
nın yanındayım. Bu duruşun hüneri, bu duruşun 
azameti, bu .duruşun faydası bu hareketin kar
şısında duracak olan insanların durana zama
nını, harekete geçme zamanını ve sükûnete 
geçme zamanını teslbit etmesi mühimdir. Bu işin 
ananoktası budur; bunu belirtmek istiyorum. 

Sonra burada ek maddede, geçici 1 nci mad
dede 225 lira gibi bir para vardır. Bu, elbette 
ki bu kanunu hazırlıyan arkadaşlarımız ve 
Hükümet bu parayı bir hesap neticesi buraya 
getirmiştir. Bu ceffel kalem 225 lira birisinin 
aiklma gelmiş, yaz 225 lira şeklinde değildir. 
Bir hesaba dayanıyordur ve bir düşüncenin 
mahsulüdür. Evet bugünkü iktisadi konjonk
tür içerisinde bu vazifeyi nerede ve ne zaman 
hangi şartlar altında göreciği belli ölmıyan in

sanlara, belki gece de nöbete girecek olan in
sanlara, ben bunu şahsan fazla görmüyorum. 
Fakat bunun yuvarlak bir rakam haline 'getiril
mesinde de «fayda vardır. Şahsan ben bunun 250 
lira olarak teıslbitinde şahsi kanaat ve görüşüm 
itibariyle daha fayda vardır düşüncesindeyim 
ve bu maksatla bir önerge takdim edeceğim. 
Umarım ki, arkadaşlarım bu önergemize iltifat 
edeceklerdir. Arkadaşlarım, toplum zalbitasmın 
dikkat etmesi lâzımgelen ve bunlara emir ve
recek olanların dikkat etmesi lâzımıgelen ikinci 
bir hulsus da şudur: Ben eskiden beri kendi 
anlayışıma göre biz hâdiseler karşısında ve hâ
diseler içerisinde muayyen şahısları, lâyık ol
madıkları halde meşhur ediyoruz. Buna da ç'ok 
dikkat etmek lâzımdır. Meşhur olmak için hâ
dise yapmak istiyen insanlarda cemiyet içeri
sinde olduğuna göre toplum, zaibıtasmı yöneten 
arkadaşların çok dikkatli olması lâzım İki, lâ
yık olmıyan adamları meşhur etmek suretiyle 
cemiyetin içerisinde bir paye verdirmiyelim on
lara. Bu bakımdan da toplum zabıtasının yö
neticileri psikolojik yönden ve birtakım dünya
da bu mevzuda yetişmiş, ,bu mevzuda ileri git
miş milletlerden alınacak tecrübelerle bunla
rın donatılmasında fayda olduğu kanaatinde
yim. Kanunun tümüyle lehindeyim ve müsbet 
oy vereceğim. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Bir kifayet tezkeresi gönderil

miştir. 
Şimdi komisyon söz istiyor mu ? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Hayır, Sayın Başkan 
lüzum kalmadı. 

BAŞKAN — Konuişmak istemiyorsunuz, öy
leyse kifayet önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzu vuzuha kavuşmuştur, müzakerenin 

kifayetini arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

Ahmet >Şevke't Bohça 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oyumuza sunu
yorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
ibul edilmiştir. 
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İvedilik teklifi vaadi*, raporda. İvediliği 
'oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması baklanda 
Kanuna ek kanun 

Madde 1. — Devlet memurları aylıklarının 
tercih.it ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
(bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına, (Toplum Zalbıtası hizmetlerinde 
kullanılmak üzere) ilişik cetvelde derecesi, me
muriyet unvanı, aded ve maaşları yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

[BAŞKAN — Şimıdıi kanunun başlığı ve bir 
de kadro ile ilgili iki tane önerge vardır. Bun
ları okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksdk Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının başlı

ğının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Aydın Manasa 
Reşat özarda Sami Binlicioğlu 

Kanun başlığı 
' G54 sayılı toplum zafoıtası kurulması hak

kındaki kanuna ek kanun. 
BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 

«katılıyor musunuz? Burada bir ifade tashihi 
yapılıyor. 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
(hakkında kanun yerine 654 sayılı Toplum Za
bıtası kurulması hakkımda kanuna ek kanun 
seklinde tashih ediyor. Bu önergeye. katılıyor 
musunuz ? 

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

BAŞKAN — Bu önemgeyi oyunuza sunu-, 
yorum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Kadro cetvelinde 13 derecede 1 250 aded 

olan 350 liralık polis memuru kadrosunun 1 500 e 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Uşak 
iPalhri Uğrasuaoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL

MAZ AKÇAL . (Rize) — Efendim, (katılmamıza 

imkân yoktur. Bü'tıün hesaplar 1 250 şahıs için 
yapılmıştır, dolayısiyle katılmamıza imkân yok
tur. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Takrdri 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi yanlız bir önerge kalbul edilmiştir. 
Bu değişiklikle birilikte 1 nci maddeyi oyunu-

:ıa sunuyorum. Kabul edenler.. Kalbul etmiyen-
leır.. Kabul edilmiştir. 

ABDÜRBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Tatibik 
edilen usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani kabul edilmiş bulunan 
madde ile ilgili mi? 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Evet. 
BAŞKAN — Bu madde bitti, kabul edildi. 
ABDÜLBÂRl AKDOĞAN (Ağrı) — Bitti 

.ama yanlış bir şey oldu, müsaade ederseniz 
1 arz edeyim. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz 2 nci mad
deyi okutayım, ben aynı usulü tatbik edeceğim, 
onu önlemek mahiyetinde sizi dinliyeceğim efen
dim. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 14.7 .1966 tarih ve 654 sayılı 

Toplum Zalbıtası hakkındaki Kanuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Toplum Zabıtasında görev
li emniyet müdürleri, emniyet âmirleri, başko-
miser, komiser, komiser muavini ve polis me
murlarına ayda 225 lira Toplum Zabıtası öde
neği verilir. 

BAŞKAN — Burada da hakkındaki... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKILÎ 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kanım, 14. 7 .1966 olarak yazılmış. Bu tarih 
14 . 7 . 1965 olarak tashih edilmelidir. Matbaa 
hatası var. 

BAŞKAN — 14 . 7 . 1965 olarak tasıhilı 
şekliyle oyunuza sunulacaktır. Madde hakkın
da söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sayın Akdoğan, sizin mütalâanız cetvellerin 
okunmaması ile mi ilgili idi? 

ABDÜLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Burada bir usulsüzlük yok-
tur. Cetvellerin nerede okunması veya okun-
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maması lâzımıgeldiğı IIUSTISTI çeşitli tatbikatla 
bellidir. Burada bir usulsüzlük yapılmamıştır. 

BAŞKAN — Bu ek madde 1 ile ilgili dört 
tane önenge vardır, şimdi bunları okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
6'54 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hak

kındaki kanuna ek kanun tasarısının ek 1 nci 
maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. ] 

Aydın Manisa 
Reşat Özarda Sami Binicioğlu 

Ek Madde 1. — Ek fıkra : 
Bu ödenek her türlü vergiden muaf olup, 

haczedilemez. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ek madde 1 de

ki toplum zalbıta ödeneğinin 250 lira olarak 
kabul edilmesini arz ve teklif ederim. 

iSamsurf 
llyaa Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının ek 1 nci maddesinde gösterilen 

225 lira tutarındaki toplum zabıtası ödeneğinin 
ayda 250 lira olarak kabulünü arz ve teklif ede
rim. 

Uşak 
Fahri. Uğrasızoğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkın

daki Kanuna ek kanun tasarısının ek madde 1 de 
yer alan (225 lira toplum zabıtası ödeneği veri
lir) ibaresindeki 225 liranın (300) lira olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Manisa 
Reşat Özarda Sami Binicioğlu 

BAŞKAN — Verilmiş olan bu dört önerge
den bir tanesi ek madde birdeki 225 lira toplum 
zabıtası ödeneğinin 300 liraya, diğer iki önerge 
de 250 şer liraya çıkarılmasını istemektedir. 
300 liraya çıkarılması ile ilgili önergeye komis- I 
yon katılıyor mu? , I 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKILI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Diğer ikisine, yani Sayın îlyas Kılıç 
ve Saym Fahri Uğrasızoğlu arkadaşlarımızın | 

ayrı ayrı önergelerle fakat aynı mahiyette ve 
250 lira olarak teklif ettikleri teklife katılıyor 
musunuz? 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Bu iki öner
geyi birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir de bu ek madde 1 e şu yolda bir fıkra 
ilâvesi teklif ediliyor: (Bu ödenek her türlü 
vergiden muaf olur haczedilemez) Buna katılı
yor musunuz? 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katıl
mamıza imkân yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek madde 1 i oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. •— Ek birinci madde ile kabul 
edilen tazminat Toplum Zabıtasından ayrılıp 
başka görevlere girenler için müktesep hak teş
kil etmez. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen 
var mı efendim? Saym incesulu buyurunuz 
efendim. Bu tarafta da söz istiyen var mı?... 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Saym Baş
kan, saym milletvekilleri; ek ikinci maddede bir 
terim var. Ek birinci madde ile kabul edilen 
tazminat toplum zabıtasından ayrılıp başka gö
revlere girenlere yani zabıta görevinden* ayrılıp 
başka görevlere nakledilenlere anlamına geliyor. 
Halbuki, anlam bu değil. Zabıtanın içersinde 
toplum zabıtasından umumi zabıtaya veya diğer 
zabıta dallarına nakledilenler: (Kim tarafın
dan? Âmirleri, yani atamaya yetkili merciler 
tarafından nakledilenleri) istihdaf ediyor. Öyle 
olması lâzım. Bu bakımdan görevlere girenler 
için değil, görevlere nakledilenler veya atanan
lar için tâbirini koymamız lâzımgelir ki, doğru 
bir terim kullanmış olalım. Komisyonun na
zarı dikkatine arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Akdoğan. 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Saym 
milletvekilleri, bendeniz de Saym Hilmi Incesu-
lu'nun sözlerine karışarak, ya âmirleri tara
fından yahut hastalık dolayısiyle olduğu zaman 
Saym Hükümet veya Komisyon ne düşüntiyor-

_ ^76 —-



M. Meclisi B : 136 10 . 7 . 1967 O : 1 

lar? Bunu sormak için huzurlarınızı işgal ettim, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen var mı?.. Yok. 

Efendim, Sayın İncesulu'nun işaret ettiği hu
susta Komisyon değişiklik yapmayı düşünüyor 
mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Dü
şünmüyoruz efendim. Madde gayet sarihtir. 
Toplum zabıtasında çalıştığı müddet zarfında bu 
tazminatı alacaktır. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Başka gö
reve gitmesi başkadır, atanmak başkadır. Bizim 
idari hukukumuzun terimleri vardır. Girmek 
başka, atanmak başka. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Zaten 
bir önerge de verilmiş değil. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Bir takrir 
takdim etmeme izin vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yazın efendim. Komisyon mu-
tabıksa vakit geçirmiyelim efendim. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Atanma 
tâbiri üzerinde mutabıkız. 

BAŞKAN — İfadeyi aynen okuyalım efen
dim. «Ek birinci madde ile kabul edilen tazmi
nat, toplum zabıtasından ayrılıp başka görev
lere atananlar için müktesep hak teşkil etmez.» 
Bu şekilde mi olacak efendim? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ EROL YILMAZ AK
ÇAL (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — Şu halde «başka görevlere gi
renler» yerine, «atananlar» şeklinde tashih edi
yorsunuz. Bu tashih ile birlikte maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Tümü hakkında 
aleyhte Sayın Kuas, buyurunuz. 

RIZA KUAS (Ankara) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; toplum zabıtası, toplumun 
hak ve hürriyetlerini korumak, asayişi temin 
etmek için kurulumuş, mevcudu muhafaza et-
için düşünülmüş bir teşkilâttır. Ne var ki, top
lum zabıtası büyük şehirlerde, İstanbul, Anka
ra, İzmir'de, şimdi de Adana ve Zonguldak'ta 
düşünülmesinin sebebi altında yatan neden, 
işçi hareketlerini, grevleri bastırmaktır. İzmit'
te yaptığımız grevlerde, İstanbul'dan toplum 
polisi getirildi. Toplum polisleri işverenin ya
takhanesinde yatar, işverenin hususi arabasına 
biner, işverenin yemeğinden yer ve fabrikanın 
önünde kurduğumuz çadırları elleriyle yıkar ve 
tamamen işverenin emrinde bir durum arz eder. 
Şimdi de Adana ve Zonguldak gibi yerlerde düşü
nülmesinin sebebi, demokratik nizamda, de
mokratik düzende işçi ve işveren münasebetle
rinin, Anayasa teminatı altında olan grev ve 
toplu sözleşmelerle haklarının elde edilmesine 
mâni olmaik için düşünülmektedir. 

Buna benzer İzmir'de Tekstil Sendikasının 
grevinde kadın işçi kardeşlerimizi saçlarından 
sürükleyen toplum zabıtası memurları olmuş
tur. Gerekçesinde yazılı, toplum zabıtası özel 
olarak yetiştirilmeli. Toplum polisinin özel ola
rak insan münasebetlerimin ne şekilde koruna
cağını bilmesi lâzımdır, işçilerin ve işverenin 
can ve mal emniyetini koruması lâzımdır. Sa
dece işverenlerin can ve mal emniyetini işçile
rin karşısında koruyanı işverenin emrinde bir 
hareket içindedirler. Bu duruma bir son veril
mesi için toplum zabıtası özel okullarda yetiş
tirilmelidir ve üstelik de bu düşüncenin altın
da yatan büyük şehirlerde sendikaların hare
ketlerini, işçi haklarını teminal altına almayı 
önlemek için düşünülmüş bir kanun tasarısıdır. 
Mevcut kadrolara 225 er lira ile Emniyet Mü
dürlüğünün emrinde, Emniyet Müdürlüğünün 
isteğine göre vazife yapan kimselere bir ücret 
verilmek istenmektedir. Halbuki, Türkiye'de 
milyonlarca işsiz var. Bu paraları toplayarak 
başkalarını almak mümkün iken yine kendi 
emrinde istedikleri gibi kullanmak için bu ka
nun tasarısını getirmişlerdir. T. İ. P. Grupu 
olarak kırmızı oy vereceğiz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ata-
öv, lehte buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, muhterem milletve-
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killeri; toplum zabıtasının takviyesi için Hükü
met tarafından getirilmiş olan bu tasarı mem
leketimizde günbegün artmaya devam eden 
anarşist, kanunsuz, nizamsız, kötü niyetli dav
ranışları susturmaya ve bu memlekette kanun 
rejimini, Anayasa nizamını, vatandaş hak ve 
hürriyetlerini korumaya matuf bir gayemin 
eseridir. 

Toplum zabıtasının kadrolarını takviye et
mek şu anda huzurumuza gelen kanunla da kâ
fi değildir. Çünkü toplum zabıtasıf aleyhte ko
nuşan arkadaşımın söylediği gibi, işçi hareket
lerini baltalamak için değil, şirretleri sustur
mak için kurulmuş bir ekiptir. (T. 1. P. sırala
rından «sana karşı kurulmuş öyle ise» sesi) 
Toplum zabıtası, kanunları ayak altına almak 
ve Türkiye'de kanunsuz bir rejim arzu etmek 
isteyen ve alt düşüncelerini tahakkuk ettir
mek için de Türkiye'nin huzurunu, memleketin 
refahını, vatandaşın hak ve hürriyetini, bütün 
sosyal adalet ilkelerini bir tarafa itip başka di
yarlar hevesinde koşan insanlara karşı Anaya
sanın getirdiği nizamı koruyan bir ekipdir, 
takviye edilmesinde zaruret vardır. 

Türk polisi, Türk zabıtası hiç bir zaman 
işçi hareketini bastııımak için işverenin evinde 
yatıp işçinin çadırını dağıtmakla vazifeli değil
dir. Türk polisi bütün tarihinde parlak imtihan
lar vermiş, her türlü şaibeden gendisini gayet 
iyi bir şekilde çıkarmış, kamun ve nizam un
suru olduğunu çeşitli vesilelerle ispat etmiştir. 
Türk polisine vurulmak istenen damga hiçbir 
zaman onlara değmiyecek, o damgalı ellerin ken
di suratlarında ebedî bir nişane olarak kalacak
tır. Türk polisini bâzı kötü düşüncelerine alet 
etmek ist iyeni er, Türk polisini, kanunu zorla
mak suretiyle vatandaşın gözünden düşürmeyi 
amilıva.nlar bâzı yollara tevessül etmektedir. 
Daha dün İstanbul'da yapılan uyanış mitingi 
dblayrs'iyle, bir uyanış mitingi adı altında nasıl 
halkın kanuna, nizama, polise karşı kışkırtıldı-
ğmm basılmış belgesi elimizdedir. Uyanık olan 
Türk Milletine, uyanık olan Türk zabıtasına kar
şı yeni uyandırılmak istenen insanlar varsa bun
lar aldanıyorlar. Biz, Adalet Partisi grupu ola
rak Türk polisinin ve onun içerisinde kurulduğu 
günden beri feragatla, fedakârlıkla, gece - gün
düz her türlü haklarından, her türlü refahından, 
her türlü huzurundan feragat göstererek vazife 
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gören ve Türkiye'de kanun nizamını tesis eden, 
kurulduğu günden beri yapmış olduğu bütün 
mücadelelerde şer kuvvetleri ezen, kanunsuzları 
yakalayıp kanunun pençesine teslim eden şerefli 
polise verilecek olan her hakka lâyık, hattâ çok 
az görmekteyiz. Biz Adalet Partisi grupu ola
rak polisin itibarını her şeyin üstünde tutma-
va taraftarız. Polisin itibarını çeşitli emel
ler, çeşitli katkılarla küçültmek suretiyle polisin 
vatandaş gözünde bir nevi başka unsur olarak 
mütalâa edilmesine taraftar değiliz. Zaten Türk 
halkı kendi polisinin nasıl, ne şartlar altında 
vazife gördüğünü bilmektedir. Türk polisini bil
hassa sol çevrelerin devamlı surette istismar et
mesi ve bunları işe i ve karşı göstermeye çalışma
cı tam mân asiyle bir safsatadan ibarettir. Türk 
Hükümetinin zabıtası kanunsuzluk işçiden gelir
ce isçiye karsı, işverenden gelirse işverene karşı, 
kanunsuzluğa kim teşebbüs ederse onu, yakala
mak ve kanunun pençesine teslim etmek suret ivin 
memlekette ikamın nizamını tesis etmek için ka- ' 
rı.rlıdır, azimlidir. Adalet Partisine davalı Cum
huriyet Hükümeti yn vazifesini yanaibilrwk için 
le huzurunuza bundan sonra da Türk zabıtası
nı takviye edecek kadro kanunları getirecektir. 
Bunları getirmediği takdirde grupumuz Hükü
metin yakasına yapışacak ve bugün işlenmekte 
olan suçların hem suçlu, hem güçlü pozisyonda 
olanların niçin kanunun pençesine daha süratle 
tevdi etmeyişinin hesabını kendi Hükümetinden 
soracaktır. Adalet Partisi bu düşüncelerle şerefli 
polisimizi bütün şaibelerden tenzih ederek gör
mekte olduğu, gördüğü ve göreceğine inandığı 
bu müesseseye verilecek kadroları hattâ az bul
makta, fakat bugün için gelmiş olan kanunun le
hinde oy kullanacağını beyan etmektedir. Saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü oyunuza su-
nuvorum. Kabul edenler... Etmiycnlcr... Meclisi
mizce kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
w teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna eh 
Cl) savdı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
İnsmma kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve içişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/317) (S. Sayısı : 319) (1) 

(1) 319 S. Sayılı hasma/yazı bu birleşim tu
tanağı sonundadır. 
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BAŞKAN — Bu tasarıda öncelik teklifi var
dır. öncelikle görüşülmesi, hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? .. Sayın Sadi Bi-
nay, Sayın Muslihittin Gürer. Başka söz istiycnt. 
Yok. 

Buyurun Sayın Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhterem, arkadaşlar, Devlet Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde Emniyet Genel 
Müdürlüğü kısmına bü tasarı ile üçbin aded 350 
lira maaşlı yeni polis kadrosu getiriyor. Gerek
çeler de bunun sebepleri gayet iyi bir şekilde be
lirtilmiş. Bugün Türkiye'nin artan nüfusuna, 
polisin çoğalan hizmetlerine, turist akınına, bü
yük trafik sirkülasyonuna göre polis ihtiyacı 33 
bin civarındadır. Halbuki bugün elimizde bulu
nan kadro bunun ancak 1/3 ü mesabesinde, ya
ni 10 000 i bile bulmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de 15 000 aded 
trafik kazası olmakta ve bunların 3 000 tane;-;' 
ölümle neticelenmektedir. Bu görülüyor ki, dün
yada trafik kazalarında hemen, hemen en ön safı 
işgal eden memleketler arasındayız. Polis hizmet
lerinin bulunduğu 353 mmtakada 1 026 kişiye 
Türkiye'de bir polis isabet etmektedir. Ilalbuk' 
bütün Avrupa memleketlerinde, hattâ Hindis
tan'da dahi bu nisbet 500, âzami 700 dür. Üste
lik Türk polisi forse bir çalışma içerisindedir. Ya
ni 24 saatinin hemen, hemen kısmı âzamisini me
saide geçirmektedir. - bırakınız sekiz saati - Ve 
miktarı az olduğu için bu mesainin mühim bir 
kısmı şubelerde, kısımlarda yani masa üzerin
de geçmektedir. Bugün turist çekmeye çalışıyo
ruz, turistin emniyetini sağlamaya turistin gelen 
arabasına trafik nizamı bulmaya gayret ediyo
ruz. Bu gün Balkanlara, inmekte olan 250 bin tu
rist otomobiline Türkiye'de halen bulunan 300 000 
otomobili eklersek hali hazırda bulunan 1 151 
trafik memuru ile, trafik polisi ile bu işlerin na
sıl idare edilebileceğini düşünmek elbette mucize 
kabîlinden bir şeydir. Ben Türk polisini ve onun 
gittikçe düzelmeye başlıyan maneviyatını büyüK 
çapta takdir etmek istiyorum. Çünkü, bu kadar 
fazla bir mesai içerisinde ve ekseri elinde bir ev
rak tebligat memuru gibi çalıştığı halde yine de 
vazifesini kendisinden beklenenden daha fazla 

bir şekilde vermekte, canilere, hırsızlara, düzensiz
liklere karşı vatandaşın öan ve mal emniyetini, 
Anayasa nizamını korumaya hakikaten büyük bir 
fedakârlıkla ve foragatla çalışmaktadır. Burada 
bu tasarıyı bize getirdiği için, zabıtamızı takvi
ye ettiği için Hükümetimize ve onun çok değerli 
İçişleri Bakanına teşekkürlerimi arz ederim. He
pinize hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer. 
MUSLİHİTTİN GÜRER (Sakarya) — Muh

terem Başkan,'muhterem arkadaşlarım, müzakere
sini yaptığımız kanun tasarısı ile memleketimi
zin asayişi ve emniyeti 3rönündcn polise duyulan 
ihtiyaç ve bu ihtiyacı karşılıyacak kadroların ve
rilmesi hususunda bu kanun tasarısı az da olsa 
bize büyük bir ferahlık vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım bu kanun tasa raiyle 
üçbin polis kadrosu daha emniyet hizmetine ve
rilmiş bulunmaktadır ve maaşları olarak da 350 
lira maaş mütalâa edilmektedir. 

Şimdi memleketimizin son durumunu nazarı 
itibara alırsak bugün bahusus üzerinde durduğu
muz ve ekonomik yönden gelişmemizi sağlıyacak 
olan. büyük bir turizm dâvası içindeyiz ve bu tu
rizmi gerçekleştirmek için her şeyden önce turis
tin emniyetini ve onun emin olarak Türkiye'de 
seyahat edebilmesi ve istiralıatiııi temin edebil
mesi bir gerçektir ve Türkiye bugün turiste gü
neş ve hava satan bir memlekettir. Şimdi bunun 
en güzel delilini ve altın yumurtlıyan tavuğunu 
İyi bir emniyet teşkilâtını kurduğumuz takdir
de ve iyi bir turizm polisi meydana getirdiğimiz 
takdirde göreceğiz. Mutlak olan bir şey varsa, 
memleket ekonomisinde büjâik gelir sağlıyacak 
olan bir sahayı emniyet yönünden iyi bir hale 
getirdiğimiz için tahakkuk ettirmiş olacağız. Bu
gün görüyorsunuz Türkiye'de en ufak bir turiste 
karşı işlenmiş olan suç bütün dünva basınında ve 
komşularımız olan bahusus bizimle turizır yö
nünde rekabet halinde bulunan Yunanistan ve 
Bulgaristan tarafından Avrupa'da istismar edil
mek suretiyle, turist celbini, turist akımını Türki
ye'ye önlemek için gayret sarf edildiği bir gerçek 
olarak ortadadır. Her halde Polatlı civarında bir 
botta Peter hâdisesini ve bir turistin ölüm şekli
nin Avrupa'da nasıl intikal ettirildiği hepinizin 
malûmudur. 

Bu girizgâhı vermemdeki sebep şimdi kadro
larını artırmış bulunduğumuz ve Yüksek Meclis 
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tarafından kabul edildiği takdirde haddi zatın
da otuzbin polise ihtiyacı bulunan Türkiye'nin 
bu üç'bin kadrosunun artırılmasiyle nisbeten fe
rahlayacak olan polis teşkilâtının daha iyi, daha 
müsmir vazife göreceğine şahsan kaani bulunmak- • 
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bilhassa şu hususu 
huuzrunuzda arz etmek istiyorum ki, 6 - 7 sene
den beri polis, kend's'^e dü^nn so^umluln^n k^n 
dişine düşen vazifeyi büyük bir huzur içinde 
yapamamaktadır. Bunun türlü sebepleri, kalın
tıları mevcuttur, tşte bugün polise yüklemiş ol
duğumuz sorumluluğu yerine getirebilmesi için 
kendisine maddi ve mânevi yönden teçhizatlan-
dırmamız bir gerçektir. Büyük bir ümit ile gör-
mekteyimki son zamanlarda ve bahusus Sayın 
Dâhiliye Vekili Sükan'm enerjik davranışla
rı neticesinde polisimizin artık eski itibarı iade 
edilmektedir. Şimdi bugün şehir nüfuslarına 
baktığımız zaman 1960 - 1965 yılları arasında 
% 28,5 oranında bir artış görmekteyiz, Haddi
zatında elimizdeki polis kadrolarına baktığı
mız zaman nüfus artışına uygun olarak bu kad
roların tamamiyle ihtiyacı karşılayamadığı or
tada bulunan bedihi bir gerçektir. Şimdi bu ka
nun tasarı siyi e üç bin tane dahi olsa emniyet 
teşkilâtımızda büyük bir huzur sağlıyacak ve 
bugün memleketimizde her yıl istatistiklere 
baktığımız zaman artan biır oranda yükselen 
hırsızlık, yankesicilik ve dolayısiyle fiil hare
ketlerini önleyici ve bahusus önleyici kolluk 
zaviyesinden bu kadrolara büyük ihtiyacoldu-
ğunu ve önleyici yani zabıtai mâniye vazife
sini yanarken polise elinde bulundurduğu faz
la kuvvetle derhal bastırma imkânını bulabi
leceği için Anayasamızın başlıca ilkeleri ha
linde olan sosyal güvenlik prensibimizi, ferdi 
ve toplumsal hürriyetlerimizi sağlıyacağı da 
ortada gözükmektedir. 

Bu hususları huzurunuzda arz ettikten 
sonra, dünya 'devletleri ile, onlarda fert başına 
düsen polis miktarını huzurunuzda uzun boy
lu arz etmiyeceğim, kıymetli dakikalarınızı iş
gal etmek istemiyorum. Yalnız bu hususta, bu 
kanun tasarısının çok.yerinde olduğunu ve in
şallah kısa gelecekte, bugün memleketimizin 
67 vilâyetinde bulunan polis teşkilâtının ve 
bucrün memleketimizde 286 ilçede bulunan polis 
teşkilâtının tüm Türkiye'nin şehirlerinde ve 

kasabalarında kurulmasını bu vesile ile canü 
gönülden orzu eder, Yüksek Heyetinizi hür
metlerimle selâmlarken, bu kanuna müsbet oy 
kullanmanızı istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tümü hakkında başka söz is-
tiyen... Sayın Asbuzoğlu, buyurun. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan saym milletvekilleri; benden ön
ce konuşan iki arkadaşımın bu kanun tasarısı 
dolayısiyle gerekçeye paralel olarak ifade et
tikleri görüşlere iştirak ediyorum. Onun için 
bu -üç bin kişilik kadro neden verilmiştir; 
Türkijre'dc zabıtanın durumu nedir; polis kad
rosunun durumu nedir gibi bir konuşmaya 'gir-
miyeceğim. Lüzumuna inandıktan sonra sa
ym bakanlıktan bâzı temennilerde bulunacağım. 

Maalesef kürsüde demin işçi Partisinden 
bir arkadaşımız bilmiyorum niye istinaden ifa
de ettiler; bu zabıta meslekinin bir nankör ta
rafı vardır: Kızan bunlara türlü isnatlarda bu
lunurlar. Türkiye'de emniyet teşkilâtını tümü 
ile bu görüşten tenzih ederim ama, her mes
lekte olduğu gibi bunların içinde de bâzı bed
hahlar. bulunabilir. Ve fakat, bu kürsüde on
lara bir kanun tasarısının görüşülmesi dola
yısiyle böyle bir ithamda bulunmayı, şahsı 
adma da olsa, partisi adına da olsa ben yakış
tıramadım. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — İthamda bu
lunmadım Sayın Asbuzoğlu. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Devamla) — Ma
hiyetine girmiyeceğim. Burada temas etmemin 
sebebi polis deyince biz, zannediyoruz ki sade
ce hırsızı takibetmek, sarhoşu takibetmek ya
ni adlî bir suç olacak ta veyahutta gösteri yü
rüyüşleri hürriyetine aykırı bir hareket ola
cak da polis harekete geçecek. Biz zannederiz 
ki polis bu işleri görür, veya ikametgâh bil
mem nesi doldurur, verir gibi biliriz. Haddiza
tında polisin vazifesi üzüntüyle arz edeyim 
Türkiye'de müesseselerce dahi anlaşılmamıştır. 
kendisine lâzımgelen itibar, üzüntüyle arz ede
yim, gösterilmemiştir. Polisin birinci derecede 
vazifesi mâni zabıtadır. İkinci vazifesi sosyal 
hizmetlerdir. Bu sosyal hizmetlerden sayıla-
mıyacak kadar, bunların haricinde olarak ifa
de ediyorum yani kanunların kendisine yükle
diği adli, idari, siyasi görevlerin haricinde 
asıl polisin bir vazifesi vardır ki, bunu neden-

— 580 — 



M. Meclisi B : 136 10 . 7 . 1967 O : 1 

se hiçbirimiz benimsemeyiz. Nedir bu? Bu sos
yal hizmetlerdir. Bu yönden polisimiz gelişti
rilememiştir. Cemiyette bu şekil de kendisine 
pek itibar göstermemiştir. Nedir bu hizmet? Me
selâ, geçen sokakta devriye vazifesi 'gören 
bir polisin bir evden gelen sese kular vermesi, 
doğum yapmak istiyen bir kadını eve getirme 
meselesi veya onu hastaneye kadar götürmek 
meselesi. Yola giden bir adamın halinden tav
rından sarhoştur diye bunu karakola değil evi
ne götürmenin yollarım aramak gibi içtimai 
görevleri vardır. 

Sarhoş behemehal karakola götürülmez. Biz 
cemiyet olarak kendilerine hem bu yönden ilgi 
göstermemişiz hem de burada vazife veren ar
kadaşları vazifelerinin bu olduğu yönünde ken
dilerine lâzımgelen eğitimi yapmamışız. Şimdi 
bakanların bu vesile ile vaktinizi almak istemi
yorum, Sayın Başkan da böyle konulara giril
mesine taraftar değildir. Şimdi beni ikaz ede
cektir bu bir kadro kanunudur diye. Haklı
dır bir yönden. Şimdi benim bu yönden polis 
okullarındaki, ilk defa polis meslekine girip 
de kendisinin polis okulundan bir staj bir dev
resini geçiren bir tedrisat devresini geçirmek 
için, oraya giden polislerimizin, daha çok bil
miyorum, ilgili arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
tedrisatı bu sosyal hizmetlerinin korunması, 
o yönden kendilerine daha fazla ders veril
mesi, yani kendisinin • behemahal bir suç işlen
diği takdirde bu suça vaziyed eden bir adam de
ğil daha suç işlenmeden cemiyetin her türlü 

derdi ile meşgul olacak bir insan olduğunu ve 
bu yönden asıl cemiyetin itibarını kazanması 
lâzımgeldiği yönünden okullarda ders veril
mesini rica ediyorum; bir. İkincisi, bu üç bir ki
şilik kadroya belki gelecek yılda bir üç bin 

kişilik kadro ile daha geleceksiniz, belki de 
altı ay sonra geleceksiniz. Çünkü esbabı muci-
beye göre bütün kazalarda temenni ederim, 
teşkilât açılsın. Buna hakikaten cemiyetin ih
tiyacı vardır. Fakat bunları bir kurstan geçir
meden direkt olarak vazifeye gönderilmesine 
taraftar değilim. Evvelce biz ilkokul mezunla
rını imtihan etmek suretiyle alırdık. Elhamdü
lillah şimdi ondan kurtulduk. Ortaokul hattâ 
ortaokul biraz nazlanıyoruz, Lise mezunlarını 
aramaya çalışıyor arkadaşlarım. Güzel, yüksek 
okuldan mezun olsa dahi polisin vazifeleri ka

nunlarda ve kitaplarda yazılı değildir. Bunun 
mektebi yoktur. Polisin mektebi bizzat vazife 
verdiği karakollarda edindiği tecrübelerle elde 
edeceği bigilerdir. Binaenaleyh, polisin bu yön
den yetiştirilmesi yapılmadan; evvelce açılmış 
kurslar vardı bu yönden. Bunlar da beş on se
neden beri terkedildi. Her vilâyet bölgesinde 
kurslar açılır, polisin ana vazifelerinin neler ol
duğu, ya merkezden gelen öğretmenler vasıta-
siyle veya o vilâyette bilgili, bu yönden tetkikat 
ve tatbikatta bulunmuş, müddeiumumi, defter
dar gibi arkadaşlardan rica eder ders verdirir
dik. Bunların yeniden eğitimine 'gidilmesine, 
aksi halde alman memurların direkt olarak 
vazifeye sevk edilmelerinde deminki arkadaş
larımın saydığı pek çok aksaklıkların meyda
na geleceğine inanıyorum. Eğitime bundan son
ra daha fazla kadrolar getirilmesi temennisiyle 
Türkiye'de hakikaten itimadedilir bir teşkilâ
tın, güvenilir bir teşkilâtın kurulmasına yar
dımcı olmanızı temenni eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun Sayın Nazmi özoğul. 

NAZMÎ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım 3 000 kişilik bir 
kadro ile karşımıza gelen Sayın Bakana teşek
kür ederim. Ancak, bu gelen miktar kanaatimiz
ce azdır. Rakam vermek isterim. 

Bugün Türkiye'de 1 311 trafik memuru var
dır. Paris'te trafik memuru adedi 5 000 kişidir. 
Habeşistan'ın Adisababa şehrindeki trafik me
muru miktarı ise, 2 000 kişidir. Şimdi bu rakam
lar karşısında görülüyor ki, getirilen 3 000 kişi
lik kadro noksan olan kadrosunun ihtiyacını te
min etmek değil, az bir kadro ile de olsa yeni 
teşkilâtı takviye etmek hedefini güder. Grönül 
isterdi ki, modern milletlerde olduğu gibi, hattâ 
Habeşistan'daki miktar dahi üzülerek ifade et
mek isterim, bugünkü bizim miktarımızdan çok
tur. Bu rakamlar getirilirken malî imkânlar 
zannediyorum frenlemek mecburiyetinde bırak
mıştır. Mutlaka böyledir. Bundan sonra yeni bir 
çalışmk yapılmasını istirham ediyorum Sayın 
Bakandan. Bilhassa senede trafik zayiatını eğer 
arkadaşlarımız tetkik ettiyseler, bir milyar ci
varındadır. 1961 de 900 000 000 dan başlamış, 
bugün bir milyar liralık millî servet her sene 
gitmektedir. Buna karşı tedbir olarak eğer tra-
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fik memurlarımızın adedi modern milletlerde 
olduğu gibi olursa bu zayiatın azalacağı kanaa
tindeyim. 

Ve şunu da ifade etmek isterim ki, Emniyet 
Umum Müdürlüğü kadrosundan, Amerika'ya 
Trafik Üniversitesine elemanlar gönderilmiş ve 
kıymetli elemanlar da yetiştirilmiştir. Sayın 
Umum Müdürlüğün emrinde bu kıymetli ele
manlar da mevcuttur. Yaptığım incelemede ka
nun tasarısı hazırlanmaktadır. Bu kanun tasa
rısının da biran evvel Meclisimize getirilip, malî 
imkânlar zorlanmak suretiyle, kadroların da içi
ne konması suretiyle Türkiye'deki bu trafik za
yiatının, her sene bir milyar lirası giden millî 
servetin önlenmesi için tedbir alınmasını istir
ham ederim. Kadroların Emniyet Genel Müdür
lüğüne hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı ? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir 
Raporda ivedilik teklifi de vardır, ivediliği oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 

kadrolar ilâvesi hakkında |kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlöt memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna ekli 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına bu kanuna ekli (1) sayılı cetvelde dere
cesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları yazılı 
memuriyetlere ait kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu madde
den sonra ve ikinci maddeden evvel Sayın Ab-
dülbâri Akdoğan arkadaşımız bir ek madde tek
lif ediyor. Bu önergeyi- okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Devlet memurları aylık

larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel 
Müdürlüğünün kadrolara ilâvesi hakkındaki ka

nun tasarısına aşağıdaki ek 1 nci maddenin ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan 

Ek madde 1 : 
Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde çalışan 

büro dışındaki emniyet müdürleri, emniyet âmir
leri, başkomiser, komiser, komiser muavini ve 
polis memurlarına ayda 225 lira zabıta ödeneği 
verilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL İB
RAHİM OOP (Bolu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor... 
ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — İzah 

sadedinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — İzah sadedinde buyurun efen

dim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri; bundan evvel kabul ettiğiniz 654 
sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki 
Kanuna ek kanun tasarısı ile görüşmekte oldu
ğumuz 3656 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı cet
velde gösterilen kanun tasarılarının gerekçele
rine bir göz attığımız zaman polislerin hizmet
leri aynı gerekçe ile ifade edilmektedir. Eğer, 
polis memurlarının hizmetleri aynı gerekçeler 
altında mütalâa ediliyorsa, böyle bir tefriki yap
maya hakkımız yoktur. Bu bakımdan vermiş 
olduğum önergeme komisyon, Hükümet ve siz 
milletvekilleri olarak iltifat buyurmanızı rica 
ederim. 

İkinci husus da, bu polis memurlarının hiz
metlerine dışarıdan ve içeriden bir göz attığı
mız zaman toplum zalbıtası memurlarından 
farklı vazifeler görmemektedirler. Onlar da 
aynı derecede yorulmaktadırlar, onlar da aynı 
hizmeti görmektedirler. Kaldı ki, bu biraız ev
vel arz ettiğim gibi gerekçeleriyle de Hükümet 
ve Komisyon bunu benimsemiş durumdadır. 
Bu bakımdan bir haksızlığın, bir adaletsizli-
önlenmesi için vermiş olduğum değiştirge öner
gesine iltifat buyurmanızı saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
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İkinci maaddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunu Balkan'lar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz isteyen? Buyurun le
hinde Sayın îlyaıs Kılıç. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem ar
kadaşlarım, polisler için ve memleketin emni
yeti için bugün ikinci bir kanunu kabul etmiş 
bulunuyoruz. Kanunun lehindeyiz ve lehinde 
rey vereceğiz. Ancak bir hususu burada belirt
mek istiyorum; faydaları yanında. Abdülbâri 
Akdoğan arkadaşım bir teklifte bulundu. Ka
bul edilmesini çok arzu ederdim. Çünkü, şimdi 
toplum zabıtasına bir zaibıta ödeneği kabul 
edilince, günde kalk saati ile, yaz saati belli 
olmayan ve hepimizin karınca kararınca bütün 
hatalarına ve noksanlarına rağmen, emniyetini 

GÖRÜŞÜLEN 1 

2. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özar-
daa'nın, 223 sayılı Yatırımlar finansman fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu 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 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 

(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
BAŞKAN — Bu kanun tasarısı ve bu meyanda 

mütalâa ettiğimiz kanun tekliflerinin 1 nci 
geçici maddesi, verilen önergeler tetkik edile
rek komisyonca yeniden getirilmiştir. Komis
yon ve Hükümet yerindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Komisyonun 

sağlamakla görevli olan toplum zabıtasının ha
ricindeki diğer polis arkadaşların da eğer bir 
mahrumiyetle hizmet karşılığında bir şey veri
liyorsa, bu kanunda, onlara da bir şey veril
mesi iktiza ederdi. Çünkü, bütün müesseseler
de çalışan insanlar, muayyen saatle çalıştığı 
halde polisin artık saati kalmamış, çalışma sa
atlerinin haricinde her zaman her yerde, bir 
misafir gelecek, polisin izni kalkar, bir miting 
olacak, bir yerde bir hareket olacak, polisin 
izni kalkar, şeıhirde bir şey olacak polis gece 
vakti vazifeye davet edilir, yangın olacak po
lis gider. Yani her türlü emniyet hizmetlerine 
koşan bu insanların bir grupuna bir tazminat, 
yahut bir hizmet ödeneği verilirken öbür ta
raftan büyük bir grupa verilmemiş olması bu 
kanun tasarısında insanı biraz rahatsız ediyor. 
Lehinde olmamıza rağmen bu hususun da ka
bul edilmesini can ve gönülden arzu ederdim. Çün
kü zaman bakımından artık polisin zamanla 
çalışması tahdit edilmemiş durumdadır. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mec
lisimizce kabul edilmiştir, hayırlı olsun. 

İŞLER (devam) 

aldığı bütün önergeleri tetkik ederek, hazırladığı 
metni okutacağım, Bu metni okuduktan sonra 
'mdtnin kendilerini tatmin eden arkadaşlarım, 
önergelerini geri alıp almadıklarını lütfen beyan 
etsinler. 

Şimdi bunu okutuyorum. 

Yüksek B aşka nl ığa 
Görüşülmekte olan Tasarruf bonoları ihracı 

hakkındaki kanun tasarısının geçici birinci mad
desi ile ilgili önergeler tetkik edilmiş ve Komis
yonun vergilendirme hususundaki prensibi de 
göz önünde bulundurularak madde aşağıdaki 
şekilde yeniden kaleme alınmıştır. 

Arz ederim. 
Komisyon Sözcüsü 

Bolu 
Halil ibrahim Cop 

(Geçici madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan* tasarruf 
bonolarını bu kanuna göre çıkarılacak bonolar 
ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Değiştirme Maliye Bakanlığının test)it ve ilân 
edeceği esaslar dâhilinde yapılır ve ilândan son-
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ra geçecek iki yıl içinde tamamlanır. Bu esaslara 
göre bonoları üzerinde gerekli işlemi yaptırmak 
için müracaat etmiyenlerin alacak ve her türlü 
talep hakları ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve
rilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları ibraz 
edecek olanlara yapılır. 

Ancak, değiştirme sırasında doğrudan doğru
ya Hazineden iktisabedildiği tevsik edilemiyen 
gerek nama yazılı olan ve gerekse hâmiline yazılı 
hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları bedelleri 
kazanılmamış gelir olarak vergiye tabidir. Değiş
tirmede, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
hâmiline muharrer hale gelmiş bulunan tasar
ruf bonoları için bono bedelinin % 20 si, nama 
yazılı durumda olanlar için ise bono bedelinin 
% 40 ı vergi karşılığı tutularak, bakiyeler için 
yeni bono verilir. 

5. t . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre 
ihracedilmiş bulunan tasarruf bonolarının müs
takil olarak tedavül ettirilen faiz kuponları hak
kında değiştirme işlemleri uygulanmaz. Bu ku
ponlardan 1 . 3 . 1970 ve daha sonraki vadeli 
olanları karşılığında Hazinece ödeme yapılmaz. 

Değiştirme ve tevsik işlemleri Maliye Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükle düzenlenir. 

Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkın
da bu kanun hükümleri uygulanır.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL 
İBRAHİM COP (Bolu) Kısaca izah etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun, bulunduğunuz yerden 
izah ediniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL 
İBRAHİM COP (Bolu) — Muhterem arkadaş
larım, tasarruf bonoları hakkındaki kanun ta
sarısının geçici 1 nci maddesiyle ilgili olarak mil
letvekili arkadaşlarımız tarafından verilen öner
geleri Komisyonca tetkike tabi tuttuk. Bunlardan 
bir kışımı ve çoğunluğu tasarruf bonolarının ken
dilerine aidolmadığmı tevsik edemivenlerin ver
gilendirilmesi ve hattâ bu nisbetin yüzde 70 e 
çıkarılmalını istemektedirler. Bir kısmı da vergi
lendirmenin tamamen tayyedilmesini istemekte
dirler. 

Komisyonumuzca daha önce alman karar ge
reğince bir nislbet tahtında tedavül etmiş bulu
nan tasarruf bonolarının vergilendirilmesini 
uygun bulmuş idi. Leyh ve aleyhteki bu önerge

ler muvacehesinde daha önce Komisyonumuzca 
alınmış olan karara uygun nisbetin daha müla
yim bir hale getirilmesini uygun bulduk ve tak
dim ettiğimiz önergemizde bu nisıbeti değiştirmiş 
bulunuyoruz. 

Kısaca şu hususu arz etmeme müsaade eder
seniz, vergilendirmenin alejdıinde bulunan öner
gelerin prensibi müktesep hakların ihlâl edilece
ğini ileri sürmektedirler. Halbuki, Türk vergi 
sisteminde ve 223 sayılı Kanunda spekülatif ka
zançların vergilendirilmesine mâni bir hüküm 
bulunmamaktadır. Keza vergilendirmede hâmi
line veya nama muharrer tefrikinin hukukî bir 
değeri yoktur. Çünkü, vergilendirme sebebi mü
cerret bonoların tedavül etmesi ile değil ve fa
kat aşırı kazançlar sağlanacak şekilde bonoların 
spekülâsyon konusu yapılmasmdandır. Kaldı ki, 
hâmiline muharrrer bonolara daha uzun bir süre 
için sermaye bağlanmış olması göz önünde tutu
larak bu gibi bonoların da vergi nisbeti düşük tu
tulmuştur, Vergilendirme geçmişte elde edilmiş 
bir kazanç üzerinden yapılmamaJktadır. Vergi 
alacağı söz konusu kanunun vergiyi bağladığı de
riştirme ve ödeme olayının vukuu ile doğmak
tadır. Bu itibarla daha önce elde edilmiş ve ver-
gilendirilemiyeceği teminata bağlanmış bir ka
zanç katiyen söz konusu bulunmamaktadır. 

Hâmiline yazılı hale gelmiş bonoların değiş
tirilmesi yani mevcut hakkın iadesi karşılığında 
bir tevs'k mükellefiyetinden bahsedilemez. Bu 
mükellefiyet ancak vergilendirilmeme karşılığı 
bahis konusudur. Tevsik için mükellefler hazır
lanacak tüzüğün esaslarına göre münhasıran 
beyanda bulunmaya davet edilecek bevan muh
tevasının kontrolü Maliyeye ait bulunacaktır, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım. 
Ko'miisıyoııun önergeesini dinlediniz, aynea iza
hat rla verildi. Bu durum muvacP'hesirid'e veril
miş önergelerin sahipleri tekrar geri alıyor 
mu almıyor mu? Ben evvelâ bunu kontrol et
mek istiyorum. Şimdi Sayın Nihat Diler iki 
önerge vermiş. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Hükü
metin bu hususta katılıp katılmadığını bildirirse 
bendeniz ona göre hareket edeceğim. Sayın Baş
kanlıktan bu suali soruyorum ben. Bildirirlerse 
önergeye katılıp katılmadığımızı ona göre bildi
rebileceğiz . 
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BAŞKAN — Hükümetin bu husustaki müta
lâası nedir efendim? 

MALÎYE BAKANI CÎHAT BÎLGEHAN 
(Balıkesir) — Saym Başkan, muhterem arkadaş
lar ; biz daha önce sevk etmiş bulunduğumuz tasa
rıda her hangi bir vergilendirmeyi öngörmemiş bu
lunmaktayız. Halen bu tasarıyı savunmaktayız. 
Esasen bu tasarının müzakeresi sırasında Komis
yonda beliren fikre göre bu şekil almıştır. Biz 
Hükümet olarak her hangi bir vergilendirmenin 
yapılıp yapılmamasını Yülksek Meclisin takdirine 
bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi Saym Nihat Diler, bura
da mı?.. Yok. Verdilkeri önergeleri arkadaşla
rım geri almıyor. Komisyon metni muvacehesin
de ısrar ediyorlar. Hiçbir kimseden bir telep 
yok mademki. Şimdi arkadalşar, bize verilmiş 
olan önergeler Komisyonun... 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Ben öner
gemin birinci kısmı kabul edildiği için geri alı
yorum. Yalnız ikinci kısmı vardı, eğer tevsik 
ile mükellef olacak ise iki bin liralık tasarruf 
bonosu sahipleri hiç değilse tevsik mükellefiye
tine tâbi olmasın demiştim, Komisyon iştirak et
mişti, niçin caydılar bilmiyorum. 

BAŞKAN — Efendim niçin caydılar, o ay
rı.... 

Sayın Komisyon sizin bize intikal ettirdiğiniz 
iki tane önerge var. Birisini şimdi verdiniz ve 
şimdi okuttum. Birisini de daha evvel verdiniz 
Birinci önergeden sarfınazar ediyorsunuz değil 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL 
İBRAHİM COP (Bolu) — Gayet tabiî. 

BAŞKAN — Bunu size iade ediyorum. Öner
ge de daktilo harfleri ile yazılmış. Birisi Nuri 
Eroğan imzalı, diğeri, Halil İ. Cop imzalı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL 
İBRAHİM COP (Bolu) — Birinci verdiğimiz 
önergeyi geri alıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım, 
önergelerin bir kısmı Sayın Ekrem Alican'm da 
uzunca bir esbabı mucibeye bağlı olarak bu fık
ranın sonundaki üçüncü ve dördüncü fıkraların 
yani bu yüzde 50 meselesinin maddeden çıkarıl
masını derpiş ediyor. Bu Sayın Osman Sabit 
Avcı'nın önergesi aynı, Sayın Aziz Zeytinoğlu'-
nun önergesi de budur. Sayın Nihat Diler de 
önergesi ile bu taleptedir. Sayın Ekrem Ali- I 

can ayrıca bir önergeniz daha vardır, birisini 
iade edeyim, birisi daktilo ile yazılmış, uzun... 

EKREM ALİCAN (Saşarya) — Doktilo ile 
yazılmış olan esastır, öbürü de aynı mahiyette. 

BAŞKAN — Öbürünü iade ediyorum efen
dim. Saym Sabri Özcan San'mki de o mahiyette, 
Saym Abdülbâri Akdoğan aynı mahiyette, Sa
yın Kasım Önadım, İsmail Hakkı Boyacıoğlu 
kezalik vergi nisbeti.. Bu başka. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Gen alıyo
ruz Saym Başkan. 

BAŞKAN — Kasım önadım/ geri alıyorsu
nuz, geriverilmiştir bü önerge. 

Yine yüzde 50 yerine yüzde 70 e çıkarılma
sını istiyen Mustafa Ertuğrul, Kaya Özdemir, 
Ömer Usta, Osman Nuri Ulusay'm önergeleri 
vardır. Efendim, böyle bir önerge var esasen 
ve bu önergenin açık oya sunulması talebi de 
var, onun için ben tasnif ediyorum. Şimdi ev
velâ bu önergeleri oyunuza sunuyorum. Komis
yon bunlara katılıyor mu? Yani Sayın Alican'-
m önergesinde asıl ifadesini bulan ve cümle ola
rak da (Ancak değiştirme sırasında doğrudan 
doğruya Hazineden iktisabedildiği tevsik edile-
miyen tasarruf bonoları bedelleri kazanılmamış 
gelir olarak vergiye tabidir. Verginin nisbeti 
bono bedelinin yüzde 50 sidir; hükümlerinin 
tasarıdan çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
diyor. 

KOMİSYON ADINA HALİL İBRAHİM 
COP (Bolu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye ve Sayın Sabit Os
man Avcı'nın, Saym Aziz Zeytinoğlu'nun, Sayın 
Nihat Diler'in, Saym Sabri Özcansan'm, ve Sa
yın Abdülbâri Akdoğan'm önergesine Komisyon 
katılmadığını beyan etti. Hepsini birden oyu
nuza sunuyorum. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Öner
gem üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hepsini birden oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... (Anlaşlımadı sesleri) 
Muhterem arkadaşlarım konuşulanlar iyi dinle
nirse neyin kabul edilip edilmiyeceği meydana 
çıkar, Başkan konuşurken müdahale edilirse 
bir şey meydana çıkmaz. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Yanlış 
usul tatbik ediyorsunuz... Önergem üzerinde ko
nuşmak için söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun, efen
dim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Öner
gem üzerinde söz istiyorum. Hepsini birden 
oylamakla önergem üzerinde konuşamıyacağım 
demek değildir. 

BAŞKAN — Lütfen yerinize oturun, sayıyo
ruz. Arkadalşar lütfen ellerini indirmesinler, 
çünkü sayıyoruz. Kabul edenler.. («Anlaşılma
dı» sesleri) Efendim önerge şu: «Ancak değiş
tirme sırasında doğrudan doğruya Hazmeden ik-
tisabedildiği tevsik edilemiycn tasarruf bonoları 
bedelleri kazanılmamış gelir olarak verigye tabi
dir . Verginin nisbeti bono bedellerinin % 50 si» 
şeklindedir. Bu hükmün tasarı metninden 
çıkarılması teklif eden önergeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, 15 arkadaşın imzasını taşıyan ayrıca 
açık oya sunulması teklifini de birlikte derpiş 
eden ve yüzde 50 nisbetinin de yüzde 70 e çıka
rılmasını teklif eden önerge var... (A. P. sırala
rından «imzalar kimin?, imzaları okuyalım.» 
sesleri) Okuyacağım efendim, evvelâ ifade ede
yim de; önerge ile ayrıca Sayın Mustafa Ertuğ-
rul, Sayın Kaya Özdemir, Sayın Ömer Usta 
ve Sayın Osman Nuri Ulusay arkadaşımızın aynı 
mahiyette olan yüzde 50 yerine yüzde 70 e çıka
rılmasını öngören önergeleri müştereken muame
leye konacaktır. («15 kişi yok» sesleri) 

Efendim, okuyacağım, suni arın tasnifini ya
palım da. Bu iki önerge hakkında en sonra mu
amele yapacağım. Bundan önce diğer önergeleri 
oylarınıza sunuyorum. Sayın Fethi Çclikbaş 
arkadaşımızın önergesi, buyurun efendim. 

FETHİ CELİKBAŞ (Burdur) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Çelikbag önergesini geri 
istemiştir, geriverilmiştir. Sayın Abdülbâri Ak
doğan arkadaşımızın bir başka önergesi vardır, 
onu okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 

Görüşülmekte olan tasarruf bonoları kanun 
tasarısının geçici 1 nci maddesindeki 2 nci parag
rafın aşağıdaki şekilde düzenlenmesini arz ve 
teklif ederim. 

Ağrı 
Abdülbâri Akdoğan | 

Değiştirme, Maliye Bakanlığı tarafından 
tasarruf bonosu alan şahısların ne kadar tasar
ruf bonosu aldı!karı tesbit ve ilân edeceği esas
lar dâhilinde yapılır ve ilândan sonra geçecek 
3 yıl içinde tamamlanır. 

BAŞKAN —• Komisyon buna katılıyor mu 
efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL İB
RAHİM COP (Bolu) — Katılmıyoruz efendim. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — İzahat 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyaz Koksal sizin öner
genizi geriveriyorum, demin ifade ettiniz. 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Yalnız bi
rinci kısmım, ikinci kısım1?.. 

BAŞKAN — Peki muameleye koyacağız 
efendim, birinci kısım, ikinci kısım diye şimdi 
ayıramıyoruz. 

Buyurun Sayın Akdoğan. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
milletvekilleri, halk efkârı umumiyetinin ve Mec
lisimizin bir haftadan ber'i neticesini beklenmek
te olduğu tanarruf bonoları hakkındaki kanun ta
na rısının ek birinci maddesi bence görüşmüş ol
duğumuz diğer maddelerden çok daha mühim
dir. Zira, bu kürsüden çeşitli sebep ve vesilelerle 
biz tefecileri korumuyoruz, tefeciler bu işte saf 
dışı tutulacaktır, ve saire gibi esası bu nokta üze
rinde toplaman konuşmalar yapan 'arkadaşlar, 
şl'mdi bakıyorum da verdikleri birçok önergelerle 
âdeta tefecileri müdafaa mahiyetinde konuşma
lar yapmaktalar. Eğer bunları bu esaslar üzerin-
don bu tefecilerin ellerinden kurtaracaksak, kü
çük gelirli olan, memur zümresinin, işçi zümre-
s'nin alın teriyle kazanmış oldukları 100 liralık 
bonosunu 30 liraya satmalmak suretiyle kazanan
ların bellerine bir kazma vurmak istiyorsanız, 
bu konuştuğunuz tefecilerden bunlar] kurtarmak 
istiyorsanız vermiş olduğunuz önergelerinizle bu 
miktarın yüzde 50 nisbötıinden yüzde 70 nisbetine 
çıkarılan bir vergi sistemi tatbik etmek suretiyle 
ancak bunlara bir ders vermiş olacaksınız. Bun
dan sonra bu memlekette böyle bir şekilde tefeci
lik yapmak istiyenlere de bir örnek teşkil etmiş 
olacaksınız. Bu bakımdan lütfediniz, şimdi bunun 
küçük bir hesabını arz ediyorum, zatıâlilerinize. 
100 liralık tasarruf bonosunu 30 liraya alıyor va
sati olarak. Kaldı ki, 10 liralık bonoları ikibuçuk 
liraya alanlar çoktur. Aşağı - yukarı bu % 25 
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nis'be tindedir. Şimdi bunların hesabını yaptığı
mız zaman 100 liralık bonoya komisyonun son ola
rak getirmiş olduğu tasarıda 40 liralık bir verg' 
sistemi tatbik edilmektedir. Bunu tatbik etseniz 
dahi maalesef yine bu tefeciler 8 lira 60 kuruş 
yine kâr edeceklerdir. Hesabını arz ediyorum. 
Şimdi 40 lira dahi kabul etseniz 30 lira para ver-' 
diğine göre bu tcfeei 40 liradan 30 lirayı çıkar
dığınız zaman geriye 10 lira kalır. 

Bütün bu hesapların neticesi alman faizle şöy
le ifade etmek lâzımgelir : 100 liralık faiz normal 
olarak Hazinenin her türlü tahvillerde kanun 
hükümleri yüzde 6 nisbotünde bir faiz nisbeti ta
nıdığına göre bunlar maalesef yüzde 18 nisbe-
tinde gelir almaktalar. Zira, 100 liralık bir bono
ya yüzde 6 nis'be tinde bir faiz verilmesi lâzımge-
lirkon 310 lira verilerek kârlı bir duruma geçerek, 
18,60 kuruş faiz alacaklardır her yıl için. Her yıl 
için 18,60 kuruş faiz alacağına göre tefecinin 
kalmış olan 10 lirasını da bundan çıkarırsak 8,60 
kuruş yine yılda kâr ediyor, demektir. Bu ba
kımdan eğer bu tefecilerden bu küçük zümreyi 
kurtarmak istiyorsanız, yüzde 40 değil, yüzde 70 
nisbeti'nde vergi alınmasına dair verilmiş olan 
önergelere oylarınızı kullanınız ki, hakiki mahi
yette bu Meclisteki hizmetleriniz meydana çık
sın. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi tekrar okutu
yorum ve oyunuza sunacağım. 

(Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdoğan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılmı
yor. Oyunuma sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Koksal, sizin önergenizin birinci kısanın
da tevsik işlemi Bakanlar Kurulunun tes'bit ede
ceği bir tüzükle sağlanır. Bundan mı vazgeçti
niz? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Maliye Ba
kanlığı sağlıyacakmış , bu kısımdan vazgeçtim. 

BAŞKAN —• Bu kısımdan vazgeçiyorsunuz 
İkinci kısım ise; (ikibin liraya kadar tasarruf bo
nosu sahipleri tevsik ile mükellef değildirler.) 
Bundan vazgeçmiyor musunuz? 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Hayır. 
BAŞKAN — Evet. Şimdi, bu okuduğum ikin

ci kısma Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL İB-
RAHİ COP (Bolu) — İleride suiistimali muci-

bolur düşüncesiyle katılmıyoruz. Fakat, Hükümet 
hazırlıyacağı tüzükte imkân nisbetinde bu husu
su terhin edici hüküm getireceğini söylemektedir. 

BAŞKAN — O kısmı Hükümet söylesin. Siz 
katılmıyorsunuz, yani. Şimdi önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmlyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Kemal Aytaç arkadaşımız da şöyle bir teklifte 
bulunuyor. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 
bendeniz bu önergeyi geri alıyorum, 15 kişilik 
önergede imzam bulunduğu için. 

BAŞKAN — Peki, önergeniz geri verilin iş tir. 
Sayın Nihat Diler arkadaşımız da önergesinde 

geçici birinci maddenin Maliye Komisyonu met
ninin kabulünün oya konulmasını saygılarımla 
arz ederim) diyor. Buna komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL 
İBRAHİM COP (Bolu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir de Sayın Reşat Özarda'nm önergesi var. 
Bütün metni olduğu gibi yazmış, teklif ettiği 
metni olduğu gibi yazmış okuyorum : 

«5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna göre 
alınmış bulunan tasarruf bonoları bu kanuna gö
re çıkarılacak bonolar ile değiştirilir. Değiştir
me Maliye Bakanlığının tesbit ve ilân edeceği 
esaslar dâhilinde yapılır ve ilândan sonra geçe
cek bir yıl içinde tamamlanır. Bu müddet içinde 
bonolarını değiştirmek için müracaat etmiyen-
lerin alacak ve her türlü hakları ortadan kalkar. 
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ihtiyaç
ları takibeden yıldan itibaren beş yılı doldur
mamış olan tasarruf bonolarının değiştirilmesi 
223 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre istih
kaklarından tevkif at yapılanlarla aynı kanunun 
5 nci, 6 ncı maddelerine göre tevdiatta bulunmuş 
olanlara yapılır. Bu suretle hak sahibi olduk
larını tevsik ve ispat edemiyenlerin ibraz ettik
leri bonoların bedelleri ödenmez. Bu nevi bono
ları geri alınarak iptal edilir.» 

BAŞKAN — Buna katılıyor musunuz ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ HALİL İB

RAHİM COP (Bolu) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Bunu oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım, şimdi biraz önce 
ifade ettiğim gibi elimde iki önerge kaldı. Biri
si; Mustafa Ertuğrul, Kaya Özdemir, Ömer 
Usta, Osman Nuri Ulusay arkadaşlarımıza ait
tir ve önergelerinde yüzde 50 nisbetinin yüzde 
70 e çıkarılmasını istiyorlar. 

Diğeri de; isimlerini biraz sonra okuyacağım 
15 arkadaşa aittir. Bunlar da yüzde 50 nisbct; 
hükmünün kaldırılarak, vergi nisbeti, bono be
delinin yüzde 70 idir, ibaresinin konulmasını 
teklif ediyorlar. 

İkisinin de mahiyeti aynıdır. Şimdi, açık oy 
istiyen arkadaşlarımızın isimlerini okutuyorum: 

Memduh Erdemir (Kırşehir), Burada mı? 
(«Burada» sesleri) Kemal Ataman burada, Re
şat Özarda burada, İsmail Hakkı Akdoğan bu
rada, Sami Binicioğlu burada. Gıyasettin Du
man? Yok. Seyit Faruk Önder?.. Burada, Ba-
hattin Uzunoğlu?... Burada, Hüseyin Balan? 
Burada, Mehmet Ali Arsan?.. Burada, Kâzım 
Ulusay?.. Burada, Fuat Uluç?.. Yok, Kemal 
Aytaç?.. Burada, İrfan Solmazer?.. Yok, Hasan 
Lâtif Sarıyüce?.. Yok, evet 15 imzalıdır fakat 
4 arkadaşımız burada yoklar. (Tekabbül ediyo
ruz sesleri) Kim tekabül ediyorsa o konuşsun. 
Âdil Kurtel, Yunus Koçak Şaban Erik, Mesut 
Ozansü, Hüseyin Yılmaz. Bu önergeye burada 

bulunan arkadaşlarımızdan beş kişi katılmıştır. 
15 imza mevcuttur. Yalnız bu arkadaşlarım, şim
di gönderiyorum önergeyi isimleri yazıp imzalı-
yacaklardır ve açık oya sunulacaktır bu önerge. 

3. — Grup Başkanvekillerinin, Genel Kurulun 
Salı günleri de saat 15 - 20 arasında toplanması
na dair önerge. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, tasnif 
devam ederken bütün Grup Başkanlarının müş
terek imzaladıkları ve Salı günleri de saat 15 ilâ 
20 arasında Meclisimizin çalışmasını teklif eden 

bir önergeleriyle Sayın Memduh Erdcmir'in 
Cumartesi, Pazar da dâhil her gün 15 ten 20 ye 
kadar çalışmasını teklif eden bir önergesi var
dır. 

Önergeleri okudum. İki önergede de metin
deki yüzde 50 miktarının yüzde 70 e çıkarılması 
teklif ediliyor. Şimdi bu önerge açık oya sunu
lacaktır. Açık oylama için kur'a çekiyorum : İb
rahim Aysoy (Mardin) den başlıyoruz; ve ace
le olması için de oy kupasını Başkanlık Divanı
nın önündeki hitabet kürsüsüne koyuyoruz, İb
rahim Aysoy'dan itibaren okumaya başlıyoruz. 

Yalnız, bu % 70 i kabul edenler beyaz, kabul 
etraiyenler de kırmızı oy vereceklerdir. 

(Mardin seçim bölgesi milletvekillerinden 
itibaren isimler okunarak açık oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Bu açık oylama için oyunu kul-
lanmıyan arkadaş var mı? («Var, var» sesleri) 
Lütfen onlar da oyunu kullansın. 

Başka oyunu kullanmamış arkadaşımız var 
mı ? 1 ve 2 numaralı kutularda oylama işlemi bit
miştir. 

Diğer kutu da oyunu kullanmamış arkadaşı
mız var mı ? 

3 numaralı kutuda da oylama işlemi bitmiş
tir. 

Sayın Aziz Zeytinoğlu, siz bu tasarının tümü 
üzerinde şahsınız adına söz istemiştiniz. Lehte 
mi, aleyhte mi? 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Aleyh
te. 

BAŞKAN — Kaydediyoruz efendim. 

Sayın Memduh Erdemir, siz bu önergenizde 
! İsrar ediyor musunuz ? 

I MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Grup 
Başkanlarının böyle bir önerge verdiğinden ha-

| berim yoktur. Onlar mutabakata vardığına gö
re ben de geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdcmir'in talebi üzerine 
önergesi geriverilmiştir. 

Şimdi bütün Grup Başkanlarının müştereken 
! teklif ettikleri öneregyi okutuyorum: 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (devam) 
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Yüksek Başkanlığa 
Tatilden önce gündemde bulunan müstacel 

kanunların görüşülmesini temin maksadiyle Mec
lisin Salı günleri de saat 15 ten 20 ye kadar ça
lışması hususunun oya konulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Adalet Partisi 
Gurupu Başkanvekili 
Sabit Osman Avcı 

Millet Partisi 
Grupu Başkanvekili 

Hüseyin Ataman 
C. H. P. 

Grupu Başkanvekili 
Nihat Erim 

Güven Partisi 
Grupu Başkanvekili 

Hilmi İncesulu 
Yeni Türkiye Partisi 
Grupu Başkanvekili 

Cengiz Ekinci 
T. I. P. 

Grupu Başkanvekili 
Tarık Ziya Ekinci 

BAŞKAN — Bütün bu sayın arkadaşlarımızın 
müştereken verdikleri önergeyi oyunuza sunuyo
rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu kabul ettiğiniz karar gereğince muamele 
yapılacaktır. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kanım, burada arz etmeme müsaade eder misi
niz. 

BAŞKAN —• Buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Gündem hak
kında bir temennide bulunacağım. Kabul edilen 
karara göre arkadaşlar kalkıyorlar, konuşuyor
lar. Sıranın biran evvel bilinmesinde fayda var
dır. Aksi takdirde sizleri de yoruyorlar. Bizim 
bu sıra hakkında bir malûmatımız yoktur. Mese
lâ bugün görüşülen kanunlar âni olarak geliyor. 
Bu görüşülen kanunlar hakkında hiçbir malûma
tımız yoktur. 

BAŞKAN —• Sayın Ahmet Şener, görüşme 
sırası bir, görüşme sırası iki diye kayıt konuyor. 
Dediğiniz hususun bir tek istisnası oldu, Millî 
Eğitim Bakanı burada idi, Millî Eğitimle ilgili 
bir kadro kanunu kabul ediliyordu ona alâkası 
yönünden istanbul Üniversitesi ile ilgili bir kadro 

kanunu da zammedildi. Bunun dışında hep al
tına görüşme sırası bir iki diye yazılıyor ve buna 
dikkat ediliyor. Bundan sonra da öyle yapıla
cağı tabiidir. 

Sayın Özarda (Meclisin toplanma saatlerin
de komisyonların toplanmamasını arz ve teklif 
ederim) diyor. Bu Meclis kararı ile halledilecek 
bir şey değil Sayın Özarda. Komisyonlar, hangi 
saatte toplanacaklarını kendileri tâyin eder ve 
ona göre hareket ederler. Bu önerge hakkında 
muamele yapmıyacağım. 

Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve askerî malze
menin Pakistan Devletine hibe edilmesi hakkın
daki kanun tasarısının açık oylamasına 249 üye 
katılmış, 246 kabul, 3 çekinser oy kullanılmış-
tır. Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora ve 5 arkadaşının 444 sayılı Kanunun birin
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin açık oylamasına 201 üye katılmış, 
136 kabul, 64 ret, 1 çekinser oyu verilmiştir. 
Nisap hâsıl olmadığı için yeniden oylaruııza arz 
edilecektir. 

Tasarruf bonoları kanun tasarısının geçici 
birinci maddesi için verilen önerge münasebetiy
le İsmail Hakkı Akdoğan ve arkadaşlarının ta-
lebettikleri açık oylamaya 118 arkadaşımız ka
tılmış, 43 kabul, 65 ret, 10 çekinser oy kulla
nılmıştır, nisap hâsıl olmamıştır. Bu da yeni
den açık oya sunulacaktır. Ancak, açık oya 
sunulduğu sırada açık oylama talebinde bulunan 
arkadaşlarımızdan en az 15 inin Mecliste bulun
ması kaydı ile. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Meclisimizde 
şu anda nısabolmadığı için ve daha evvel de 
aldığınız bir karar gereğince 11 Temmuz Salı 
günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,47 
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Tarihî kıymetteki bâzı silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 249 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler : 0 
Çekinserlcr : 3 

Oya katılmıyatılar : 196 
Açık üyelikler : 5 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Ahmet Topaloğlu 
Tabir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Murat Öner 
Ali ihsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğhı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Billgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdıı 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğiu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
ibrahim Öktem 
Ahmöt Türkelı 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENlZLt 
Fuat Avcı 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ilhaımi Ertem 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

Samct Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçck 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasottin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adn'an Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zcytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Alı Karahan 
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HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Oilli 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam. 
Ali Esat Birol 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Selim Sarpcr 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan Gürsan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil ToközKi 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Neeati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk Önder 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delik aya 
Şaban Erik 
İsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Seyfi Güneğtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özal*p 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alıican 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürcr 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç, 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaışa 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tcvfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Baş ol 
İlyas Demir 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Ham di Orhon 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuncr 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[ÇeMnserler] 

IZMlR 
Cemal Hakkı Selek 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

TOKAT 
İrfan Solmazer 
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Imıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türk eş 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (î.) 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç^ 
îsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli (I.) 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

[Oya kah 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
Ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa "Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreld 
Hasan Değer (I.) 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli . 
(B.) 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Necati Güven 
ismail Hakkı Yıldırın 
(t) 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
ilhamı Sancar 
Fuad Sirmen 
t. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem (B.) 

Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar îksel 
Nihad Kürşad (B,) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lefoit Yurdoğlu 

KARS 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfı Akdoğan 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu (I.) 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
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MARAŞ 
Kemali Bay azıt (1.) 
Veysi Kadıoğlu 
Vefik Pirinçcioğliu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâımil Özsarıyıldız (I.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NlĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 

Feridun Cemal Erkin 
d.) 
Hamdı Mağden 
Kemal Şensoy 

RÎZE 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
tlyas Kılıç 
Namık Kemal TüDezoğhı 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Pallaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu (1.) 

TOKAT 
Fethi Alacalı (1.) 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behice Hatko (Boran, 
Mahmut Çetin (1.) 

1 
1 
1 
1 
1 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Göreıntaş (1. Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınk 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve 5 arkadaşının 444 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Nisap hâsıl olmamıştır.) 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan •Türkay 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 201 

Kabul edenler : 136 
Reddedenler : 64 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 244 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
ibrahim Aytacı 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Çop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Faik Kırbaglı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Tabi* Akman 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Zafer Nihat özel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıu 

EDİRNE 
IlhatoLİ Ertem. 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sanca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANB 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 

İZMlR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Gürsan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AJbbas Ali Çetin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanb 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Â l Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Brsoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenigehirlioğlu 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 
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NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan k 

ADANA 
Ali Karcı 
AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BURSA . 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE! 
Şefik* İnan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Tank Ziya Ekinei 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 

Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 

Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GÜMÜŞANE 
AU İhsan Çelikkan 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
Selim Sarper 
Regit Ülker 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 

KARS 
Cengiz Ekinci 

Mahımut Bozdoğan (1.) 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 

Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Osman Turan 

Adil Kurtel 
KASTAMONU 

Âdil Toközlü 
KAYSERİ 

Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Nihat Erim 

KONYA 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Şaban Erik 
İsmet İnönü 

MANİSA ̂  
Sami Binicioğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARDİN 
Fuat Uluo. 

MUŞ 
Kemal Aytaç. 

Kemal Sanibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Bekir Tünay 

URFA1 

Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kmyas Kartal 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ferda Güley 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 

SÜRT 
Misbah Ongan 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 

[Reddedenler] 

[Çekınser] 
KARS 

Sevinç Düşünsel 

[Oya katılm\yanlar] 
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Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzba§ı) ( t ) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel (I.) 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akm 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli (I.) 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir (t.) 
Hasan özean 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbas. 

BURSA 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENÎZLÎ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih- Baydil 
Muzaffer Karan 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Mteıtin Cizreli 
Hasan Değer (I.) 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurerttin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 

Nafiz Giray 
Sadık Perinç&k 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali Ilışan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin (t.) 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Osmaiı Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut (I.) 
Mustafa Uyar (I.) 
Lebilt Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şaımiloğlu (1.) 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 

KIRKLARELİ 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
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KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dimçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Kemal Kaçar 
î. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Bvliyaoğlu (î.) 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kamalî Bayazıt (1.) 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (î. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MU9 
Nennin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız (î.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oguzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
tlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 
Kemal Nebioğlu (î.) 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı (1.) 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 

Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü (I.) 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin (1.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muslih Görentas (I. Ü.) 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kinkoğlu 

[Açık üyelik] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

-+- ı>m<* - * » -
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Yozgat Milletvekili tsmail Hakkı Akdoğan ve arkadaşlarının; tasarruf bonolan kanun tasarısının 
geçici 1 nci maddesinin «vergi nisbeti bono bedelinin % 70 idir» şeklinde değiştirilmesine dair 

verdikleri önergenin açık oylamasında verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Rıza Kuas 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Mesut Ozansü 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahımet Topaloğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Göbekli 
AM İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 42 
Reddedenler : 63 
Çekinserler : 10 

Oya katılmıyanlar : 330 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Yılmaz 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Esat Birol 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Âdil Kurtel 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Süleyman Onan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Mekki Keskin 
Seyit Faruk önder 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
Şaban Erik 

[Reddedenler] 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZURUM 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

MANİSA 
Samı Binicioğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Adü Ya§a 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınla 

GAZİANTEP 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
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KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Adil Toközlıü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 

AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ibrahiim 'Tekin (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
M. Ziyaeddin tzerdem 

MANİSA 

Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
izzet Oktay 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 

SÜRT 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Halil Bagol 

[ÇekinserlerJ 

BURSA' 
Nilüfer Gürsoy 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

KOCAELİ 
İsmail Arar 
Nihat Erim 

[Oya kahhmyanlarJ 

Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı (I.) 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlıu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) (I.) 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel (I.) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 

Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islknyeli (t.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetûrk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (1.) 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

Ilyas Demir 
TOKAT 

Osman Hacıbaloğlu 

URFA 
Halil Balkıs 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Kemal Doğan Sungun 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Melâhat Gedik 

TRABZON 
Ahmet Şener 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Oik (Bşk. V.) 

ÇORUM 

Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüeer 
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DENÎZLÎ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Eemzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin CizreM 
Hasan Değer 
Recai îskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İlhamı Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin I 

'ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçdğlu 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) I 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Nihett Pasinli. 
İsmail Hakkı yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Başar 
Seyfi öztürk (B.) 

" GAZİANTEP : : 

Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Kâmil Ocak (B.) I 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Btem Kılaçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE I 
Necati Akagün 

HAKKARİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin (I.) 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam | 
Sadettin Bilgiç (B.) I 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) I 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşjpalaj 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut (I.) 
Mustafa Uyar (I.) 
Lebit Yurdoğlu (I.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Osman Zeki Oktay 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ I 
Sedat Akay I 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısiz J 

Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evlyaoğlu (I.) 
Hamit Fendoğlu 
tsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu (I.) 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan . 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yağcıoğthı 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız (I.) 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

— 600 — 



M. Meclisi B : 136 10 . 7 . 1967 O : 1 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar ÖzalJp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
(t) 
Ferda Güley 
Hamdı 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 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüliezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

S1ÎRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal N«bioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı (1.) 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
trfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Osman Turan 
Ömer Usta 
AM Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü (1.) 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (1.) 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (1. t).) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Erkmen Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmü Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

13G NCI BİRLEŞİM 

10 . 7 . 1967 Pazartesi 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLıK DIVANıNıN GENEL 

KURULA SUNUŞLARı 

B - IKINCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

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

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 
RILAN İŞLER 

1. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
iım 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] 

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, İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967] 

3. — Tasarruf bonoları ihracı hakkında ka
nun tasarısı ile Aydın Milletvekili Kesat Özar-
da'nm, 223 sayılı Yatırımlar finansman -fonu 
teşkili ve tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 

Kanunun 15 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İs
tanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Tasarruf 
bonoları hakkındaki Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bâzı maddelerin ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu 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 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/224, 2/102, 2/222, 2/30) (S. Sayısı : 293) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 5 .1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Umumi hayata müessir âfetler do-
layısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak 3'ardını-
iara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasaıısı ve imar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

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



3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu mm 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kuralda gör üzülmesi
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 Takat Oğuz'
un, Dilcikçe 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
ğıtana tarihi : 28 . 1 . 1966] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli »ilah
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarif; 

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 J2!w 

sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi Lak 
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Vardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1960] 

7. — Gaziantep Millet vekili Ali ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm v<-
Tanıtma re Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi : 
9 . 7 . 1966] 

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

9. — Yozgat Milletvekili Celal Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Vardım 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 Komisyona raporu (1/244) (S. 
Sayısı: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Önerin Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayın: 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 îçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967] 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, 
Mehmetoğlu Murat Çalış kan'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. — izmir Millotvokili ihsan Giirsan'ııı, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1905 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. — izmir Millotvokili Ilışan G ursan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi* 
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 



raporu (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/7.1) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 19G7] 

17. — İzmir MillotvcfciM İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 19G5 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3G57 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 . 1907] 

18. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma. Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1905 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3G59 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/7G) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 .1967] 

19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Kara.kılıe 
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi : 
12 . 5 . 19G7] 

20. — Manisa ilinin Çaprazfcobir ma
hallesi 14G No. İn 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 : 27G) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 19G7] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertıığ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında--geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komiyyaııları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967] 

22. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akın ve 
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nım, 50G 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
19 . 6 . 19G7J 

3 — 
23. — Trabzon Milletvekili Haandi Orhan'ım, 

345G sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları 
raporları. (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 6 . 1967] 

X 24. — Orman Genel Müdürlüğü 1960 
bütçe yılı Kcslnhesap kanunu tasarısı ile Or-
nran Genel Müdürlüğünün 1960 bütçe yılı Ke-
sinhesabma ait uygunluk bildirimimin sunul-» 
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (1/65, 3/134) (S. 
Sayısı : 320 [Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1967] 

X 25. — Orman Genel Müdürlüğü 1961 büt
çe yılı Kcslnhesap kanun tasarısı ile Orman 
Genel Müdürlüğünün 1961 bütçe yılı Kesinhesa-
bına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (1/27, 3/140) (S. Sayısı: 321) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1967] 

X 2G. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kosvnhesap kanun tasarısı. (1/37, 3/158) 
(S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi :30 . 6 . 1967] 

X 27. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kcslnhesap (kanun tasarısı. (1/50, 3/373) 
(S. Sayısı ; 323) [Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1967] 

28. — istanbul Milletvekili Cebin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/483) (S. Sayısı : 332) 

[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 
29. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 

Yasama dakunulmazılığıtnın Ika'klırılıması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 336) 
[Dağıtmatarihi :5 . 7 . 1967] 

30. — İstanbul Milletvekilli Çetin Altan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlanndan mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 337) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 , 1967] 

31. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
Yasama dıokunulmazılığınm kaildirılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 334) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

32. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama dıoikumılmazılığının ikaLdırılm-ası hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/606) (S. Sayısı : 338) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

33. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama doikunuılmazilığMin kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 333) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

34. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
Yasama daikunulmazıl iğinin kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 335) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

35. — Denizli Milletvekili Mustafa Karan'm, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
-raporu. (3/363) (S. Sayısı : 341) [Dağı'tma ta
rihi : 4 . 7 . 1967] 

36. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/53) (S. Sayısı : 346) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

-37. — Eski Sakarya yeni Bolu Millet vekili 
Hami , Tczkan'm Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/64) (S. Sa
yısı : 339) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

38. — Sakarya'Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/81) (S. Sayısı : 340) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 

39. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepc'nin Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/87) (S. Sayısı : 
347) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

40. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket 
Bohça'nm Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sayısı : 
342) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 • 1967] 

41. — Ankara Milletvekili Ali Rıza Çeti-
ner'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/362) (S. Sayısı : 343) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

42. — Istanibul Milletvekili Osman Öz-er'in, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/369) (S. Sayısı : 345) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

43. — Bingöl Milletvcikili Cemal Yavuz'un, 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/447) (S. Sayısı : 344) 
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967] 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 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 : 1) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesd 
Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi vo İçişleri ve Plânkomis-
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yonlan raporu. (2/145) (®. Sayısı : 244) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 4 .1967] (Görüşme sırası : 2) 

X 3. — 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 tarihi : 13 . 5 . 1967] (Görüşme sırası: 
3) 

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

5. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadro
ları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları. 
(1/378) (S. Sayısı : 317) [Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1967] (Görüşme sırası : 5) 

6. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanuna ek kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları. (1/316) (S. Sa
yısı : 318) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1967] (Gö
rüşme sırası : 6) 

7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/317) (S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1967] (Görüşme sırası : 7) 

X 8. — 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] 
(Görüşme sırası : 8) 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Görev ve ku
ruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici 
madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporu. 
(1/311) (S. Sayısı : 242) [Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1967] (Görüşme sırası : 9) 

X 10. — 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] (Görüşme sıra
sı : 10) 

X 11. — Ankara ve İstanbul şehirleri içme, 
kullauuıa 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 : 11) 

12. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kuram, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı üe Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer 
üyeden kurulu Geçici Koni in yon raporu fi y259) 
(2/71) (S. Sayıısı : 227) [Dağıtma tarihi : 
8 . 3 . 1967] (Görüşme sırası : 12) 

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

X 14. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/1.13) 
(S. Sayısı : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966] 

X 15. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-



§ine; Trabzon Milletvekili Ahmet Ş^ner ve 10 
arkadaşı ile CuuıhuriyuL Senatosu Zonguldak 
Üytsi Tevfik İnci'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, 2/815) (S. Sayısı : 210) 
[Dağılma tarihi : 17 . 2 . 1967] 

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

X 17. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun 
tasarısı ve Denizli Milletvekili UTıdai Oral ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İınar 
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
İçişleri, Maliye, Ticaret, 'farım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967] 

18. — Trabzon Milletvekili ITamdi Orlıoıı 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] 

19. — Halik 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] 

20. — Bursa Milletvekili Sadrcttin Ganga 
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve .Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 

Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı : 
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967] 

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

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şcnkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
boccel 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 23. —• Kanun ve kararnameler icabı ^olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967] 

24. •—• 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 25. —. İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Kesat Özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun 
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] 

26. — 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] 

27. —• Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması- hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 
30 . 5 . 1967] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri-



yet Senatosu memur ve içhizmetler teşkilâtı 
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. 
(2/508) (S. Sayısı : 296) [Dağıtma tarihi : 
1 . 6 . 1967] 

'29. — Trabzon Milletvekili E'krem Dikmen 
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nei 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] 

30. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6.6.19G7] 

31. —• 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 ncı maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, içişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S. 
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] 

'32. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ-
lu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alankuş 
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali "Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 
nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teiklifi 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] 

X 33. — İşçilerin iyon izan radyasyonlarına kar
şı 'korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma 
komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 310) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] 

X 34. — özel Yatırım Bankası kanun tasarısı 
ile Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15 

arkadaşının, özel Yatırım Bankası kanunu tekli
fi ve İstanbul Milletvekili Nurettin Bulak'm, 
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
20 nei maddesini değiştiren kanun teklifi ve Ti
caret Komisyonu üe Sayıştay, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko
misyon raporları (1/141, 2/32, 2/188) (S. Sayı
sı : 313) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

X 35. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
uygulanması esaslarına dair kanun tasarısı ve 
Plân Komisyonu raporu (1/367) (S. Sayısı : 
314) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967] 

X 36. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkında kanun tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve Arif Ertunga'nm, 
ve Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun tek
lifleri ve Bayındırlık ve Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (1/360, 2/281, 2/323) 
(S. Sayısı : 316) Dağıtma tarihi : 28 : 6 : 1967] 

37. — Serbest Malî Müşavirlik kanunu ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Plân Emisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/166) (S. Sayısı : 325) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 38. — Genel Nüfus Yazımı kanunu ta
sarısı ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/69) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967] 

X 39. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dı
şişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/70) (S. Sayısı : 331) [Dağıtma tari
hi : 6 . 7 . 1967] 

40. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıilbrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı 
ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1967] 
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Dönem : 2 
Topunu 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren 122 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları raporu (2 /401) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 22 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7070 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Bif ait Öztürkçine'nin, Gümrük ve Tekel Bakanlığı teş
kilât ve ödevleri hakkımdaki 2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Ka
rnımın 1 nei maddesini değiştiren 122 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
•Sayıgılarıımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

22 . 12 . 1966 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilât ve ödevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde ek
lenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı Kanunun değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ile gerekçesi ilişikte arz edilmiştir. Bu hususta gereken işlemin 
yapılmasını saygı ile dilerim. 

Rifat öztükçine 
İstanbul Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

G E R E K Ç E 

Malûm olduğu üzere; Devlet memurları aylıkları tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 
değişik 7 nci maddesi Devlet memurlarından yüksek tahsilli bulunmıyanların 4 ncü dereceye yük
selmelerine ve tâyinlerine cevaz vermektir. 

Halibuki, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 2S25 sayılı Teşkilât Kanununa ek madde konulmasına 
dair 4607 sayılı Kanunun son defa 122 sayılı Kanunla değiştirilen hükmü tevhit ve teadülü zede-
liyerok bu Bakanlık memurlarından yüksek tahsil yapmamış olanların bu haklarını kaldırmış olmak 
sonucunu verdiği görülmüştür. Zira, 122 sayılı Kanun hükmü ile yüksek tahsil yapmamış olan
lar tekaütlüklerine kadar 7 nci ve daha yukarı derecelere terfi ettirilememektedir. Diğer Bakanlık
larda aynı mahiyette vazife deruhde edenler 3656 sayılı Kanuna göre 4 ncü dereceye kadar terfi et
tirilmektedir. Bu tatbikat ise, Gümrük ve Tekel Bakanlığı memullarının umumi prensipler ve eşit
lik dışına çıkarılmasına müncer olmaktadır. Böylece bu memurların moralleri üzerine menfi tesir ya
pan bu hükmün çalışma gücüne ve iş verimine ne derece aksi tesir yapmakta olduğu izaha ihtiyaç 
göstermiyen bir haldir. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığında görevli ve yüksek tahsil yapmamış memurların diğer bakanlıklar 

memurlarına karşı olan bu eşitsizliğinden gayri; 122 sayılı Kanunun tatbikatı; bünye içinde de ay
rıca düzensizliğe ve eşitsizliğe sebebolmuştur. 

Şöyle ki, Bakanlık camiasında (Tekel Genel Müdürlüğü dâhil) 122 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girmesinden evvel 4607 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası hükmünce 7 nci derece kadro
sunu alabilmiş olanların terfilerine devam edilmiş ve buna mukabil 8 nci derecede bulunanların ter
fi imkânları kaldırılmış bulunmaktadır. Aynı derece liyakatli, çalışkan ve verimli olmakla beraber 
bulunduğu şubenin durumu itibariyle kadro alamamış olanların terfi imkânları kaldırılmış olduğun
dan mağdur duruma düşmüşlerdir. Bu hal dahi ıfrünye içinde düzensizlik ve huzursuzluk membaı 
'okıluştur. 

Şu hususu da belirtmek icabeder ki, bugün Bakanlık teşkilâtında çalışanla fin takriben 
% 7 si yüksek tahsillidir. Yani durum mevcut memurların geniş bir kütlesine tesir etmektedir. 

Bir üçüncü aksaklık da yetişmiş elemanların terfi edebilmek için başka bakanlıklar bünyeleri
ne naklen geçmek isteklerinden ve bunun artmasından doğmaktadır. Yetişmiş elemanların bu se
beple ayrılmalarının işe ve randımana yaptığı menfi tesirler kolayca takdir edilebilir. 

Bakanlığın kuruluşundan yani 1932 yılından beri Teftiş Kuruluna intisapta titizlikle muhafa
za edildiği anlaşılan prensibin sarih olarak devamı bakımından tasarının 1 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının şevki gerekli mütalâa edilmiştir. Bunun dışında yüksek tahsil şartı araıi'masına dair özel
likler 3656 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilebilecektir. Aynı zamanda 8 nci dereceye kadar 
olan kadrolarda ortaya çıkan tıkanıklar sebebiyle yeni intisaibetmiş yüksek tahsil ögrmüş memurla
rın terfileri de böylece sağlanmış olacaktır. 

Arz ve izah edilen mahzurların ortadan kaldırılması maksadı ile bu kanun hazırlanmıştır. 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. : 2/401 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

CumUıuriyet Senatosu istanbul Üyesi Eifat Öztürkçine'nrn, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teş
kilât ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sa
yılı Kanunun 1 inci maddesini değiştiren 122 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, teklif 
yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel 
Komisyonu Başkanı 
ve bu rapor Sözcüsü 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Manisa 
,Ar. YenişehirUoğlu 

Başkanve'kıii 
İzmir 

A. Ertunga 
imzada bulunamadı 

Muğla 
A. Akarca 

Amasya Balıkesir 
A. D emir ay M. Z. Yücetürk 

Eize Samsun Samsun 
M. Basa 0 . Şahinoğlu 8. TJluçay 

İmzada bulunamadı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 243) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 20 . 4 . 1967 

Esas No. : 2/401 
Karar No. : 50. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Gümrük ve Tekel Bakanlığı teşkilât 
ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde eklenmesi hakkındaki 4607 sayılı Kanunun 
1 nci maddesini değiştiren 122 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ilgililerin işti
raki ile incelendi ve görüşüldü : 

Gümrük ve Tekel Baaknlığı, gümrük politikası yönünden genellikle ithalât, ihracat, transit güm
rük işlemleri ile yolcu ve turistlerin giriş ve çıkış gümrük işlemlerini yapmak, kaçakçılığın önlen
mesini sağlamak gibi görevleri yerine getirmektedir. Bu hizmetlerin neticesi olarak Hazineye azım-
sanmıyacak gelirler sağlanmaktadır. Bu kadar ehemmiyetli görevleri yerine getiren Bakanlık 
teşkilatındaki görevlilerin hizmetlerini daha verimli bir şekilde ifa edebilmeleri için 122 sayılı Kanu
nun değiştirilmesi gerekmektedir. 

Devlet Memurlarının aylıklarını tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanunun 7 nci maddesi, 
bütün Devlet teşkilâtında çalışan ve yüksek tahsilli olmıyan memurların baremin 4 ncü derecesine 
kadar yükselmelerine imkân vermiş olmasına rağmen, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 2825 sayılı 
Teşkilât Kanununa iki madde eklenmesine dair 4607 sayılı Kanunun 1 nci maddesini değiştiren 
122 sayılı Kanun mevcut tevhit ve teadülü zedeliyerek bu Bakanlık memurlarından yüksek tahsil 
yapamamış olanların haklarını kaldırmıştır. 122 sayılı Kanun bu durumda olanların emekliliklerine 
kadar 7 nci ve daha yukarı derecelere yükselmelerine imkân vermemektedir. Halbuki diğer ba
kanlıklar mensupları 3656 sayılı Kanuna göre 4 ncü dereceye kadar yükselebilmektedirler. Bu 
durum teşkilâtta çalışan yüksek tahsil yapamamış memurların morallerine tesir ettiği gibi mevcut 
eşitlik prensibine de aykırı düşmekte, çalışma güçlerine ve verimlerine etki yapmaktadır. 122 sayılı 
Kanun bundan başka Bakanlık teşkilâtında 8 nci derecede bulunanların terfi imkânlarını da kal
dırmış bulunmaktadır. Çalışkan, verimli ve liyakatli olup da çalıştığı şubenin durumu itibariyle 
kadro alamamış olanların terfi imkânları kaldırıldığından birçok görevli mağdur duruma düşmüş
lerdir. Bu halin birtakım düzensizliklere ve huzursuzluklara sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. 

Bu durum, büyük emeklerle yetişmiş elemanların, 3656 sayılı Kanun gereğince diğer bakanlık
lara kaymalarına meydan verdiğinden Gümrük ve Tekel hizmetleri daha verimli bir düzen içinde 
çalışma imkânını yitirmektedir. Teşkilâtta çalışanların mağduriyetlerine daha fazla sebebiyet 
verilmesini önlemek amacını güden mezkûr teklif Komisyonumuzca yerinde görülerek Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun değiştirişi aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip Adıyaman Ankara 
Aydın Kize Sakarya Bolu M. A. At al ay İ. Seçkin 

/. Sezgin E. Y. Akcal N. Bayar II. 1. Cop İmzada bulunamadı 
Balıkesir Çanakkale Erzurum Eskişehir Giresun Gümüşane 

F. Islimyeli Ş. İnan C. Önder J\L t. Ang% N. Erkin en S. Savacı 
İmzada bulunamadı 

İzmir Kayseri Kayseri Kütahya Niğde 
/. Gür san A. A. Hacıpaşaoğlu M. Yüceler M. Erez / / . Özalp 

İmzada bulunamadı 
Ordu Trabzon Trabzon 

A. II. Onat A. t. Birincioğlu A. it. Uzuncr 
İmzada bulunamadı 
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C. S. İSTANBUL ÜYESİ Rİ
FAT ÖZTÜRKÇİNE'NİN 

TEKLİFİ 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât ve Ödevleri hakkındaki 
2825 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesi hakkındaki 4607 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesini 
değiştiren 122 sayılı Kanunun 
değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bakanlık Mü
fettiş muavinliklerine tâyin olu
nacakların Hukuk, Siyasal Bil
giler ve İktisat Fakülteleri ile 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
İdari İlimler Ziraat Fakültesin
den veya İktisadi ve Ticari İlim
ler akademilerinden veya bu ni
teliği haiz yabancı fakülte ve 
yüksek okullardan mezun olma
ları şarttır. 

Ancak, diğer memuriyetlere 
tâyinlerde Devlet memurluğu 
için kanunlarla konulan hüküm
ler uygulanır. 

GÜMRÜK VE TEKEL KO
MİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkında
ki 2825 sayılı Kanuna 2 madde 
eklenmesine mütedair 4607 sa
yılı Kanunun 122 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 4607 sayılı Ka
nunun 122 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan ek 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilin işitir. 

EK MADDE — Bakanlık 
müfettiş ve müfettiş muavin
liklerine tâyin 'olunacakların 
Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat 
ve Ziraat fakülteleri ile Orta -
Doğu Teknik Üniversitesi İdari 
İlimler Fakültesinden veya İkti
sadi ve Ticari İlimler akademi
lerinden veya bu niteliği haiz 
yalbancı fakülte ve yüksek okul
lardan mezun olmaları şarttır. 

Diğer memuriyetlere tâyinler
de ve terfilerde Devlet memur
luğu için kanunlarda konulan 
h'ükümler uygulanır. 

MADDE 2. — Birinci madde
de yapılan değişiklikten dolayı 
7 nci ve daha yukarı derecelere 
geçmeye hak kazanacak memur
lar işbu kanunun yürürlüğe gir
mesinden evvel geçirdikleri sü
relerden dolayı terfian derece 
atlama talebinde bulunamazlar. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkında
ki 2825 sayılı Kanuna 2 madde 
eklenmesine mütedair 4607 sa* 
yılı Kanunun 122 sayılı Kanun
la değiştirilmiş olan 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE — Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun ek madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Teklif 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Gümrük ve Tekel Ba
kanı yürütür. 

— 5 -
Bütçe ve Plân Ko. değiştirişi 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Gümrük ve Tekel Ba
kanı yürütür. 

• * ««•» • • 

Gümrük ve Tekel Ko. değiştirişi 

MADDE 3. — Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Gümrük ve 
Tekel Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M, Meclisi (S. Sayısı : 243) 





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

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 7033 sayılı 
Kanununun 1 nci maddesine ekli ( A / l ) sayılı cetvelin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporu (2 /145) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 12 . 1965 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5708 - 0216 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meflım'et Ünaldı'nın, 7033 sayılı Kanunun birinci madde
sine ekli (A/ l ) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
•CiTimıhurıyelt 'Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli (A/ l ) sayılı cetvelim değiş'tirilmesine dair kanun 
teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ve rica ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

GER/EKÇE 

Adana vilâyetinin Şimalinde bulunan Mağra kazasının isminin meydana getirdiği psikolojik se
bepler yüzünden birtakım talihsizliklere mâruz kaldığı, bundan da umumiyetle maslahatın muta
zarrır olduğu müşalhede edilmektedir. Bu kazanın taşıdığı isimden bizzat kaza halkının memnun 
bulunmadığı gibi bu kazaya tâyini çıkan her hangi bir memur da ilk nazarda ümitsizliğe düşmekte, 
çok defa böyle bir memuriyet malhalline gitmektense istifayı tercih etmektedir. Diğer taraftan sa
dece bu isim dolayısiyle Devlet hizmetleri de pahalıya malolmaktadır. Bu mahzurları bertaraf 
etmek ve kaza halkına maneviyat aşılamak için Adana'nm Şimal kazaları olan Kozan, Feke, Saim
beyli mıntakalarındaki Millî Mücadele hareketinin üç büyük adamı; Saim Bey, Doğan Bey, Tufan 
Bey gibi mahallin Millî Mücadele kahramanlarından birinin isminin buraya izafe edilmesi uygun 
mütalâa edilmektedir. 

Eski Hacın Saim Beye izafeten Saimbeyli olmuş, Mağra kazasının büyük bir köyü Doğan Beye 
izafeten Doğanbeyli ismini almış olduğuna göre Mağra kazasının da (Tufanbeyli) olarak isminin 
değiştirilmesi muhitte menkibeler yaratmış olan bir kahramanın isminin ebediyen yaşatılmasına 
vesile teşkil edecektir. 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/145 
Karar No. : 19 

25 . 2 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde; gerekçede de sarahaten belirtildiği veç
hile, Mağra kazası adının, gerek kaza halkı ve gerekse mezkûr yere tâyin edilen memurlar üzerinde 
husule getirmiş olduğu psikolojik sebepler yüzünden tâyin edilen memurların oraya gitmek isteme
diklerini ve kaza halkının da Mağra isminden memnun olmadıklarını nazarı itibara alarak o bölge
nin Millî Mücadele kahramanlarından Tufan Bey ismine izafeten kaza adının (Tufanbeyli) olarak 
değiştirilmesi maksadına matuf olarak hazırlanan teklif, komisyonumuzca da uygun mütalaa edile
rek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Ekmel Çetiner 

Başkanvekili 
Sakarya 

Muslihittin Gürer 

Sözcü 
Ankara 

Kemal Yılmaz 

Kâtip 
Kütahya 

Mehmet Ersoy 

Amasya 
Celâlettin Topala 

Ankara 
Orhan Eren 

Çankırı 
Tahir Akman 

Grazlianıtep 
Mahmut Uygur 

Mardin 
Fuat TJluç 

Samsun 
Melâhat Gedik 

Tekirdağ 
Orhan öztrak 

imzada bulunamadı. 

Trajbzon 
Hamdi Orhon 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/145 
Karar No. : 48 

20 . 4 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 7033 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
ekli ( l /A) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin iştira
kiyle incelendi ve görüşüldü : 

Adana'nm Kuzeyinde bulunan Mağra ilçesi isminin çevre halkında bıraktığı psikolojik tesir ne
ticesi olarak iyi karşılanmadığı, ilçenin civarında bulunan bâzı ilçelerin muhitte yararlıkları ile ün 
salmış şahısların ismine izafeten değiştirilmiş bulunduğu Mağra ilçesinin isminin de benzerleri gibi 
bir kahraman olan (Tufanbeyli) olarak değiştirilmesinin yerinde olduğuna karar verilerek teklif 
aynen kabul edilmiştir. 
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— 3 — 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın ' Rize Sakarya Bolu 

1. Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar H. 1. Cop 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Erzurum 
C. Önder 

İzmir 
1. Gürsan 

Niğde 
H. Özalp 

Ankara 
1. Seçkin 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Giresun 
N. Erkmen 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
M. Yüceler 

Trabzon 
A. 1, Birincioğlu 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Gümüşane 
8. Savacı 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

CUMHURİYET SENATOSU ADANA ÜYESİ 
MEHMET ÜNALDI'NIN TEKLİFİ 

7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli 
( l /A) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 7033 sayılı Kanunun birinci 
maddesine ekli ( l /A) sayılı cetvelin birinci 
sırasında yazılı Adana vilâyetine bağlı Mağra 
kazasının ismi Tufanbeyli olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 2, — Bu kanun yayını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

7033 sayılı Kanunun birinci maddesine ekli 
( l /A) sayıli cetvelin değiştirilmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayusı : 244) 





Dönem : 2. 
Toplantı : 2 MİLLET MECLlSt S. Sayısn 284< 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 
444 sayıh Kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkmda 

kanun teklifi ve Ticaret, Mâliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/404) 

Cumhuriyeh Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 7071/03160 

24.A u. um* 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve arkada:larının, 444 sayılı.KanunaT1birf,ftjara 
eklenmeline dair kanım teklifi, ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli-lişlemin.yapılmaanı rica ederim. 
Saygılarımla. 

ibrahim Şfivki Atosağyn 
Cumhuriyet ŞenatQau3şt§Jşanı 

22 .11,, 12&6 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına., 

444" sayılı Kânuna* bifrfıKra^ekİenmeşme'dair kanun teklifimi»,; gerekçesiyle bitiiKferHi§iSît8İlw»fk 
sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasına delâlet buyurmanızı arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Tunceli 
A. Bora, /. E. Karakaptcı 

Trabzon 
Ö. L. Ilocaoğlu 

Bingöl 
A. II. Yurtsever 

Kars 
¥, Z. Ayrım 

Elâzığ 
&u'&c&mteğh 

G E R E'K'Ç E 

. 31.3,» 19'64!gi«aü.Ye,444 sayılı. Kanun;, 10 nen Dönem tT. B. M, M. üyelerinin ödefte^erine 
müsteniden Ziraat Bankasından aldıkları ve «eğimi, bir yıl önce. yapılması sebebiyle ödeftie. zo
runda. kaldıklaFi 4>orclarjunian.. bakiye kalan miktarlarının 7 yılda, eşit taksitlerle ve. y%fdr6 
faizle ödenmelerini hüküm altına almış bulunm: fotadır. ... 
-.r 444 sayolı- Kanunun.. bu m±ı ve. kesin hükmjina göre^-faize.tâbi tutulan m'ktar, alınan-.̂ bör-
,eun.ıitamanB*.,olına^ yüwrlüğe„gi.rdiği) .tarihteki ıdborç bâ^ıyej^» 
-d ic 444, sayılı Kanunun: birinci .maddesinin forlnol, fıkrasına bu( husus* aynen,,.^r& baJnjre-
lem deyimiyle tesbit edilmiştir, 



Fa!ka$ alacaklı Ziraat Bankası, Yüksek Heyetinizin bu derece açık ve kesin bir şek'lde ka
nunlaşmış olan kararını anlamamazlılktan gelerek, yani kabul etmiyerek, kanunun yürürlüğün
den önce yapılmış olan ödemeleri de faize tabi tutmak istemekte ve bu yüzden borçlu mil

letvekilleriyle alacaklı banka arasında doğan ihtilâf üç yüze yakın dâvanıın mahkemelere in-
^tikaLne sebebiyet vermiş bulunmaktadır. Muhtelif mahkemelerde görülmekte olan bu dâva
lardan bir kısmı lehte, bir kısmı aleyhte karara bağlanmış ve Temyiz Mahlkemesine intikal 
edem bu kararlardan hiçbiri henüz kesinleşmemiştir. 

Diğer taraftan Bankanın yanlış tatbikatta devam etmesi adaletle kabili telif olmıyan bir 
durumun çıkmasına da sebebolmuştur. Çünkü; 444 sayılı Kamunun birinci maddesinin ikinci 
fıkrasının son cümlesindeki hükme göre, «taksitleri süresinden önce ödeyeceklerin faizlerinden 
indirme yapmak veya silmek, Banka ile borçlu arasımda yapılacak anlaşmaya bağlıdır.» O halde, 
kanunun yürürlük gününe kadar borcunu hiç ödememiş bir borçlu borcunu şimdi öderse 
faizden kurtulabilecek ve fakr.it her türlü imkânımı zorlıyarak borcunu işbu kanunun yürür
lüğünden önce ödemiş olan borçlu bu ödemeleri için faiz ödeyecektir. Böyle bir düşüncenin, 
kamunun lâfzına da, ruhuna da taban tabana zıt düşeceği aşikârdır. Aksi halde, en zor şartlar 
iç'nde dahi borcunu ödeyebilmek kaygusu ile ödemede bulunan iyi niyetli borçluların ce
zalandırılması gjbi bir sonuç meydana çıkacaktır, ki, böyle bir görüş kanun anlayışı ile bağ
daşamaz. Böylece ; 444 sayılı Kanunun tatbikinde görülen bu tereddüdü ve ihtilâfları hal 
için vâzıı kanunun maksadını vuzuha kavustuıaeak bir tefsire gitmek zarureti hâsıl olmakta 
•ise de; Anayasamızın tefsir müessesesini kaldırmış olması sebebiyle meseleyi daha açık ifa
d e l i b i r hükümle kesinieştirebilmek için işbu tadil teklifini huzurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

444 sayılı Kanuna göre II ner Dönem milletvekillerinin t-oreları tamamen faizsiz olarak tak-
sitlendirîlirfeen (madde : 2), 10 nen Dönem milletvekillerinin borçlarından kanunun yayın
landığı güne kadar yapılan ödemeler esas borçtan indirilecek (madde : 1, fıkra 2), "borç ba
kiyeleri 7 yıllık eşit taksitlere bağlanarak % 6 faize tabi tutulacak (Madde : 1, fıkra : 1), 
evvelce ödenmiş faiz ve vergiler mütaakıp yılların tahakkuk ettirilecek faiz ve vergiler
den mahsubedilecektir. (madde : 1, fıkra : 3). 

Keyfiyetin bu kesin açıklığına rağmen Zirnat Bankasının yanlış tatbikatmdaki anlayışı 
ve bu yüzden doğan tereddüt ve ihtilâfları tnmamen halledilmek iein .444 sayılı Kanunun 

%Mhöi-maddesine son bir fıkra olarak «îşbu kanunun yayınlandığı güne kadar yapılmış olan 
ödemeler faize tabi değildir» hükmünü koymaya karar vermenizi arz ve teklif ediyoruz. 

Ticaret Komisyonu rapora 
•Millet Meclisi 

Ticaret Komisnonu 25 . 2 . 1967 
Esas No. 2/404 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

. . . C u m h u r i y e t Senatosu Tunceli Üyesi Aslan Bo â ve 5 arkadaşının, «444 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek'Vfi»,. ilgili Banka ve Bakanlık temsilcilerinin işti-

; rakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere ed ; ı di : 
Tümü üzerinde cereyan eden uzun görüşmelerden sonra teklif, prensibolarak kabul edilerek mad

delerin tetkikine geçilmiştir. 
,; .Gerekçede arz ye izah edildiği veçhile; 444 savıh Kanunun istihdaf ettiği gaye borcun teşekkü
lünden sonra borçlular aleyhine zuhur eden anormal ve tarihî şartların meydana getirmiş olduğu 
muvazenesizliğf ortadan kaldırmak, bu itibarla da borçlulara borçlarını ödeme kolaylığı temin ve hem 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 281) 
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ete bankanın do'nmuş olan alacağını tahsil şartların hazırlamak idi, gaye bu olduğu halde kanunun 
yanlış tatbik edilmesi yüzünden bu kanunla derpiş edilen netice istihsal edilememiş.ve hattâ bu ka
nun tabb l/katiyle, durumda en ııfalk bir terakki kaydedilmemiştir. Tatbikatı düzeltmek için tefsir, yet
kisi de bulunmadığıından Yüksek Meclisin tasfiye kararını mutazamımın 444 sayılı Kanunun değişti
rilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Bu maksatla teklif yeniden tedvin edilmiştir. Matlabı, «444 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi», olarak zikredilmektedir. Komisyonumuz mezkûr teklife 
yeni bir madde ilâvesini lüzumlu gördüğünden mıtlnbı buna göre değiştirmiştir. 

Komisyonumuz teklifin 1 nci maddesinin genişletilmesi ve vuzuha kavuşturulması için maddeyi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirerek kabul etmiştir. 

«X. Dönem T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Zirat Bankasına olan borçları 
işbu kanunun neşri tarihinden itibaren % 6 faize tabi tutulmuş ve bu tarihten önceki faiz dışında 
kalan esas borçla birlikte kesin hesaba intikal ettirilmiş (ödenmiş vergiler) toplamı 7 yıllık eşit tak
sitlere bağlanmıştır. 

Bu kanunun yayınlandığı güne kadar yapılan ödemeler esas borçtan indirilir. 
Taksitleri süresinden önce ödiyenlerin faizlerinden indirme yapma veya silmek, banka ile borçlu 

arasında yapılacak anlaşmaya bağlıdır. 
Daha önce tasfiyesi yapılmış bu konudaki borç1 ar bu kanun hükümleri dışındadır.» 
Yine 1 nci maddeye ikinci fıkra olarak: 

«XI nci Devre milletvekili erinin T. C. Ziraat. Bankasına bono kırdırmak suretiyleyaptıkları borç
lanmaların bugüne kadar tahakkuk etmiş olan ticari faizleri affedilmiştir. ..*',.' . r 

Mevcut ve bakiye borçları 7 sene müddetle ve % 6 faizle ödenir.» ibaresi ilâve e dilmesi Korniş-' 
yonumuzca kararlaştırılmıştır. ' r/V - .:<-

11 nci Devre T. B. M. M. üyelerinin 1960 yılı ödeneklerinden mütevellit Maliye Bakanlığına 61âıt\ 
borçlarının yıllık 2 500 liradan az olmamak üzere faiziz takside bağlanması hakkındaki 444 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi hüKmü bir tasfiye olması ıa rağmen yerine getirilememiştir. 

T. B. M. M. üyelerinUt seçim ve üyeliğin gerek İrdiği zaruri masraflar teraküm eden borçların.. 
ödenemome •güçlüğünü doğurmuştur. Yasama orga ilan üyelerinin alacakları ödenek ve yollukları me-; 
mur statüsü dışında özelliğini teslim ve tesbit eden oski Anayasamızın 18 nci maddesi, yıllık esasım 
sağlamış Ve özel bir kanunla düzenleneceğini temin etmiştir, bu hükmün gayesi üyelerin malî sıkıntı 
içinde olmamaları, serbest hareketlerini temindir. Tahakkuk işlemleri şekle ve yıllık olarak yürütül-. 
müştür. '. .... .•\':''' 

Bahusus Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun 15 . 2 . 1962 tarihinde aldığı, kararla..; yıllık'alı-, 
nan ödeneğin ölüm veya başka bir sebeple üyeliğin sona ermesi halinde mirasçılarından geri âlınâmı-
yaoağma âmirdir. • - . . . - . ( . 

XI nci Devre T. B. M. M. üyelerinı'n de 1960 yılı ödeneklerini bu usul ve şekle uygun olarak yıl
lık hesaplara göre verilen çeklerle almışlardır. 

Hem müktesep hak teşkil etmiş, malî sübjektif bir hakkın korunması, hem mevcut imkânsızlıkla-
rm giderilmesi için 2 nci madde aşağıda yazılı şe.alde Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edil
miştir. 

Madde «2. — XI nci Dönem T. B. M. M. üyelerinin ödeneklerinden mütevellit Maliye Bakanlı
ğına olan borçları terkin edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 3 ncü maddesi 4 ncü madde olarak avnen kabul edilmiştir. 
Maliye Komisyonuna havale buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Balıkesir Denizli 
/ . Aytaç , M. S. Baydil 

İmzada bulunamadı 

Sözcü Kâtip 
Ankara Bursa .. 

M. K. Coşkun K. Önadım 

M. Meclisi (S. Sayısı : 281) 



'"""> Meeik ;$ö*Tmt ^çel 

İmzada bulunamadı 

Saunan "Ifofa 
B.Uzunoğlu C. Güven 

İmesada bulunamadı 

7 z<4 ,3M7 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve 5 arkadaşının)'444 srayılr-Kanunun birinci 
ml^siîie-'bi^iErkra Eklenmesi İıâkkıhda 'kanun teklifi, ilgili Bakanlık tömsilbilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

^ t imtff^mfeytmu raporunda da zikredilmiş olduğu tzerevf444iaayılı Kanım, Sosyalwma&8»feep-
ier^en doğan karışık bir borçluluk durumunun tasviyesini gaye edinmiş .Olduğa 1ıaMe,-l?srek *«r'na-
s&âm^Me'metnine; gfrmi$ bâzı ibarelerin mevctidiy&i ve gerekse :tatbikâtçılarıri bâzı bükümleri 
ykhhşanlayışyü^ühiien Vâzn"kanunun arzuladığı neticeyi veT^remîştir. 

Böylece esasen müşkül şartlar içinde bulunan- borçlular, esas borçlarının $öküstündeki meblâğ
ları ve meselâf esas borcu 25 ÖÖO lira olan bâzı borçlülann;.*5Ö ilâ 60 ÖOO iira gibi "fahiş bir miktarda 
bir; parayı Bdeme zorunda kalışları, hem borçluları "borçlarını odlyemez -hâle getirmiş, :hsem :de :fean-
k^yi iahsil imkânsrzLiğı içinde bırakarak bu tahsilattan ilde 'edeceği kârdan'Mahrum bırakmıştır. 

^iİekim,. i§bıi kahımun meriydünden sonraki tahsilatmiktarları ve'bu ^afcsilâti -dölayiBiyle çfieki-
leri zörlıİklar yükardakî mütalaayı teyidedecrek mahiyettedir. 

.0 kadar ki, eğer,444 sayılı Kanun bugün komisyonumuzca kabul edilen tadil hükmüne uygun 
bîr anlayış içerisinde tedvin edilmiş olsaydı, mezlmr'borçların büyük bir kısmi tahsil-edilmiş ola
caktı. ' 

. Büktün.mucip sebepler dolayısiyle gerek borçluların, borçlarını ödiyebilecek hale gfetirm-ekylgerök-
s^^anİfayi İîaİsiİ İhiktnınâ-kavuşturarak kâr ve menfaatine sahip Ikılmak ve aynı'zaManüâ tatbi
kattaki yanlışlıklan da düzeltebilmek için 444 sayılı Kanuhda^bâzı 'fteğişiklikter yapm&k'afcftrreti 
iifcîliîm^îtur. 

""feıİeMple V 
,a)... Qerek borçluları, borçlarım ödiyemez hale.düşüren ve gerekse çok yüksek faiz tutarlar*is©-

tiM$t% Ijraökayl " t ^ i î îMkânsftUiğma Te Üöiayısİy le kâr mahrumiyetine1 duçar eden -faizin' kaidml-
masma, 

b) Bugüne kadarki, ödeme ^frluklarry^^ Sakârtbğma 
olan borçların yıllık tahsil miktarıda, Ödemeyi daha-köîay'bir hale ^etirm^k-mi^töaâm» fiiMuf ola
rak 2 500 U r a t e ^^^^Hraya^nBhilm^shıe, 

c) Ve ayrıca XI nci Dönem milletvekillerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Ziraat Bankasına 
olan borçl&Pinm aynı mahiyette olmasr'dolayısiyle birinci *fliaÖıdQ**İiüikmüne tabi ttfttihaa»ına itti
fakla fcara^v^itdi. 

m * Af M m 
^za^%ü1tm«aniıâı 

Kars 
1 %;%Mwm 

Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/404 

M i n e l i s i e(S. Sayısı ?mi>) 



syjnakur, 

Maliye .Koraiayonu faskanı Sözcü 
"Çankırı Tekirdağ 

S^hir^Ahman HaliUBaşol 

Balıkesir Çorum 
Adnan Akın Nejdet Yi&er 

îmzada .buluruamadı 

Sivas 
M. Kemal Palaoğlu 
İmzada bulunamadı 

"KMip; 
"Bingöl 

Gaziantep 
Nâşit Safıca 

.Urfa 
Çdjsiaıaer , 

Behice Bomn 

•-••' :&Ek*Ta 

Kütahya 
MehaAeT^rsoy 

İmzada 'bulunamadı 

Bütçe Plân Komisyonu rapora 

' 'TffİUet -^M ecîisi 
Bütçe Plân,^Komisyonu 

Esds^o. :*2f4Q4L 
Karar No. : 74 

Millet Meclisi Yüktek>Başkanlığına 

0 ^ 5 : * ? » 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ile Ticaret ve Maliye Komisyonu raporları, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile Komisyonumuzca tetkik ve müzakere edildi. 

444 sayılı Kanun 10 ncu Dönem T.B.M.M. üyelerinin ödeneklerine müsteniden T.C. Ziraat Ban
kasına olan borçlarının karışık durum tevlidettiğinden dolayı borçluluklarının tesviyesini gaye edin
diği halde, tatbikatta arzulanan netice hâsıl olmamıştır. Borçlulardan birçoğunun, zamanında borç
larını ödiyememelerinden dolayı faiz, masraf ve sair ilâvelerle borçlarının bir mislinden fazla bir 
miktara baliğ olduğu, bir kısım borçluların da vefat etmiş olmaları dolayısiyle, borçlarının ödenme
sinde ve tahsilinde zorluklar doğduğu ve yine bir kısım borçluların da, imkânlannı fazlaca zorla
mak suretiyle, faiz ve masraflarla yükselmiş bulunan borçlarını, kısmen veya tamamen ödemek 
suretiyle müzayakaya düştükleri bir vakıadır. Bu hususları nazara alan Komisyonumuz; 

ödenekleri karşılığı olarak 10 ncu Dönem T.B.M.M. üyelerine verilmiş olan borçların, borç mik
tarı üzerinden ve borçlu ile mirasçılarını müzayakaya mâruz bırakmadan 7 yılda ödenmesini ve bor
cun verildiği tarihten itibaren tahakkuk eden faizleri ile her türlü masraf ve ücretlerin kaldırılması 
suretiyle borçların tesviyesini ve tahsil edilmiş bulunan faizlerle masrafların esas borçtan indiril
mesini, adalet ve seyyaniyeti temin maksadiyle de, daha evvel borçlarını ödemiş olanlardan, faiz, 
masraf ve her ne nam ile olursa olsun, asıl borçtan fazla olarak tahsil edilen meblâğın ret ve iade
sini uygun mütalâa etmiştir. Maliye Komisyonunca düzenlenen Birinci madde metnini bu mucip se
beplerle aynen kabul etmiştir. 

11 nci Dönem T.B.M.M. üyelerinin ödeneklerinden mütevellit Maliye Bakanlığına olan borçlarının. 
1340 tarihli Anayasanın 18 ve 3050 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin anlamı içinde tartışmalara 

mmcem m> s*m*#®& 



yol açmamak ve müktesep haklan korumak ve hukukîlik prensibini hâkim kılmak mak'îadiyle bu 
borclann ihdas edildiği tarihten itibaren, faiz ve masraflan ile birlikte kaldmlması ve tasfiyesi 
Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve ikinci madde bu maksatla yeniden düzenlenmiştir. Yü« 
rürlük maddeleri Maliye Komisyonunun kabul ettiği gibi aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
arz olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Aydın Rize Sakarya Bolu 

/. Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar T. t. Cop 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Gümüşane 
S. Savacı 

:! i 
Ordu 

A. H. Onat 
imzada bulunamadı 

Çanakkale 
Muhalifim. 

§. İnan 

İstanbul 
Muhalifim. 

S. Aren 
Sivas 

G. Sakarya 
İmzada bulunamadı 

(Söz 

Erzurum 
C. Önder 

İzmir 
î. Oürsan 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Uşak 
hakkım mahfuz) 
0. Dengiz 

Giresun 
1 nci maddenin aleyhin-
deyim. Mecliste söz hak

kım mahfuz. 
/. E. Kütçoğlu 

Kayseri 
A. A. Hactpaşaoğlu 

Trabzon 
Muhalifim. (Söz hakkım 

mahfuzdur.) 
A. Rıza Uzuner 

M. Meclisi (S. Sayısı: 28I> 





C. S. TUNCELİ ÜYESİ ASLAN BORA VE 5 
ARKADAŞININ TEKLİFİ 

444 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 444 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«İşbu kanunun yayınlandığı güne kadar ya
pılmış olan ödemeler faize tabi değildir». 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tica
ret Bakanları yürütür. 

TİCARET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRDİ 

444 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ve 
bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — «X. Dönem T. B. M. M üye* 
lerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Ziraat 
Bankasına olan borçları işbu kanunun neşri ta
rihinden itibaren % 6 faize tabi tutulmuş ve bu 
tarihten önceki faiz dışında kalan esas borçla 
birlikte Kesinhesaba intikal ettirilmiş (öden
miş vergiler) toplamı 7 yıllık eşit taksitlere 
bağlanmıştır. 

Bu kanunun yayınlandığı güne kadar yapı
lan ödemeler esas borçtan indirilir. 

Taksitleri süresinden önce ödiyenlerin faiz
lerinden indirme yapma veya silmek, banka ile 
borçlu arasında yapılacak anlaşmaya bağlıdır. 

Daha önce tasfiyesi yapılmış bu konudaki 
borçlar bu kanun hükümleri dışındadır. 

XI nci devre milletvekillerinin T. C. Ziraat 
Bankasına bono kırdırmak suretiyle yaptıkla
rı borçlanmaların bugüne kadar tahakkuk et
miş olan ticari faizleri affedilmiştir. 

Mevcut ve bakiye borçları 7 sene müddetle. 
ve % 6 faizle ödenir. 

MADDE 2. — XI nei Dönem T. B. M. M. 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit Maliye 
Bakanlığına olan borçları terkin edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 2 nci madesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. Teklifin 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 281) 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEcUŞTİRİŞİ 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi. 

MADDE 1. — Onuncu Dönem T. B. M. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerine müsteniden T. C. 
Ziraat Bankasına olan borçları 7 yıl faizsiz tak
side başlanmıştır. 

Bu borçlara talhakkuk öttirikniş olan faiz
ler ile her türlü masraflar ve ücretler kaldırıl
mıştır. Borçluların bu tarihe kadar yapmış ol
dukları bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil 
edilmiş olursa olsun» esas borçtan indirilir. 

MADDE 2. — Onbirinci dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit 
Maliye Bakanlığına olan borçları yıllık taksidi 
1 200 liradan az olmamak üzere faizsiz taksit
lere" bağlanmıştır. 

'Onlbirinci dönem T. B. M. Meclisi üyeleri
nin ödeneklerine müsteniden Ziraat Bankasına 
olan borçları 1 nci madde hükümlerine tabidir. 

MADDE 3 — Teklifin 2 nci maddesi 3 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 3 ncü maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul Gidilmiştir. 

BÜTÇE ULAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1, — Maliye Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Onlbirinci dönem T. B. M. M. 
üyelerinin 1960 yılı milletvekilliği ödenekle
rinden dolayı Hazineye olan borçları, tahakkuk 
etitiği tarihten muitelber olmak üzere kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 3 ncü 
maddesi aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Maliye Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kahul edilmiştir. 

<**m»-

M. Meclisi (S. Sayısı : 281) 





Dönem * 2 
Toplantı : 2 M î L L E T M E CL î S I S. Sayısı : 

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 (2/254) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 8.3. 1966 
Sayı : 6160/1001 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyc3İ Mebruro Âksoley'in, 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin sonuna bir bend oklenmesi hakkındaki kanun teklifi ilişik olarak 
süntilmujtur. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Fikret Turhan«il 
Cuhuriyet Sanatosu Balkanı yerine 

Başkanvekili 

8 . 3 . 1966 
Cumhuriyat Ssnatosu Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinin sonuna bir bend eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifimi ve gerekçesini sunuyorum. 

Lâzımgelen işlemin yapılmasını salgılarımla arz ederim. 
İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 72 noi maddesinin sonuna bir bend eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin gerekçesi 

54314 \şayılâ T-/O. Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesinde; özanaj^ra çocuklarından ag-
lik bağlanabilmek için, çocuklarının ölümü tarihinde öz anaların dul ve muhtaç plrnalari"; şartı 
vardır. p-;;;" .; /".* ;//.':-A 

Halbuki çocuklarının ölümü tarihinde yukardaki şartları haiz olmıyan öz analar, sonradan 
dul ve muhtaç duruma düşmektedirler. ' : " •" J' : 

GeneL olarak, anaların eylatkrı üzerindeki emek ve hakları ölçülemiyecek: kaidar büyüktür. 
Bu öz anaları, çocuklarının ölüm tarihinde dul ve muhtaç, değildi diye, sonradan dul ve muh
taç duruma düştüğü halde bütün hayatları boyunca çocuklarının yardımından mahrum bırakmak , 
hak ve insaf ölçülerine sığmaz. 

,/Nitekim :...- • ,'.*... ' " . "''\ 
: a) .5434 sayılı Kanunun 75 nci .maddesiyle sonradan dulkalan veya boşanan kız çocuklarave 

b) Aynı kanunun 93 ncü madesine bir bend eklenmesine dair olan "662 sayılı Kanunda 'da:
 ; 

evlenmeleri dolayıslvle aylıkları kesilmiş bulunan karıların sonradan boşanma veya dul kMİinalftift' 
halinde eski aylıklarının yeniden bağlanarak ölenme-si hü'kme bağlanmıştır, 
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5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı' Kanununun 72 nci maddesine bir bend eklenmesi haftkm-
dafei kanun teklifinde öz analara, sonradan boşanmaları veya dul kalmaları üzerine, çocukla
rından dolayı aylı'k bağlanması hak ve adalet pirensipleri bakımından uygun görülmüştür. 

Yukarda sözü g&çen kanunlara paralel olarak ibu kanun teklifi hazırlanmış ve bu »Liretle mev-
zuatımüzda'ki bir boşluğun doldurulması düşünülmüştür. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
gjias No. : 2/254 
Karar No. : 35 

6.2. 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Cu'mhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesin'n sonuna bir bend eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve teklif, yapı
lan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Bakşkanı Sözcü Kâtip 

Çankırı Tekirdağ Bingöl Balıkesir 
T. Akman II. Basol M. E. Gündoğdu A. Akın 

Denizli 
Z. N. Özel 

İmzada bulunamadı 

Gaziantep 
N. Sanca 

Kütahya 
M. Ersoy 

Ordu 
F. Güley 

Urfa 
Müstenkif 
B. Boran 

Zonguldak 
C. Karatas 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Karar No. 84 
Esas No. 2/254 

Bütçe Plân Komisyonu rapora 

29 . 5 . Î96T 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, (5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesine bir bend eklenmesi hakkında kanun teklifi) ilgili Hü
kümet temsilcilerinin katılması ile görüşüldü; 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 72 nci maddesi; 
öz analara çocuklarından aylık bağlanabilmesi î'i şarta bağlıyarak, çocuklarının ölümü tarihinde 

öz anaların dul ve muhtaç durumda olmaları halinde ancak aylığa müstahak olacaklan hükmünü 
koymuştur. 
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Ne var kî, kanun koyucusu, öz çocuklarının ölümü tarihinde evli olup muhtaç durumda oîmi-

yan re hattâ refah içinde olan bir ananın ileride dul kalarak muhtaç duruma düşeceğini nazara 
almadan söz konusu 72 nci maddeyi kati hükümlerle sınırlandırmış, her an değişebilecek şahsi ûu-
rumları kaale almamıştır. 

Kaldı ki, 5434 sayılı T. CL Emekli Sandığı Kanununun 75 nci maddesiyle, 
Sonradan dul kalan veya boşanan kız çocuklaşma, 93 ncü maddeye bir fıkra eklenmesine dair 

662 sayılı Kanun ile de evlenmeleri dolayısiyle ayıkları kesilmiş bulunanlara sonradan boşanma veya 
dul kalmaları halinde eski aylıklarının bağlanacağı hükümlerini koymuştur. 

Yıllar boyu, maddi ve mânevi birçok zorluklarda yetiştirdiği çocuğunun ölümünden sonra dul ve 
muhtaç duruma düşen bir ananın, esasen çocuğunu kaybetmekten ötürü duçar olduğu büyük acıyı, 
bir de geçim sıkmtısiyle daha da artırmanın hak ve insaf ölçüleri ile bağdaşamıyacağı tabiîdir. 

Bu mülâhazalarla hazırlanan teklifi, Komisyonumuz yerinde gördüğünden, 1 nci maddeyi Mali* 
ye Komisyonunun değiştirdiği şekilde, teklifin ikinci maddesini aynen, 3 ncü maddeyi ise Maliye 
Komisyonunun değiştirdiği şekilde kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kumulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Aydın Rize Bolu Bolu 

/. Sezgin E. Y. Akçal H. î. Cop ti. 1. Cop 

Adıyaman 
M. A. Âtalay 

Erzurum 
C. önder 

îzmir 
1. Gürsan 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur, 

M. Âlttnsoy 

Trabzon 
A. R. Uzuher 

Ankara 
/. Seçkin 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Kayseri 
Â. A. Hacıpaşaoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Gümüşano 
S. Savacı 

Kayseri 
M. Yüceler 

Ordu 
A. H. Onat 

İmzada bulunamadı 

Si;Taâ 
G. Sakarya 

imzada bulunamadı 

Çanakkale 
Ş. tnan 

İstanbul 
M. Güven 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Trabzon 
A. î. Birincioğlu 

Uşak 
Ö. Dengiz 
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İstanbul Senatörü Mebruro Ak-

' soley'in teklifi 

5434 sayılı 2\ C. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin 

sonuna bir fıkra eklenmesi 
; '. hakkında kanun teklifi 

""MADDE i: — 5434 sayılı 
T. C. .Emekli Sandığı Kanunu
nun 72, nci .maddesinin sonuna 
aşağıdaki bend eklenmiştir : 

1. Çocuklarının ölümü tari
hinde evli bulunmaları dolayı-
siyle aylık bağlanmamış olan öz 
analara; sonradan boşanma ve
ya dul kalmaları halinde, muh-
tacolmaları şartiyle, Emekli 
Sandığına müracaatlarım taki-
beden ay başından itibaren ay
lık bağlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi Maliye 
Komisyonunun değiıtirişi 

5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin 

sonuna bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Ka
nunun 72 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

Şu kadar ki, ölüm tarihinde; 
evli bulunmaları dolayışiyle ay
lık bağlanmamış ve sonradan 
dul kalmış veya boşanmış ,muhr 

taç analar ile, C5 yaşını doldur
mamış malûl ve muhtaç bulun-. 
mıyan babaların, G5 yaşını dol
durmaları veya malûl duruma 
girmeleri halinde muhtaç bu
lunmaları şarti ile Sandığa ya
zılı müracaatl erini takibeden 
ay başından itibaren aylık bağ
lanır ve gerekirse G8 nci mad
deye göre düzeltme yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

. MADDE 3. — Bu kanuri hük
münü Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

Millet Meclisi Bütçe Plân 
Komisyonunun değ^tiriş ....... 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 72 nci maddesinin' 

sonuna bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi 

MADDE 1, — Maliye Komis
yonunun değiştirişinin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

,. MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun değiştirişinin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

* • » 
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Dönem : 2 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporu (1/378) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 6 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 583/3650 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Mület Meclisin© arzı Bakanlar Ku
rulunca 19 . 6 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «M'llî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ile mer
kez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 
sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 
58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

2 . 7 . 1962 tarih ve 58 sayılı Kanunun gerekçesinde de açıklandığı gibi; Millî Eğitim Ba
kanlığının bu kanunla 3 yıllık kadro ihtiyacı karşılanmıştı. Bu üç yıllık sürenin bitiminde 
yeni ihtiyaçlara göre bir kadro kanunu hazırlığına başlanmış ise de 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun kabulü üzerine bu çalışmalardan vazgeçilmiştir. 

657 sayılı Kanunun, kadrolarla ilgili maddelerinin yürürlüğe konulmaması üzerine 58 
sayılı Kanuna ek hazırlanan 781 sayılı Kanunla Bakanlığın bir yıllık öğretmen ve yönetici 
ihtiyacına ait kadrolar temin edildi 2 . 7 . 1962 tarihinde kabul edilen 58 sayılı Kanunla 3 
yıllık kadrolarla 781 sayılı Kanunla ihdas edilen kadrolarla bugüne kadar aded olarak ih
tiyaç karşılanmış ise de çok çeşitli olan ve günün şartlarına göre yenisi eklenen kuruluş
lara ait kadrolar olmadığından münhal kadrolara tâyinler yapılarak ancak 5439/2 sayılı Ka
nuna göre görevlendirme yolu ile ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Bu hal kadro ile ilgili işlemlerde birtakım aksaklıklar meydana getirmektedir. 
Millî Eğitim Bakanlığının kuruluşlarının, diğer bakanlıklarla kıyaslanılmıyacak şekilde 

gelişmesi her yıl ortalama 15 000 civarında kadroya ihtiyaç göstermekte ve tabanda meydana 
gelen bu artış üst kadro derecelerinde de tesirini göstermektedir. Bugün ilkokul öğretmen
leri ve bu seviyedeki personelin başlangıç maaş derecesi olan 350 lira ile, yüksek okul me
zunlarının başlangıç maaş derecesi 4501 liranın üzerinde olan kadrolarda çalışan personelin he
men hepsi, bulundukları kadroların üç üst derecesinden maaş almaktadırlar, ilkokul öğretmen-
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lerinden 950 ve 1 100 liralık kadrodan 3 üst derecesi ile maaş almakta olup, terfi sürele
rini doldurmuş olanların bugün kadrosuzluktan terfi işlemleri yapılamamaktadır. Bu hal yakm 
bir zamanda orta dereceli okullarda da kel l ini gösterecektir. 

Yukarıda açıklanan : 
1. 58 sayılı Kanunun süresini doldurmuş olması, 
2. Yeni kuruluşlarda kadroların teminindo çekilen güçlükler, 
3. Her yıl Bakanlığın gelişen kuruluşlarının kadro ihtiyacının karşılanması, 
4. Terfilerde meydana gelen aksaklıkların önlenmesi için, günün şartlarına göre hazırla

nan 58 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerini değiştiren ve Bakanlığın 5 yıllık kadro ihtiyacını 
karşılıyacak yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış ise de bu tasarıda Maliye Bakanlığınca 
657 sayılı Kanun öne sürülerek geri çevrilmiştir. 

Bu durumda Bakanlığın bir yıllık kadro ihtiyacını karşılamak üzere bu kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. 

58 sayılı Kanuna ek olarak hazırlanan bu kanun tasarısı ile istenilen kadrolar Bakanlığın 
1967 - 1968 ders yılında zaruri ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 

Kanun tasarısına ekli (1) sayılı cetvelde istenilen 13 226 kadronun : 
a) 2 950 adedi orta dereceli okulların öğretmen ihtiyacını karşılıyacaktır. Bu aded as

kerden dönecek ve halen okullarda okuyan 1966-1967 ders yılı sonunda mezun olup, orta 
dereceli okullarda görev alacak öğretmenlerin durumu göz önüne alınarak tesbit edilmiştir. Üst 
kadrolar askerlikten terhis edilecek öğretmen sayısı hesaplanarak istenmiştir. 

b) 10 000 kadro ile ilkokul öğretmen ihtiyacı karşılanacaktır. Yukarıda " açıklanan sebep
lerden, bu kadroların 100 adedi meslek hayatında 36 - 40 yılı doldurmuş olan öğretmenlerin 
terfiinj sağlamak için yüksek dereceden konulmuştur. 

c) 1967 - 1968 ders yılında Adana'da öğretime başlıyacak olan İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisinin kadro ihtiyacını karşılamak için 76 öğretim üyesi ve memur kadrosu konulmuştur. 

d) istenilen 200 memur kadrosu ile üniversitenin kütüphanecilik ve müzelerle ilgili 
bölümlerinden mezun olanlarla askerden döneceklerin ve mecburî hizmetli olan sanat ensti
tüleri mezunları ile 2919 sayılı Kanuna göre çalıştırılanların kadro ihtiyacı karşılanacaktır. 

(2) Saylıı cetvelde istenilen 1 038 idareci kadrosunun 17 adedi eğitim enstitülerinin 10 
adedi de Adana'da açılan iktisadi ve Ticari ilimler Akademisinin idareci ihtiyacını karşı
lamak içindir. 

Bunun dışında 1 011 kadronun 225 i müdür kadrosu olup, 1967 - 1968 ders yılında açılacak 225 
orta dereceli okulun ihtiyacı karşılanacaktır. 

Geriye kalan 786 kadro ise yeni hizmete girecek orta dereceli okullar ile mevcut okulla
rın müdür yardımcısı ve diğer eğitim görevlerinde çalışanların kadro ihtiyacını karşılamak 
içindir. Halen 296 okulda, müdür yardımcısı bulunmakta, çok mühim bir kısmında ise 
500/750 öğrenciye bir müdür yardımıcısı isabet .etmektedir. Bu hal öğretim ve eğitim alanında 
birçok güçlükler doğurduğu gibi, iş hacmi genişlediğinden, müdür yardımcısı bulmakta da 
sıkıntı yaratmaktadır. 

Bu kadroların ihdası ile 1967 - 1968 ders yılında idareci kadrolarında çekilen sıkıntı azaltıl
mış olacaktır. 
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Bu kanun tasarısı ile istenilen kadroların bölüm ve maddelere göre bir yıllık malî portesidir. 

(Aylıklar) 

Bölüm Mıaddet Çeşidi 

12.000 12.110 Genel (idare layilılkflları 
12.111 îikdkull Öğ. aylıkları 
12.112 Orta dereceli Ok. Öğ. Ay. 
12.115 İkttiiısıadü ve Ticari îlm. Aka. aylıkları 

Kadtfo 
ısayısı 

1200 
10 000 
2 950 

76 

:% 3'5 zamllı 
1 yıllık. Tu. 

1 154 700 
58 006 200 
22 651 800 

1 007 900 

Toplam 13 226 82 910 600 

Ek görev tazminatları 

12.000 12.511 İktisadi ve Tic İlim. Akademisi 
12.511 Eğitim Ens. 'idarecileri 
12.511 Or. De. Okuıl idarecileri 

Toplam 

10 
17 

1 001 

40 710 
88 736 

2 279 850 

'% 15 zam 
|% 20 zam 
1% 15 zam 
|% 20 zaırr 
ı% 25 zan 

1 038 2 359 296 

Bu kanun tasarısı ile istenilen kadroların bir yıllık malî portesinin genel icmali 
Aylıklar tutarı 82 910 600 
4644 sayılı Kıanun gereğince veröılen elk ıgörev tazminatları 2 359 296 
% 6,5 'enii'dkli keseneği (tutarı '5 389 184 
% 10 - 15 avans 8 300 000 
10 Bin ilk. ok. Öğ. kadrosunun eğitim ödeneği tutarı 18 000 000 

Genel toplam 116 959 080 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/378 
Karar No. : 47 

Yüksek Başkanlığa 

21 . 6 . 1967 

Başkanlığınız tarafından flflomiisyonuinıu'za havale eldilen Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad
roları il'e Menkez Kuruluşu ve Görevleri hakkındaki 2287 ısayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 , 7 . 1902 
ıtarihli ve 58 'sayılı kanuna ek kanun tasarısı, Hükümet temısilcıilerinkı iştirakiyle tetkik edildi. 

Tasarının tümü üzerinde ceryan eden müzakereler neticesinde tasarı ıtamamen ıbenimısenoniış-
ıtir. Yalnız maddelerin tetkikinde birinci maddede zikredilen (1) sayılı cetvelde bâzı değişiıklilk-
1er ve ilâveler yapılması kanaatına vanlaralk yeniden (1) sayılı cıetvel .tanzim 'edilmiş ve tasarı 
da bu değişikliği ile komisyonumuzca aynen kabul ^edilmiştir.' 
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Öncelik ive ivedilikle 'görüşülmek (temennisiyle Plân Komisyıonuna tıeıvıdi eldilmek üzene Yük-

ıselk Baışlkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan1 ve Sözcü 

Gümüşhane Amasya Antalya Çanakkale 
S. Ö. San A. Demiray î. Ataöv A. N. Akay 

Edirne 
T. Seçkin 

Erzurum 
N. Diler 

Gaziantep 
N. Sanca 

Uşak 
F. Uğrastzoğlu 

Kastamonu 
A. Ş. Bohça 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/378 

Karar No. : 91 

24 . 6 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen ('Millî Eğitim Bıalkaın'lığı 'kuTfulLuş, (kadroları ile 
merkez kuruluşu ve görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 
58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı) ve tasarı hakkında, önceden havale edildiği Millî Eğitim 
Komisyonunca düzenlenen rapor, Millî Eğitim Bakanı ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle görüşüldü; 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluşlarının, diğer bakanlıklar ile kıyaslanamıyacak şekilde geliş
mesi, her yıl ortalama 15 000 civarında kadroya ihtiyaç göstermekte ve bu artış üst derece kadro
larda da etkisini göstermektedir. 

58 sayılı Kanunla Bakanlığın (1962 - 1965) 3 yıllık kadro ihtiyacı karşılanmış, bu sürenin 
bitiminde yeni ihtiyaçlara göre bir kadro kanunu hazırladığına başlanmış ise de 657 sayılı Devlet 
Personel Kanununun kabulü üzerine bu hazırlık çalışmalarından sarfınazar edilmiştir. 

Söz konusu kanunun kadrolarla ilgili maddelerinin yürürlüğe konulmaması üzerine 781 sayılı 
Kanunla yeniden bir yıllık ihtiyacı giderecek kadro temin edilmiş ise de, her yıl gelişen kuruluş
ların kadro ihtiyacını karşılamak imkânsızlaşmıştır. 

Yukarıda kısaca arz ve izahına çalışılan durum karşısında ilk, orta ve bir kısım yüksek dereceli 
okullara öğretmen ve yönetici kadrosu temini zarureti ile hazırlanan tasarıyı Komisyonumuz kabule 
şayan mütalâa etmiş, tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Sakarya Bolu Aydın Rize 
1. Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar H. 1. Cop 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

İstanbul 
M. Güven 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Kayseri 
A. A. Hactpaşaoğlu 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

Sakarya 
Söz hakkım saklıdır 

E. Alican 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluşu 
ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele, ilişik (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna bağıl 
(4) sayılı cetvele, ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitim Bakan
ları yürütür. 

19 . 6 . 1967 
Barbakan 

S. Demirel 
Devlet Bakanı 

S. öztürk 
Devlet Bakanı 

H. Atabeyli 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Devlet Bakanı 

S. T. Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
içişleri Bakanı 

F. Sükan 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirici 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluşu 
ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
sayüı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele, ilişik; (1) sa
yılı cetvelde yazılı .kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei 
maddesi aynen kabul edil]mistir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
/ . Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağlık ve Sosyal Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
kadroları ile merkez kuruluşu 
ve görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına 
dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul ed&miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. N. Erdem 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. Kürşad 

imar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. Toktr 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

) . 

9 
11 
12 
13 

4 
5 

13 

Memuriyetin nev'i 

Ortaöğretim Genel Müdür
lüğüne bağlı okullar, Mes
lekî ve Teknik Öğretim Okul
ları, Gezici köy kursları, ilk-
öğretmen okulları ve îmanı -
Hatip okulları. 

Öğretmen 
» 1 
» 
» 

2 

İlkokul öğretmenleri 

Öğretmen 
» 
» 9 

10 

Aded 

700 
800 
200 
250 

950 

50 
50 

900 

000 

Aylık 

600 
450 
400 
350 

1 250 
1 100 

350 

D. 

8 
9 

10 
11 

5 
6 
7 
8 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
7 
9 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i 

Asistan 
» 
» 
» 

Lelktör 
» 
» 
» 

Tercaimıan 
G-eııel Sekreter 
Kültüpllıane 
Kalem Şefi 
Sayman 

Şefi 

Ayniyat Saymanı 
Kütüphane 
Kâtip 

» 

» 

Memuru 

Aded 

4 
4 
ö. 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

Aylık 

700 
600 
500 
450 

1 100 
950 
800 
700 

1 300 
1 250 

9ı50 
800 
700 
600 
800 
600 
500 
450 
400 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

1 1 750 
2 1 500 
4 1 250 
4 1 100 
5 950 
3 1 100 
5 950 
5 800 
6 700 

2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

76 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Daireleri 
ve Kurumları Memur Kadroları (İller) 

11 Memur 
12 » 
13 » 
14 » 

200 

25 
50 
50 
75 

450 
400 
350 
350 
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[2] ıSAYILI CETVEL 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded 

Eğitim E7istitüleri 

Ücret 

.Müdür yardımcısı 7 170 
Bölüm Şefi 10 150 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Meslekî ve 
Teknik Öğretim Müsteşarlığına bağlı okullar, 

İmam - Hatip okulları, ilk öğretmen okulları 

Müdür 100 
» 75 
» 50 

Müdür Yardımcısı 150 
» » 150 

250 
200 
175 
170 
150 

Memuriyetin nev'i 

Müdür Yardımcısı 
» » 

Aded 

200 
150 

Ücret 

120 
100 

Eğitim Şefi 20 100 
Sağlık Şefi 30 450 
Tarım İşleri Şefi 57 100 
Atelye Şefi 29 100 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 

'Başkam 
Başlkan Yardımcısı 

» » 
Enstitü Müdürü 
Lâboratuvar Şefi 

1 
2 
2 
4 
1 

400 
300 
250 
300 
250 

D. 

9 
11 
12 
13 

(Millî Eğitim Komisyonunun (1) numaralı cetvel 
değiştirişi) 

[1] SAYILI CETVEL 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Ortaöğretim Genel 31üdür-
lüğüne bağlı okullar Mes
lekî ve Teknik Öğretim Okul
ları, Gezici köy kursları, ilk 
öğretmen okulları ve İmam -
Hatip okulları. 

Öğretmen 700 
» 1 800 
» 200 
» 250 

2 950 
İlkokul öğretmenleri 

4 öğretmen 50 1 
5 » 50 1 

13 » 9 900 

10 000 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 

600 
450-
400 
350 

250 
100 
350 

2 
3 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
9 
8 
9 

10 
11 

5 
6 
7 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
» 
» 
» 

Lektör 
» 
» 

1 
2 
4 
4 
5 
3 
5 
5 
6 
4 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
1 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 

1 100 
950 
800 
700 
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D. Memuriyetin nev'i 

3 Tercüman 
4 Genel Sdkrıeter 
6 Kütüphane Şefi 

7 Kalem Şefi 
8 Sayman 
9 Ayniyat Saymanı 
7 Kütüphane Mıemıuru 
9 Kâtip 

10 » 
11 » 
12 » 

— 8 — 
Aded Aylık D. 

1 500 
1 250 
950 
800 
700 
600 
800 
600 
500 
450 
400 

76 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Daireleri 
ve Kurumları Memur Kadroları (İller) 

11 Memur 50 450 
12 
13 • 
14 

300 
Yabancı Memleketlerdeki öğrenci müfettişlikleri 

kâtiplikleri 
9 Başkâtip 3 600 

10 Kâtip ' 3 500 

750 
75 
100 

400 
350 
300 

6 

(Plân Komisyonunun değiştirişine bağlı 
eetveller) 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller aynen 
kabul edilmiştir. 

>• • « • » I I 
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Bonem : 2 0 1 0 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı t 0 1 0 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek kanun ta
sarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /316) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 1 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjı: 71/501 - 429 

ıMlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
25 . 1 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanuna 
Ek Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Anayasamızın ilkeleri arasında yer alan insan hale ve hürriyetlerini, sosyal adaleti, ferdin ve 
toplumun huzur, güvenlik ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılan 
kanunların uygulanmasını sağlamak, Cumhuriyet ve hürriyet düzenini çağdaş ve ileri toplum
larda olduğu gibi demokratik usullerle korumak, düzenin, kanun dışı sokak ve meydan hareket
leriyle toplumun kendisi veya kaderi üzerinde olumsuz etkisi olabilecek toplumsal olaylarla bo
zulmasına asla imkân bırakmamak gerekçesiyle teşkil olunan ve modern eğitim görmüş, teknik bil
gi ve araçlarla donatılması düşünülen toplum zabıtası; olayların çoklukla vukua geldiği veya 
gelmesinin muhtemel bulunduğu Ankara, istanbul ve İzmir illerinde kurulmuş bulunmaktadır. 

Yukarda belirtilen esaslardan anlaşılacağı üzere, toplum zabıtası : 
1. Anayasamızın ilkeleri arasında yer alan insan hak ve hürriyetlerini, ferdin huzur, güvenlik 

ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak kanunların uygulanmasını 
sağlıyacalk, 

2. Cumhuriyet ve hürriyet düzenini çağdaş ve ileri toplumlarda olduğu gibi demokratik usul
lerle koruyacak, 

3. Düzenin, kanun dışı sokak ve meydan hareketleriyle toplumun kendisi veya kaderi üzerin
de olumsuz otkisi olabilecek toplumsal olaylarla bozulmasına imkân bırakmıyacafctır. 

Ankara, İstanbul ve izmir illerinde kurulmuş bulunan toplum zabıtasının şimdiye kadar tekev
vün eden toplu hâdiseler karşısında bu amaçlarını tahakkuk ettirecek miktarda kadroya sahip bu
lunmadığı anlaşılmıştır. Aynı suretle 654 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde belirtilen Adana, 
Zonguldak ile lüzum görülen diğer ülerde de henüz teşkilât kurulamamıştır. 

Gerek 654 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde ifadesini bulan hizmetlerin gereği gibi ifası, gerekse 
Adana, Zonguldak gibi potansiyele sahip illerimizde yeniden teşkilâtlamaya gidilebilmesine imkân 
sağlanması için kadro ilâvesi bir zaruret halini almıştır. 
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Ayrıca Anayasa nizamının bahşettiği hürriyetler manzumesi içinde vatandaşların toplanma hak 

ve hürriyetlerini kanunlara uygun şekilde kullanmalarını teminat altına almak ve hakların kulla
nılması sırasında kanun dışı hareketlere tevessül olunduğunda da toplum düzeni ve sükûnunu 
snğlıyarak kanunu hâkim kılmak, diğer bir "ifade ile hakkın kullanılmasını toplum nizamının 
zedelenmemesi ile dengelendirmek için yeter sayıda personele sahibol manın gerekliliği izahtan 
varestedir. 

Bütün bu zor hizmetlerin ifasında, kadro yetersizliği yüzünden müşkül durumlar hâsıl olmuştur. 
Buna ilâveten 654 sayılı Kanunda sarahaten belirtildiği üzere, toplum zabıtasının kurulduğu 

iller dışından doğacak taleplerin karşılanmasında da kolaylık hâsıl olacağı gibi elde mevcut kuv
vetin hizmete yeterliliğine de halel gelmiyecektir. 

Ayrıca belirtmek yerinde olur ki toplum zabıtası kuvvetleriyle kanuni ve medeni ölçülerle görev 
yapabilmek tek başına kemiyetle ilgili bir husus değildir. Kemmî bakımdan uygun bir gücün key
fiyet bakımından da belirli standartlara ulaştırılması bir zorunhik ol anık ortadadır. Bu hususu te
mine yardımcı olacak ve hizmetin verimliğini artıracak hizmet içi eğitim konusu ile gerekli araç 
ve gerecin sağlanmasının göz önünde bulundurulması da zaruri görülmektedir. 

tleri Batı ülkelerinde de demokratik hak ve hürriyetlerin korunması amacı ile genel zabıtadan 
ayrı olaralk kanunsuz gösteri ve toplantıların önlenmesi görevinin tevdi olunduğu toplum zabıtası 
kuvvetleri teşkil olunmuştur. 

168 nüfusa bir polisin düştüğü Viyana'da bu görev alarm birlikleri (alarm abteilung) denilen 
nümayiş ve kanunsuz toplantılarda umumi intizamı temin etmek üzere teşkil edilmiş olan toplum 
polisine tevdi edilmiştir. Bu birlikler çeşitli silâh ve vasıtalarla teçhiz olunmuştur. 

Fransa'da 1944 yılında kurulmuş bulunan Cumhuriyet düveldik Kıtası (Oompa.gnie Republl-
caınc Securite) adlı toplum zabıtası, kamu düzenini muhafaza ve idame ettirmek için İçişleri 
Bakanının emri altında bekliyen 15 bin mevcutlu hareketli polis birlikleri halindedir. 

İtalya'da, Karabinyer çevik taburlarına, mahallî zabıta teekllâtmm haşarnrnıyaeağı hâdiselere 
el koymak, büyük mikyastaki toplantı, gösteri ve sabotaj hareketlerine' müdahale cıtmcık görevi 
verilmiştir. 

Almanya'da, toplum hareketlerine müdahale e-Jtmelk, maç ve gösterilerde intizamı sağlatmak 
ve ayrıca trafik polisine yardımcı olmak üzere kural muş bulunan hazır kuvvet (Bereiteehaft 
Polizei) adlı toplum zabıtası her türlü teknik imkânlarla birlikte helikopterlerle de teçhiz edil
miştir. 

A.B.D. nde de, nümayiş polisi (riot poliçe) tâbir edilen ve esas görevi toplumu kanunsuz ve tc-
cavüzfkâr gösteri ve nümayişlerden korumak için birlikler teşkil olunmuştur. 

Görülüyor ki, demokratik nizamı benimsemiş olan ülkelerde özel eğitime tabi kılınmış polislerden 
kurulan ve geniş teknik imkânlarla teçhiz edilen toplum, zabıtası birlikleri hak ve hürriyetlerin ko
runmasında varlığı elzom bir kuruluş olarak kabul edilmiştir. 

Yulkarclan beri izah olunan sebepler muvacehesinde ve hizmetin arz ettiği özellik icabı personelin 
her an hizmete hazır vaziyette toplu olarak bulundurulması ve gereğinde süratle olay mahallerine 
intikali zarureti, bu zabıta hizmetlerini diğer zabıta hizmetlerinden ayıran bir hususiyet olmak
tadır. Hizmet özelliğinin kabul ettirdiği bu şartların sonucu olarak toplum zabıtam mensupları
nın bâzı yeni maddi imkânlara kavuşturulması haklı ve zaruri görülmüştür. Bu meyan d a toplum 
zabıtası mensuplarına sürekli nöbetlerin karşılığı olarak 225 lira ödenek verilmesi öngörülmüştür. 
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İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/316 
Karar No. : 24 

17 . 5 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

654 sayılı Toplum Zabıtası 'kurulması hakkııAldaki Kanuna ek kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Kamisyonumuztla görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler sonunda, gerekçemde de sarahaten ifade olunduğu üze
re, Anayasa nizamının vatandaşa tanımış olduğu hürriyetler manzumesini korumak ve cemıiyet üze-

k rinde menfi tesirler bırakacak »olan isıokak ve .meydan nümayişlerini önliycrek zararsız hale getir
mek maksadına •mâ'Uıf olarak, Toplum Zabıtası hizmeti iteri kadrosunun tezyidini temin etmek mak-
sadiyle hazırlanmış 'bulunan tasarı prensip itibariyle, Komisyonumuzca da yerinde görülerek ay
nen »kabul •edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdii buyurullmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Sakarya 

K. Eroğan 

Eskişehir 
Ş. Asbuzoğlu 

Bu Rapor Sözcüsü 
'Balıkesir 

/ . Aytaç 

Kocaeli 
8. Sofuoğlu 

Samsun 
M- Gedik 

Kâ'tip 
Kars 

C. N. Koç 

Mardin 
F. Uluç 

Trabzon 
H. Orlıon 

Çankırı 
T. Akman 

•Mardin 
R. Aybar 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
MiUet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Karar No. : 92 

Esas No. : 1/316 
Millet Meclisi Başkanlığına 

24 . 6 . 1967 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında 
Kanuna ek kanun tasarısı) ve tasarı hakkında önceden havale edildiği İçişleri Komisyonunca 
düzenlenen rapor, İçişleri Bakanı ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle görüşüldü; 

Anayasamızın ilkeleri arasında yer alan insan hak ve hürriyetlerini, kişinin huzur, güvenlik ve 
refahını gerçekleştirmeyi, Cumhuriyet ve hürriyet düzenini demokratik usullerle korumak, kanun 
dışı sokak ve meydan hareketleriyle toplumun kendisi veya kaderi üzerinde olumsun etkisi olabi
lecek toplumsal olaylarla bozulmasına imkân bırakmamak amaciyle çıkarılan 654 sayılı Kam;: il a 
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde kurulmuş olan Toplum Zabıtasının, bugüne kadar, amacına uy
gun olarak başarı ile hizmet gördüğü ancak kadro yetersizliği dolayısiyle, beklenen hizmetin tam 
anlamiyle amacına yetişemediği bir vakıadır. 

Gene kadro yetersizliği dolayısiyle söz konusu Kanunun 1 nci maddesinde belirtilen Adana, Zon
guldak gibi potansiyeli yüksek illerimizde teşkilât kurulamamıştır. 
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Gerek 654 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde ifadesini bulan hizmetlerin gereği gibi ifası ve ge

rekse yukarıda adı geçen illerimizde yeniden teşkilâtlanmaya imkân sağlanmasını Öngören kanun 
tasarısı Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş, tasarı ve bağlı kadro cetveli aynen kabul edilmiş
tir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

İstanbul 
M. Güven 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Kayseri 
A. A. Ilacıpaşaoğlu 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Sakarya 
E. Alican 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanuna ek kanun tasarısı 
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 

(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına, (Toplum Zabıtası hizmetlerinde kulla
nılmak üzere) ilişik cetvelde derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaşları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — 14 . 7 . 1966 tarih ve 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkındaki Ka
nuna aşağıdaki maddeler 'eklenmiştir, 

EK MADDE 1. — Toplum Zabıtasında görevli emniyet müdürleri, emniyet âmirleri, başkomi-
ser, komiser, komiser muavini ve polis memurla ina ayda 225 lira Toplum Zalbıteıst (klencğıi verilir. 

EK MADDE 2. — Ek birinci madde ile kabul edilen tazminat Toplum Zabıtasından ayrılıp baş
ka görevlere girenler için müktesep hak teşkil etmez. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25 . 1 . 1967 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
î. Deriner 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Avc% 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangü 

Ticaret Bakam 
8. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Turizm ve Ta. Bakam 
N. Kür şad 
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Donem : 2 O ( O 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : ü I ü 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
kadrolar ilâvesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komis

yonları raporları (1 /317) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 1 , 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 500/428 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 1 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâ
vesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Yurbta huzur ve güvenliği sağlamak anagörevi ile vatandaşın hizmetinde bulunan Emniyet Teş
kilâtı, Anayasa ve kanun hâkimiyetini koruma çabasında istenilen seviyeye ulaşabilmek için, perso
nelinin gerek miktarı, gerekse niteliği yönünden geliştirilmesi zorunluğundadır. 

Artan nüfus, .şehirlere ve endüstri merkezlerine göç, turizm endüstrisindeki gelişme, trafikteki 
yükseliş, sosyal hayatımızda emniyet hizmetleri yönünden yeni problemler ortaya çıkarmakta, mevcut 
problemleri kosifleştirmek'tedir. 

1960 - 1965 yılları genel nüfus artışı % 13,1 dir. 67 si il, 286 sı ilçe merkezi olmak üzere, polis ku
ruluşu bulunan 353 şehir ve kasabada 1960 yılı nüfusu 8 100 567 iken, 1965 yılında 9 795 472 ki
şiye çıkmış ve böylece polis mmtakasmdaki nüfus artışı %21,2 oranına ulaşmıştır. Buna karşılık ay
nı devrede polis kadrolarında % 1 artış olmuştur. 

Polisin hizmet sahasında 9 795 472 kişi yaşamakta yani bir polise 1 026 (trafik hariç) kişi isabet 
etmektedir. Bu oran Federal Almanya'da 424, Kanada'da 673, Fransa'da 504, İngiltere'de 547, İtal
ya'da 327, İsveç'te 631, Hindistan'da 755 kişidL'. 

Genel nüfus artışı oranının 1960 -1965 devresi için 13,1 olmasına mukabil şehirli nüfus artışı 28,3 tür. 
Bunun sonucu, nüfusu 10 000 i aşkın şehir ve kalabaların sayısı 1960 yılında 148 iken, 1965 sayı
nımda 176 ya, 50' 000 i aşkın şehirlerin sayısı 1960 yılında 27 iken 1965 sayımında 30 a, 100 000 i 
aşkm şehirlerin sayısı ise 1960 yılında 9 iken 1965 sayınımda 14 e yükselmiştir. 

Şehirlere ve endüstri merkezlerine göçün müşiri olan gecekondu mmtakalarındaki konut sayısı
nın genel konutlara oranı Ankara'da % 45, İstanbul'da % 21, İzmir'de % 18 civarındadır. Buna 
karşılık Ankara'da 990, İstanbul'da 893, İzmir'de 722 kişiye bir polis düşmektedir. Bu oran Bonn'da 
157, Kahirc'dc 155, Ncw York'ta 352, Washington'da 413, Tokyo'da 320, Paris'te 221 dir, 
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1960 - 1965 devresinde yurdumuza giren turist sayısında % 30 artma olmuştur. 1963 yılında hu

dut kapılarımızdan 198 842 turis't girmiştir. Oto ile giren turistler 1962 de 20 587 iken, 1965 yılında 
115 610 a yükselmiştir. 1962 yılında 6 862 turist otomobiline karşılık, 1965 yılında 38 536 turist 
otomobili yurda girmiş bulunmaktadır. Balkanlara inen 250 000 otomobilli turist memleketimize ccl-
bedilmeye çalışılmaktadır. Bu gerçekleştiği takdirde memleketimizde trafik bir misli daha artmış ola
caktır. 

1965 senesi içerisinde; 2 074 ölümle, 7 527 yaralanma ile, 5 214 de hasarla sonuçlanan 14 815 
trafik kazası zabıtaya intikal etmiş ve bu kazalarda 2 573 vatandaşımız ölmüş, 13 615 vatandaşı
mız yaralanmış 29 198 892 liralık da maddi hasar meydana gelmiştir. Zu kazalar dolayısiylc pro
düktivite hesapları dâhil, millî servet kaybımız 460 milyon lira civarındadır. 

Böylece, 1960 - 1965 arası 5 yıllık devrede, trafik kazalarının 8 135 ten 14 815 e, ölü miktarı
nın 1 590 dan 2 573 e, yaralı miktarının da 7 729 dan 13 615 e yükseldiği görülmektedir. Bu 5 
yıl içerisinde trafik kazalarında % 54, ölü miktarında % 61,7, yaralı miktarında da % 56,5 artış 
olmuştur. 

Bu rakamlar kayıtlara geçen olayların ifadesidir Zabıtaya intikal otmiyen kazalar da dikkate alı
nırsa Türkiye'de trafik problemi tesbit edilen rakamların ifade ettiğinden daha ciddidir. 

Uzmanlar, yaptıkları ciddî etüdlor sonucunda dünyada her 35 yaralama ve her 65 maddi hasar ile 
neticelenen trafik kazalarını ölüm ile sonuçlanan bir trafik kazasının taki'bcttiğini tesbit etmişlerdir. 
Bu tesbite nazaran Türkiye'de 2 575 ölümle neticelenen kaza olması hakikatte trafik kaza adedinin 
14 815 değül, 200 'bin divanında okluğunu gös^enneildbedir. 

Diğer taraftan tesbit etilen 2 575 ölüm miktarı olay yerinde ölenlere aidolup, almış olduğu ya
ralar neticesi bilâhara ölenler bu rakamın dışındadır. 

Her hangi bir tabiî âfet sonucunda bu miktar vatandaşımızı kaybedecek olsak, bütün imkânsız
lıklara rağmen bu yere el uzatılacağı aşikâr iken trafik kazalarından dolayı aynı kayıplarımız gün
lük hayatımız içinde azar azar eriyip gitmektedir. Mevcut imkânlar ile yapılan mücadelede trafik ka
za nisbetini belli bir seviyede tutmaktan ileri gidememektedir. 

Bunlara karşılık trafikte 1 152 polis memuru görevlidir. 1963 yılında kayıtlı 271 684 vasıta
ya göre 1 trafik polisine 236 vasıtanın kontrolü düşmektedir. Trafik polis memurları mn 1/3 nün bü
ro hizmetlerinde çalışmakta olduğu da göz önünde bulundurulunca memur kadrosunun kifayetsizliği 
daha bariz şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Yalnız kaza araştırması ve trafik kontrolü için ortalama 2 000 memura ihiiyaeolduğu hesap
lanmıştır. Diğer trafik hizmetleri de göz önüne alınınca 6 000 trafik polis memuru kadrosunun bu
lunması gerekmektedir. 

Şehirleşme hareketlerinin görüldüğü bölgelerde hırsızlık, yankesicilik, müessir fiil ve dolandı
rıcılık olayları daima çoğalmaktadır. 1960 - 1965 devresinde polis kuruluşu bulunan yerlerde suç
lu miktarı 21 593 kişi artmıştır ki, bu oran % 21 dir. 

tç turizm hareketleri, mevsimlik pazarlama hareketleri ve faaliyetleri, binaların toplu veya 
dağınık olması, sel yangın gibi tabiî âfetler ve diğer bölgesel özellikler polis mmtakalarmda veya 
aynı mmtakanın çeşitli semtlerinde polis hizmetleri için daha fazla ve farklı polis istihdamını 
zorunlu kılmaktadır. 

.Teknolojideki süratli ve kesif gelişmenin sosyal ve ekonomik hayata etkisi d; dayı siyle yeni 
problemler doğmakta organize ve komplike suçlar artmakta, bu da polisi niteliği yönünden etki
lemekte, yeni hizmet dallarının kurulmasını ve mevcudun ihtisas kollarına ayrılmasını gerektir
mektedir. 

Yabancı memleketlerde polise yüklenen görev ve sorumluluk yurdumuzdaki kadar değildir. 
Ayrıca bunların pek çoğu kalkınma hamlelerinin doğurduğu problemleri halletmişlerdir. Bu

na rağmen, yukarıda belirtilen 7 memleket için ortalama 551 kişiye günde (S) saat çalışan bir 
polis, bizde ise 1 026 nüfusa günde (12) saat çalışan bir polis düşmektedir. 

Kıyaslamalar mevcut polisimizin tamamını yılda 365 gün ve günde 24 saat çalıştığı esasına 
göre yapılmış olmaktadır. Oysa ki, çeşitli mevzuatın polisimize yüklediği görevler sebebiyle 

M. Meclisi (S. Sayısı : 319) 
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mevcut kadroların % 30 u şube ve kısımlarda büro hizmetleri görmektedir, diğer % 30 u da, yıllık 
ve haftalık izin, mazeret izni veya hastalık sebebiyle hizmet dışındadır. Kalan % 40 ı ise, 12 saat 
üzerinden vazife görmeleri sebebiyle, % 20 si fiilen polis hizmetlerini yerine getirmeye çalışmak
tadır. Genellikle karakollarda vazife gören bu memurların en az 7 de biri veya ikisi evrak takip 
ve tetkikindedir. 

Anayasamızın ve diğer mevzuatın vatandaşlarımıza sağlamış bulunduğu hakların ihlâl edil
memesi için vasıflı ve yeter sayıda polise ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Devlet müesseselerine vâki 
halk müracaatının % 22 si emniyet makam ve birimlerince neticelendirilmektedir. (Muameleye 
girmiyen ve yanlışlıkla yapılan müracaatlar bunun dışındadır.) halkın Devlet organları ile tema
sının ekseriya polise müracaat suretiyle olması da polis kadrolarının artırılması için yeter ve ma
kûl bir sebep sayılmalıdır. 

Polis hizmetlerinde yeter sürat ve verimliliği sağlamak için polis teşkilâtı bulunan ve bu teş
kilât kurulması gereken bölgelerdeki nüfus miktarına göre, asgari şartlar zorlansa bile 33 643 
polis memuru kadrosuna ihtiyaç vardır. 

Bütçe imkânları ve eğitim kapasitesi de göz önünde bulundurulmak suretiyle bu miktarın 
perspektif bir plân içinde ve belirli dönemlerde sağlanması mümkün görülmektedir. Eğitim ve 
bütçe imkânlarına göre, ve tasarı ile (3 000) aded, 350 lira maaşlı polis memuru kadrosunun 
alınması öngörülmüştür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 17 . 5 . 1967 
- Esas No. : 1/317 

Karar No. : 25 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet ImeımurıLarı 'aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan .3666 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısımına ıkadnolar ilâvesi hakikınıdaiki kanun tasarısı, 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştiraikiyle ikomisyonu'muızida görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan müzalkere «sonunda; gerclkçede de açılkçıa ifalde olunduğu gibi, yurtta, 
huzur ve 'güvenliği teımin ©tmelk, Anayasa ve kanun hâlkimiye'tini koruımalk, şehir ve endüstri 
merkezlerine göç ve hergün btiraz daha 'gelişmekbe olan Turizm sebepleriyle (tatbikatta fcarşılaş-
ıması ımuihiteım'Cİ güçlükleri ızaımafnında önlemek mıaiksadiyle hazırlanmış olan teiklif, prensip iti
bariyle Ikoımisyonumuzca da uygun /mütalâa edilerek, 'müzakere mevzun tasarı aynen (kabul edil
miştir. 

Havalesi ıgerıeğinı&e Plân Komisyonuna tevdi buyuruimaik üzere Yülksek Başkanlığa sunulur. 

Kâtip 
Kars Çankırı 

C. N. Koç T. Akman 

Mardin Mardin 
F. Uluç R. Aybar 

Trabzon 
/ / . Orhon 

(S. Sayısı : 319) 

Komisyon Başkanı 
Sakarya 

K. Eroğan 

Eskişehir 
§. Asbuzoğlu 

Bu Eapor Sözcüsü 
Balıkesir 
1. Aytaç 

Kocaeli 
S. Sofuoğlu 

Samsun 
M. Gedik 

M. Meclisi 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 24 . 6 . 1967 

Esas No. : 1/317 
Karar No. : 90 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen, (Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kad-
ralar ilâvesi hakkında kanun tasarısı) ve tasarı hakkında önceden havale edildiği İçişleri Komis
yonunca hazırlanan rapor, İçişleri Bakanı ve ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile görüşül
dü; 

Yurtta huzur ve güvenliği temin etmek, Anayasa ve kanunların egemenliğini korumak, şehir 
ve endüstri bölgelerine olan göç dolayısiyle kamu düzenini korumak ve son yıllarda bilhassa gelişen' 
turizm faaliyetlerinin gerektirdiği hizmetleri yerine getirmekle yükümlü Emniyet Teşkilâtının 
gerek sayı ve gerekse nitelik bakımından geliştirilmesi zorunluğu her gün biraz daha fazla hissedil
mektedir. 

Şöyleki; 
Halen polis hizmet sahasında 9 795 492 kişi yaşamakta, bir polise 1 026 kişi isabet etmektedir. 

Bu oran Federal Almanya'da 424, Hindistanda 755 kişidir. 
Nüfusu 100 000 i aşkın şehirlerin sayısı 1960 yılında 9 iken 1965 sayımında bu miktar 14 e yüksel

miştir. 
Şehirlere vâki göç dolayısiyle gecekondu mıntakalanndaki konut sayısı hızla artmıştır. 
Artan taşıt sayısı karşısında trafik kadroları kifayetsizdir. 
Dış ülkelerle yapılan kıyaslamalar polisimizin yükümlü kılındığı veçitli hizmetleri çok az sayıda 

elemanla başarmak çabası içinde olduğu gereğini çıkarmaktadır. 
Yukarıda özet olarak arz ve izahı yapılan zorunluklar dolayısiyle Emniyet hizmetlerime, pers

pektif bir plân dâhilinde ve belirli dönemlerde kadro sağlamak amaciyle hazırlanan Hükümet ta
sarısı ve tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

t. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atdlay 

İstanbul 
M. Güven 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

Sözcü 
Sakarya 
İV. Bay ar 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Uşak 
O. Dengiz 

Kâtip 
Bolu 

II. /. Cop 

Giresun 
/. E. Kiltçoğlu 

Sakarya 
Söz hakkım saklıdır 

E. Alican 

M. Meclisi (S. Sayısı : 319) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 'dair olan 3856 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadrolar ilâvesi hakkınıda kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet ımeımurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Karnına ekli 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 'bu 'karnına ekli (1) sayılı cetvelde derecesi, 
memuriyet unvanı, aded ve maaşları yazılı memuriyetlere ait 'kadrolar ekîentoiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu 'kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

25 . 1 . 1967 

Başbakan 
8. Demirel 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakam 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
t. Deriner 

Köy İşleri Bakanı 
S. O. Ava 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Dışişleri Bakanı 
t. 8. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
8. öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

(Hükümetin teklifine bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin unvanı Aded Maaşı 

13 Polis Memuru 3 000 350 
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Toplantı :2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 4 * t î 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu'mın, 5247 
sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 
5247 sayılı İstanbul üniversiteleri kuruluş kadroları Kanunu ile bu 
kanuna ait 7161 saydı Kanuna bağh (1) saydı cetvelin (Tıp. hukuk, 
edebiyat ve iktisat) fakültelerinin 5517 sayılı (Orman fakülteleri 
Kanuna baf?lı (1) sayılı cetvelin ve 12 , 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Diş 
hekimliği fakülteleri kuruluş kadro Kanununun) (1) saydı cetveli ile 
21 . 4 . 1965 tarih ve 582 saydı Eczacdık Fakültesi (1) savdı cetve
linde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 

Plân komisyonları raporları (2 /532, 2 /528) 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin 5247 sayılı istanbul Üniversiteleri 
kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanuna ait 7161 sayılı Kanuna baçlı (1) sayılı cetvelin (Tıp, Hu
kuk, Edebiyat ve İktisat) fakültelerinin 5517 savılı (Orman Fakülteleri Kanununa bağlı (1) sa
yılı cetvelin ve 12 . 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Dis Hekimlimi Fakülteleri kuruluş kadro Kanu
nunun) (1) sayılı cetveli ile 21 . 4 . 1965 tarih ve 582 sayılı Eczacılık Kakültesi (1) sayılı cetve
linde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/528) 

3 . 6 . 1967 
MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kamunu ile bu kanuna ek 7161 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin (Tıp, Hukuk, Edebiyat, Fen ve iktisat) Fakültesinin ile 553 7 sayılı 
Orman Fakültesi Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin ve 12 . 4 .1962 tarih 43 sayılı Diş Hekim
liği Fakültesi kuruluş kadro Kanununun (1) sayılı cetveli ile 21 . 4 . 1965 tarih 582 sayılı Ec
zacılık Fakültesi (1) sayılı cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi ile gerekçesi 
ilişikte arz edilmiştir. 

Gerekli işlemin yapılmasını saygıyla dilerim. 
1 Haziran 1967 

Dr. Rifat öztürkçine 
İstanbul Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi 

GEREKÇE 

. Eylemsiz profesörler, eylemli doçent kadrolarını, eylemsiz doçentlerde1; başasistan, alsistan, uz
man, teknisiyen, hemşire, laborant gibi kadroları işgal etmektedirler. Hattâ hademe kadrosunda 
çalışan ilmî kayeyi haiz doçentler vardır. 

Akademik yeterlik bakımından eş liyakate sahibolmalarına rağmen hukukî mesnetten mahrum
dur. işgal etmiş oldukları kadrolarının mesuliyeti dahi yoktur. Kanun ve tüzüklerde; kendine 
özel fonksiyonu bulun'mıyan eylemsiz doçent ve profesörlüğün, üniversiteler ve üniversite arası 
kurullarca sahiboldukları onanmış olan liyakat ve taşımaya hak kazandıkları unvan ile fiilen ifa 
etmeleri gereken ödev göz önüne alınmadığı i'çih'dir ki, üniVe'rsitele'rfmizin iç bünyesinde daimî bir 
huzursuzluğu tevüde'tnıektedrr. 
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Esasen meselenin çözümünde hiçbir zorluk yok. Zira takdim edilen kadroların tamamı yeni 

kadrolar olmadığını sadece kademe farkının hukulrîleştirilmesinin temin edileceğini özellikle be
lirtmek isterim. 

Şöyle ki ; 4 ncü derecede 21 aded profesör ayli'k 26 250, yıllık 316 bin lîra. 5 nci derecedeki 
profesör 50 aded ayli'k 55 bin, yıllık 660 bin lira. 5 nci derece doçent 6 aded aylık 6 600, yıllık 
79 200 lira, 6 ncı derecede bir doçent 11 aded aylık 10 450, yıllık 125 400 lira ve 7 nci derecede 
35 aded doçent aylık 28 bin lira, yıllık' 336 bin ceman, 1 516 600 lira bütçeye yeni malî külfet 
yükliyeceldi... 71 sayın eylemsiz profesör 71 doçentin kadrosunu işgal etmektedir ve aylıklarını 
bu kadrodan 52 eylemsiz doçent de diğer kadrolardan almaktadır. Bu da senede 800 bin liradır 
ki aradaki fark ise sadece 716 bin 600 liradır ki bu da kaideme farklarından ileri gelmektedir. 
4 ncü derecedeki profesörler ile, 7 nci dereceye 5 ve 6 ncı derecedeki doçentlere de 7 nci derece 
olarak Yüce Meclise arz edilmiş olsa idi o zaman hiç şüphe yok ki 716 bin liradan daha aşağı, bir 
yü'k taftımil edecekti. Senelerden beri hiç kadro olmayan İstanbul Üniversitesinde 5 nci derece 
profesör kadrolara ile 7 nci derecedeki doçentlerin kadrolara 3 üst dereceyi de aştığından 5 nci 
ve 6 ncı derecede doçent kadroları konması suretiyle kadrolar arasındaki seyyaliyet verilmesi 
içindir. Takdir Yüce Heyetindir. 

Saygılarımla... Ekli listede arz edilen izahattan da anlaşılacağı veçhile İstanbul Tıp Fakültesin
de 100 öğrenciye 3,8 öğretim üyesi isabet etmektedir ki, bu da Dünyada en geri kalmış devletler
de dahi bu nisbet daha iyidir. 

Dev adımlarla ilerliyen ilme uygun enstitülerin açılması tedavi kollarını ilgilendiren klinikle
rin teşekkül ettirilmesi en basit bir yanık, selselleri ile plâstik cerrahi kliniğinin dahi olmadiğı-
nı Radyo Düoğnasti'k .... Anesteziolagi ... biyofizik ... Hlkro kilinıotoloji ... Alergi ... Gastroen-
terologi ... kardiolojinin (Hemodihomik lâboratuvarının dahi1) kliniklerinin kurulamadığını tedavî 
metotları ise bir ek olmaktan çok uzakta ... Kolektif muvaffakiyetler yerine ferdî başarılar ile iş
lerin yürütülmeye çalışıldığını hatırlatırsam teklifin ne kadar yerinde olduğunu yüksek takdir
lerinizden kaçmayacaktır. 

DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLÂTI 

World Directory Of Medical Sohools Cenevre 1957 

ÇEŞİTLİ ÜLKELERE AİT T I P FAKÜLTELERİNDE ÖĞRETİM 
ÜYESİ VE ÖĞRENCİ SAYISI 

«1957» 
100 öğrtencliyeı düşen öğretüim, 

üyesi sayısı 
Memlelket 

Birleşik Amerika 
Kanada 
Şili 
Lübnan 
Japonya 
Güney Afrika 
İsrail 
B. Britanya 
Norveç 
Jamayka 

Fıalküilte 

81 
11 
3 
1 

44 
4 
1 

27 
2 

31 

öğ. üyesi 

34 581 
2 206 

615 
73 

5 065 
836 
147 

4 303 
174 

34 

öğrenci 

27 879 
3 671 
1 222 

169 
12 825 
2 216 

414 
12 826 

544 
136 

Toplam 

124 
60 
50,2 
43 
39,3 
37,8 
35,3 
33,4 
31,9 
25,1 

Full. T. 

29,5 
8,9 
5,7 

27,7 
35,5 
19,8 
29 
17,-6 
20,5 
17,8 

Part. T. 

96 

44,4 
15,4 
3,8 

18 
6,3 

15,8 
11,4 
7,3 
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Memleket 

Irak 
Kore 
Avusturalya 
Uruguay 
Finlandiya 
İsveç 
Suriye 
Venezüella 
Hindistan 
Meksika 
Avusturya 
Sovyet Rusya 
İsviçre 
İrlanda 
B. Almanya 
Danimarka 
İtalya 
Yugoslavya 
Belçika 
Fransa 
Yunanistan 
İspanya 
İran 
Pakistan 
Endenozya 
Arjantin 

1965 
İstanbul Tıp Fakültesi 

Fakiülte 

1 
6 
4 
1 
2 
4 
1 
3 

39 
17 

3 
66 
5 
5 

18 
2 

21 
5 
4 

24 
2 
9 
5 

11 
4 
4 

1 

öğ . üyesi 

124 
451 
771 
»550 
175 
457 

62 
369 

2 365 
1 333 

260 
13 639 

339 
186 

1 501 
152 

1 971 
568 
241 

1 620 
1Q6 
453 
280 
395 
156 
814 

150 

öğrenci 

520 
2 017 
3 567 
2 225 

927 
2 495 

359 
2 441 

16 904 
9 698 
2 121 

111 985 
3 247 
2 169 

22 380 
2 420 

31 781 
9 289 
4 233 

29 763 
4 150 

10 970 
2 580 
4 190 
3 350 

18 852 

3 950 

100 öğrenciye düşen öğretim 

Toplam 

23,9 
22,4 
21,1 
24,6 
18,9 
18,3 
17,2 
16,2 
14 
13,7 
12,4 
12,1 
10,5 

8,7 
6,7 
6,3 
6,1 
6,1 
6,7 
5,15 
4,7 
4,1 

ıo,s 
9,4 
4,7 
4r3 

3,8 

rüyesi sayısı 
Full. T. 

6,9 
18,4 

6,5 

9 

7,6 

3,2 

3,8 
3,4 
'5,7 

2,1 
7,7 
3,7 

Part. T. 

17 
4 

14,6 

9,3 

4,8 

5,5 

2,5 
2,7 
0,4 

8,7 
1,7 
1,5 

İstanbul Senatörü Rıfat öztürkçine'nin teklifi 

5247 sayılı İstanbul Üniversiteleri kuruluş kadrolan Kanunu ile bu kanuna ait 7161 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin (Tıp, Huîkuk, Edebiyat ve iktisat) fakültelerinin 5517 sayılı (Orman Ftkül-
teleri Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin ve 12 . 4 . 1962 tarih 43 sayılı Diş Hekimliği Fakülteleri 
kuruluş kadro Kanununun) (1) sayılı cetveli ile 21 . 4 . 1965 tarih ve 582 sayılı Eczacılık Fakül

tesi (1) sayılı cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 7161 
ve 5517, 43 ve 582 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi1 (S. Sayısı : 423) 



[1] NUMARALI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

a) Öğretim üyesi 
Tıp Fakültesi 

4 Profesör 
5 » 
5 Doçent 
«6 » 
7 » 

Hukuk Fakültesi 
4 Profesör 
5 » 
7 Doçent 

Edebiyat Fakültesi 
4 Profesör 
5 » 
7 Doçent 

Fen Fakültesi 
4 Profesör 
5 » 
7 Doçent 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Ku
ruluş Kadroları Kanununa Ek Kanun teklifi. (2/532) 

7.6. 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5247 sayılı İstanbul Üniversliitesli Kuruluş Kadrodan Kanununa ek Kanun teklifini iliişiklte 
gerekçesiyle birilikte taibdim ©diyorum. 

Gereğine mıüısaadeileronM arz ederatm. 
'Sıaıygılarımla. 

M. N. Âdemoğlu 
Adana 'Senatörü 

Ö E B B K Ç E 

İstanbul Üniversitesinde yıllarca çalışarak kendilerini Akademik hayata hazırlayıp muhtelif se
nelerde imtihanlarını vererek üniversite doçenti unvanını aldıkları halde asistan kadrolarını. işgal 
eden ve bugün Tıp Fakültesinde 2, Hukuk Fakültesinde 2, Edebiyat Fakültesinde 3, Fen Fakülte
sinde 2, İktisat, Orman ve Eczacılık Fakültelerinde birer olmak üzere ceman 47 öğretim üyesi 
vardır. 

Aded 

10 
35 
S 

10 
12 

2 
2 
2 

4 
9 
2 

2 
6 
6 

Aylık 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

800 

1 250 
1 100 

800 

1 250 
1 100 

800 

D. 

4 
7 

4 
'5 
7 

4 
'5 
7 

5 
6 

Görevin çeşidi 

Diş 

Profesör 
Doçent 

Profesör 
» 

Doçent 

Profesör 
» 

Doçent 

Doçent 
» 

j Hekimliği Fakült 

Eczacı Fakültesi 

Orman Fakültesi 

İktisat Fakültesi 

„ 

Aded 

esi 

1 
2 

1 
1 
1 

1 
2 
4 

1 
1 

Aylık 

1 25< 
800 

1 250 
1 100 

800 

1 250 
1 100 

800 

1 100 
950 
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Kariyer Akademik için uzun yıllar f eraget ve gayretle çalışarak kendilerini yetiştiren bu genç
lerin akademik durumları halen bulundukları kadrolara göre ifa etmeleri gereken hizmetlerle 
asla bağdaşmamaıktadır. 

Üniversitelerimizin fakülteleri öğretim üyesi sıkıntısı çekmektedirler. Öğrenci yetiştirme veri
minin artırılması için bu sıkıntımın biran önce giderilmesi gerektir. Bir fikir vermek üzere bâzı 
memleketlerin üniversitelerinde 100 öğrenciye düşen öğretim üyesi sayısı aşağıya yazılmıştır. 

Amerika'da 100 Öğrenciye 124 öğretim üyesi 
Kanada'da » » 60 » » 
İran'da » » 10 » » 
Suriye'de » > 17 » » 
G. Kore'de » » 22 » » 
Türkiye'de » » 2 » » 

düşmektedir. Bu oran yıllar geçtikçe daha da küçülmektedir. İstanbul Üniversitesinin 1966 - 1967 
öğretim yılındaki öğrenci mevcudu 1946 - 1947 öğretim yıllımdalkinıe nazaran üç .misli 'arttığı hailde 
öğretim üyesi mevcudu pek az artmıştır. 

Hal böyle iken yetişmiş bulunan öğretim üyelerinin (Doçentlerin) kadro dışında bırakılması 
doğru olamaz. Zira bir dershanede, bir lâboratuvar veya klinikte, seminerde bulunan öğrenci sa
yısı artıık bir öğretim üyesinin hitabedeceği sayıyı aşmış bulunmaktadır, öğretim üyelerinin sayıla
rı artırıldığı takdirde her bir öğretim üyesine düşen öğrenci azalacak bu sayede daha iyi öğrenci 
yetiştirilmiş olacak, araştırma ve yayın işleri de gelişecektir. 

İstanbul Üniversitesi faikültelerinde akademik kadrolar da esas olan pramidal sistem bozulmuş
tur. Yani profesör adedine nazaran doçent sayısı azdır. Bu sistemi tekrar tesis etmek bilhassa ha
lef yetiştirme prensibini gerçekleştirmek için doçent kadroları sayısının artırılması gerekmektedir. 

Yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı asgari ihtiyaç bütçeye de fazla yük yüklememe prensibi 
göz önünde tutarak ilişik (1) numaralı cetvelde yazılı kadroların İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kanunu kadrolarına ilâvesine lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 20 . 6 .1967 
Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No: 2/528, 2/532 

Karar No: 46 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ri-
fat Öztürkçine'nin, 5247 sayılı İstanbul Üniversiteleri kuruluş kadroları Kanunu ile bu kanuna 
ait 7161 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin (Tıp, Hukuk, Edebiyat ve İktisat) fakültelerinin 5517 
sayılı (Orman Fakülteleri Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin ve 12 . 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Diş 
Hekimliği fakülteleri kuruluş kadro ve Kanununun) (1) sayılı cetveli ile 21 . 4 . 1965 tarih ve 582 
sayılı Eczacılık Fakültesi (1) sayılı cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ile Cumhu
riyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun teklifi, teklif sahipleri ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

Ayni mahiyette olan kanun tekliflerinin tevhiden görüşülmesine ve görüşülmeye esas da, Cumhu
riyet Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu'nun teklifinin alınmasına karar verilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 423) 
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Teklifin tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde teklif Komisyonumuzca tamamen be

nimsenmiştir. Yalnız maddelerin görüşülmesine geçildiğinde teklifin 1 nci maddesinde zikredilen (1) 
sayılı cetvelin Komisyonumuzca tatminkâr olmadığı kanaatine varılarak yeniden (1) sayılı cetvel tan
zim edilmiş ve teklif de bu değişikliği ile aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Bag-
kanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

Prof. Dr. M. Yardımcı 

Afyon Karahisar 
M. Özdağ 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
N. Diler 

Sözcü 
Gümüşane 

8. Ö. San 

Artvin 
M. Rona 

Gaziantep 
N. Sarıca 

Kâtip 
Kırşehir 

My Güver 

Bursa 
N. Gürsoy 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
N. Ağaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Afyon Karahisar 
0. Attild 

Çanakkale 
A. N. Akay 

Uşak 
F. Uğrasızoğlu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Karar No. : 99 
Esas No. : 2/532, 2/538 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

7 . 7 . 1967 

Milet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, «5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu Kanuna ait 7161 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin «Tıp, 
Hukuk, Edebiyat ve İktisat» fakültelerinin 5517 sayılı «Orman fakülteleri Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvelin ve 12 . 4 . 1962 tarih ve 43 sayılı Diş Hekimliği Fakülteleri Kuruluş Kadro 
Kanununun» (1) sayılı cetveli ile 21 . 4 . 1965 tarih 582 sayıl Eczacılık Fakültesi (1) sa
yılı cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu Ada
na Üyesi Nuri Ademoğlu'nun aynı mahiyeteki «5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kad
roları Kanununa ek kanun» teklifleri, ilgili Hükümet temsilcilerinin katılmasiyle incelendi, gö
rüşüldü ; 

Halen İstanbul Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde görevli öğretim üyelerinin, kadro ye
tersizliğinden ötürü üniversitelerarası kurullarca onanmış olan liyakat ve taşımaya hak ka
zandıkları unvanı, fiilen yapmakta oldukları ödevler arasında aşikâr bir dengesizlik mevcu-
dolup bunun sonucu da üniversitelerimizin iç yapısında daimî bir huzursuzluk devam edegel-
mektedir. 

örneğin, 
Eylemsiz profesörler, eylemli doçent kadrolarını, eylemsiz doçentler, başasistan, asistan, tek

nisyen, hemşire kadrolarını işgal etmektedirler. 
Akademik yeterlik bakımından eşdeğere sahip kimseler arasında kadro yönünden bu ay

rıntı hukuk kurallarına aykırı olduğu gibi hizmetin yürütülmesinde de sakıncalı sonuçlar 
doğurmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 423) 
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Yukarıda kısaca belirtilen hususlan düzeltecek tedbirleri havi' kanun teklifinde, istenilen 

kadroların, Hazineye yıllık 716 00O liralık bir külfet yükliyeceği anlaşılmaktadır. 
Birleşik incelenen her iki teklifi, Millî Eğitim Komisyonunca yeniden düzenlenen kanun 

metni ve (1) sayılı cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 
/. Sezgin 
Adıyaman 

M. A. Atalay 

Gümüşane 
S. Savacı 

Kütahya 
M. Erez 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 
Ankara 

î. Seçkin 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 
Eskişehir 
M, 1. Angı 

İzmir 
A. Gürsan 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

A. H. Onat 
Uşak 

0. Dengiz 

Kâtip 
Bolu 

H. î. Cop 
Giresun 

1 E. Kılıçoğlu 
İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Trabzon 
A, î. Birincioğlu 

(Adana Senatörü Nuri Âdem-
oğlu'nun teklifi) 

5247 sayılı İstanbul Üniversi
tesi Kuruluş Kadroları Kanu

nuna ek Kanun 

MADDE 1. — 9247 sayılı h-
tanfbu'l Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvele, ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklen-
rariştiır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi-
ırer. 

MADDE 3. — Bu (kanunu 
Balkanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun de-
ğiştirişi 

5247 sayılı İstanbul Üniversi
tesi Kuruluş Kadroları Kanu

nuna ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 5247 Sayılı 
İstanbul Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa bağlı (1) 
sayılı cetvel, ilişik (1) sayılı 
celtvelde yazılı 'kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikin
ci maddesi aynen kaibul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin üçün
cü maddesi aynen kaıbul edil
miştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

5247 sayılı İstanbul Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunu

na ek kanun teklifi 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunun 1 nci maddesi 
aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. -
maddesi aynen 
tir. 

Teklifin 2 nci 
kabul edümiş-

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kaibul edilmiş
tir. 

(Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişine bağlı cetvel) 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 
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). 

ö 
7 
8 

7 
8 

6 
7 

). 

6 
7 

7 

6 
7 

Doçent 
» 
» 

Doçent 
» 

Doçent 
» 

Doçent 
» 

Doçent 

Doçenit 
> 

(Adana Senatörü Nuri 

Görevin çeşidi 

Edebiyat Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Fen Fakültesi 

[1] 

Sayı 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

Âdemoğl u'nur ı teklifine bağlı cetvel) 

SAYILI CETVEL 

Aylık 

1 100 
800 
700 

800 
700 

950 
800 

D. 

5 
16 
7 
8 

5 

5 

5 

Doçent 
» 

» 

Doçent 

Doçent 

Doçent 

Görevin çeşidi 

Tıp Fakültesi 

iktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi 

(Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen (1) sayılı cetvel) 

Görevin çeşidi 

Edebiyat Fakültesi 

Hukuk Fakültesi 

Fen Fakültesi 

[i] 
Sayı 

1 
3 

3 

2 
2 

SAYILI CETVEL 

Aylık 

950 
800 

800 

950 
800 

D. 

16 

7 

6 

6 

6 

Doçent 
» 

Doçent 

Doçenit 

Doçent 

Görevin çeşidi 

Tıp Fakültesi 

iktisat Fakültesi 

Orman Fakültesi 

Eczacılık Fakültesi 

Sayı 

15 
12 
13 
2 

1 

1 

1 

Sayı 

15 
33 

1 

1 

1 

Aylık 

1 100 
950 
800 
700 

1 100 

1 100 

1 100 

Aylık 

950 
800 

950 

950 

950 

» © * « 
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