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4. — Riyaset Divanının Heyeti Umu-

miyeye mâruzâtı 310 
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 

Kıta subay ve astsubaylarına, eğitimle biz
zat meşgul oldukları ve kıta hizmetinde bu
lundukları müddetçe kıta tazminatı ve kıta 
nöbeti tazminatı verilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin ruznameye alınmasına dair 
takriri (2/82, 4/159) 310:312 

2. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzu-
rumluoğlu'nun, Temsil ödeneği hakkındaki 
5027 sayılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair olan 
kanun teklifinin ruznameye alınmasına da
ir takriri (2/135, 4/160) 312:313 

5. — Müzakere edilen maddeler 313 
1. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in, 

Arzuhal Encümeninin 26 . I I . 1959 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1290 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası 
(4/108) 313 

2. — Çekerek'in Kadışehri nahiyesine 

I Sayfa 
bağlı Dabana köyünün 12 sayılı hanesinde 
kayıtlı Alioğlu 1 . IV . 1936 doğumlu Hasan 
Seyhan'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/459) 313 

3. — Edirne'nin Havsa kazasının Kabaya 
ağaç köyünün 58 sayılı hanesinde kayıtlı 
1337 doğumlu Hasanoğlu Rasim Dik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni maz
batası (3/487) 313 

4. — İçel Mebusu Niyazi Soydan'm, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı geçici maddeler eklenme-

• sine dair 5585 sayılı Kanuna muvakkat mad
de ilâvesi hakkındaki 6724 sayılı Kanuna » 
ek kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/164) 313:325 

5. — Türkiye ile İspanya arasında Dost
luk Andlaşmasmın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası 
(1/394) 325 

6. — Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza 
ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 
teşkilat ve vazifeleri hakkında kanun lâyi-



Sayfa 
hası ile Ziraat ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/321) 326:329 

6. — Sualler ve cevaplar 329 

A — Tahrirî sualler ve cevaplan 329 
1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-

ritoğlu'nun, 1950 yılından beri kaç beledi
yenin teftiş ettirildiğine dair sualine Dahi
liye Vekili Namık Gedik'in tahrirî cevabı 
(7/770) 329:330 

2. — Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçm'ın, 
Antalya'nın Kaş kazasiyle Kalkan nahiye 
merkezi ve Kalkan nahyesi ile Elmalı ka
zası arasındaki karayollarının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair sualine Nafıa Ve
kili Tevfi'k Ileri'nin tahrirî cevabı (7/679). 330 

3. — Adana Mebusu Ali Menteşeoğlu'-
ııun, Adana köylerinin kaçında ilkokul mev-
cudolduğuna ve bunlara devam eden öğ
rencilerin miktarına dair sualine Maarif 
Vekili Atıf Benrlerlioğlu 'nun tahrirî ceva
bı (7/686) 330:331 

4. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'-
nun, Tokad'm kaza ve köylerindeki okul
lara dair sualine Maarif Vekili Atıf Ben
derlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/704) 331:345 

5. — Maraş Mebusu Halil Gürün'ün, 
SMaraş'da mevcut lise, kız öğretmen okulu 
ve ortaokulların öğretmen kadrolarında-
(ki münhallere dair sualine Maarif Vekili 
Atıf Benderlioğlu'nun. tahrirî cevabı 
(7/730) 345:346 

6. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce-
ritoğhı'nun, Keskin kazasmdaki ilkokulda 
1959 -1960 senesinde tedrisata başlanması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair suali
ne Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nım 
.tahrirî cevabı (7/603) 346 

Sayfa 
7. — Adana Mebusu Saim KaraÖmerli-

oğbı'nun, Ankara Hukuk Fakültesine ka
yıt için müracatte bulunup kabul edilmi-
yen talebelerin durumu dolayısiyle ne dü
şünüldüğüne dair sualine Maarif Vekili 
Atıf Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/703) 346:347 

8. — Ankara Melbusu îsınail İnan'm, 
Zonguldak'm Çaycuma kazasına bağlı Ba
şat köyü okulu inşaatına dair sualine Ma
arif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun, tahrirî 
cevabı (7/677) 347:348 

9. — Ankara Mebusu Rteöep Dengin'in, 
şeker ihracı için kimlenLe mukaveleler yapıl
dığına dair Başvekilden olan sualine Dev
let Velkili izzet Akçal 'm tahrirî cevabı 
(7/658) 348:349 

10. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, 
Ordu vilâyetindeki bâzı nahiyelerin PTT 
işlerine dair sualine Münakalât Vekili Şe-
ımi Ergiıı'in tahrirî cevabı (7/716) 349:350 

11. — Ankara Mebusu Halil Sezai Er-
Ikut'un, PTT İdaresinin (Sabit tesisler ki
ra ücreti) namı altında almakta olduğu pa
ralara dair sualine Münakalât Vekili Semi 
Ergin'in tahrirî cevabı (7/787) 350:352 

12. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, 
Kars ' ta Kağızman deresi üzerinde baraj 
inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sualine Nafıa Vekili Tievfik'Ileri'nin, tah
rirî cevabı (7/814) 352 

13. __ Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'-
nın, muhalefet partilerinden istifa edenlere 
yazılan mektup ve çekilen telgraf ücretleri
nin hangi fasıldan ödendiğiiie dair Başve-
ikilden olan sualine Devlet Vekili İzzet Ak
çal'm tahrirî cevabı (7/803) 352:353 
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1. — SABIK Z 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, istanbul ve 
Ankara'da elektriğe yapılan zammın bir ay ön
cesine de teşmil edilişinin sebebine dair şifahi 
sualine Sanayi Vekili Sebati Ataman cevap ver
di. 

Mardin Mebusu Mehmet Ali Arıkan'm, İz
mir'den idil Sağlık Memurluğuna tâyin edilen 
Cavit Akman'm işe mübaşeretinden hemen sonra 
Mazıdağ kazasına tâyin edilmesi sebebine dair 
şifahi sualine Sıhhat ve içtimai Muavenet Veki
li Lûtfi Kırdar cevap verdi. 

Urfa Mebusu ibrahim Etem Karakapıcı'nm, 
Urfa Doğum ve Çocuk Bakım Evinin ne zaman 
açılacağına dair Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kilinden olan şifahi suali, kendisi inikatta hazır 
bulunmadığından, tahrirî suale inkılâbetti. 

Ankara Mebusu Recep Dengin'in, Batı Trak
ya'da cereyan ettiği bildirilen hâdise hakkında 
Yenisabalı gazetesinde neşredilen haberin doğru 
olup olmadığına dair şifahi sualine Hariciye Ve
kili Fatin Rüştü Zorlu cevap verdi. 

Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Ürdün'e 
bir tecavüz vukuunda Türkiye'nin otomatik ola
rak müdahale edeceğine dair Irak Hariciye Ve
kili tarafından verilen demeç hakkında ne düşü
nüldüğüne dair Hariciye Vekilinden olan şifahi 

Şifahî Sualler 
1. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-

m, Time Dergisinde Ankara Merkez Ceza Evine 
dair neşredilen yazı hakkındaki şifahi sual tak
riri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/477) 

2. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
in, Milletlerarası Basın Enstitüsünün tebliğine 
yayın yasağı konulması sebebine dair şifahi sual 
takriri Adliye Vekâletine gönderilmiştir. (6/478) 

3. — Mardin Mebusu Vahap Dizdaroğlu'nun, 
bedelsiz mal ithaline dair-karardan istifade ile 
alınmış gemi mevcudolup olmadığına dair şifahi 
sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (6/479) 

4. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil Boran'-
m, Milletlerarası Basın Enstitüsünün yayınlan
ma»! yasak edilen tebliği metninin neden ibaret 
olduğuna dair şifahi sual takriri Basın - Yayın 
ve Turizm Vekâletine gönderilmiştir. (6/480) 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Kâmil -Boran'-

IIT HULÂSASI 

suali, kendisi inikatta hazır bulunmadığından.. 
tahrirî suale inkılâbetti. 

Niğde Mebusu Asım Eren'in, Niğde'nin Dip
siz bataklığı ile Bor kazasının Pınarbaşı su kay
nağına sarf edilen para miktarına dair şifahi su
aline Nafıa Vekili Tevfik ileri cevap verdi. 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası kanu
nu lâyihası oı görüşmek üzere 'bir Muvakkat En
cümen teşkili kabul olundu. 

5842 sayılı Denizcilik Bankası Kanununun 
18 nci maddesinin tadüi hakkındaki Kanun ka
bul edildi. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 5585 
sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna muvakkat bir mad
de ilâvesine dair kanun teklifinin heyeti uınumi-
yesi üzerinde görüşüldü. 

25 . I . 1960 Pazartesi gzünü saat 15 te top
lanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
izmir Mebusu Bolu Mebusu 

İlhan Sipahioğlu, İhsan Gülez 
Kâtip 

Antalya Mebusu 
Attilâ Konuk 

in, D. P. Genel Başkanına radyoda ayrılan saat
ler hakkında ne düşünüldüğüne dair şifahi sual 
takriri Basın - Yayın ve Turizm Vekâletine gön
derilmiştir. (6/481) 

Tahrirî sualler 
1. — Ankara Mebusu Hasan Tez'in, iktisadi 

Devlet Teşekkülleri ile müesseseler, şirketler ve 
derneklerde vazife alan mebus mevcudolup olma
dığına dair tahrirî sual takriri Başvekâlete gön
derilmiştir, (7/826) 

2. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, bâzı 
yayın yasaklarının kanuni usullere uyulmaksızın 
muvazaalı olarak hazırlandığı hakkındaki söylen
tiler üzerine tahkikat açılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair tahrirî sual takriri Başvekâ
lete gönderilmiştir. (7/827) 

3. — Ankara Mebusu Mustafa YeşiPin, Kızıl
cahamam'ın Pazar nahiyesine bağlı Kınık köyü 
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içme suyuna dair tahrirî sual takriri Nafıa Vekâ- j 
letine gönderilmiştir. (7/828) | 

4. — Ankara Mebusu Mustafa Yeşil'in, Kızıl- ı 
cahamam'm Pazar ve Çeltikçi nahiyelerine bağ
lı bâzı köylerde yeniden ilkokul binası yapılması 
veya eski okul binalarının tamiri hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tahrirî sual takriri Maarif 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/829) 

5. — Tokad Mebusu Reşit önder'in, bu seneki 
tütün alım ve satımlarında prim ve fiyat artırıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair tahrirî 
sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/830) | 

6; — Adana Mebusu Saim Karaömerlioğlu'-
nun, Kozan kazasına bağlı îmamoğlu nahiyesine 
Müdür ve memur tâyininin düşünülüp düşünül
mediğine dair tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâ
letine gönderilmiştir. (7/831) , 

7. — Ankara Mebusu İbrahim îmirzalıoğlu'-
nun, Semerözü havalisinde telefonlu bir asayiş ka
rakolu tesisinin düşünülüp düşünülmediğine da- J 

Lâyihalar 
1. — Ankara Şap Enstitüsü ve müştemilâtı 

inşası için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişil
mesi hakkında kanun lâyihası (1/494) (Ziraat, 
Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

2. — 5502 sayılı Hastalık ve Analık Sigorta
sı Kanununun 6901 sayılı Kanunla muaddel 25 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası (1/495) (Çalışma Encmenine) 

3. — Köy İçme Suları hakkında kanun lâyi
hası (1/496) (Dahiliye, Nafıa ve Bütçe encü
menlerine) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
kanunu lâyihası (1/497) (Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

5. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/498) (Bütçe Encümenine) 

6. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1959 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/499) (Bütçe Encümenine) 

7. — Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik-

ir tahrirî sual takriri Dahiliye Vekâletine gönde
rilmiştir. (7/832) 

8. — Ankara Mebusu ibrahim Imirzalıoğlu'-
nun, Kızılcahamam'ın bâzı köyleri arasındaki yol
ların ne zaman yapılacağına dair tahrirî sual tak
riri Nafıa Vekâletine gönderilmiştir. (7/833) 

9. — Ankara Mebusu Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
üniversite mensuplarının tazminatlarının artırıl
masının düşünülüp düşünülmediğine dair tahrirî 
sual takriri Başvekâlete gönderilmiştir. (7/834) 

10. — Ankara Mebusu Bülent Ecevit'in, Ür
dün'e bir tecavüz vukuunda Türkiyenin otomatik 
olarak müdahale edeceğine dair Irak Hariciye 
Vekili tarafından verilen demeç hakkında ne dü
şünüldüğüne dair olan tahrirî sual takriri Hari
ciye Vekâletine gönderilmiştir. (7/835) 

11. — Urfa Mebusu ibrahim Etem Karaka-
pıcı'nm, Urfa Doğum ve Çocuk Bakım Evinin ne 
zaman açılacağına dair olan tahrirî sual takriri 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletine gönderil
miştir. (7/836) 

lik yapılması hakkında kanun lâyihası (1/500) 
"(Bütçe Encümenine) 

•8. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/501) (Bütçe Encümenine) 

9. — Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/502) (Büt
çe Encümenine) 

10. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1959 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/503) (Bütçe Encümenine) 

Teklifler 
11. — Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, 

Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunda 
askerî makamlar üzerinde değişiklik yapılmasına 
dair olan 5427 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet-, 
vele ilâve yapılmasına dair kanun teklifi (2/398) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

12. — İsparta Mebusu Ali Lâtif oğlu'nun, 
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
5759 sayılı Kanunla muaddel 6, 18 ve 27 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ye bu kanuna bâzı 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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hükümler ilâvesine dair 7368 sayılı Kanuna mu
vakkat bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/399) (Ziraat ve Ticaret encümenlerine) 

13. — Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 4 
arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna Ek 
3888 sayılı Kanunun muaddel 3 ncü maddesinin 
tadiline dair kanun teklifi (2/400) (Maarif ve 
Bütçe encümenlerine) 

14. — Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 4 
arkadaşının, ilk ve Orta Tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanu
nun muaddel 3 ncü maddesinin 6837 sayılı Ka
nunla değiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkında 
kanun teklifi (2/401) (Maarif ve Bütçe encü
menlerine) 

15. — İstanbul Mebusu Ali Harpütlu'nun, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
sekizinci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/402) (Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
ve Adliye encümenlerine) 

Tezkereler 
16. — Adana Mebusu Kasım Gülek'in teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/542) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

17. — Adana Mebusu Suphi Baykam'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/543) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

18. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/544) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

19. — Malatya Mebusu Mehmet Kartal'ın teş
riî masuniyetinin kalıdırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/545) (Adliye ve Teşkilâtı Esa
siye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encü
mene) 

20. — Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/546) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

21. — Maraş'm Karadere köyünün 57 sayılı 
hanesinde kayıtlı Alioğlu 1934 doğumlu Yaşar 
Yuvarlık'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (3/547) (Adliye Encü
menine) 

22. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi (3/548) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

23. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/549) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

24. — Sivas Mebusu Halim Ateşalp'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/550) (Adliye ve Teşkilâtı Esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümene) 

25. — Uşak Mebusu Ali Rıza Akbıyıkoğlu'-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/551) (Adliye ve Teşkilâ
tı Esasiye encümenlerinden müre'kkep Muhtelit 
Encümene) 

26. — Millî Korunma 1957 yılı bilançosunun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/552) 
(Divanı Muhasebat Encümenine) 

Mazbatalar 
27. — 20 Ocak 1958 tarihinde Ankara'da 

İran, Irak, Pakistan ve Türkiye tarafından im
zalanmış bulunan «Gümrük kanunlarının ve ni
zamnamelerinin ihlâlinin önlenmesine, soruştu
rulmasına ve tecziyesine mütedair Karşılıklı Yar
dım Sözleşmesi» nin İran, Pakistan ve Türkiye 
arasında meriyete girmesine dair Protokolün 
tasdiki hakkında kanun, lâyihası ve Hariciye ve 
Gümrük ve İnhisarlar encümenleri mazbataları 
(1/444) (Ruznameye) 

28. — 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/490) (Ruznameye) 

29'. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1959 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(1/489) (Ruznameye) 

30. — Devlet Hava meydanları Umum Müdür
lüğü ihtiyaçları için gelecek senelere sâri taahhüt
lere girişilmesi hakkındaki 5843 sayılı Kanunun 
birinci maddesini değiştiren 6213 sayılı Kanuna 
ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenle
ri mazbataları (1/385) (Ruznameye) 

31. — Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ve 
eklenti binalariyle tesislerinin yapımı yetkisinin 
Nafıa Vekâletine devri hakkındaki Kanuna ek 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/471) (Ruznameye) 



KÂTİPLER 

BİRÎNCI CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REİS — ReisveMli İbrahim Kirazoğlu 

Attilâ Konuk (Antalya), Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli) 

3. YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Giresun mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 

REİS 
lıyoruz. 

— Ekseriyet vardır, müzakereye baş 

4. — RİYASET DİVANINI»* HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Kıta 
subay ve astsubaylarına, eğitimle bizzat meşgul 
oldukları ve kıta hizmetinde bulundukları müd
detçe kıta tazminatı ve kıta nöbeti tazminatı ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin ruznameye 
alınmasına dair takriri (2/82, 4/159) 

REİS — Takriri okutuyorum.. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Subay ve astsubaylara kıta hizmetinde bu

lundukları müddetçe (Kıta tazminatı) ve nö
bet tuttukça (Nöbet tazminatı) verilmesi hak
kında 5 . 1 . 1958 tarihinde Riyasete takdim 
eylediğim kanun teklifi, 12 . IV . 1958 de 
Bütçe Encümenine havale edilmiş ise de ara
dan geçen 20 aya rağmen .bir muameleye tâbi 
tutulmamıştır. 

İç tüzüğün 36 neı maddesi gereğince tekli
fimin işlem görmesini istiyorum. Saygılarımla. 

21 . I . 1960 
Ankara Mebusu 

Selim Soley 

REİS — Bütçe Encümeni 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlarım, Selim Soley arkadaşımızın ka
nun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
ması hakkındaki takriri üzerine kısaca şu ma
ruzatta bulunmak istiyorum. Arkadaşımızın 
teklifi elli milyon liralık bir portesi olan bir 
tekliftir ve esasen Millî Müdafaa Encümenin
ce reddedilmiş ve bize reddedilmiş şekilde inti
kal etmiştir. 

Arkadaşlarımızın nazarı dikkatine arz et
mek istediğim mesele şudur. Encümenimizde, 
arkadaşlarımız tarafından verilmiş bulunan 
kanun tekliflerinin adedi 84 dür. Bunların yüz
de 70 i yani 59 tanesi doğrudan doğru
ya memur maaş ve ücretlerinin artırıl
ması veya emekliliğe mütaallik hakların tev
siine mütedairdir. Mütebakisi de ya hidematı 
vataniye tertibinden maaş bağlamak veya ver
gi muafiyetlerinin tesisi şeklindedir. Bu teklif
lerin tümü, Devlet varidatını azaltmak ve mas
rafları genişletmeye matuftur. 

Bunların Bütçe Encümeninde müzakeresi
nin elbette imkânlarla nıahdudolacağmı muh
terem arkadaşlarım takdir buyururlar. Bu tek
liflerin heyeti umumiyesinin portesi 10 milyon-
larla değil, yaz milyonlarla ölçülecek mahiyet
edir. Bütçe müzakere edilmekte iken, bütçe 
imkânlarının ön plânda nazarı dikkate alın
ması zarureti de aşikârdır. 

Selim Soley Beyefendinin teklifi üzerinde, 
evvelce de arz ettiğim gibi teklif Millî Müda
faa Encümeninde dahi reddedilmiş bulunduğu 
için gecikmesinde bir mahzur mütalâa edilemi-
yeceği de meydandadır. Bendeniz Bütçe Encü
meni adına şunu arz etmek isterim ki varidat. 
bütçemiz tetkik edilmeden, yani Devletin 1960 
yılı varidatının ne olacağı tesbit olunmadan 
ve bütçe münasebetiyle halen yüz milyonu aş
makta bulunan tahsisat tezyitleri de elde mev
cut iken bu gibi kanun tekliflerinin müzake
resi vakitsiz olur. Varidat tesbit edildikten 
sonra bunlardan varidatla kabili telif olan
larından en mühim ve müstacel olanlarının 
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Heyeti Umumiyeye getirilmesi hususunu Büt
çe Encümeni elbet vazife bilecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Selim soley. 
SELlM SOLEY (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım, evvelâ anlamadığım bir noktayı 
arz edeyim : 

Ben gündeme alınması ricasiyle Başkanlığa 
bir önerge verdim. Bu, benim hakkım. Fak it 
neden bu önerge burada okundu ve neden bu
nun üzerinde Behzat Bilgin Beyefendi izahat 
verme lüzumunu duydu.. Bunu anlıyamadım. 

REİS — Selim Bey, teklif encümende ge
ciktikçe talep üzerine ruznameye alınması He
yeti Umumiyenin kararma vabestetVr. O itibarla 
takririniz ruznameye alınmış ve Heyeti Umu
miyenin müzakeresine arz edilmiştir. 

SELİM SOLEY (Devamla) — Tüzük, muh
terem Reisin buyurduğu şekilde değildir. Tü
zükten okuyorum; siz de hak vereceksiniz ki, 
yanlış bir muamele vardır. O yanlış muamele 
durmalı, Tüzük aynen tatbik edilmelidir. (Eğer 
encümen 45 gün içerisinde müzakereyi neti
celendi remezse esbabı mucibesini Heyeti Umu
miye bildirir. 

Aksi takdirde mezkûr lâyiha veya teklifin 
doğrudan doğruya ruznameye alınmasını Hükü
met veya sahipleri istemek hakkını haizdir.) 

Tatbikat Muhterem Reis Beyin gözünden bel
ki kaçmış olabilir. Tatbikat bu merkezde olmaz, 45 
gün içinde intacedilmemesi sebebi bildirilmeyince 
kanun tekliflerinin mutlaka gündeme alınmasını 
istemek bu Tüzük hükmüne göre benim hak
kımdır. Binaenaleyh, yapılan muamele Tüzük 
dışıdır. Bütçe Encümeni ne söylerse söylesin 
kanun teklifi kabul edilecek veya edilmiyecek 
şeklindeki mütalâası bizim için muteberdir, muh
teremdir. Fakat Tüzüğün yanlış tatbik edilişi 
muteber değildir. Ve Yüksek Heyetin vereceği 
karara peşinen uyarak kanun teklifimin doğrudan 
doğruya gündeme alınması benim hakkımdır, bu 
hak Büyük Millet Meclisine verilmiş değildir. 
Binaenaleyh Büyük Meclise arzedilecek bir key
fiyet yoktur. Ben teklifimi Tüzüğün bana ver
diği hak üzerine gündeme alınmasını istiyorum. 

REİS — Burhanettin Onat. 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — 
Efendim, encümenlerde 45 günde intaç edilemi-
yen tekitlerin Heyeti Umumiyeye sevkedilebil-
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rnesi, teklif yapanın salâhiyeti dahilindedir. 
Ancak netace itibariyle Heyeti Umumiyeye arz-
edildiğine göre bu teklifin de kabul veya âde-
mikabulü de yine. Heyeti Umumiyeye aidolmak 
lâzımgelir. 

Simdi binu bir tarafa bırakarak Berzat Bil
gin arkadaşımın mütalâalarına geliyorum. Bu
yuruyorlar ki, teklif Milî Müdafa Encümeninde 
reddedilmiş olduğu için, nasıl olsa reddedilecek
ti!', gibi, vaktiyle, lâzımgelen zaman zarfında 
elo alamadık. 

Arkadaşlarım; bir teklif, bir lâyiha birçok 
encümenlerden geçer, bâzısı reddeder, bâzısı ka
bul eder, yahut, hepsi kabul eder veya hepsi red
deder. Nihayet Heyeti Umumiyeye gelir, tak
dir, karar Yüksek Meclise aittir. Binaenaleyh 
Behzat Bilgin arkadaşımızın bu vadideki be
yan! an ve bu beyana istinadeden noktai na
zarları yerinde olmasa gerektir. Buyurdular 'ki, 
şu kadar teklif vardır. Bunun portesi 10 mil
yonla değil yüz milyonlarla ölçülebilir. Bina
enaleyh eğer görüşülmemiş ise, görüfülm'edi ise 
bütçenin malî istitaatın müsaidolnıaımasından 
ileri gelir mânasında beyan ettiler, aynen de
ğilse bile bu şekilde ifade ettiler. 

Her hangi bir teklif veya lâyiha Bütçe En
cümenine gelir. Gelmeden evvel bütçenin malî 
istitaatı yoktur. Binaenaleyh bir kenarda dur
sun. demek Bütçe Encümeninin salâhiyeti dahi
linde değildir. Teklif gelir. Bütçe Encümeni 
önüne koyar, tetkik eder, tahlil eder, neticede 
teklif esafe, mâna ve ruh bakımından muvafık 
ise de bütçe imkânlarımızla kabili telif görül
mediğinden kabul edilmemiştir, der. Yoksa .mü
zakere edilmeden bütçenin istitaatı müsait de
ğildir diye bir kenara bıraktık demek mevzu
atımızın olduğu kadar bu müessesenin ciddi
yeti ile de kabili telif olmasa gerektir. 

Selim Soley"in teklifine gelince: 
Evet, bu vaktiyle ele alınmalıydı, ama büt

çenin başı bağlanmış, bu duruma gelmiş. Şim
di Heyeti Umuımiyeye sevk edip bunun hakkın
da bir karar alınmadan mevsimi ve zamanı ol
madığı kanaatindeyim. Şu bütçeyi çıkaralım el
bette ordu mensubu arkadaşlarımızın arzularının 
is'afmı Heyeti Umumiye hüsnü telâkki edecek
tir. Ama bugün zamanı ve mevsimi filmasa ge
rek. 
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Takdir gene yüksek heyetinizindir. 
REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BÎLGÎN (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar; çok kıymetli BurhaneJttin Onat ar
kadaşımızın mâruzâtımı yanlış tefsir ettikleri
ni müşahede ettiğimden bunu tavzihe lüzum. 
görüyorum. 

Bendeniz, Selim Soley arkadaşımızın tekli
finin bütçede müzakere edilmemesi sebebi ola
rak değil, sırf; Muhterem Heyetinize bir ma
lûmat kabilinden bu teklifin mahiyeti hakkın
da kısaca izahat verdim. 

Bu 50 milyonluk bir tekliftir, ve Millî Mü
dafaa Encümeni tarafından reddedilmiştir de
dim. Eeza diğer teklifler hakkında maruzatta 
bulununken, iddiaları gibi bunları bir tarafa 
bırakıyoruz demedim ve mücbir sebebolarak 
portesi yüz milyonları aşan tekliflerdir, iddia
sında bulunmadım. Bu hususta maruzatım, tek
liflerin mahiyeti hakkında Heyeti Celiljenizi 
tenvirden ibarettir. 

Bütçte Encümeninin gerek bütçenin tetkiki 
«ırasında, gerek ondan evvel ve gerekse ondan 
sonra katiyen âtıl bir encümen olmadığını zan
nederim ki, bütün arkadaşlarımız kabul buyu
rurlar. Bütçe Encümeni halen gece ve gündüz, 
sabah, öğleden sonra ve lâzımolduğu zaman ge
ce çalışır durumdadır. Fakat bütçe tetkikatı 
dışında da encümenimiz haftada 4 - 5 defa ve 
icabında sabah ve öğleden sonra olmak üzere 
toplanır. Kendisine gönderilen kanun lâyiha ve 
tekliflerini tetkik eder. Şimdi 150 yi müteca
viz olan lâyiha ve teklifin tetkikinin bir kaç 
günlük, hattâ aylık bir mesele olmadığı kolay
ca kabul edilecek bir keyfiyettir. Encümenimiz 
bunların tetkikinde pek tabiîdir ki, ehemmiyet 
«ırasına göre, ilmkân sırasına göre de birtakım 
mülâhazalarla gündemini tanzim etmekte ve 
bilhassa bu teklifleri, bendeniz Onat arkadaşı
mın izafe ettiği gibi şöyledir, böyledir diyerek 
bir tarafa bırakmamaktadır. Binaenaleyh en
cümen devamlı olarak çalışmaktadır. Elden ge
len mesaiyi dikkatle sarf etmektedir. Uhdesin
de bulunan lâyiha ve teklifleri sırasına göre 
müzakere edecektir. Ve pek tabiîdir ki, bu ara
da bunların, müzakereye giren kanun lâyiha ve 
tekliflerinin kabul veya ademikabulü varidatı
mızın i'mkânlariyle mukayyettir. Bunun başka 
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bir surette ifasına imkân mevcudolmadığım 
nazarı dikkatinize arz ederken takririn redde
dilmesini rica ederim. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, bu teklifin geri kalmasının 
esbabı mucibesi olarak, Millî Müdafaa Komis
yonunca reddedildiğini beyan etmediler mi? 
Bunun malî portesinin 100 milyonları buldu
ğunu beyan 'etmediler mi? Ama ben yine ken
dilerine teşekkür ederim. Gelip bu şekilde tav
zih etmeleri hiç olmazsa ilk durumu düzeltmiş 
oldu. Buyuruyorlar ki, Bütçe Encümeni çalış-
mıyan bir encümen değildir. Kim böyle bir 
iddiada bulundu arkadaşlar? Her zaman, her 
vesile ile tekrar ettiğim gibi, Bütçe Encümeni 
denildiği zaman içime aynı zamanda bir huşiı 
hissinin doğup dolduğunu hissederim. Bütün 
encümenler de çalışır ama, bilhasısa Bütçe En
cümeni, bizler tatil saatlerinde evlerimizde isti
rahat ederken, tatillerimizde seçim bölgeleri
mizde gezerken onlar geceli gündüzlü, küçük 
bir salonun dar hendesesi ve mahsur havası 
içinde didinirler, dururlar, çalışırlar, çok iş 
çıkartırlar. Ama istedikleri zaman da gelen 
bir teklifi bir kenara koyup, benim, Vakıflar 
hakkındaki teklifimde olduğu gibi, iki Dev
re kadük yapabilirler arkadaşlar. 

REÎS — Efendim, Riyaset bir noktayı tav
zih etmek istiyor. Selim Soley arkadaşımız Da
hilî Nizamnamenin 36 ncı maddesinin altında
ki notu okumuş olsalardı, Riyasetin, bu no
tun icabatma tamamen uygun şekilde hareket 
ettiğini takdir ederlerdi. Bu Mecliste öteden 
beri devam eden taamül ve usule göre, takrir 
oya konmadan gündeme alınamaz. Not (14) 

O itibarla arkadaşımızın takririni reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takrir kabul edilmemiştir. Normal muamelesi 
encümende, devam edecektir. 

2. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu'nun, Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifinin 
ruznameye alınmasına dair takriri (2/135, 
4/160) 

REÎS — Takriri okuyoruz. 

- H 3 1 2 — 
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Yüksek Reisliğe 

iki seneye yakın bir zamandan 'beri, Bütçe 
Encümeninde bekletilmekte bulunan, Temsil 
ödeneği Kanununun tadili halkkındaki kanun 
teklifiımin Dahilî Nizamnamenin 36 nci madde
si gereğince, Umumi Heyette görüşülmesini 
mevzuun ehemmiyetine binaen arz ve teklif ede
rim. 

Yozgad Mebusu 
Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu 
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REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, bu tak
rir hakkında da mâruzâtım aynı olacaktır. Va
ridat bütçemizin tetkikini mütaakıp, imkânlar 
göz önünde bulundurularak, bunun müzakere
sine imkân bulacağımızı arz ederim. 

ÖMER LÜTFl ERZURUMLUOĞLU (Yoz
gad) — Eneümen sözcüsü arkadaşımızın ver
miş olduğu izahata teşekkür ederim, vaitleri 
üzerine takririmi geri alıyorum. 

5. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. — Niğde Mebusu İsmail Güven'in, Arzu
hal Encümeninin 26 . II . 1959 tarihli haftalık 
karar cetvelindeki 1290 sayılı Kararın Umumi 
Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal 
Encümeni mazbatası (4/108) (1) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen? Yok. 

Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Çekerek'in Kadışehri nahiyesine bağh 
Babana köyünün 12 sayılı hanesinde kayıtlı Ali-
oğlu 1 . IV . 1936 doğumlu Hasan Seyhan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Beşvekâ-
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatamı 
(3/459) (2) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbata hakkında söz istiyen? Yok. 

Mazbatayı reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Mazbata kabul edilmiştir. 

3. — Edirne'nin Havsa kazasının Kabaağaç-
köyünün 58 sayih hanesinde kayıtlı 1337 do
ğumlu Hasanoğlu Rasim Dik'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye Encümeni mazbatası (3/487) (3) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakkında söz istiyen var 

(1) 36 S. Sayılı matbua zaptın somundadır. 
(2) 41 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(3) 42\ S. Sayılı matbua zaptın sonundadtr. 

mı? Yok. Mazbatayı reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4. — İçel Mebusu Niyazi Soydan'tn, Maaş 
Kanununa ek 4379 sayûı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
geçici maddeler eklenmesine dair 5585 sayılı Ka
nuna muvakkat madde ilâvesi hakkındaki 6724 
sayûı Kanuna ek kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/164) 

REİS — 27 nci inikatta görüşülmesine baş
lanmıştı. Heyeti umumiyesi üzerinde müzakere
ye devam ediyoruz. Buyurun efendim, Encümen. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL 
G-İN (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanun teklifinin geçen celsede başbyan müzake
releri sırasında arkadaşlarımız tarafından ileri 
sürülmüş olan bâzı mütalâalara arzı cevabede-
ceğim. ; 

İlk olarak Hıdır Aydın arkadaşımız, asker
liklerini er olarak yapmış olanlara da bu kanu
nun, yedek subaylıkta geçen hizmetlerin memu
riyette terfi süresine ilâvesi hakkındaki hükmü
nün, bunlara da teşmili lâzımgeldiğini ifade 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, yedek subaylıkta 
geçen hizmetlerin memuriyete eklenmesi için mev
cut hükmün tadilinden ibaret yapılan bu kanun 
yedek subaylık müessesesine münhasırdır. Er 
olarak yapılan askerlik hizmeti bu kanunun bün
yesinde bulunan ve bununla alâkalı bir husus 
değildir. Bu, ancak yeni bir hak tanınması mev
zuu olabilir, dolayısiyle bu kanunla birlikte mü
zakeresine de lüzum hâsıl olmamışta. Kaldı İd, 
böyle bir istisnai hakkın bütün erlere teşmili ha
linde, bunun neticesi sadece barem kademeleri-
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nin bir derece t yükseltilmesinden ibaret olur. 
Çünkü askerlik hizmeti umumidir. O vakit böyle 
bir hükme lüzum kalmaz. Denilir ki; «Baremde 
§u kademelerde başlıyan vazifelerin maaş ve üc
retleri şu kadar artırılmıştır.» denilmek sure
tiyle bu maksat temin edilebilir. Çünki o vakit 
umumi bir mahiyet alır. Yedek subaylıkta geçen 
hizmetlerin terfi süresine eklenmesi mevzuu is
tisnai bir hükümdür. Yani umumi mevzuat içinde 
münhasıran yedek subaylık vazifesine hazılan-
mış ve bu vazifeyi ifa etmiş olan kimselere ta
nınmış olan hususi bir hükümdür. Bu bakımdan 
iki meselenin tevhidi ile müzakeresine ne ihtiyaç 
ne de imkân olmadığı kanaatindeyim. 

Şahap Kitapçı arkadaşımız da aynı mevzua 
temas ettiler, bu hususta aynı mâruzâtı tekrar 
etmekle iktifa edeceğim. Erlere bu hakkm teş
mili hususi bir hükmü umumileştirmek mahiye
tinde ©lur ve aslında doğrudan doğruya Barem 
Kanunu maaş kademelerinin umumi olarak yük
selmesine ait bir hüküm mahiyetini iktisabeder. 
Çünkü bütün barem derecelerini bir derece yükselt
mekten ibaret olur. Arkadaşımız geçen celsedeki ko
nuşmalarında bütçe Encümeninde yanlış mesai 
sistemi takibedüdiğini ve gelen kanun tekliflerinin 
bir tarafa bırakılarak, demin iddia edilmiş ol
duğu veçhile, müzakere mevzuu yapıldığını iddia 
ettiler. Bendeniz bu vesile ile de tekrar edeceğim 
ki Bütçe Encümeni hiçbir kanun teklifi muva
cehesinde bunun mahiyeti dolayısiyle tehiri gibi 
bir düşünceye asla sapmamüştır ve sapmaz. Bü
tün kanun tekliflerini biz, mahiyeti ne olursa 
olsun tetkik ile mükellefiz ve tetkik ederiz. Pek 
tabiîdir ki eldeki mesainin yüklü olması bâzı 
teahhurlara sebebiyet vermektedir. 

Keza arkadaşımız yine Bütçe Encümeninin, 
kendi ifadelerine nazaran, malî külfet bakımın
dan kanunlar arasında bir tercih yaptığını ve 
bâzılarını müzakereye yanaşmadığını ifade etti
ler. Bu da yanlıştır. Çünki encümenimizce, bâzı 
kanunların malî külfeti çok büyük olmasına rağ
men bunlar müzakere edilmiş ve Heyeti Aliyeni-
ze sevk olunmuştur. Bunlar arasında bütçemizi 
senede 600, 700 milyon lira külfet tahmil 
eden kanunların da mevcut olduğunu arkada
şımız pekâlâ bilirler. 

Diğer bir teklif de Ali Lâtifaoğlu arkada
şımızın bilhassa öğretmenlere ait ileri sürdüğü 
mütalâadır. Arkadaşımız dediler ki, 20 lira asli 
maaşla öğretmenliğe intisabeden ve bilâhara 
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askerlik hizmetini ifa edip 25 liraya terfi eden 
bir öğretmen, öğretmenlikle alâkasını kesiyor 
ve Gazi Eğitim Enstitüsüne giriyor. Bir tahsil 
devresi geçirdikten sonra daha yüksek yani 30 
lira asli maaşla bir vazifeye geçiyor. Fakat, ilk 
almış olduğu yedek subaylıktan mütevellit ter
fii süresine eklenmiş olan müddet kendisi için 
zayi olmuş telâkki ediliyor. Çünkü, bu yeni 
geçmiş olduğa vazifede yedek subaylıkta geç
miş olan müddet nazarı itibara alınmamakta
dır. 

Arkadaşımızın bu teklifinin yedek subaylık
ta geçen hizmetlerin terfi süresi üzerine eklen-
'mıesi ile bir alâkası yoktur. Çünkü, bahis mev
zuu olan öğretmen bir defa yedek subaylığını 
bitirdikten sonra kendisi bu haktan istifade et
miştir. Böylece bu hakkın ikinci bir defa mun
zam olarak istinnal edilmesine de bittabi imkân 
•mıevcut değildir. 

Dolayısiyle bu hususta vermiş bulundukları 
takririn encümenimizce kabulüne imkân görii-
Imıemiştir. Keyfiyeti arz ederim. 

REİS — Niyazi Soydan. 

NİYAZİ SOYDAN (İçel) — Muhterem ar
kadaşlarım; yüksek huzurunuzda arz etmiş ol
duğum önergem dolayısiyle söz alarak konuşan 
arkadaşlarımızdan sayın Kitapçı ve Hıdır Ay
dın arkadaşlarım bu teklifin yerinde bir teklif 
olduğunu, yalnız askerlik hizmetini er olarak 
yapan memurlarla da teşmilini arz ve istirham 
etmişlerdir. 

Çok muhterem arkadaşlarını; mezkûr arka
daşlarım tekliflerinde belki çok haklıdırlar. 
Yalnız bendenizin önergesiyle bu mevzuun 
hiç bir alâkası olmadığı kanaatindeyim. Çünkü 
önergem yepyeni bir teklif değildir, önergemin 
esası 4379, 5585 ve bunlara ek olan 6724 sayılı 
Maaş kanunlarında aynen mevcuttur. Yalnız 
küçük bir fark vardır, o da şudur: 

Bir memuriyete girmeden evvel veya gir
dikten sonra veyahut yüksek bir okula girme
den evvel veya yüksek tahsil süresi arasında 
'muvazzaf hizmetlerini ifa etmek üzere askere 
lalman ve yedek subay olarak terhis edilenlerin 
yedek subay okulunda ve yedek: subaylıkta gc 
çırdikleri müddetin terfi müddetlerine ve artan 
kısmın mütaakıp terfi müddetine sayılmıyacağı 
6724 sayılı Kanunun neşri tarihi olan 18 Nisan 
1956 da bilfiil memuriyetleri başında bulunan-
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, lara tanınmış ve fakat mezkûr tarihte her han

gi bir sebeple memuriyetten ayrılmış olup da 
tekrar memuriyete intisab edenler bu haktan 
mahrum bırakılmışlardır. Şimdiki önergemle 
bu hakkın bunlara da teşmili arz ve istirham 
•edilmektedir. 

Esasen askerliğini er olarak yapan memur 
lann mevzu ile askerliğini yedek subay olarak 
yapan memurların mevzuları başka başka mev 
zulardır. Birbirleriyle hiç bir alâkaları yoktur. 
Çünkü birbirleri ile mukayese edecek olursak, 
erler tahsil bakımından noksan oldukları gibi, 
hizmetleri esnasında maaş bile almazlar. 

Saniyen hiçbir mesuliyetleri dahi yoktur. 
Bir er ancak kendi silâhından mesuldür. Hal
buki yedek subaylar tahsil iti'bariyle erlerden 
yüksektirler. Saniyen aynen muvazzaf subay
lar gibi birtakımın ve bâzı ahvalde bir bölü
ğün bütün mesuliyetini üzerlerine alabilirler. 

Salisen yine onlar gibi rütbelerinin maaş
larını alabilirler ve keza terhislerini mütaakıp 
tekrar askere alındıkları takdirde terfi dahi 
ederek yüzbaşılığa hattâ bhibaşılığa kadar yük
seldiklerini görmekteyiz. Bunlar bir yere git
tikleri zaman aynı memurlar gibi harcırah da 
almaktadır. Binaenaleyh, muvazzaf subaylar 
gibi yedek subaylar da bir memur sayılırlar. 
Bu bakımdan yedek subayları alâkadar eden 
bir, kanun lâyihasına erleri de ithal etmek as
la doğru olmaz kanaatindeyim. Yok bu muhte
rem arkadaşlarım tekliflerinde musir iseler 
yepyeni bir fcnerge ile Yüksek Heyetinize ge
lebilirler. Buna kimsenin karışmıya hakkı yok
tur. Hulâsa arkadaşlar, önergemin kafoulü ile 
Maaş Kanunundaki boşluklar kapatılmış ve 
adalet tamamen teessüs etmiş olacak, ,yani 
1 . I . 1985 tarihinden bu yana ve bundan 
sonraki yedek subayları hiçbir haklarından 
mahrum edilmemiş olacaktır. Bu münasebetle 
müsbet oylarınıza arz eder, hepinizi en derin 
hürmetlerimle selâmlarım. 

EBÎS — Şahap Kitapçı 
r 

ŞAHAP KÎTAPÇI (Tokad) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, Maaş Kanununa ek 4379 ve 
5585 sayılı 'kanunlarla askerliklerini yedek su
bay olarak yapmış olan memurların memuriye
te girmeden evvel yaptıkları askerî hizmetle
rinin memuriyet müddetinde bulundukları terfi 
sürelerine sayılmasının âdil bir kanun oldu-
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ğunu Yüksek Heyetiniz de katbul etmişti. 

Niyazi Soydan arkadaşımızın teklifi de 
hakikaten son tadil olan 6724 sayılı Kanunun 
meriyet tarihinden sonraki durumu ıslâh etme
si .bakımından yine bir adaletsizliği önleyici 
mahiyettedir. Bendeniz, geçen celsedeki konuş
mamda aynı noktalara işaret etmiştim. Bütçe 
Encümeni sözcüsü arkadaşımız, meseleyi baş
ka türlü vaz'ediyorlar. Geçen celse zabıtları 
tetkik edilirse görülür ki, ben, aynı kanunun 
aynı maddesinin tadilini istiyen bir teklif, ay
lardan beri, senelerden beri beklediği (halde on
dan sonra gelen bu teklifin, daha evvel böyle 
bir teklif yokmuş gibi, tek başına mütalâa edil
mesinin usule ve komisyon çalışmasının esası
na uygun olmadığı kanaatinde olduğumu beyan 
ettim. Belki bütçe dolayısiyle veya varidat büt
çesinin henüz görüşülmemiş olması gibi kendile
rince mucip sebeplerle bu teklif görüşülmemiş 
olabilir. Ben diyorum k i ; aynı kanunun aynı 
maddesinin tadilini istiyen 'bir başka teklif var
dır. Kaldı k i ; görüşülmekte olan (teklif ile bir
likte müzakeresini arzu ettiğimiz erlerin asker
likte geçen müddetlerinin memuriyetlerindeki 
terfi müddetlerinden sayılması hakkındaki tek
lifin Maliye Encümenindeki görüşülmesi sırasın
da tebellür eder bir kanaate de işaret etmek is
terim. Yedek subayların yedek subaylıktaki ye
dek subay okulundaki müddetlerini de terfi 
müddetlerine saymak suretiyle er hukukuna tâ
bi olan bu devreyi de dâhil ederken diğerleri
nin de bu hizmetlerinin sayılmasında bir zaruret 
olduğu kanaatine de varılmış idi. Sayılır veya 
sayılmaz. Bizzat teklif sahibi arkadaşlarımızda 
bunun er mevzuu olduğunu beyan ederken is
ter istemez bu mevzua girmiştir. Bunlar mahi-
yeten aynı tekliflerdir. İsterdik ki aynı mahiyet
te olan teklifler tevhiden müzakere edilsin. Malî 
külfet bakımından biz böyle bir tasnife tâbi tut
muyoruz şeklindeki beyanları hakkikatin ifade
si olamaz. Bu Meclise kanun teklif etmiş, veya 
lâyihaların kanuniyet keşfetmesinde çalışmış 
arkadaşlar bilirlerki Bütçe Encümeninin geniş 
mânasiyle vazifesi de budur diyebiliriz. Ama 
bu vazife anlayışını bu kadar dar tutarak, ay
nı kanunun, aynı maddesinin tadilini istiyen 
Ibir teklif öbür tarafta dururken tek başına 
bunun getirilmesi doğru değildir. Bendeniz bu 
usuli noktaya dayanarak verdiğim takririn 
kabulünü rica etmiştim. Yapılacak şey odur. 
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Ama bunun malî külfeti belki erlerin asker
likte geçen müddetlerinin sayılması halinde 
fazla bir meblâğa ulaşabilir. Fakat bunu tak
dir de Yüksek Heyetinize ait bir keyfiyettir. 
Hiç olmazsa müazkere mevzuu olsun. Bu nok-
tai nazarla ben yine takririmde İsrar ederek. 
bunun encümende ve Heyeti Umumiyede, bu 
yoldaki diğer tekliflerle bera'ber müzakeresi
nin ve Yüksek Heyetinize arzının uygun ola
cağı mütalâasındayım. Diğer taraftan ifade 
ettiğim şekilde bunlar ayrı ayrı mevzular da 
değildir. Esasen yedek subayların okulda geçen 
müddetlerini dahi hizmette geçmiş sayarak terfi 
müddetlerine eklemek, er olarak ge^en ve er 
hukukuna tâbi olan bir devreyi de itlhal etmek 
olur. Yüksek tahsil görmüş olanların erlikte 
geçen müddeti sayılıyor; yüksek tahsil görmi-
yen yalhut yedek subay olmıyanlarm erlikte 
geçen müddetleri sayılmıyor. Meseleyi bu yön
den de tetkik ederseniz bir adaletsizliğin içine 
girilmekte okluğunu derhal kabul etmek lâ-
zımgelir. 

Cferei arkadaşımızın teklifi, eskiden mev-
cudolan hükümlerin tatbikat dolayısiyle görü
len bir adaletsizliği telâfi maksadiyle kaleme 
alınmış ve Yüksek Heyete takdim edilmiştir. 
Ama bövle bir adaletsizliği izale etmek için 
Yüksek Meclisin mesai sarf ettiği şu anda onn 
bertaraf etmeye çalışırken aynı derecede yine 
bir adaletsizlimin doğması ile karşı karşıya gel
miş bulunduğumuzu arz etmek istiyorum. 

REÎS —• Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M M. BEHZAT BÎL-

G-ÎN (İzmir) — Efendim Şahap Kitapçı arkada
şımızın noktai nazarına biz Bütçe Encümeni 
olarak iştirak etmek imkânını bulamıyoruz. 
Arkadaşımız diyor ki, aynı kanunun aynı mad
desidir. Halbuki böyle değildir. Bu, yedek su
baylara aittir, erlere ait değildir. Teklif, aynı 
statü dâhilinde yedek subaylara tanılan hak
lardan bâzı sebepler dolayısiyle istifade ede
memiş olanlara bu hakkın teşmili mânasmda-
dır. Muhtevasına uygundur, öteki teklif ise, 
mevcudolmıyan bir hakkın ihdası mevzuudur. 
Hiçbir zaman iddia edilemez ki, o kanunun 
maddesine atfen yapılmış bir teklif olduğu için 
aynı mevzua giriyor. Hayır girmiyor arkadaş
lar. Bu söyledikleri, yeniden bir hakikin ih
dası mevzuudur, istisnai bir hükmün ucmumi 
bir hüküm haline getirilmesi mevzuudur. Bu-
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nu sırf bir tadil öüergesi içinde mütalâa etme
ye imkân olmadığını takdir etmeleri lâzımdır. 
Kaldı ki, yedek subaylarda hazırlık kıtasında 
geçen müddetin terfie sayılmadığını arkadaşı
mız da bilirler. Mesele yedek subaylara ait bir 
meseledir. Yedek subaylara aidolarak gelen 
bir meseleyi encümen aynı kanun maddesine 
aıtıf yapıldığı mucip sebeplerle erlere teşmili
ne kalkarsa vazifesinin dışına çıkmış olur. 
Vazifemiz her mevzuu kendi çerçevesi içinde 
tetkik etmektir. Binaenaleyh her iki teklifi 
birleştirmeye kanunen imkân yoktur. 

REÎS — AH Lâtifaoğlu. 

ALÎ LÂTÎFAOĞLU (îsparta) — Muhterem 
arkadaşlar, Cuma günkü konuşmamda sordu
ğum bâzı sorulara komisyon cevap vermemiş 
bulunmaktadır. Bu sorularıma komisyon ce
vap verdikten sonra mütalâalarımı tekrar arz 
etmek isterim. 

Sorularım şunlardır : Yüksek tahsil yapmak 
kaydiyle öğretmenlikten ayrılıp Gazin Terbiye 
Enstitüsüne girmiş ve oradan ayrılmış öğret
menlerin (kıdemlerine dair ekleme yapılmış mı
dır? 

5585 sayılı Kanunun tatbikinde yeni bir ada
letsizlik zu'hur etmiş midir? 

Muvakkat ikinci maddede 1935 senesine ka
dar gidişin mânası nedir? Bu bir defaya mah
sus bir ikramiye midir? Yoksa senelere doğru 
uzanan kıdeme ve bareme tesir eden bir fak
tör müdür? Muhaselbe metotları arasımda iadei 
muhasebe diye bir şey var mıdır? Böyle bir 
metodu düşünebilirler mi? 

Ayrıca, adaletsizlik var diye ortaya konan, 
hepimizin üzerinde ittifak ettiği, şu intibak
sızlıklar meselesinde bu kanun teklifinin gaye
si neye aittir. 

Bunlara cevap verdikten sonra mâruzâtıma 
tekrar devam etmek isterim. 

REÎS — Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

larım; mevzuu müzakere olan mesele, Niyazi Bey 
arkadaşımızın getirdiği, bir kanunun bir madde
sini üç noktada ufak şekilde tevsi etmekten iba
rettir. 

Ancak, bize arkadaşımız bu gelen meselenin 
taallûk ettiği başka bir konuyu hatırlattı ve 
memleketin kanun ihtiyaçları bakımından biran 
evvel tedvinini lüzumlu gördüğümüz o mevzulaırı 
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bu vesile ile kürsüde konuşma hakkına tabiî mâ
likiz. 

Bu hususta iki nokta üzerinde duracağım. Bi
rincisi, bir mecburi hizmetin tevsii üzerindedir 
ve geçen ay meşgul olduk. Bu mecburi hizmet 
ve istifa müddetlerini uzatacak olan bir tasarı ile 
meselâ askerî hastanelerde asistanlık vazifesini 
yapmakta olan doktorlara bu asistanlık hizmeti
ni fiilî hizmetlerinden saymıyarak, tekaütlükle
rinde bunu zammetmek gibi bir fikrî müdir, lâ
yihada Hükümetçe ortaya! atılmış bulunuyordu. 
Yedeksubay olan arkadaşlarımız da Devletin 
beslediği Yedek Subay Okulu adlı bir müessese 
de yedek subaylığa hazırlanmak için hazırlık 
yaptıkları bir devre yaşadıkları, yani orduya 
şahsen hiçpir hizmetleri olmadığı halde okuldaki 
müddeti sivil memuriyet müddetlerine zammet
mek gibi fiilî bir vakıa, 4379, 5585 ve 6724 sa
yılı kanunlarda bir hakkı müktesep halinde mev
cuttur. Görüyoruz ki, yeni hükümler getirilir
ken eski hükümlerin dayandığı prensiplere çok 
aykırı ve hattâ tezat halindeki prensiplerle Mec
lisi Âliye gelindiği vâkıdır. Bunu burada zabıt
lara tescil için söylüyorum. Binaenaleyh mecbu
ri hizmet ve istifa müddetlerine dair kanun lâ
yihası tekrar Meclisi Âliye geldiği zaman bunu 
etratiyle arz edeceğim. 

İkincisi; bugün biz bir demokratik rejime gir
dik. E r ve subay arasında vatan hizmeti bakı
mından hiç fark yoktur. Hattâ erin vaziyeti su
bay, yedeksubay ne olursa olsun, onlara naza
ran daha hasbîdir. Hizmeti vataniyesini ifa sı
rasında maaş almadığına ve sadece boğaz toklu
ğuna vatan hizmetini seve seve yaptığına göre; 
onun vaziyeti, bugünkü demokratik anlayışımı
zın, Medeni Kanunun, Birleşmiş Milletlerin ve 
NATO anlaşmalarının çerçevesi içinde hattâ su
baylara tercih edilecek bir hak olması icabeder. 
Niyazi Soydan arkadaşımızın getirmiş olduğu 
kanun teklifi vesilesiyle, bu meseleyi belirtmek, 
ilerde Meclisi Âliden geçecek olan müzakerelere 
kuvvetli bir zemin olması bakımından, şimdiden 
arz çtmek icabeder. Bu sebeple bunu da burada 
tescil etmek isterim. Bunun yeni bir kanun ko
nusu olduğunda ben de Bütçe Encümeni Sözcüsü 
Beh2at Bilgin Beyin beyanına iştirak ediyorum. 
Ancak, yeni bir barem hazırlanmasını icabettire-
cektir meselesine gelince; asli hakların verilme
si prensibi, tâli plândaki engellerle ve meselâ 
bir baremle tesbiti lâzımdu*, ve bu da belki büt-
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çe için imkânsızdır gibi gerekçelerle, reddedil
mezler. Zira, ana prensibolarak bir asli hak ka
bul edilirse belki malî sebeplerle bunun barem 
tatbikatı bir müddet geciktirilebilir. Bunlar 
teferruattan sayılırlar ve muvakkat hal çaresi 
olarak şu olur veya bu olur. Bunlar bilâhare, 
böyle bir kanun teklifi geldiği zaman görüşüle
cek tâli meseledir. Prensip şudur; bir barem 
mülâhazası vatandaşın er, onbaşı ve çavuş olarak 
yapmış olduğu muvazzaflık veya ihtiyatlık hiz
meti askeriyesi esnasında geçen müddetini me
muriyete saymamak gibi bir haksızlığa sebebol-
mamalıdır. 

Şimdi burada Niyazi Soydan Bey arkadaşımın 
bir noktasına temas edeceğim. Askerî mevzuatla, 
her halde alâkası, uzun müddet evvel ayrılmış 
olduğu için, ?ayıflanrş olacaktır, er ile eratı 
karıştırdılar. Erat tabiri içinde, malûmu âliniz, 
onbaşı ve çavuş, bunların hepsi değildir. Bunla
rın içinde orta tahsilini yapmış veya yarıda bı
rakmış veya ilk tahsilini yapmış ve memuriyet 
hayatına at: İmiş, asker olmadan evvel ufak ka
zalarda, vilâyetlerde, iktisadi Devlet müessese
lerinde, Devletle ilgili bankalarda ve hattâ Dev
let merkezindeki devairde küçük ve orta memu-» 
riyetlerde vazife görürken askere alınmış, as
kerlikten geldikten sonra memuriyete devam et
miş veya bir müddet etmemiş, edememiş vatan
daşlar da çoktur. Meselâ vaktiyle Erzurum'da 
bendeniz bir Kolordu Kurmay Başkanı iken, Ko
lordu karargâhında, er olan bir vatandaş üç ya
bancı dil bilen ve Karabük İşletmesinde satış 
şefliğinden askere alınmış bir vatandaş vardı. 
Bu sebeple, subay arasındaki zahiri bir farkı 
nazara alarak ve erlerin tahsili azdır, bunlar bu 
vatani vazifede maaşsız çalışırlar diye bugünkü 
realiteye uymıyan bir esbabı mucibe ile, bu va
tandaşları eski zihniyetlerin daimî mağduru kıl
mamak, bunların hukukunu siyanet ederek ilgili 
kanunların müzakeresinde ana hakları ileri sü-
rülmelidir. Vatani vazifesini er olarak ifa eden 
insan ile yedek subay olarak ifa eden vatandaş 
arasında hiçbir fark yoktur, hattâ eratın hasbî ' 
ve bu sebeple daha da himaye ve şükrana lâyik 
bir vazife yaptıkları kanaatindeyim. Yani, de
mokratik anlayış bakımından bir erin askerlikte 
maaş almadığı sözü bir haklı sebep değildir. 
Hattâ bu bir tercih sebebi teşkil etmelidir. Ile-

I ride kanun lâyihası ve teklifinde bulunacak Hü-
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küınet ve arkadaşlarımızın, vazifesini erat ola
rak yapmış olanların da haklarını nazarı itibara 
almaları için, yani müstakbel için, şimdiden bunu 
hatırlatmayı kendime vazife addettim. Kanaa
timce bu, hepimizin de vazifesidir, hürmetlerimle. 

REÎS —• Şahap Kitapçı. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokacl) — Arkadaşlar, 
Beihzaıt Bilgin Bey arkadaşımızın teklif sahibi 
nin sadece 6724 sayılı Kanunun meriyet tari
hinden sonra askerliğini yapmış olanların du
rumunu düzeltmeye matuf bu işin bu kadar 
genişletilerek görüşülmesinin yerinde olmadığı 
hakkındaki beyanlarını doğru bulmadım. Eğer 
bu teklif sadece 6724 sayılı Kanunun bir fık
rasının tadili veya eklenen bir fıkra olsaydı ve 
bize tevzi edilen lâyiha böyle bulunsa idi biz 
işi bu kadar genişletip Bütçe Encümeninde böy 
le bir teklifin bulunduğunu ileri sürmezdik. 
Hepimize tevzi edilen teklifte bütün maddeler 
ele alınimıştır. Bu itibarla da bütün maddeler 
görüşme mevzuu olmuştur. O halde biz de bu 
maddeler hakkında müzakere ve söz imkânına 
vsahibiz. Bu itibarla Bütçe Encümeni sözcüsü
nün sadece teklif sahibi arkadaşımızın teklifine 
müzaikeratın hasredild'iği ve onun haricinde bir 
müzakerenin bu teklifin hududu dışına çıkmak 
demek olduğu şeklindeki beyanlarını kabul et 
meye imkân yoktur. 

Heyeti umumiyesini görüşmekte olduğumun 
.müddetçe Bütçe Encümeninde bu mevzuun he
yeti umumiyesiyle alâkadar olan; erlerin asker
lik müddetlerinin terfi sürelerine sayılması mev
zuunu da ele alması lâzımdır. Binaenaleyh bu 
lüzum ve zarurete binaen bu mevzuun da böyle 
bir teklifle birleştirilerek müzakere edilmesi yo
lunda bir takrir vermıek imkânı bulunduğu ka
naatini muhafaza ediyorum. 

Bir az evvel malî külfetler batanımdan eli
mizdeki teklif ve tasarıları tasnife tâbi tutmu
yoruz, buyurdular. Hayır arkadaşlar, yapılan 
budur. Madem ki, eldeki metin heyeti umumi-
yesi üzerinde görüşmeye imkân vermektedir. O 
halde niçin erlerin askerlikte geçen müddetleri 
hakkındaki teklifi birleştirmek suretiyle malî 
bir görüşün tesiri altında yapılmıştır? Onun 
için arkadaşımızın, mahdut bir sahada konuş
mak imkânı vardır, şeklindeki beyanları bize 
tevzi edilen maddelerin muhtevası bakımından 
yerinde değildir. Mâruzâtım budur. 
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REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BlLGÎN (İzmir) — Efendim, 
Şahap Kitapçı arkadaşımızla bir usul mevzu
unda münakaşaya girmek niyetinde değilim. 
Encümenimizin noktai nazarını arz ettim, ikin
ci mesele bizce tamamen ayrı mahiyettedir. Bi
risi, Niyazi Soydan arkadaşımızın teklifi, mev
cut bir hükümden, kanunun neşrinde istifade 
edememiş olan mahdut mikyasta bir zümrenin 
istifadesini temin eden bir tadil teklifidir, kü
çük bir intibak kanun teklifi mahiyetindedir. 
öteki ise, doğrudan doğruya yedek subaylara 
hasredilmiş olan bir hakkın, vâzıı kanun tara 
fından erle tin istifade edemiyeeeği şeklinde 
mütalâa edilmiş olan bir hakkın şu veya bu 
mülâhaza ile erlere de teşmilini istemektir. Bu 
tamamen ayrıdır. Yani vâzıı kanunun, yedek 
subaylıkta geçen müddetin terfi süresine ek
lenmesi hükmünün tamamen aksi istikamette 
tecelli ettirilmekten ibarettir. Bu hükümden er
ler hariç bırakılmıştır. Neden hariç bırakılmış
tır? Çünkü bizdeki hizmeti askeriye birçok 
memlekette olduğunun hilâfına tamamen vata
ni bir hizmettir. Hiçbir suretle maaşla ücretle 
mukayyedo] miyarı bir nevi gönüllü hizmettir. 
Bütün vatandaşların bir karşılık beklemiyerek 
maalmemnuniye ifa ettikleri, bir menfaat ümi 
di beklemedikleri bir hizmettir. Arkadaşımızın 
ileri sürdüğü mütalâaya ittiba edecek olursak 
o zaman şuna varmamız lâzımdır. Madem ki, ki 
sa süreli hizmet olarak hizmetlerini ifa eden 
vatandaşlar bu hizmet esnasında ayrıca bir 
maaş alıyorlar, o halde aynı mantık silsilesine 
dayanarak müsavat mülâhazasiyle bütün erle 
re de bir maaş vermek icabeder. Bu bizdeki 
askerlik sisteminin bünyesini tamamen değiştir
mek, bir nevi ücret mukabilinde gördürmek 
neticesine varır. Vaziyet böyledir. Böyle bir 
şey olur mu, olmaz mı, Türk ordusunun ihtiya
cına göre belki günün birinde yalnız mütehas 
sıslardan ibaret küçük bîr ordu teşkili gere
kirse, böyle bir şey düşünülebilir, fakat bi
zim anane olarak gelen ordu tarihimizde ana
ne bunun bir menfaat mukabili değil, tama
men bir vatani hizmet oluşudur. Binaenaleyh 
yedek subayın maaşı veya terfi süresiyle 
hiçbir alâkası yoktur. Sırf kanunun falan 
maddesine atıf yapılması sebebiyle encümenin 
•bunu maddenin aslı ile mürtabıt görmesine hiç-
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bir zaruret mevcut değildir. O teklif, vâzıı ka
nunun izhar etmiş olduğu sarih maksat ve ga
yesinin genişletilmesi, hattâ esasının değişme
si mahiyetinde olur. Ve bu teklifle, bu sebeple 
Mrieştirilmemiştir. 

ŞAHAP KÎTAPÇr (Tokad) — Geçen cel
se hâkimler hakkındaki tatbikatın yanlış ol
duğunu ifade etmiştim, bu hususta bir cevap 
verilmedi. 

BEHZAT BÎLGİN (Devamla) — Hâkimler 
^ mevzuunda bir yanlışlık olduğu hakkında ar

kadaşımızın bir ifadesi sebk etti. Bendeniz hu
susi olarak da arz etmiştim, kendileriyle konuş
tuğumuzda. Halen Niyazi Soydan Bey arka
daşımızın teklifi, kanuniyet kesbedecek olur
sa, bizim kanaatimiz odur ki, hâkimlerin hak
kında da bu kanun hükümlerinin tatbik edil
mesi ieabeder. Yahut, ıbundan istifade etmemiş 
olanların da istifade etmeleri ieabeder. Bunun 
aleyhine bir düşünceye sevk edecek hiçbir se
bep mevcut değildir kanaatindeyim. 

Ali Lâtifaoğlu arkadaşımızın teklifine ge
lince^ Demin de arz ettim. Diyorlar k i ; bu bir 
hak imidir, yoksa ikramiye midir? Arkadaş
lar bu bir haktır. Fakat, öğretmen olarak bu 
haktan istifade etmiş olan, yani terhisinden 
sonra bu haktan istifade ederek terfi süresine 
ilâve yapılmış bulunan bir kimsenin münhası
ran yeni bir memuriyet kadrosuna, iltihak et
tiğinde yeniden bir hak talebetmesine imkân 
yoktur. Bu hak, hir defaya mahsus 'bir hak
tır. Buna tek (bir defa müstahak bulunduktan 
ve istihsal de edildikten sonra yeni bir talep 
dermeyan etmeye imkân yoktur. Bu itibarla, 
bu şekilde bir teşmile biz taraftar olamıyonız. 

REİS — ALÎ Lâtifaoğlu. 

ALI LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Arkadaş
lar, mâruzâtımı biraz uzatacağım için peşinen 
özür dilerim. Çünkü sorularıma sarahaten cevap 
lütfetmediler. 

Ben «Fiilen kıdemlerine bir tesir icra etmiş 
midir, etmemiş midir?» diye sordum, bir cevap 
lütfetmediler; «5585 sayılı Kanun yeni adaletsiz
likler tevlidetmiş midir, etmemiş midir?» diye sor
dum, yine cevap vermediler. Yalnız şunda ısrar 
etmektedirler : İlkokul öğretmeni iken terfi etmiş 
ve hu hakkını kullanmıştır, doğrudur, ama mes
lekinde ilerlemek gayretiyle yüksek tahsile gidi
yor. Nitekim ikinci maddenin niçin ortaya kon-
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muş olduğunu izah etmiş olsalardı messle daha 
vazıh olurdu. 

L'zun zaman memuriyetten ayrı, bulunan ve 
1935 ten 1956 ya kanunun neşri tarihine kadar 
bir memuriyete girmemiş olanlar vardır. Bir me
muriyete girmiş olsaydı ibu kanunda gösterilen 
hükümden istifade edeceklerdi. Fakat encümen 
«Bu kullanılmış bir haktır» derken evvelâ bu hak
sızlığa jnâruz kalan kimsenin adedinin ne kadar 
olduğunu da tetkik edip burada ifade etseydi 
çok daha arzuya şayandı. Bu 'hususta bir beya
natta bulunmadılar. Bu öğretmenler o tariht? 
terfi ettiler, istifa ettiler, memuriyetle ilişikleri 
kesildi. Esasen mevzırabahsolan müzakeresini 
yaptığımız 5585 sayılı Kanun o tarihte meriyette 
değildi. Daha evvelki 'beyanlarında muhterem, ko
misyon sözcüsü ilkokul öğretmenlerinin 20 lira 
asli maaşla tâyin edilmelerine karşı, Gazi Terbi
ye Enstitüsü mezunlarının 30 lira asli maaş ile 
tâyin edilmeleri arasındaki farkı ortaya koymak 
suretiyle zımnen bana «İşte bunlar yüksek tahsil 
yapmanın mükâfatını gördüler, işte istifadeleri» 
der gibi geldi. 

Esasen Gazi Terbiye Enstitüsü mezunları, is
ter ilkokul öğretmenliğinden gelsin, ister liseden 
gelsin, mezun olduktan sonra 30 lira asli maaşU 
tâyin edilmektedir. Bu arada 'bir iki misalle işin 

I adaletsiz veçhesini bir kere daha tekrar etmek is
terim. Kanunun neşri tarihi olan 1956 dan evvel 
•bir lise mezunu, bir de ilkokul öğretmeni yedek 
subaylık hizmetini beraber yapsınlar, terhis edil
diklerinde her ikisi birden Gazi Terbiye Ensti
tüsüne gitsinler. Lise mezunu olan hiçbir memu
riyet almamıştı, öğretmen vazife almış, mesle
kinde muvaffak olmuş, terfi etmiş, taltif görmüş
tü. Ama kanun 1956 tarihinde neşredildiği zaman 
şöyle bir durum ortaya çıktı. Maarif Vekâletin
den aldığım gerçek bir misali arz ediyorum. . 

1948 senesinde 30 lira maaşla, Gazi Terbiye 
Enstitüsü mezunu olarak Eylül ayında tâyin 
edildi, ikisi de 30 lira aldı, 1955 selesinde ikisi de 
40 lira aldı. Sene 1956, Askerî hizmetlerin memu
riyete sayılması hakkındaki Kanun çıktı. İkinci 
Cihan Harbi malûmuâliniz uzun sürdü, lise me
zunu 2 sene 11 ay 29 gün askerlik yapmıştı. t1958 
senesinin Ekim ayında, 'bu kanundan istifâde 
ederek 60 liraya terfi ettirilmiştir. Sınıf arkada
şı, memuriyet kademesi daha üstün, devlet, hiz
metine lise mezunundan daha* evvel başlamış ol-

I imasına rağmen 1958 de maaşı 50 liradır. Bakınız 
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farka, arada üç senelik bir fark var. işte bu, ada- I 
letsizliğin ta kendisidir. «Bu mevzuda yeni bir 
kanun getirilsin, bu yeni bir intibak meselesidir, 
münakaşası burada yapılmamak icabeder» den
mek isteniyor. Mamafih komisyon da böyle bir 
fikir ortaya koymadı. Fakat evvelce, bizim muha
sebemize mâni halleri varsa elbette muhasebe sis
temi ile halledilecek yolları da vardır. Bu mevzu
da sorduğum sual cevaplandırılmadı. Bunu er
babı çok iyi bilecektir. Yedek subaylıkta terfi 
ettirilmiş ise yedek subaylıktan aldığı terfide 
maaş farkı ya, bir ay, veya bir iki sene içindedir. 
Hattâ bâzılarında bir haftaya kadar varan bir 
fark vardır, öğretmen okulundan çıkmış, tâyin 
edilmiş ve 15 gün sonra da yedek subaylığa git
miş. îki sene küsur yedek subaylıktan sonra Gazi 
Terbiyeye gitmiş. Bunun Mubasebei Umumiye 
metotları ile düzeltilmesi mümkündür. En basit 
iş iadei muhasebe voliyle onun bir veya iki ay içe
risinde almış olduğu maaş farklarından istifade 
ile fiilî kıdemine eklenmesidir, bunun muhasebesi 
yapılabilir. 

Komisyon sözcüsü bunun ikramiye olmadığı
nı, bir hak olduğunu beyan ettiler, bir defayı. 
mahsustur, dediler. Bir defaya mahsus ise, bir 
hak ise emekliye sevk edilinceye kadar üst kade
melerdeki maaş farkları, kıdemleri bilfiil arka
daşları arasındaki fark olarak ortadadır. Bu, yıl
larca devam edecek bir adaletsizliktir. Teklifim 
belki, komisyonun noktai nazarına göre cazip ol-
mıyabilir. Ben teklifimin prensibi üzerindeyim. 
Lütfen komisyon bu noktayı bir defa daha tezek
kür buyursun. Dediğim yollardan bunun bir ça
resini arayıp bulmak mümkündür. Bu bakımdın 
esasen ekseriyetin de kalmadığı görülüyor. Tak
ririmin komisyona verilmesini istirham ederim. 

REÎS — Takriri okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Arz ettiğim sebeplerle, görüşülmekte olan tek

lifin, Bütçe Encümenindeki aynı şekilde maaş 
kanununda tadilât istiyen lâyiha ve tekliflerle 
birleştirilerek görüşülmesini teminen, komisyona 
geriverilmesini rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı I 

REÎS — Komisyona iadesini tazammun eden 
Şahap Kitapçı arkadaşımızın teklifinin dikkate 
alınıp alınmaması hususunu reylerinize arz edi- | 
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yorum. Kabul edenler.. Etmiyeııler.. Kabul edil
memiştir. 

Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum. 

ALÎ LÂTÎFAOĞLU (İsparta) — Benim de 
evvelce takdim edilmiş bir takririm vardı, okun
madı. 

REİS — Maddede okutacağım. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Maddelere 

geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 5585 
sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna muvakkat bir mad

de ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4379 sayılı Kanunun 5585 sa
yılı Kanunla muaddel birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Asli bir vazifeye tâyin edildikten sonra mu
vazzaf askerlik hizmetini ifa için silâh altına alı
nanların memuriyetleriyle alâkaları kesilir. Bun
lardan terhislerinden itibaren üç yıl içinde me
muriyet talebinde bulunanlar eski sınıf ve dere
celerine muadil memuriyetlere tercihan tâyin 
olunurlar. 

Kısa hizmete tâbi olup da asli bir memuriye
te tâyininden evvel veya sonra muvazzaf askerli
ğini yapan ve yedek subay olarak terhis edilen
lerin, terhislerinden itibaren üç yıl içinde memur
luk için müracaat etmeleri şartiyle Yedek Subay 
Okulunda ve subaylıkta geçirdikleri süre, ter
hislerinden sonra girecekleri memuriyetteki ilk 
terfi sürelerine ve artan kısmı mütaakıp terfi sü
relerine ilâve edilir. 

Ancak, bu süre namzetlik, staj ve mecburi 
hizmet için hesaba katılmayıp kanunlarına göre 
namzetlik ve staj sürelerinden sonra başlıyan 
memuriyet derecelerinde sayılır. 

Yedek subay olarak terhis edilenlerden, ter
hislerinden itibaren bir yıl içinde yüksek bir 
okula kaydolunan veya askerlikten evvel kayıtlı 
olup da terhislerinden sonra en çok bir yıl için
de tekrar tahsillerine devama başlıyanlar, mezu
niyetleri tarihinden itibaren bir yıl içinde memu
riyet için nıüracaatte bulunmak şartiyle yukar-
daki hükümlerden faydalanırlar. 

REİS — Söz istiyen var mı?.. Yok, Takrir 
var, okuyoruz. 
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Yüksek Başkanlığa 

Maaş Kanunuaa ek 4379 sayılı Kanunun 5585 
sayılı Kanunla muaddel birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı muvakkat mad
deler ilâvesine dair kanun teklifinin Maliye En
cümeninin tedvin ettiği 1 nei maddenin 2 nci fık
rasının aşağıdaki şekilde tadilini ve yeni ıbir fık
ranın. aşağıda yazıldığı şekilde 3 fıkra olarak ilâ
vesini ve maddede mevcut 3 ncü fıkranın 4 ncü 
fıkra, 4 ncü fıkranın da 5 nci fıkra olarak ay
nen kalbulünü teklif ederim. Şifahen arz edece
ğim sfefoeşplere binaen arz ederim. 

Tunceli Meibıusu 
Hızır Aydın 

Kısa veya tam hizmete tâbi olup da asli bir 
memuriyete tâyininden evvel veya sonra muvaz
zaf askerliğini yapan, er ve yedek subay olarak 
terhis edilenlerin, terhislerinden; itibarefi üç yıl 
içinde memurluk için müracaat etmeleri şartiyle 
yedek şuıbay olanların Yedek Subay Okulunda ve 
subaylıkta ve er olanların da kıtada er olarak ge
çirdikleri süre, terhislerinden sonra girecekleri 
memuriyetteki ilk terfi sürelerine ve artan kısmı 
mütaakıp terfi sürelerine ilâve edilir. 

Yedek subay olarak terhis edilenlere 6724 sa
yılı Kanunla tatbik olunan müddetler er olarak 
terhis edilen memurlar için de nazara alınarak 
tatbik olunur. 

REİS — Buyurun, Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Arkadaşı
mızın bu teklifi esasen umumi görüşmeler sıra
sında sevk edilmiş olan tadil teklifiyle alâkalı gö
rülmediği için kabule şayan görülmedi. Esasa 
girmeksizin ifade edebilirim ki; bu takririn usule 
uygun olmadığını zannediyorum. Mâruzâtım usul 
bakımındandır. Esasta ise keyfiyeti arz etmiştim, 
böyle bir teşmile Bütçe Encümeni, meselenin ta
mamen ayrı mahiyette olması sebebiyle, taraftar 
değildir. / 

• • 

REİS — Başka söz iistiyen yok. Takririn 
nazarı dikkate alınıp alınmaması hususunu rey
lerinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi 
yenler... Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi reylerinize arzediyer-um. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1935 yılından sonra 
muvazzaf askerlik hizmetini ifa edip yedek su
bay olarak terhis edilmiş olanlardan, 6724 sa-
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yılı Kanunun neşri tarihinde memur bulunma
yıp, sonradan, bir memuriyete tâyin edilmiş ve
ya edilecek olanların yedek subay okulunda 
ve subaylıkta geçirdikleri müddetlerden evvel
ce terfilerinde hazarı itibara alınmamış olan 
kısmı, bareme göre müktesep hakları bulunan 
aylık derecelerindeki terfi müddetlerine ve faz
lası mütaakıp terfi müddetlerine eklenir. 

REİS — Söz istiyen... Yok. Maddeyi rey
lerinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yeni bir muvakkat madde konması hakkın- r-
da bir takrir var okuyoruz. 

Yüksak Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı aşa

ğıdaki metnin muvakkat bir madde olarak ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

İsparta Mebusu 
Ali Lâtifaoğlu 

Muvazzaf askerlik hizmetini kışa olarak 
yapmış oıüpta memuriyete tekrar infc'sabedenler 
askerlikte geçirdiği müddeti memuriyet dere
cesinde sayıldıktan sonra yüksek tahsile devam 
ederek diploma alanlardan tekrar memuriyete 
intisabedenlerin Yedek Subay okulunda ve su
baylıkta geçirdikleri müddetler bareme göre 
müktesap hakları bulunan aylık derecelerin
deki terfi müddetlerine ve fazlası mütaakıp 
terfi müddetlerine eklenir. 

RElS — Encümen, 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEHZAT BİLGİN (İzmir) — İltihak et
miyorum efendim. 

REİS — Encümen iltihak etmiyor. 
ALÎ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Efendim, 

teklif sahibi.olarak bu hususta.bâzı sualler sor
muştum, cevap alamadım. Söz rica ediyorum. 

REİS — Buyurun. 
ALİ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Efendim; 

takririmi şu esbaibı mucibeler üzerinde vermiş
tim : . 

1. Fiilî kıdemlere ek'lehmemiştir dedim. 
Eklenip eklenmediği hakkında bir cevap ver
mediler. 

2.) ,5585 sayılı Kanun adalet tesis edeyim 
derken bir adaletsizlik doğurmuştur. Elimiz
de fırsat varken bunu düzeltelim diyorum. 
Buna ne buyuruyorlar f -* 
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3. Bugün kabul ©dilmeleri halinde fiilî 

kadro tesis etmediğimize göre muhasebe bakı
mından bir formül bulunabilir. 

Bunların hiçbirinin cevabını bulamadım. Ko
misyon lütfen cevap versin. Ondan sonra tak
ririmin reye vaz'mı rica deceğim. 

Maruzatım budur. 
REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL-

GÎN (izmir) —- Muhterem Lâtif aoğlu arkada
şıma kısaca arzı cevap edeyim : 

«Kıdemlerine eklenmiş midir?» buyuruyor
lar. Evet terhisleri ânında kıdemlerine... 

ALI LÂTÎFAOĞLU (İsparta) — Ben fiilî 
kıdemden bahsediyorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHBAT BİL
GİN (Devamla) — Fiilî kıdem, gayrifiıilî kıdem 
diye bir şey yoktur. Terhis ediliyor, ya me
muriyetinde devam ediyor veya yeniden intisab-
ediyor. Bu bakımdan kıdemine eklenmiştir ve 
mesele bitmiştir. Her çıkıp girişinde ayrıca 
eklenemez tabiî, bu bir defa kullanılacak bir 
haktır. 

tkiınci nokta; «yeni bir adaletsizlik» diyor
lar. Burada adaletsizlik yoktur, kendisine ve
rilen haktan istifade etmiştir, yeniden bu hak
kı iadei muhasebe olarak ele almak mevzuu-
bahsolamaz. Bunun muhasebe metotları ile de 
bir alâkası olmadığı kanaatindeyim. Memur
lar bir defa baremle bir hak iktisabettikten 
sonra bu hak bütün memuriyetleri süresince 
devam eder. Her girişte yeni bir revizyona tâbi 
olmaz. 

REÎS ~- Ali Lâtifaoğlu. 

ALİ LÂTÎFAOĞLU (İsparta) — Bugün çe-
çitli intibak kanunlarını kabul eden Yüksek 
Meclisimiz memuriyete intisap tarihini esas 
olarak almış; çeşitli kanunlarla çeşitli şekilde 
terfi edememek yüzünden geri kalan bir kı
sım memurlara memuriyete giriş tarihinden 
itibaren intibak meselesi tanımıştır. Bu bir 
İntibak Kanunudur. «Orta ve ilkokul öğret
meni iken istifa etmiş, tekrar memuriyete gir
miş ve tekrar istifa etmiştir.» şeklindeki müta
lâaları doğru değildir. Yedek subaylıkta geçi
rilen müddetin memuriyetten sayılması halin
de bunun 'memuriyetle kabili telif olup olma
dığı, terfide esas olan liyakat ve ehliyet esas
larının tahaikkuk ettirilmesi ve dolayısiyle öğ-
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retmenin şarta bağlı olmadan terfi ettirilmesi 
keyfiyetidir. Doğrudan doğruca öğretmen hiç
bir şarta bağlı kalmadan terfi ettirilmiştir. 
Ama bugün yüksek tahsil yaptı diye maziden 
getirdiği birkaç senelik hizmet karşılığı maa
şını da bir tarafa bırakmak doğru olmaz, bun
lara tahsillerinin günahını mı çektireceğiz? 
Neden bunların halklarını teslim etmiyelim? 
Şayet dün bunları kullandıysa 20 - 25 lira ara
sındaki maaş farkı 10 - 15 lira arasındadır. 
Ama bir de onun arkadaşı olan lise mezunu 
arasındaki 60 lira ile 50 arasındaki farkı ve 
bunun bir yıllığını düşünün belki. Bunun halli 
güç diye mi komisyon buna temas etmek is
temiyor? Takririmin encümene havalesini rica 
edeceğim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Takrir nazarı dikkate alınırsa en
cümene verilir efendim. 

Buyurun Mahmut Goloğlu. 
MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen

dim; bendeniz bu mevzuda tenevvür edemediğim 
için söz aldım. 

önergeyi veren arkadaşımızın beyanlariyle 
encümen sözcüsü arkadaşımızın beyanlarını kar
şılaştırmak suretiyle bir neticeye varmayı müm
kün görmedim. 

Şimdi encümen sözcüsü arkadaşımız dedi ki, 
«Bir kimse bir haktan istifade etmiş ve sonra me
muriyetten ayrılarak başka bir tahsilini yapmış 
ve tekrar gelmiş. Bu haktan bir daha mı istifa
de edecektir? Her ayrılıp geldiğinde bu haktan 
istifade mi edecektir? Bu hakkı mükerrer kul
lanmak suretiyle anormal bir vaziyet hâsıl ola
caktır» iddiasında bulundular. 

Halbuki arkadaşım diyor ki, «Bir kimse üni
versite mezunu olmadan evvel bu haklarını kul
lanmış ani a üniversite mezunu olduğu zaman ka
zanacağı barem derecesini alacağı sırada, evvel
ce sayılan haklar sayılmamış duruma düşer. Bi
naenaleyh, üniversite mezunu olduğu zaman bu 
haklardan istifade etmelidir.» benim anladığım 
mâna budur. 

ALİ LÂTÎFAOĞLU (İsparta) — Ben de bu 
şekilde anlıyorum. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar, asıl mesele bu meselenin encümende enine 
boyuna konuşulmuş ve halledilmiş bir durumda 
bulunmamasıdır. Onun için encümen sözcüsünün 
izahları tatminkâr olmamıştır. Binaenaleyh, ben-
denizce mevzuun bir kere daha encümende mü-
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zakeresi faydalı olacaktır kanaatindeyim. 

REÎS — Şahsı 'adına, Hadi Hüsman. 
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, meselenin konuşulmamış, anlaşılma
mış bir tarafı olmaması iktiza eder. Ama galiba 
iyi izah edilemedi. 

Kanunun neşredildiği tarihte lise tahsilini 
yapmış olan kimse eğer vaktiyle er olarak asker
liğini yapıp gelmişse bu* kanuna göre askerlikte 
geçirdiği müddet üzerinden istifadesini yapmış, 
20 lirada ise 25 e çıkmış, 30 a çıkmıştır. Yani 
bir defa istifade etmiştir. Esasen kanunun hü
viyeti, mânası ve strüktürü bir defa istifade et
mektir. Bu kanunun şümulüne giren vatandaş 
da bir defa istifade etmiştir. Ama bu eğer bir 
lise mezunu ise lise mezunu olarak bulunduğu 
vazifede ondan istifade edecek, derece alacak, 
kıdem alacaktır. Eğer yüksek tahsilli ise yüksek 
tahsilli olarak hangi dereceden geliyorsa ondan 
derece alacak, kıdem alacaktır. Şimdi arkadaşı
mız der ki; lise mezunu olarak askerliğe gitmiş 
gelmiş ve bu kanundan istifade etmiştir. Yani 
bu kanunun hükmü kendi derecesinde tatbik edil
miş, eğer 20 lirada ise bilfarz bir senelik veya 
altı aylık memuriyet yapmış ise üç sene hitamın
dan 25 lirayı almıştır. Şimdi arkadaşımız der ki, 
«Aradan zaman geçmiştir, yüksek tahsil yapmış
tır, yüksek tahsil yapınca otomatik olarak yük
sek tahsilin kendisine bahşettiği bir derece me
muriyet farkını derhal alır. Eğer 20 liradan ise 
30 alır, eğer mühendis ise 35 lira alır. Şimdi 
35 lira alan bir kimsenin, 20 den 25 liraya 
terfi etmesi icabederken otomatikman 35 lira alır. 
Bunda hiçbir istifadesi olmamıştır. Ne yapalım 
yaz - boz tahtası değil. O tarihte bu büküm tatbik 
edilmiştir. Bir adam.hakkında iki defa aynı hü
küm tatbik edilmez.^ demek istediği budur. Şek
len böyle, zahiren bir fark gözükmez gibi ise de 
gözüküyor. Aradaki maaş farkını, kıdemini, her 
şeyini almış.. Eğer arkadaşımızın dediği gibi 20 
den 25 e geçmiş, farkı maaşı almış ise, bunları 
geriversin, iadei muhasebesi yapılsın. 35 lira
dan askere gitmiş gibi evvelâ yüksek tahsilin ken
disine verdiği dereceyi alsın, askerlikte ge
çirdiği müddeti de 35 liranın üstüne eklensin, 
bu da askerlik müddetinden istifade etmiş 
gözüksün. Olmaz arkadaşlar, niihayet bu. yaz-
fboz tahtası değildir. Bâzısı yüksek tahsilde bu-

* lur, bâzısı lisede bulur. Ne ise fcanun, bu!*Jar 
hakkında siyyaruen tatbik edilmiş ve netayici 
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tekevvün etmiştir ve o galhıs hakkında kamnr 
vazifesini yapmıştır. Eğer böyle olmazsa, ker 
kanun çıkışında 'kendisinden evvel bütün mua
meleleri iadei muhasebe yolu ile yazıp çizmek, 
ona intibak ettirmek lâzıımıgelir. Malî usullerde, 
malî kanunlarda makable şütaıul, çok kötü tesir 
icra «der. Ancak bunu «asgari hadde tutmak ve 
raııakalbl'e (teşmil (mekanizmasından ıgereği kadar 
istifade etmek lâzımdır. Arkadaşımızın takrir
lerinden anlaşılmıyacak bir cihet yoktur. Ben 
de takrirlerinin doğru olmadığını, bir tarafı ya
palım derken, başka baklanlardan birtakım hak
sızlıklar doğuracağına feaani olduğum için ka
bul edilmemesi lâzımıgeldiği mütalâasmdayım. 

EEÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BÎL-

OÎN (tzanir) — Efendim, Sayın Hâldi Hüsman'-
m (beyanatına ilâve edecek bir nokta yoldur. 
Hakikaten anlaşıTımıyacak bir mevzu değfdir. 
Yalnız şunu ilâve etmek isterim ki, bu kısa hk-
ımetin ayrıca terfi süresine eklenmesi hakkı ilâ-
nih'aye devaım edecek bir fhususs değildir. Esasen 
3 sene içinde müracaat etmek şartiyle iküsah-
•ediılecefc bir haktır. Binaenaleyh terfi ffttiriJmiş, 
5 sene, 10 sene bu haktan istifade etmiş, teıfii-
ne ilâve edilmiş, ondan sonra aradan üç sene, 
foeş sene geçecek, yüksek tahsil yapacak ve tek
rar hak verilecek. (Bu olmaz! Bir defa hak ve
rilmiş /ve hükmünü ifa etmiştir. Ondan sonra ar
kadaşımızın ifade ettiği ıgibi, sekiz - on sene gibi 
devam edecek bir keyfiyet değildir. Böyle vazi
yetler her gün tahaddüs eder. Yüksek tahsUini 
yapar, hukuku bitirir, hâkim olur, mühendis 
olur, ama askerlikte şu kadar zaman geçmiştir 
diye mücerret tahsilini değiştirdiği için ona bir 
halk tanımaya imkân yoktur. Arkadaşımın izah 
ettiği askerlikten doğan, tahsil durumundan do-, 
ğan intibak ile kanundan bir defa istifade et
miştir. Yeniden istifade etmesi zaten tacavvur 
•edilemez. Böyle bir şey vâki olamaz. Israr etme
lerinde mucip sebep (göremiyorum. 

REÎS — Ali Lâtifaoğlu. 
ALÎ LÂTÎFAOĞLU (îsparta) — Muhterem 

arkadaşlar, aynı şeyleri söyliyecek değilim. Yal
nız Hadi Beyefendinin söyledikleri yaz boz tah
tası konusuna temas etmek isterim. 

4379 sayılı Kanun çıkmadan evvel askere 
gidenlerin memuriyetle ilişikleri kesilmezdi. Bi
naenaleyh bizim bahis mevzuu ettiğimiz, işte 
bundan istifade edenlerdir. 4379 sayılı Kanun 
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çıktığı zaman, bundan sonra askere gidenlerin 
ilişiği kesilmiş fakat, askerlikte geçen hizmet
leri kıdemlerine sayılmamıştır. Ama 4379 sa- ; 

yılı Kanundan evvel gidenlerin yedek subaylık
ta geçen hizmetleri sayılmıştı. Bu suretle bir 
adaletsizlik doğmuştu, 6724 sayılı Kanun ted
vin edilirken, 4379 sayılı Kanunun neşrinden 
evvel muvazzaflık hizmetini yapmış olanlar ve 
yüksek tahsile devam edenlerin istifadesine 
olan bir madde konmuş olsaydı bu münâkaşa- i 
larm yeri kalmazdı. Yaz bozla bunun müna
sebeti yoktur. Bir adaletsizlik olursa yeni im
kânlar oldukça mebus arkadaşlarımız yeni tek- S 
liflerle geleceklerdir. ] 

Bu kanun başlığı 4379 sayılı Kanunu de- j 
ğiştiren 5585 sayılı Kanunu değiştirmek için- j 
dir. İhtiyaçlar duyuldukça yeni yeni teklifler : 
gelecektir, ve bu kanun yeni değişikliğe uğrı-
yacaktır.. Teklifimin komisyona iadesini rica 
ederim. 

RE t S — Mahmut Goloğlu. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Gerek 
Vekil arkadaşımız ve gerekse komisyon sözcüsü 
arkadaşımız beni mazur görsünler, her ikisi de, 
«Bu, anlaşılmıyacak bir mesele değildir» dedi
ler. Herkes kendileri gibi zeki ve bilgili de
ğildir. Bendeniz anlı yamadım, zor anlaşılır bir 
mesele olarak görüyorum, onun için ısrarla 
duruyorum, tenevvür edinceye kadar yoraca
ğım, kusura bakmasınlar. Esbabı mucibelerini 
birkaç noktada toplamak istiyorlar : 

Birisi bu iş anlaşılır mahiyettedir. 
İkincisi; malî meselelerde makable şümul kö

tü tesir yapar. 

Malî meselelerde makable şümul kötü tesir 
yapmaz, arkadaşlar. Malî meselelerde makable 
şümul ikilik yaratacaksa kötü tesir yapar, hak
sızlığı izale edecekse iyi tesir yapar. Şimdi çı
kardığımız birçok kanunlarda biz bununla kar-. 
şı - karşıya gelmişizdir. Bunun burada birçok 
misalleri oldu. Bir sürü malî kanunlar (Men
faati âmme vardır, haklıdır, ikiliği ortadan kal
dıracaktır) diyo makable teşmil edilmiştir. 
Yok haksızlığı telâfi edecekse teşmilde bir ma
zarrat yoktur. Nihayet kanunları da insanlar 
yaparlar. Eksik noktalar oluyor, elbette ki, Mec
lis sadece 3 êni kanun çıkarmaz. Çıkardığı ka
nunların eksik taraflarını da tamamlar. Bun
lar için malî mevzular bir istisna olmaz ve ol-
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mamıştır. Yüksek Heyetinizden bu kabîl tamam
layıcı birçok kanunlar çıkmıştır. Diyorlar ki, 
«lise mezunu iken bir hak alnrş bir de üniversi
te mezunu olunca mı alsın?» Ben de kendilerine 
diyorum ki, lise mezunu iken bir hak aldı diye 
üniversite mezunu olunca hakkını kayıp mı 
etsin 1.. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Vaktiyle almış. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Almış, 
almış ama, iki arkadaştan birisi vaktiyle hesabını 
yapmış, lise mezunu iken bu hakkı almış, ötekisi 
hiç memuriyet yapmadan üniversiteyi bitirmiş. Bu
nun derecesi diğer arkadaşının derecesinden da
ha kıdemsiz oluyor. Ben böyle anladım. 

MURAD ÂLİ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
İşte hakkını almış. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Reis 
Bey, Murat Âli Bey müsaade ederse devam 
edelim. 

REİS — Murad Âli Bey lütfen müdahale et
meyin. Buyurun efendim. 

MAHMUT GOLOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
«Vaktiyle lise mezunu olarak memuriyet yapıp da 
sonradan üniversite mezunu olan bu haktan isti
fade ederse, lise mezunu olarak hiç memuriyet 
yapmadan doğrudan doğruya üniversite mezunu 
olan daha k denişiz oluyor» diyorlar. Benim an
ladığım bu. Eğer doğru anlamışsam, bu mesele
nin bir daha encümende görüşülmesinin ve bir 
salim neticeye varmanın faydalı olacağına ban-
niim. 

REİS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT BİL

GİN (İzmir) — Efendim Goloğlu arkadaşımız 
çok güzel anlamışlar. Anlayışlarında hiçbir hata 
yok. Hakikaten mesele bu. Yalnız ayrı bir pren
sip ortaya koydu. Diyorlar ki «Yüksek tahsil 
yapmış, sonra askerliğini yapmış olan kimse terfi 
hakkını kazanıyor da neden memuriyet yaptık-
tan sonra ve doğrudan doğruya askerliğini yap
tıktan sonra yüksek tahsile intisabetmiş olan kim
se bu hakkı almasın?» 

Böyle olması gayet tabiîdir. Çünkü yüksek 
tahsile devam etmiş olan kimse de memuriyette 
bulunduğu zaman maaş almış. Birisi bir şeyden, 
memuriyetten mahrum olarak yüksek tahsile 
devam etmiş. Beriki de memuriyete devam et
miş, maaş almış. Şimdi geri mi alacağız maaşla-
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rmı? Pek tabiîdir ki tahsile devam eden bir kim
se memuriyete intisap imkânını ve hakkını bula
maz. 

Diğer nokta şu, kanun umumi bir prensip 
vaz'ediyor, diyor ki; (Bu haktan istifade etmeli 
için yedek subaylığını yaptığı zaman memur ol
ması, yahut yedek subaylığını bitirdikten 3 sene 
sonra memuriyete intisabetmesi) Goloğlu'nun 
anlatt ğı, «O da yedek subaylığını yapmıştır, bu 
da» diyor. Halbuki bu, yedek subaylğmı yap
ması dolayısiyle tanılan hak, memuriyete inti
sapta kaybedilmiş bir müddetin telâfisi bakımın
dandır. Yedek subaylığa devam eden kimse, me
muriyette geçen müddetini kaybetmiş olduğu 
için bu hak tanılıyor. Arkadaşımızın bahsettiği; 
yeniden memuriyete intisabeden bir kimse vazi
yetinde karşımıza çıkıyor. Ondan sonra memuri
yetten ayrılmış, yüksek tahsili yapmış, memuri
yete girerken yeniden bir hak istiyor. Bu varit 
değildir. Çünkü bu hak vaktiyle alınmıştır, bunu 
yeniden birbirine eklemeye imkân yoktur. 

Bizim mâruzâtımız bundan ibarettir. Artık iş 
de kâfi derecede görüşülmüş bulunmaktadır. 

REİS — Ali Lâtifaoğlu 
ALÎ LÂTİFAOĞLU (İsparta) — Muhterem 

arkadaşlar, arkadaşım beni mazur görsün, tek
rar huzurunuza çıktığım için. Mamafih ben 
söylenenleri tekrar etmiyeceğim. 

Muhterem komisyon sözcüsü arkadaşımızın 
beyanlarının kanun metnine uymadığını arz 
etmek isterim. . Kanunun birinci maddesince 
(Kısa hizmete tâi'b olup da asli bir memuriyete 
tâyininden evvel veya sonra muvazzaf askerli
ğini yapan ve yedek: subay olarak terhis edi
lenlerin terhislerinden itibaren üç yıl içinde 
memurluk için müracaat etmeleri şartiyle ye
dek su'bay okulunda veya subaylıkta geçirdik
leri süre) deniyor ve muvakkat madde ekleni
yor. Bu muvakkat madde; (Sonradan bir me
muriyete tâyin edilmiş veya edilecek olanların 
yedek subay okulunda ve subaylıkta geçirdik
leri müddetlerden evvelce terfilerinde nazarı 
İtibara alınmamış olan kısmı, bareme göre 
müktesep (hakları bulunan aylık derecelerinde
ki terfi müddetlerine ve fazlası mütaakıp terfi 
müddetlerine eklenir.) 

Değil üç sene, tam on beş sene, otuz beşten 
altmışa kadar yirmi beş sene dikkat buyurulduy-
sa komisyon bu mevzuu incelememiştir. Maruzat
tım bundan ibarettir. 
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REİS — Encümenin bir mütalâası var mı? 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ BEİIZAT BİLGİN (İzmir) Hayır, iştirak 
etmiyoruz. 

REİS — Başka söz istiyen de olmadığına 
göre takriri tekrar okutuyorum. 

(İsparta Mebusu Ali Lâtifaoğlu'nun takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Bu yolda muvakkat bir madde 
ilâvesini teklif eden takririn dikkate alınıp 
alınmaması hususunu reyinize erzediyorum. 
Takrirfiın dikkate alınmasını kabul edenler...Et-
miyenler... Takrir dikkate alınmıştır. Takriri 
encümene veriyoruz. 

Diğer maddeler mer'iyete aidolduğundan 
okumuyoruz. 

5 — Türkiye ile İspanya arasında Dosttuk 
Adlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye Encümeni mazbatası (1/394) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? Yok. Maddelere geçilmesini rey
lerinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiye-
ler... Kabul; edilmiıştijr. 

Maddeleri okuyoruz. 

Türkiye ile İspanya arasında; Dostluk 
Adlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye ile İspanya arasında 
16 Nisan 1959 tarfiihinde Madrid'de akit ve im
za edilmiş bulunan «Türküye ile İspanya ara
sında Dostluk Adlaşması» kabul ve tasdik edil
miştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi reylerimize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

- MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. . 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edül-
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

(1) 28 S. Sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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6*. — Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza j 

ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü te.ş- \ 
kilât ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası ile \ 
Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları \ 
(1/321) İ 

REİS— Geçen inikatlarda başlanmış olan j 
müzakereye devam'ediyoruz. 1 nci madde kabul | 
edilmişti. Şimdi 2 nci maddeyi okuyoruz. 

MADDE 2. — Ziraat Vekâleti Toprak Mu
hafaza ve Zirai Sulama işleri Umum Müdürlü- I 
günün vazife ve salâhayetleri şunlardır: 

a) Ziraate elverişli topraklarda erozyonu 
durdurmak, sel sularının zararlarını önlemek, 
suyu toprakta muhafaza etmek ve toprak ve
rimliliğinin devamliliğını sağlamak maksadiyle 
lüzumlu tetbirleri almak, 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya hususi mülkiyetindeki yabani zeytinlik, 
hamupluk, sakızlık, fundalık, makilik,tabiî me
ra ve benzerleri sahaları en elverişli şekilde ıs
lah, imar ve ihya etmek, 

c) Devletin hüküm ve tasarrufu altında ve
ya hususi mülkiyetindeki taşlık, asitii,aU:uli ve
ya turbiyer toprakları ve kurutulmuş sahaları 
ziraate elverişli hale getirmek, 

•d) Devletçe ikmal edilmiş sulama tesisle
rinden alman veya her ne suretle olursa olsun 
ziraat sahalarında bulunan suyun ziratte kul
lanılması ile illgiili arazi tesviyesi, tarla başı 
kanalları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri 
gibi zirai sulama hizmetlerini ve bu mevzuda 
gerekli diğer işleri yapmak, 

e) • Sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 lit
reye kadar olan sulama tesislerini kurmak ve 
işletilmelerini sağlamak, aynı mahiyette evvelce 
yapılmış tesisleri ikmal, ıslah ve tevsi etmek 
ve işletilmelerini sağlamak, (Saniyedeki sarfi
yatı 500 litreden fazla olan sular üzerinde ya
pılacak tesisler içijn DSİ nin muvafakati şart-
tıir.) 

f) Toprakların verimlilik, sulama, drenaj, 
açma, ıslah, arazi tevhidi ve kullanılabilme ka
biliyetleri bakımından her türlü etüd ve toprak 
tahlilleri ile sınıflandırılmasını ve toprak ha
ritalarını yapmak, 

g) (f) bendindeki maksatlar için mem
lekette yapılacak arazi sınıflandırılmasına ve | 
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toprak etüdlerine esas olacak usul ve standart
ları tesbit etmek, 

h) Toprak ve toprak verimliliğinin muha
fazası, arazi ıslahı ve zirai sulama ile alâkalı 
her türlü deneme ve araştırmalar yapmak; öğ
retim, eğitim ve teknik yardımda bulunmak ve 
örnek mahiyette çalışmalar yapmak, 

i) Zirai sulama, toprak muhafaza ve arazi 
ıslahı gibi faaliyetlerde icabı halinde birlikler, 
ortaklıklar, mütedavil sermayeli ve gerekirse 
hükmi şahsiyeti haiz işletmeler kurmak veya 
mütedavil sermayeli işletmelerini bu işlerle 
meşgul birliklere, şirketlere veya işletmelere or
tak etmek, yahut bunlarla ve mütaahhitlerle 
her türlü anlaşmaları yapmak, 

j) Ziraat Vekâletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilecek yerlerde, 
toprak muhafaza ve zirai sulama tekniğinin za
ruri kıldığı hallere münhasır kalmak şartiyle 
niazmnamesi gereğince arazi tevhidini sağlamak, 

k) TOPRAKSU'nun avzifelerine dair işle
rin yürütülmesi ve geliştirilmesi için lüzumlu 
müessese ve lâboratuvarlar kurmak, garaj ve 
atelye, ambar ve depolar, idare binaları ve loj
man gibi tesisleri yaptırmak ve bunların teç
hiz ve bakımlarını temin etmek, 

ı) TOPRAKSU'nun çalışma mevzularına 
giren işlerin yapılmasında lüzumlu her türlü 
madde, malzeme, makina, ekipman ve taşıtları 
temin etmek; makina ve ekipmanları icabında 
ücret mukabilinde çalıştırmak veya kiraya 
vermek. 

REİS — Remzi Birand. 
REMZİ BÎRAND (Konya) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kanunun heyeti umumiyesi 
müzakere edilirken 5 - 10 dakikanızı almış ve o 
zaman arz etmiştim ki bu maddenin (E) fık
rasında gösterilen saniyede 500 litreye kadar 
olan sulama tesislerinin kurulması ve işletilm|e-
sinin büyük ehemmiyeti vardır. 

Ziraat mühendislerini saygı ile selâmlarım, 
fa'kat hiç/bir ziraat mühendisi ortaya ,çıkıp da 
şunu iddia edemez ki ben saniyede 500 litre 
suyun icabettirdiği teknik 'bilgiye vâkıfım. Bu
nu diyecek bir ziraat mühendisi tasavvur et
miyorum. Onun için meselenin 'büyük ehemmi
yeti vardır. 

Bu memlekette bugüne kadar yapılan su te
sislerinin nepsiyle iftihar «derim ve inşaallah 
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önümüzdeki 5 - 10 sene içerisinde 15 milyon . 
hektarın sulanması için gerekli tesisler de ik
mal edilecektir. Bunun yanında 'küçük sulama 
işlerinin ele alınmasını her hangi tarafından 
engelliyecek bir adam da değilim. Bilâkis teş: 
vik etmek ve Ziraat Vekâletinin bugüne kadar 
yaptığı işlerin hattâ 3- 5 mislini yapmasına ta
raftarım. Ama saniyede 500 litre rakamını koy
duğu zaman iki vekâlet arasındaki, iki daire 
arasındaki çatışmaya saik olacağı için kabilse, 
t>unu sayın encümenin mazbata muharriri veya 
sayıl vekil izah. etseler de paraya bağlasak çok 
daha iyi olur dedim. Kabilse mesele 100 bin 
hafta 200 bin lira vermek suretiyle bu küçük I 
su işini halletmek lâzım. Ama deniyor ki, sa- I 
niyede 500 litre... Arkadaşlar ben Çubuk Ba- I 
rajında uzun müddet çalıştım, gayet iyi bili- I 
rim. Çubuk Barajı havzasının saniyedeki su I 
miktarı 500 litrenin dunundadır. Bu gibij işleri I 
Ziraat Vekâletinin yapması, ziraat mühjendis- I 
leririin yapması demek değil -gibi bir mâna çı- I 
karılâbilir. Bu işte Ziraat Vekâletinin ve su I 
mühendislerinin ekip halinde çalıştırılması de- I 
mek, zaten memlekette sayıları mahdudolan I 
mühendisleri bir arada görme'k demektir. Bu I 
işi sahibi aslilerinin düzelteceğini veya onla- I 
rm müsaadesiyle düzeltileceğini »söyliyerek, 
meselâ (Devlet Su îşleri Umum Müdürlüğü
nün 'müsaadesi olan işlerde) diye bir şekil ve
relim. îşi anüle etmenin adamı değilim. Maz- I 
bata muharriri arkadaşımdan rica ediyorum, I 
bu (E) bendini tamamen kaldırsak.. Bugüne I 
kadar yapılan işlerden memnunuz. Ziraat Ve I 
kâletinin yaptığı bütün işlerden memnunuz ve I 
buna devam etkinler. Ama bu koydukları mad- I 
deden dolayı yarın her hangi bir suretle iki I 
umum müdürlüğün çarpışmasını giderememek I 
vaziyeti hâsıl olabilir. Nedim Bey de, Tevfik I 
Bey de muhteremdir, Adem Bey de, Süleyman 
Bey de muhteremdir, fa'kat işler şahıslarla I 
kaim değildir. Bu işlerin başına gelecek olan I 
insanlar kanunun kendilerine verdiği yetkiye I 
göre iş yapmak isterler ve haklıdırlar. Üç, beş I 
sene sonra iki daire arasında anlaşmazlıklar I 
meydana çıktığı veya hara'bi neticeler alındığı I 
zaman tunun üzüntüsünü hep beraJber yaşa- I 
yacağımız için zamanınızı aldım. Detayına gi- I 
rip de şu mesele var, bu mesele var diye teknik I 
izahatla başınızı yormıyayım. î§ 500 litrenin I 
icabettireceği bir kanaldan ibaret olsa hemen | 
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I kalıbımı basarım. Tekniğin icabettirdiği şeyler 

olur, mühendisin kendisine göre başta türlü 
usulleri vardır. 500 litrelik suyun bâzı ahval
de 5 metremikap, 10 metremikap bir suyun 
kanalire edilmesi için icabeden teknik malû
matın daha fazlasına ihtiyacolabilir. Bu ka
nunla beraber» buna muvazi olarak başka bir 
şekilde 3 - 5 arkadaşın teklifi Nafıa Encüme
ninde görüşülmektedir. Bu teklife göre nerede 
ise ziraat mühendislerine su mühendisliği yap
tıracağız. Bununla iftihar ederim. Onun için 

I işin esası, birbirine kombine olmamasına çok 
dikkat eden ve ihtisasa hürmet eden partimi
zin her işi ihtisas sahibine yaptırmaktadır. Hu
kuk işini hukukçuya, mühendisin işini mühen-

I dişe, hekimin işini hekime yaptırmak yoluna 
gidersek memleket hizmeleri daha İyi görülür. 

I «Bundan daha evvel haberi olsaydı tetkik 
etseydi» diye bir şey söylendi. Ben tetkik et-

I medim demedim. Bu işi bihakkin tetkik ettim. 
I 18 seneden beri kendini bu işe vermiş bir în-
I sanım. Kanunun bütün detayına vâkıfım, özür 
I dilerim, sizi burada rahatsız ediyorum. Bütr»^ 
I Encümeninden geçerken haberim olsaydı sizi 
] rahatsız etmezdim. Bıırhanettin Onat arkada

şımız buradalar, «Remizi Birand telâş etmesin» 
diye ükaz ediyorlar. Telâş ettiğim yok, gurur 
duyarımı. Ama görürüz mutlaka iki sene sonra 
frotman başlar, Kabilse, mazbata rnıuharririmn, 

I bu işi tetkik ederek 500 litre demiyelkn, 100, 
I 200 bin lira olarak ele alalımı derlerse 'ha/ rım. 
I Arkadaşlarımız lüzum görürlerse sulama içini 
I de burası yapsın derlerse o zaman küçük su işi 
I şeklinden çıkar, büyük su işlerine gider. Bugün 
I yapılmakta olan su işlerini, toptan işletmecini, 
I daha iyi görür diye, ihtisasa hürmet mânasına 
I alarak işletmeyi dahi Ziraat Vekâletine \pre-
I lim, varım. Ama bugün için iki daire araş* n da 
I bir anlaşmazlığa yol açacak bu maddenin kal-
I dırılması hususunda bilhassa mazbata muharri-
I rinin yardımını rica ederim. 

REÎS — Zihni Üner. 

ZÎHNl ÜNER (Nevşehir) — Muhterem ar-
I kadaşlarım, bu kamun lâyihasının fevkalâd*» ha-
I yati bir maddesini müzakere 'etmekteyiz. Burada, 
I küçük sulama adı verilen ve debisi 500 litreye 
I kadar olan. sulama tesislerimin Ziraat Vekaleti 
I bünyesi içindeki bu müdürlüğe verükneBİ kanun 
| lâyihasına girmiş bulunmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, inşaat teknijrinin , 

küçüğü büyüğü yoktur. Debisi 500 litre olan bir 
suyun 24 saatlik terakümünün 50 bm litreyi bu
lacağını hatırlatmak isterim, ve bu meselenin 
ziraat mühendisi arkadaşların ihtisası içine gi-
-rebilecıeğine kaani değilim. 500 litrelik hir sayun 
İbir kanaldan akıp «bir tarlaya gideceğini dü^ün-
mettnek lâzımdır. Bu günün, ayın, ayların mu-
Ikannen devrelerinde önünde yapılmış olan bir 
setle ibu sular toplanacaktır. Elbette İki, (bu kü
çük sulama mevzuu ile 'bu şekilde geniş 'bir öl
çüde tarlaları sulamak faydalı olacaktır. 

Yalnız ibir günlük meydana getirdiği su elli 
(bin metreküp olacalktır. Bu haftalar ve aylarca 
sürerse milyonluk İbir suyun tutulması ve tarla
larla 'kadar isalesi mevzuubahistir. Binaenaleyh 
beş yüz rakamiyle ifade edilen bu mevzu küçük 
sulamada, büyük barajlar mevzuunda (bir- şey
dir. inşaat tekniğinde oldukça büyük (bîr inşa
attır. 

Burada küçülk büyük su inşaatı mevzuların
da telkni'k aynıdır. Statik hesaplar, inşaat tek
nikleri tamamen aynıdır. Yalnız rakamlar tcha-
lüf etmektedir. Binaenaleyh inşaat teJkniği aynı 
olan ibir 'mevzuda, «Bu 'küçüktür; falan kimseler 
de hunu yapabilir, bu 'büyüktür» diye fbir tefrik 
yapmaya ımaddeten imkân yoktur. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, 6200 
sayılı Kanunla bir Devlet Su işletmeleri Umum 
Müdürlüğü kurulmuş bulunmaktadır. Bunun is
mi Devlet Su işletmeleri Umum Müdürlüğüdür. 
Bu memleketin kanunlarında şimdiye) kadar kü
çük, büyük diye bir şey mevcut değildir. Bu mü
essese; sulama, taşkınları önleme, enerji bakım
larından nerede memlekete nâfi bir su bulursa; 
bunları yapmakla mükelleftir. Böyle bir Devlet 
Su işletmeleri Umum Müdürlüğü kurulmuşken 
ve kanununda küçük ve büyük diye bir tefrik ya
pılmamışken bu işlerin bir kısmını böyle yeni ku
rulmakta olan bir Umum Müdürlüğe nakil ve 
tahmil etmek, nâçiz kanaatimce, memleketin mü
him bir mevzuunu teşkil eden küçük su işlerinin 
ilerilemesine değil, geri kalmasına sdbebolacak 
bir âmil teşkil edebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mevzu tamamen 
teknik bir mevzu olduğu ve burada muhterem 
ziraat mühendisleri arkadaşlarımızın - ki ve bu
rada muhterem ziraat mühendisleri arkadaşları
mız, bu memlekette bugün çok ağır yükleri omuz-
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larına yüklemiş bulunmaktadırlar - bu yolda el
bette ki, büyük rolleri vardır. Ben bu arkadaş
larımızla konuştum. Demektedirler ki, efendim 
biz ziraat fakültelderind^ sulama, inşaat tekniği
ne ait bilgileri de almaktayız. Evet muhterem 
arkadaşlarım, elbette ki, bu sulama işi ile meşgul 
olacak olan yüksek ziraat mühendislerine bu sa
ha içinde bulunan bütün inşaat mevzuları hak
kında da bilgi verilmesi yerindedir, faydalıdır. 
Ancak umumi gilbi ile bu yüksek ziraat mühen
disleri arkadaşlarımızın, küçük veya büyük su
lama işlerinde, suların tutulmasında ve tarlalara 
kadar aktarılmasında ve fiilî inşaat mevzuunda 
büyük rolleri vardır. Büyük mikyasta zirai tek
nik rehberliği yapmaları lâzımdır. Bu da fevka
lâde büyük bir vazifedir. 

Benim kanaatimce, ziraat mühendisleri arka
daş] arımızın bu zirai inşaat ve sulama mevzuları 
üzerinde alacakları en mühim vazife de zirai 
teknik rehberliği yapmak olmalıdır. Diğer taraf
tan, ziraat mühendislerinin küçük, büyük, ne 
olursa olsun bütün sulama inşaatı mevzularını 
üzerine almaları kendi ihtisasları dâhilinde ol
madığına göre bu Umum Müdürlük teşkilâtına, 
inşaat mühendislerinin de eklenmesi gibi bir fi
kir gelebilir. Bu Umum Müdürlüğün kanun lâ
yihasının arkasına eklenmiş olan kadro cetvelle
rini tetkik ettim. Birkaç tane inşaat mühendisli
ği vardır. Bunlar şu mülâhaza ile konmuş, denmiş 
ki, ziraat yüksek mühendisi veya inşaat mühendi
si. Demek ki, bu lâyiha şunu tasmim ediyor; ben 
bu işi ziraat mühendisine yaptıracağım ama zi
raat mühendisi bulamadığım takdirde inşaat mü
hendisi de kullanabilirim. Bu da kâfidir. Belki 
yarın bunu da kâfi bulmıyan bu Umum Müdür
lük kendi teşkilâtına fiilen inşaat mühendislerini 
heyeti fenniyeleri arasına koyabilir. Fakat muh
terem Remzi Birand arkadaşımızın gayet veciz 
olarak işaret buyurdukları gibi, kalkınması şah
lanmış olan bu memlekette en çok çektiğimiz 
sıkıntı eleman ve vasıta sıkıntısıdır. Eğer mem
leketimiz diğer bir teknik sahada fevkalâde geliş
miş memleketler gilbi olsaydı... bu husus doğru 
olabilir. 

Her teşkilât kendi bünyesinde kendi inşaatla
rını yapmak suretiyle ferahlatıcı bir durumu her 
zaman yaratılabilir. Fakat memleketimizde ele
manların ve teknik vasıtaların mahdut sayıda 
bulunması sebebiyle inşaat yapma muvacehesinde 

i 
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memleket teşkilâtını temerküz ettirme mecburi
yeti hâsıl olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Su işleri Umum 
Müdürlüğü mevcuttur. Bu teşkilât 5 - 6 seneden 
beri gayet iyi bir şekilde çalıştırılmaktadır. Su 
işlerine şayet yeni vazifeler tahmil etmek gibi 
mesut bir vazife mevcut ise, ki elbette mevcut
tur, bu vaziyet karşısında bir yeni teşkilâtla dub-
lâje edeceğimiz bu Umum Müdürlük bünyesinde 
teknik teşkilâtı yapmaktan ziyade Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğünde yapılacak munzam iş
lerin icabettirdiği- teknik eleman ve vasıtalarla 
takviye etmek suretiyle bu işi fevkalâde rasyonel, 
fevkalâde ekonomik bir şekilde yapmak imkânı
na sahiboluruz, 
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Netice itibariyle mâruzâtım,. (E) fıkrasının 

ikinci maddeden çıkarılması, diğer suların 2 nci 
maddenin (D) fıkrasında mevzu olması dolayısiy-
le, yalnız bu (E) fıkrasının çıkarılması hususun
da bir takrir takdim ediyorum, kabulünü istir
ham ederim. 

REİS — Madde üzerinde daha 10 arkadaş 
söz almış bulunuyor. Bu hususta verilmiş takrir
ler de vardır. Bu takrirleri karara bağlıyabilmek 
için şu anda gerekli ekseriyetin meveudolduğunu 
görmemekteyim. Bu itibarla 27 . I . 1960 Çar
şamba günü saat 15 te toplanılmak üzere İnikadı 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,15 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Mehmet Ali Ceritoğlu'-
nun, 1950 yılından beri kaç belediyenin teftiş 
ettirildiğine dair sualine Dahiliye Vekili Namık 
Gedik'ig tahriri cevabı (7/770) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dahiliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

10 Ağustos 1959 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Soru : 
1950 yılından beri belediyelerin normal ve 

şikâyet üzerine yapılan tahkikat zımnmdaki tef
tiş durumlarının iktidar veya muhalefet parti
sine mensubiyetleri itibariyle adedleri nedir? 
Yani 1950 yılından beri, mahalline müfettiş gön 
derilmek suretiyle kaç belediye teftiş ettirilmiş
tir? Bunların hangileri muhalefete mensup, han
gileri iktidar partisindendir? Teftiş görmiyen 
belediyelerin adedi kaç tanedir? Bunlar niçin 
teftiş ettirilmemiştir? Haklarında şikâyet vuku-
bulduğu halde, teftiş ettirilmiyen belediyelerin 
sayısı nedir? Mensubolduklan partiler hangile
ridir? 

T. C. 
Dahiliye Vekâleti 

Teftiş Heyeti Reisliği 
Sayı : 242, 1 - 9/134 - 2 

20 .1.1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
4 . 1 . 1960 gün ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 71770/3544/15254 sa
yılı yazıya cevaptır : 

1950 yılından beri kaç belediyenin teftiş et
tirildiğine dair Ankara Mebusu Mehmet Ali Ce
ritoğlu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisliğine verilen 10 Ağustos 1959 tarihli tahrirî 
sual takririnin 8 . 1 . 1960 tarihinde Vekâleti
mize tevdi edilmesi üzerine bu husustaki cevabı
mız aşağıdadır. 

1950 yılından beri Mülkiye Müfettişlerinin 
teftişine tâbi diğer dairelerde olduğu gibi bele
diyelerin de iki senede bir muntazam teftiş etti
rilmesi programa alınmış ve bu prensip, bugüne 
kadar hassasiyetle yürütülmüştür. 

Teftiş ve tahkik bakımından belediyelerin 
mensubolduklan partilere göre bir tefrik yapıl
mamıştır, teftiş görmiyen belediye idaresi yok
tur. Yeni kurulan belediyeler dahi muamelâtın 
salim bir mecraya şevki bakımından teftiş etti
rilmektedir. 

- 8 2 9 -



1 : 2 8 25. 
Haklarında şikâyet vukubulduğu halde tef

tiş ettirilmiyen belediye de yoktur. 
Dahilî Nizamnamenin 152 nci maddesinin 2 

nci fıkrası gereğince keyfiyeti saygılarımla arz 
ederim. 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

2. — Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçm'm An
talya'nın Kaş kazasiyle Kalkan nahiye merkezi 
ve Kalkan nahiyesi ile Elmalı kazası arasındaki 
karayollarının inşasına ne zaman başlanacağına 
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik lleri'nin tahrirî 
cevabı (7/679) 

17 . VII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile rica ederim. 

Kırşehir Mebusu 
Fazıl Yalçın 

Antalya vilâyetine bağlı Kaş kazasiyle Kal
kan nahiye merkezi ve Kalkan nahiyesi ile El
malı kazası arasındaki, karayollarının inşasına 
ne zaman başlanacaktır? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 21.1.1960 

Hususi Kalom Müdürlüğü 
Sayı : 68 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
30 . XI . 1959 gün ve 7-679/3425-14779 sayılı 

yazılarına karşılıktır : 
Kırşehir Mebusu Fazıl Yalçm'm Kaş - Kalkan 

ve Kalkan - Elmalı yolları hakkındaki 17 . VII . 
1959 tarihli yazılı sual takririnin cevabı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafıa Vekili 

T. İleri 

Kırşehir Mebusu Fâzıl Yalçm'm, Kaş - Kal
kan ve Kalkan - Elmalı yolları hakkındaki 
17 . VII . 1959 tarihli yazılı sual takririnin cevabı 
aşağıda gösterilmiştir : 

Kalkan - Kaş yolu : 
Kaş - Kalkan yolu, 2 . X .1959 tarih ve 12258 

sayılı icra Vekilleri Heyeti kararınca Devlet yol
ları ağına alman Fethiye iltisakı - Kalkan - Kaş -

.1960 0 : 1 
Finike - Antalya yolunun bir parçasını teşkil et
mektedir. 

Halen yukarda adı geqen yeni Devlet yolu
nun, Finike - Kaş arası Karayollarmca geçit yolu 
olarak inşa edilmekte olup, Kalkan - Kaş arasının 
bütçe durumu müsaidolduğu takdirde 1961 yılın
da yine Karayollarmca geçit yolu olarak ele alın
masına çalışılacaktır. 

Kalkan - Elmalı yolu : 
Kalkan - Gömbelek - Elmalı il yolunum 50 

Km. lik Kalkan - Gömbelek arası, Antalya vilâye
tinin 1960 yılı için teklif ettiği programında bu
lunmamaktadır. 40 Km. lik Gömbelek - Elmalı il 
yolu, Karayollarmca geçit yolu olarak inşa edil
mekte olan Kaş - Gömbelek - Elmalı yolunun bir 
kısmını teşkil etmekte olup, inşaatın 1960 yılı so
nuna kadar bitirilmesine çalışılacaktır. 

Bu suretle, Devlet yolları meyanmda bulunan 
Kalkan - Kaş arasının ele alınmasından ve Kaş -
Elmalı geçit yolunun ikmâlinden sonra, Kalkan 
kazasının Elmalı ile irtibatı sağlanmış olacaktır. 

Halen Kalkan kazasının Fethiye ile irtibatı 
mevcuttur. 

3. — Adana Mebusu Ali Menteşeoğlu'nun, 
Adana köylerinin kaçında ilkokul mevcud&lduğu-
na ve bunlara devam eden öğrencilerin miktarına 
dair sualine Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/686) 

26 . XI . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Başvekil tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerini saygıla
rımla rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

Soru : 
1. Adana vilâyeti dâhilinde (Kazalar dâhil 

olmak üzere) kaç köy mevcuttur? f 

2. Köylerin kaçında ilkokul vardır? 
3. Bunlardan kaçı köy bölge okuludur? 
4. Okullardan 1 -2 -3 -4 -5 öğretmenli olan

ların sayıları ayrı ayrı nelerdir? 
5. Köy okullarına devam etmesi mecburi 

olan çocukların sayısı nedir? 
6. 1960 senesinde köy okullarına devam eden 

öğrenci miktarı neden ibarettir? 
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T. C. I dan yazılı olarak cezalandırılmasına delâletle-

Maarif Vekâleti 22 . I . 1960 I rini saygılarımla rica ederim. 
Tâlim ve Terbiye Dairesi I Tokad Mebusu 

Sayı : 3004/202 Dr. Faruk Ayanoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 4 Aralık 1959 -tarih ve 7/686-3862-17025 sa
yılı yazıları karşılığıdır : 

Adana köylerinim kaçında ilkokul mevcudol-
duğuma ve bunlara devam eden öğrencilerin mik
tarına dair Adana Mebusu Ali Menteşeoğlu ta
rafından vekâletimize tevcih olunan tahrirî sual 
takririne verilen cevap leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 

Â. Benderlioğlu 

1. Adana vilâyeti dâhilinde 696 köy mev-
cutur. 

2. Bu köylerden 414 ünde okul vardır. 

3. Bunlardan biri köy bölge okulu olup Cey
han kazasının Mustafabeyli köyündedir. 

4. Yine bu köy okullarından 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ve 
daha fazla öğretmenli olanların «ayıları ayrı ayrı 
aşağıda gösterilmiştir : 

Okul sayısı : 
S§2 okul 1 öğretmenli 
108 » 2 » 

15 » 3 » 
3 » 4 » 
3 » 5 » 
2 » 6 » 
1 » 7 » 

414 

5. Köy okullarına devam etmesi mecburi olan 
çocukların sayısı 58 576 dır. 

6. 1960 senesinde köy okullarına devam eden 
öğrenci miktarı bugün için 41 842 dir. 

4. — Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu'nun, 
Tokad'tn kaza ve köylerindeki okullara dair su
aline Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun tah
rirî cevabı (7/704) 

30 Kasım 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafın-

Soru : 
Tokad Vilâyetinin kaza ve köy adları tas

rih edilerek, halen, içinde tedrisat yapılan okul 
binaları ile, bunların inşa ve tedrisata açılış ta-

I rihlerini, okulların dersane ve öğretmen sayı-
I lan ile, kaçar liraya inşa • edildiklerini, halen, 
I tamire muhtaç ne kadar okul bulunduğu ile, 
I okulsuz köy adedi ve isimlerini ve bu köyle-
I riin okula kavuşması için, vekâletinizce ne dü-
I şünüldüğünü ve 1950 ile 1959 sonuna kadar 
I Tokad vilâyeti köy okullarına vekâletniz ta-
I rafından inşa ve onarına masrafı olarak kaç lira 
I vermiş olduğunu bildiriniz? 

T C . 
Maarif Vekâleti 22 .1.1960 

I Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı: 000, 4/197 

I Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
I umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 7 Aralık 1959 tarih ve 7 - 704 - 3914/17147 
I sayılı yazılan karşılığıdır : 
I Tokad'm kaza ve köylerindeki okullara dair 
[ Tokad Mebusu Faruk Ayanoğlu tarafından ve-
I kâletfcnize tevcih olunan tahrirî sual takririne 
I verilen cevap leffen takdim kılınmıştır. 
I Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. 
I Maarif Vekili 
I A. Benderlioğlu 

I Tokad vilâyeti köylerinde şimdiye kadar 
I inşa ettirilip halen içinde tedrisat yapılmakta 
I olan okullann yapılış tarihleriyle maliyeti, 
I dershane sayısı ve öğretmen mevcudunu göste-
I rir 8 parçadan ibaret bir numaralı liste ilişik-
I tir. 

Vilâyette mevcut 257 köy okulundan 91 
I adedinin 1950 - 1959 yıllan arasında ikişer 
I dershaneli ve öğretmen evli olarak (Yığma 
I kagirden, beton hatıllı ve zelzele talimatına 

uygun bir şekilde) yapıldığı, geri kalan 166 
I köy okulundan 22 sinin daha önce köy bütçe-
I leriyle kiralanmış geçici binalardan ibaret ol-
I duğu, mütebaki 144 okulun da 1950 den evvel 
I imece suretiyle kerpiç ve düşük evsafîı malze-
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I : 28 25. 
me ile yapılmasından dolayı bir kısmının maili 
inhidam ve bir kısmının da tamire muhtaç bir 
duruma girdiği, 

' Bunlardan, bugüne kadar 4 ünün yıkıhp ye-
/nüden yaptırıldığı 11 inin esaslı tamiri yapıl-

ımalk suretiyle yıkılmaktan kurtarıldığı, 28 inin 
daha bir müddet istifade edilir bir hale getiril-
diğıi, zamanla 9 unun yıkılmak üzere bulunma
sından dolayı 1960 programiyle yeniden yapı
lacağı ilişik 2 numaran cetvelde ad ve yerleri 
gösterilen 70 köy okulunun daha kısmen tami
re muhtaç bulunduğu, 

. 1960 O : 1 
Okulsuz bulunan 393 köyün 3 numaralı lis

tede belirtildiği, 
Tokad Valiliğinin 30 Aralık 1959 tarih ve 

8414 sayılı yazısından anlaşılmıştır. 
Vilâyetlere^ okulsuz köyler için uzun vadeli 

inşaat sıra cetvelleri tanzim edilmiş olup nüfus 
ve coğrafi durumları nazara alınarak her yıl 
Büyük Meclisten alınian tahsisat imkânlarına 
göre bu köyler okula kavuşturulmaktadır. 

1950 - 1959 yılları arasında köy okulları in
şaatına yardım olarak Tolkad vilâyetime ilişiik 4 
numaralı listede gösterilen 3 059 360 lira ve
rilmiştir. 

-~ 332 — 



Tokad merkez ve kazalarındaki köy okulları listesidir 

Eskiden 
Okulun Yeni yapılan yapılan bü-

Sıra 
No : 

1 

. 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 ' 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Kazası 

Merkez 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Köyün adı 

Bozatalan 

Biskincik 
Dinar 
Dive 
Dodurga 
Eze 
Fenk 
Gokdere 

Kervansaray 
Kızık 
Kömeç 
Küçükalmus 
Hasanbaba 
Ortaveran 
Tahdoba 
Yatmış 
Zazara - Şenköy 
Fineze 
Behram 
Bizerd 
Bolos 
Büyükbirep 
Cincife 
Çerçi 
Emirseyit 
Endizler 

Okulun tedrisata ( 
inşa 

tarihi 

1959 

1959 
1949 
1952 
1954 
1958 
1953 
1955 

1957 
1949 
1957 
1949 
1958 
1956 
1955 
1952 
1954 
1956 
1935 
1933 
1946 
1940 
1942 
1945 
1940 
1945 

açılış 
tarihi 6 

1959 

1959 
1950 
1952 
1954 
1958 
1953 
1955 

1957 
1950 
1957 
1950 
1959 
1956 
1955 
1952 
1954 
1956 
1935 
1933 
1946 
1940 
1942 
1945 
1940 
1946 

3ğret-! 
men 

Eğit 
men Dersane 

layısı sayısı 

1 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

— 
2 
1 
5 
3 
3 
2 
2 
3 
2 

— 
— 
— 
— ' 

1 
— 

— 
1 
1 

— 
— 
— 
— 

1 
1 

— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 

sayısı 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 
2 
3 
2 -
2 
3 
2 
2 
5 
3 
4 
4 
3 
3 
8 

okulların yük onarım 
maliyeti 
Lira K. 

3 500 00 

58 792 19 
8 970 25 

22 136 75 
25 392 51 
30 584 76 
28 740 83 
34 507 60 

39 875 45 
8 970 25 

45 396 28 
8 960 54 

58 760 19 
9 850 00 

36 643 13 
18 715 42 

9 086 86 
32 873 59 

yapıldığı 
- tarih 

1959 
1958 
1955 
1958 
1956 

1955-1959 
1959 
1956 



Eskiden 
Okulun Yeni yapılan yapılan bü-

Sıra 
N o : 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

Kazası 

» 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
* 
> 
> 

Merkez 
» 
> 
» 

» 
» 

Almus 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
2» 

» 
» 
* 
» 
» 

C 

Köyün adı 

Kızılköy 
Küküçbirep 
Omala 
Çamlıbel 
Estiğin 
Gürcüköy 
îbipse 
Karkıncık 
Ohtap 
Vavru 
Tekneli 
Aydoğdu 
Batmantaş 
Döllük 

Karakaya 
Kızılöz 
Babaköy 
Gevrek 
Kadıköprü 
Mamu 
Meğelli 
Tiyeri 
Kmık 
Zuğru 
Leveke 
Muhat 
Sideri 
Varzıl 
Daduhta 

Okulun tedrisata < 
inşa 

tarihi 

1944 
1945 
1945 
1900 
1935 
1945 
1942 
1945 
1934 
1940 
1958 
1943 
1943 
1957 

1943 
1943 
1955 
1954 
1956 
1950 
1949 
1950 
1951 
1953 
1939 
1938 
1944 
1941 
1948 

açılış 
tarihi ı 

1944 
1945 
1945 
1928 
1935 
1946 
1942 
1945 
1934 
1940 
1958 
1943 
1943 
1957 

1943 
1943 
1955 
1954 
1956 
1950 
1950 
1950 
1951 
1954 
1939 
1938 
1944 
1941 
1948 

Öğret
men 

Eğit
men Dersane 

sayısı sayısı 

2 — 
1 
2 
4 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
1 

__ 
— 
— 

__ 
— 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 

__ 
1 

__ 
_ 
— 
— 

1 

__ 
1 

_ 
İ 
1 
1 

1 
1 

— 
— 
.— 
— 
— 
— 
_~ 
__ 
— 
— 

1 
— 

1 

sayısı 

3 
3 
3 
5 
5 
3 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

okulların yük onarım 
maliyeti 
Lira K. 

37 164 41 
29 650 06 
29 147 60 

8 916 18 
13 680 00 
11 635 90 
14 814 03 
26 195 80 

:<'\. 'M'.. . 

yapıldığı 
tarih 

1955 
1955 
1951 

/ • < • • -

1953 
1954 
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Eskiden 
Okulun Yeni yapılan yapılan bü-

Sıra 
No : 

219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

226 
227 
228 
229 

230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

Kazası 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
> 

Köyün adı 

Ede 
Elarap 
Emirveren 
Ernebadi 
Göçenli 
Güblüee 
İğdir 

Karşıpmar 
Üçkaya 
Reşadiye 
Hacılar 

Çakırçalı 
Alihoca 
Çayır 
Kervansaray 
Kızılçin 
Kozdere 
Eskikirampa 
Araplar 
Akçakeçili 
Bacul 
Boldacıtekke 
Çeltek 
ÇiftJik 
Kasın 
Kurupmar 
Küçükhisar 
Başat 

Okulun tedrisata < 
inşa 

tarihi 

1953 
1952 
1957 
1955 
1957 
1952 
1958 

1955 
1957 
1958 
1959 

1959 
1945 
1946 

• 1920 
1920 
1943 
1943 
1910 
1945 
1946 
1930 
1948 
1943 
1930 
1946 
1944 
1930 

açılış 
tarihi Ü 

1953 
1952 
1957 
1955 
1957 
1952 
1958 

1955 
1958 
1958 
1959 

1959 
1945 
1946 
1921 
1920 
1943 
1943 
1910 
1945 
1946 
1930 
1948 
1943 
1930 
1946 
1944 
1930 

Öğret
men 

Eğit
men Dersane 

sayısı sayısı 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 
2 
2 

— 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
___ 

1 

sayısı 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 

2 
2 
2 
2 

1 
2 
3 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
4 

okulların 
maliyeti 
Lira 

25 786 
17 305 
41 215 
37 534 
41 451 
17 305 
60 210 

35 901 
35 641 
59 601 

61 163 

yük onarım 

K 

05 
19 
22 
33 
27 
19 
25 

04 
08 
88 

85 

yapıldığı 
tarih 

• 

1955 
1957 
1955 
1959 
1954 
1956 
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Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Köyü 

Artova : 
Balıkhisar 
Aşağıavara 
İğdır 
Yağcımusa 
Büğet 
Fecirgan 
Devecikargın 
Güllüalan 
Alpuderesi 
Karaçay 
Tekkeyeni 
Çırdak 
Ballıkaya 
Sekücek 
Sahur 
Sarsı 

Sıra 
No: 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Köyü 

Sıra 
No: Köyü 

Sıra 
No: Köyü 

Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Almus : 
Tomara 
Armutalan 
Alan 
Kadıvakfı 
Karadere 
Kapucu 
Gezgi 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

. 8 
9 

10 
11 

Erbaa : 
Çirmik 
Hayatgeriş 
Ahiret 
Gendekse 
Yurt alan 
Ortaköy 
Nuhu 
Engelli 
Ustamehmet 
Sokuta§ 
Milâl 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

Ahmetdanişment 
Itak 
Taşpınar 
Kunduzağılı 
Sivri 
Doğlacık 
Yağmur 
Karacaveran 
Poyrazalan 
Sapakol 
Kunduz 
Kösürük 
Çermikönü 
Uylubağı 
Gazipmar 
Kavunluk 

Köyü 

Kevahlık 
Teknecik 
Eftelit 
Kızılelma 
Kuruseki 
Alemdar 
Ekseri 
Sağırlar 

Köyü 

Geyne 
Türk Fmdıcak 
Ağcealan 
Alan 
Zuğallıçukur 
Kozlu Fındıeak 
Ahırköy 
Gölönü 
Endekse 
Cibril 
Kızılçubuk 
Simeri 

Sıra 
No: 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Köyü 

Gemre 
Şükür 
Aydmsofu 
Madenli 
Varaza 
Ravak 
Canpolat 
Benli 
Erzenüs 

Sıra 
No: 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Köyil 

Erbaa : 
Azabağı 
Tazı 
Eryaba 
Ayan 
Kartosman 
Hacıali 
Oğlakçı 
Kavaleık 

Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

Köyü 
Sıra 
No: Köyü 

Niksar : 
Kapıağzı 
Duvadere 
Buhanı 
Sele 
Etnesür 
özveren 
Akıncı 
Mahmudiye 
Çalca 
Kazalapa 
Mezra 
Abtaldamı 
Çoç 
Eryaba 
Hacılı 
Efkerit 
Çatak 
Gözekse 
Alnan 
Şidibe 
Aydoğmuş 
Kaşıkçı 
Alçakbel 
Geyikgölü 
Fel 
Şahinli 
Bozcaarmut 
Sulugöl 
Leğen 

30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

Gerit 
Kuruçay 
Avdiley 
Tenevıi 
Pöhrekli 
Eğneağzı 
Tiz 
Onalyağan 
Hevekse 
Ehen 
Hanyeri 
Terzioğlu 
Camidere 
Pelitli 
Mercimek 
Karabodur 
Ayvalı 
Gidiver 
Osmaniye 
Tahtalı 
Muhtardüzü 
Erenle?* 
Şahalan 
Maman 
Musapmar 
Karakaş 
Hoşaf 
Yarbaşı 
Ustahasan 
Asar 
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Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Köyü 

Turhal : 
Hacılar 
Damudere 
Seyran 
Sarıkaya 
Yağlıalan 
Arhoy 
Uluöz 
Dazmana 
Kızoğhı 
Kaledere 
Manastır 
Hasanlı 
Derbentçi 
Samurçay 
Asarcık 

Köyü 

Reşadiye : 
Çiftlik 
Zora 
Gökköyü 
Tığmz 
Filtise 
Mineğir 
Masala 
Ficek 
Iskefürtüraç 
Cimitekke 
Heyvek 
Hebüllü 
Ficek - Tutdibi 
Göltepe 
Kuyucak 
Keteneği 
Beşdere 
Gödölöç 
îsfmdıcak 
İbrahimşeyh 
Karaağaç 
Eymür 
Demircili 
Kolköy 
T, Fmdıcak 

Sıra 
No: 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Sıra 
No: 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

I : 28 25.1 

Köyü 

Kamab 
Kuytu 
Ağcaşer 
Kızkayası 
Gülütobacığj 
Eriklitekke 
Tepeçaylı 
Karkm 
Ortaköy 
Karaevli 
Çarıksız 
Kazancı 
Taşlık 
Miğril 
Armus 
Kuzalan 

Köyü 

Kapaklı 
Selede 
Değeri 
Dutdibi 
Keçiköy 
Kalaçlı 
Pertek 
Sarıveren 
Değeryer 
Çakırlı 
Kündür 
Gelyeme 
Kuz gölcük 
Yoğunpelit 
Kızıldere 
Dolay 
Ortaköy 
îslâmlı 
Kondurrahmanb 
Güney gölcük 
Konak 
Bağdatlı 
Gemene 
Gülburnu 
Uluköy 
M. Turaç 

.1960 
Sıra 
No: 

26 
27 

.28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
0 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 ' 
25 
26 

27 
28 

O : 1 

Köyü 

Bostankolu 
Eyüp 
Dereköy 
Yavtaş 
Oengibağı 
Sarsı 
Yeniköy 
Gebeli 
Danişnıent 
öküzlü 

Köyü 

Zile : 
Karacaviran 
Ayvalı 
Kuzalan 
Temecik 
ı-Ti-ırl P T Î İ r 

Büyükbultu 
Kireçli -
Olukman 
Karaşeyh 
Büyükkarayün 
Yünlü 
Turgutalp 
Ağılcık 
Şihilik 
Belkaya 
Saraç -
Fırtıma 
Derebaşı 
Şıhköyü 
Uzunöz 
Karabalçık 
Büyükisa 
Yücepmar 
Süleynıaniye 
Çapak 
Yalnızköy 
Bağlarpınarı 
Binbaşıoğlu -
Gölcük 
Kuldan 
Büyükaköz 

Sıra 
No: 

62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

Sıra 
No: 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

Köyü 

Çat 
Altıparmak 
Gedehor 
Levan 
Gurbetli 
Doğla 
Sazak 
Gökçesüleyman-
h 

Köyü 

Selâmet 
Salur 
Köylüünürü 
Çerkezderbendi 
Endürüzlü 
Kuruçay 
Kırlar 
Sofular 
Yaraş 
Söğütözü 
Ütük 
Çayıroluğu 
Haramikışla 
Kürtünürü 
Alibağı 
Osmaniye 
Bayır 
Çokçaaptal 
Hatippmarı 
Hasana 
Mancı 
Yeniköy 
Fatih 
Türkderbendi 
Narlıkışla 
Çiçekpınarı 
Armutalan 
Üyük 
Kurşunlu 
Küçükkarayün 
Güngörmez 
Eliktekke 
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t : 28 25.1 
Sıra 
No: 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

Tokad 
Artova 
Almus 
-Erbaa 
Niksar 

Köyü 

Palanh 
Korucuk 
Belpınar 
Küçükaköz 
Üçköy 
Yapalak 
Karakaya 

Okulsuz kc 
- Merkez 

tyler 
74 
32 
15 
40 
59 

Sıra 
No: 

68 
69 
70 
71 
72 
73 

* 
Köyü 

Şıhnusrettin 
Küçükkozluea 
Arapoğlu 
Kepez 
Zelhaddin 
Sekikışla 

genel toplamı 
Reşadiye 
Turhal 
Zile 

3 

1950 - 1959 yıllarında vekâletimiz bütçesinin 
742 nei faslından Tokad vilâyeti köy okulları inşa 
ve onarımı için gönderilen yardım miktarını gös
terir liste. 

Yılı 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Lira 

110 960 
83 000 

104 000 
204 400 
230 000 
350 000 
350 000 
650 000 
460 000 
517 000 

Yekûn 3 059 360 

5.— M araş Mebusu Halil Gürün'ün, 31 araş'-
da mevcut lise,.kız öğretmen okulu ve ortaokulla
rın öğretmen kadrolarındaki münhallere dair su
aline Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun tahri
rî cevabı (7/730) 

5 . XI I . 1959 
T. B. M. Meclisi Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygı ile rica ederim. 

Maraş Milletvekili 
Dr. Halil Gürün 

.1960 C : 1 
Maraş vilâyeti merkezi ile kazalarında mevcut 

lise, kız öğretmen okulu ve ortaokulların öğret
men kadrolarındaki noksanlar nelerdir. Bunların 
ikmali için vekâlet ne düşünmektedir?. 

T. C. 
Maarif Vekâleti 22 . I , 1960 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 0004/200 

özet : Dr. Halil Gürün ta
rafından verilen sual tak
riri hakkında. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
11 Aralık 1959 tarih ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/730 - 3971/17309 sayılı ya
zılan K. : 

Maraş Mebusu Dr. Halil Gürün tarafından, * 
Maraş'ta mevcut Lise, Kız öğretmen Okulu ve 
ortaokulların öğretmen kadrolarındaki münhal-
lerin doldurulup doldurulmıyacağı hakkında Ve
kâletinize tevcih olunan tahrirî sual takririne ve
rilen cevap leffen takdim kılınmıştır. 

Keyfyeti en derin saygılarımla arz ederim. 

Maarif Vekili 
Â. Benderlioğlu 

Maraş vilâyeti merkezi ile kazalarında ınev-
cut lise ve ortaokulların öğretmen kadroların
daki noksanlar, okul ve branşlar üzerine a l g ı y a 
çıkarılmıştır : 

öğretmen 
Okulun adı Branşlar ihtiyacı 

Maraş Lisesi Edebiyat 1 
» » Coğrafya 1 
» » Edebiyat grupu 5 
•» » Matematik 2. devre 2 
» » Fizik 1 
» » Kimya 1 
* » Beden eğitimi 1 
> > Müzik 1 

Afşin Ortaokulu Edebiyat grupu 1 
» » Fen grupu 1 
» » Resim-iş 1 
» » Ev-iş 1 

Andırın Ortaokulu Edebiyat grupu 1 
» » Fen grupu X 
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Okulun adı 

Elbistan Ortaokulu 
» » 
» » 
> » 
» » 
> » 

Göksün Ortaokulu 
» » 
> » 
» » 

Pazarcık Ortaokulu 
> » 
» » 
> » 

öğretilen 
Branşlar 

Edebiyat grupu 
Fen grupu 
Beden eğitimi 
Resim-iş 
Müzik 
Ev-iş 
Edebiyat grupu 
Fen grupu 
Fransızca 
Resim-iş 
Edebiyat grupu 
Fen grupu 
Fransızca 
Resim-iş 

Yeni öğretmen tâyini suretiyle, ilk 
bu eksiklerin gideril meşine çalışılacaktır 

ihtiyacı 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 
ta 1 
1 
1 

fıraitta, 

6. — Ankara Mebusu Mehm&t Ali Ceritoğlu'-
nun, Keskin kazasmdaki ilkokulda 1959 - 1960 
senesinde tedrisata başlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sualine Maarif Vekili Atıf 
Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/603) 

22 . IX ."1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Mehmet Ali Ceritoğlu 

Keskin kasabasında 1955 senesinde inşasına 
başlanılan ilkokul binası kalorifer tesisatı yüzün
den ikmal edilememiştir. 

Bu noksan tesisatın ikmal ve okul sıralarının 
temini ile 1959 - 1960 tedrisatına açılması düşü
nülmekte midir? 

T. C. 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Maarif Vekâleti 
Sayı : 0004/201 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtipliği Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 18 Kasım, 1959 tarih ve 7/603-3631/15824 
sayılı yazı K: 

Keskin kazasmdaki ilkokulda 1959 - 1960 se
nesinde tedrisata başlanmasının düşünülüp düşü-

1 : 28 .25.1.1960 C : 1 
nülmediğine dair Ankara Mebusu Mehmet Ali 
Ceritoğlu tarafından Vekâletimize tevcih olunan 
tahrirî sual takririne verilen cevap leffen takdim 
kılınmıştır. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim, 
Maarif Vekili 

Â. Benderlioğlu 

Keskin merkezinde 28 . VI . 1956 tarihinde 
mukavele suretiyle inşaatına başlanan ilkokul 
binasının kalorifer tesisatı hariç, ikmal edildiği; 
sıra, masa gibi diğer lüzumlu ders malzemesinin 
de temin edilerek bu yıl tedrisata açıldığı, 

Mütaalıhidi ile mukaveleye bağlanmış bulu
nan kalorifer tesisatının ikmaline ilgililerce çalı
şıldığı, kalorifer eksikliğinin tedrisata mâni ol
madığı, Ankara Valiliğinin 27 . X . 1959 gün ve 
715-0/35946 sayılı ve 24 . XI I . 1959 gün, 
130-134/42617 sayılı yazılarına atfen a;rz olunur. 

7. — Adana Mebusu Saim Karaömerlioğiu'-
nun, Ankara Hukuk Fakültesine kayıt için, mü
racaatta bulunup kabul edilmiyen talebeleri?', du
rumu dolayısiyle ne düşünüldüğüne dair sualine 
Maarif Vekili Atıf Benderlioğlu'nun tahrin ce
vabı (7/703) 

30 . X I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Aşağıdaki sorumun Maarif Velkili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
ruİMasını saygı ile rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Saim Karaömerlu'ğlu 

Ankara Hukuk Fakültesine geçen yıllarda 
müraoaat eden öğrencilerin hepsinin kaydının 
yapıldığı ve kaydedilenlerin 3 000 den fazia ol
duğu halde bu sene imtihana giren 3 000 e ya
kın talebeden 2 000 den fazlasının kabul edi'me-
mesi yüzünden üniversite tahsilinden mahrum 
kaldıkları esefle görülmektedir. Bu talebeler 
fakülte idaresince kayıt kabul için kontenjan 
tâyin edilmediğinden her oenelki gibi 3 000 ta
lebe kaydedilebilineeeğini hesaba katarak b.'işka 
fakültekre müracaat etmemişlerdir. 

Talebelerin iyi niyetleri ve fakülte idarc-unin 
henüz bir kontenjan tâyin etmeyişi nazara alı
narak bu gençlerin fakülteye kayıtlarının yapıl
ması için ne düşünülmektedir? 

22.1.1960 
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T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 0004/199 

t : 28 25.1.1960 O : 1 
hanlı veya imtihansız olarak kayıt 

22.1.1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğin*? 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 1 Aralık 1959 tarih ve 7-703-3912/1; 145 
sayılı yazıları karşılığıdır : 

Ankara Hukuk Fakültesine kayıt için müra-
caatte bulunup kabul edilmiyen talebelerin du
rumu dolayısiyle ne düşünüldüğüne dair Adana 
Mebusu Saim Karaömerlioğlu tarafından vekâ
letimize tevcih olunan tahrirî sual takririne ve
rilen cevap teffen takdim kılınmıştır. 

Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. 
Maarif Vekili 

Â. Benderlioğlu 

Fakülte öğrenci sayısının 9 000 i aştığı, bun
lardan 7 000 inin birinci sınıfta kayıtlı bu un-
duğu; öğretimi sağlıyabilmek için çift öğretim 
yapılması yoluna gidilmişse de talebe sayısının 
fazlalığı dolayısiyle bu usulün de kâfi gelme
diği; Faikülte Genel Kurulunca hazırlanan ve 
Senatodan geçirilen Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Kayıt Yönetmeliğine göre. 1959 -J 960 
ders yılından itibaren fakülteye imtihanla lale-
fbe alınmasına tevessül olunduğu, 

Bu yönetmeliğe göre imtihanda bir konten
jan tâyin «edilmediği, yalnız aranılan vasvCları 
haiz öğrencilerin fakülteye kaydedilmeleri hu
suslarının göz önünde tutulduğu, Resmî Gp.zete 
ile neşir ve ilân edilmiş olan yönetmeliğin ay
rıca fakülte ilân tahtalarına asılmak suretiyle 
ilgililerin bilgisine sunulduğu, 

Fakülteye giriş imtihanına 3 000 den -»"azla 
öğrenci değil 2 148 lise mezununun girdiği, bun
ların imtihan kâğıtları lise öğretmenlerine oku
tulduktan sonra yönetmelik gereğince faıküijede 
kurulmuş olan imtihan komisyonu tarafımdan 
tetkik edilerek 1 320 sinin başarılı olduğu, bun
lardan da 1 016 sının fakülteye esas kayıtlar-ım 
yaptırdıkları, böylece 304 öğrencinin imtihanı 
kazandığı halde fakülteye kayıt için müracaat 
etmediği, 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine mü
racaat eden öğrencilerden mühim bir kısmının 
aynı zamanda başka fakültelere veya yüksek 
öğretim müesseselerine de müracaat edip irati-

ve kabul 
olundukları, nitekim bu fakültede imtihanı ba
şarmış bulunan 1 320 öğrenciden 304 nün fakül
teye kayıtlarını yaptırmadıkları, 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 7 nci 
maddesine göre, her türlü öğrenci işlemleri uak-
kında kesin karar verme yetkisinin fakülte yö
netim kurullarına tanınmış olduğu, Fakülte De
kanlığının 26 Aralık 1959 tarih ve 9097 sayılı 
yazısına atfen arz olunur. 

8. — Ankara Mebusu İsmail tnan'ın, Zon
guldak1 m, Çaycuma kazasına bağh Başat köyü 
okulu inşaatına dair sualine Maarif Vekili 
Âüf Benderlioğlu'nun tahrirî cevabı (7/677) 

~ 17 . VII . 1959 
Türkiyo Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını saygılarımla rica ederim, 

Ankara Mebusu 
İsmail İnan 

Som : 
Zonguldak'm Çaycuma kazasına bağlı Başat 

köyü okulu inşaatının çürüklüğü ve yıkılıp 
yeniden yapılması hakkında yetkili makamlarca 
verilmiş birçok rapor mevcudolduğu halde, aynı 
çürük inşaata devam edilmesine sebep nedir? 

Şartnameye riayetsizliği tesbit edilen mü-
taahhit hakkında ne gibi muamele yapılmakta
dır? Çürük inşaatın durdurulması ve yenilen
mesi için alman tedbir ve tevessül olunan, mua-*. 
melo nedir1? 

T. C. 
Maarif Vekâleti 22 . I . 1960 

Talim vo Terbiye 
Dairesi 

Sayı : 000 - V198 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğünden 

çıkan 30 . XI . 1959 tarih ve 7 - 677 - 3420/^4761 
sayılı yazıları karşılığıdır : 

Zonguldak'm Çaycuma kazasına bağlı Başat 
köyü. okulu inşaatına dair Ankara Mebusu is
mail inan tarafından vekâletimize tevcih olu
nan tahrirî sual takririne verilen cevap lef fen 
takdim kılınmıştır. 
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t : 28 25.1.1960 O : 1 
Keyfiyeti en derin saygılarımla arz ederim. ( 

Maarif Vekili 
Atıf Benderlioğlu 

Çaycuma kazası Başat köyü okulu inşaatın
da kullanılan taşların bir kısmının fenni şart
nameye uygun olmadığı hususu inşaatı kont
rol eden tekniker tarafından görülerek bu taş
larla yapılan kısımların yıktırılıp yeniden yap
tırılması gerektiğinin 10 . XI . 1958 tarihli ra
por ilo bildirildiği, 

Bu rapor üzerine durumun tetkiki için Nafıa 
Müdürlüğü Y. Mühendisi Sırrı özden'in baş
kanlığında ilk Tedrisat müfettişi ve maarif mü
dürlüğü teknikerinden müteşekkil bir heyetin 
mahalline gönderildiği, bu heyetin tan
zim ettiği 17 . XI « 1958 tarihli raporda ; 
İnşaatta kullanılmış olan taşların bir kısmının 
çürük olduğu, bu malzeme ile yapılan işlerin 
yıkılarak yeniden inşasına lüzum görüldüğü, 

Kontrol teknikeri ile teşkil olunan heyetin 
verdikleri raporlarda belirtilen hususların vi
lâyetçe ele alınarak çürük kısımlarının kontrol 
teknikerinin huzurunda yıktırılmak suretiyle 
şartnamesine uygun malzeme ile yeniden yaptı
rıldığı, 

Yapılan işin bir fen heyetine tetkik ettiril
mesi vilâyet daimî encümeninin 29 . XII . 1959 
tarih ve 1137/1195 sayılı karariyle talebedilmiş 
olduğundan, nafıa müdürlüğünde görevli mü
dürlüğünde görevli Mühendis Özdemir Ergin-
oğlu, Mühendis Mimar Yusuf Topaloğlu ile Fen 
Memuru Mesrur Aktül'den teşekkül eden üç 
kişilik fen heyetince inşaatın tetkik olunduğu 
ve verilen 29 . XII . 1959 tarihli rapora göre, 
adı geçen okulun gayet düzgün ve kaliteli 
olarak yapıldığı ve bugünkü haliyle inşaatın 
muvakkat kabule hazır olduğu Zonguldak vali
liğinin 6 . 1 . 1960 tarih ve 715 - 3/83 sayılı ya
zısına atfen arz olunur. 

9. — Ankara Mebusu Recep Dengin'in, şeker 
ihracı için kimlerle mukaveleler yapıldığma dair 
Başvekilden olan sualine Devlet Vekili îzzet Ak-
çal'ın tahrirî cevabı (7/658) 

17 . XI 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı
larımla rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Recep Dengn 

Soru : 
1 Kasım 1959 günü Büyük Mecliste Sayın 

Devlet Reisinin iradettiği nutukta : «48 bin 500 
ton şekerin ihracı için lüzumlu mukavelelerin 
yapıldığı, ihracata da başlandığı belirtilmiştir.» 
Böyle bir ihracat için lüzumlu mukaveleler kim
lerle yapılmıştır. Ve hangi devletlere şeker ih-
racedilecektir? Ve ton başına kaç Türk lirası 
fiyat üzerinden ihracat yapılacaktır? 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Sayı : 1934 
22 . I . 1960 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
27 . XI . 1959 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/658 sayılı yazıları karşılığıdır. 
Ankara Mebusu Recep Bengin tarafından ve

rilen ve; 

«1 Kasım 1959 günü Büyük Mecliste Sayın 
Devlet Reisinin iradettikleri nutukta : (48 bin 
500 ton şekerin ihracı için lüzumlu mukavelele
rin yapıldığı, ihracata da başlandığı belirtilmiş
tir.) Böyle bir ihracat için lüzumlu mukaveleler 
kimlerle yapılmıştır. Ve hangi devletlere şek^r 
ihracedilecektir? Ve ton başına kaç Türk lirası 
fiyat üzerinden ihracat yap:laeaktır?» suallerini 
muhtevi bulunan ve tahrirî olarak cevaplandırıl
ması istenen sual takririnin cevabı, alâkalı vekâ
letlerden alınan bilgiye göre, ekli cetvele not ha
linde yazılmıştır. 

,Yukarda sözü geçen sual takririne ait işbu 
cevabın, ilgili Mebusa tebliğine müsaadelerini arz 
ederim. 

Devlet Vekili 
t. Akçal 

/ 
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Miktar 
Ton 

15 000 
5 000 

10 000 
15 000 
2 500 

500 1 000 

20 000 
3 000 

30 000 

NOT : 

Memleket 

israil 
israil 
Tunus 
israil 
Libya 
Ürdün 

israil 
israil 
Çekoslovakya 
Macaristan 

t : 28 25.1.1960 
Şeker ihracı 

O : 

Ton 
Alıcı firma fiyatı ($) 

Ticaret Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
(Jean Lion) 
Ticaret Vekâleti 
(Mitcotts) 
Abdullah Tamari 

Ticaret Vekâleti 
Schluter u. Maack 
Goldsohmidt 

77 
77,5 
77,5 
8 4 , -
8 4 , -
8 4 , -

8 4 , -
8 4 , -
85,— 

1 

Sevk tarihi 

Tamamı sevk edildi. 
Tamamı sevk edildi. 
1959 Aralık sonu, 1960 Ocak 
Ocak - Mart 1960 ta 
1959 Aralıkta 
Aralık 1959 ve Ocak 1960 ta 

Nisan - Temmuz 1960 ta 
Şubat - Mart 1960 ta 
Ocak - Nisan 1960 ta 

Şeker Şirketi bu satışlarını dâhilde hiçbir aracı kullanmadan bizzat yapmıştır, 

10. — Ordu Mebusu Ferda Güley'in, Ordu 
vilâyetindeki bâzı nahiyelerin PTT işlerine dair 
sualine münakalât Vekili Semi Ergin'iıı tahrirî 
cevabı (7/716) 

17 . I I . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Münakalât Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Ordu Mebusu 
Ferda Güley 

a) 1960 yılında mahsus kanunu gereğince 
kaza olacak olan ve halen acentalıklarla idare 
edilen Fatsa'nın Korgan ve Kumru nahiyele
rinde ne zaman PTT şubeleri, 

b) Ünye'nin Tekkiraz ve Mesudiye'nin Ge
beme nahiyelerinde ne zaman telefon hatları 
kurulacaktır? 

e) Ordu merkezine bağlı Kabadüz ve Uzun-
isa nahiyeleri ile Uzunmusa ve Mesudiye'nin 
Yavadi merkezinde hiç olmazsa birer acentaak 
açılması düşünülüyor mu1? 

d) Bayilik bulunan belediye teşkilâtı Göl
köy'ün Gürgentepe merkezinde PTT acentası, 
hattâ PTT şubesi açmak vekâletin programın
da var mıdır? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 25 .1.1960 

Başmüşavfirliği 
Dosya No. 11 

Kayıt No. 91/710 

özet : Ordu Mebusu Ferda Gü-
» ley'in tahrirî sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
9 . XII . 1959 gün ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Müdürlüğü 7-716/2703-11025 sayılı ya
zıları karşılığıdır. 

Ordu vilâyetindeki bâzı nahiyelerin PTT iş
lerine dair Ordu Mebusu Ferda Güley'in tah
rirî sual takririne verilen ceva'bm ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Münakalât Vekili 
Semi Ergin 

a) 7033 sayılı Kanun gereğince 1960 yı
lında kurulacak kazalarda PTT merkezi açıla- t 

cağından, Korgan ve Kumru hakkındaki is
tek de sene içinde yerine getrrilecektir. 

b) Ünye'nin Tekkiraz ve Mesudiye'nin 
Gebeme nahiyelerinde PTT şubeleri mevcut
tur. Şubelerin açılış tarihleri, trafikleri dere
cesine ve malzeme imkânlarına göre sıra ü« 

— M 9 ~ 



î : 28 25.1 
senesi iş programına alınarak telefon şebeke- I 
sine bağlanmakta olduğundan, ön sırada bu
lunan PTT şubelerinin şebeke ile irtibatlarını 
mütaakıp Tekkiraz ve Gebeme nahiyelerinin | 
telefon şebekesine bağlanması mümkün olabi- I 
lecektir. 

c) Kabadüz, Uzunisa ve Uzunmusa nahiye-
leriyle Yavadi köyünde acentalıklar açılması
na tevessül edilmiş ise de sözü edilen nahiye
lerde münasip istekli bulunmadığı, Yuvadi 
(köyü posta trafiğinin ise müsaidolmadığı an
laşıldığından buralarda acentalık ihdas edile
memiştir. 

d) G-ürgentepe'de acentalık açılmasına te
şebbüs edildiği halde burada acentalık için is
tenilen evsafta talip bulunmadığından acenta- | 
lık faaliyete geçirilememiştir. I 

16.1.1960 
11. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un* \ 

PTT İdaresinin (Sabit tender kira ücreti) na
mı altında almakta olduğu paralara dair sualine 
Münakalât Vekili Semi Ergin'in tahrirî cevabı 
(7/787) 

22 . XII . 1959 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Münakalât Vekili tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Halil Sezai Brkut I 

Son zamanlarda PTT İdaresi normal tele
fon ücretlerinden ve yıl başında peşinen aldığı 
avanstan ayrı olarak ilk aylarda maktuan 
(Sabit tesisler kira ücreti) namı altında her 
aboneden 18 er lira, sonraki aylarda ise de
vamlı olarak her ay 12 şer lira almaya devam 
etmekte ve venmiyenlerin telefonlarını kapa
maktadır. 

Bu ad altında yapılan tahsilatın hukuki ve I 
akdî mesnedi nedir? Vekâletinizce keyfiyet I 
mevzuata uygun görülmekte midir? Kanunsuz
luğu kabul edilecek tatbikatın ıslahı düşünül
mekte midir? . I 

1960 C : 1 
T. C. 

Münakalât Vekâleti 25.1.1960 
Başmüşavirliği 
Dosya No. 11 

Kayıt No. 91/709 

özet: Tahrirî sual takriri Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
11.1.1960 gün 7-787/4102-17773 sayılı ya

zıya karşılıktır. 

Ankara Mebusu Sayın Halil- Sezai Erktu'-
un, PTT İdaresince alınmakta olan (Sabit te
sisler kira ücreti) hakkındaki tahrirî sual tak
ririne verilen cevabın ilişikte sunulduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Münakalât Vekili 
Ş. Ergin 

6145 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkü
lü haline ifrağ edilmiş bulunan PTT Umum Mü
dürlüğünün tarifeleri mezkûr kanunun 11. mad
desi mucibince; Umum Müdürlük tarafından 
tesbit, idare Meclisince tasdik olunmakta, ancak 
muhabere ve müraseleye ait âzami ücret tarife
leri ile âdi mektup, âdi telgraf ve âdi telefon 
cari ücret tarifeleri Münakalât Vekâletinin tas-
vibiyle tekemmül etmektedir. 

Umum Müdürlüğün 1959 yılı başlarındaki 
finansman durumu ve maliyet hesapları netice
leri, teşekkülün tarifelerinde ayarlama yapmaya 
zorlayıcı bir durum arz etmiş ve yukarda arz edi
len kanun esasları dâhilinde yapılan teklif Ve
kâletçe esaslı bir şekilde incelenerek ve ücret se
viyeleri mâkul bir hadde indirilerek 15 . VI . 1959 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere tas-
vibedilmiştir. 

Bu tarife tebeddülatında bahse konu, sabit 
tesisler (Santral ve şebeke) kira ücreti hemen 
hemen bütün yabancı memleketlerin telefon üc
ret tarifelerinde tatbik etmekte olduğu aşağıda 
gösterilen muhtelif nam ve miktarlardaki mo
dern ve zaruri bir sistemden ibarettir. 
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t : 28 26.1.1960 O : 1 
Ücret miktarı 

Resmî kurla karşılığı 
Asgari Azami 

Fransa'da (Abonement Pixe) 
Almanya'da (Monatliche Grundgelübr) 
İsviçre'de (Taxe de abontnement) 
İsveç'te (Annual Rental) 
Holânda'da (Monthly Charge) 
Yunanistan'da (Taxe de base) 
İngiltere'de (Annual Rental) 

10.80 
12.96 
10.90 
13.— 
7.10 
9.— 

27.— 

21.60 
25.92 
15.50 
16.50 
14.20 
15.— 

Memleketimizde, sabit tesis kira ücreti, muhtelif şehirlerimizde kurulu bulunan santrallerin ka
pasiteleri yani hat adedlerindeki değişikliğe göre asgari 5 ve âzami 14 lira olarak aşağıdaki şekilde tes-
bit edilmiştir. 

Lira Bu katagoriye giren bâzı yerler 

1 - 100 Santral kapasiteli yerlerde 

ıoa 301 
501 

2 501 
10 001 
50 000 

300 
500 

- 2 500 
- 10 000 
- 50 000 
den yukarı 

» 
» 
•» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

9 
10 
32 
14 

Gümüşane, Gelibolu, Bayburt, Burhaniye, 
Erdek, Gönen. 
Tekirdağ, Burdur, Çorum. 
İsparta, Aydın, Mersin. 
Adana, Bursa, Eskişehir. 
İzmir. 
Ankara. 
İstanbul. 

Türkiye, bütün santral ve şebeke malzeme
sini dışardan ithal etmektedir. Yabancı mem
leketler bu malzemeyi kendileri imal ettikleri 
halde yukarda işaret edildiği üzere ücretler 
daha yüksek tutulmuş ve bu, amortisman kar
şılığı olarak hesaplanmıştır. 

Memleketimizde 'bir aboneye tahsis edilen 
devrenin (yani santral ve şebeke tesis masraf
larının bir aboneye isabet eden kısmının) bu
günkü maliyeti 3 000 liranın üstünde olup bu
nun yıllık amortisımanı 200 lira civarındadır. 
Mevcut tesislerin bakımı ve icabında yenilen
mesi ile tevsii büyük malî imkânlara ihtiyaç 
göstermektedir. Bununla beraber ücretlerin 
tesbitinde hizmetin âmme özelliği ve halka bü
yük bir külfet tahmil etmiyecek normal ve 
mâkul bir seviyede tutulması dikkate alınmış
tır. 

Şöyle k i : 
Telefon ücret tarifelerinin tesbitinde baş

lıca iki masraf unsuru mevcuttur. 
1. Sabit tesisler (Santral ve şebeke) 
2. işletme (Konuşma sayısına göre) 

Bunlardan sabit tesisler masrafının konuş
ma ücretlerine aksettirümesi (yani yalnız ko
nuşma başına ücret alınıması) esasen tarife tek
niği bakımından uygun olmamakta çok konuş
ma yapanlardan muayyen bir konuşma adedin
den sonra fuzulen tesis masrafı -karşılığı alı
nıp bunun aksine olarak az konuşma yapan ve
ya bir müddet hiç konuşma yapmıyandan da 
sabit sesis amortisımanı dahi alınmamak duru
mu hâsıl olmaktadır. 

Bu itibarla diğer memleketlerin de tatbik 
etmekte olduğu her iki kısmın ayrı ayrı he
saplanarak tesbiti (tarife tekniğinin bir icap ve 
zarureti olarak kabul edilmektedir. 

Diğer taraftan bu sistem tatbik edilmeyip 
ayarlamanın doğrudan doğruya konuşma üc
retlerine aksettirilmesi halinde teşekkülün fi
nansman durumu ve maliyet hesapları esasla
rına göre beher konuşma için 50 kuruş gibi 
bir ücret alınması iktiza etmektedir ki, bunun 
yukarda arz edilen prensibe aykırılığı aşikâr 
bulunmaktadır. 

Bu izahattan da anlaşılacağı üzere mevzua, 
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t : 28 25.1 
bir tarife tebeddülünden ibarettir ve kanuna | 
uygun olarak yapılmıştır. Esasen telefon abon- | 
iman mukavelelerinin 21 nci maddesi (Abone, 
idare ile arasındaki münasebetlere ait PTT 
Kanun, Nizamname ve talimatnameleriyle bu 
mukavelede aksi tasrih edilmiyen umumi mev
zuat hükümlerine harfiyen riayet etmeyi nizam
name, tarife ve talimatnameler üzerine Hükü
met tarafından yapılacak değişikliklerin tatbi
kini kabul ve taahhüdeder.) hükmü mucibince 
de tarifede yapılacak değişikliği aboneler ev
velden kabul ve ıtaahhüdetmiş bulunmaktadırlar. 

Bu durum muvacehesinde vekâletimizce ya
pılan işlemde kanun ve mevzuata aykırı bir 
cihet görülmemektedir. 

12. — Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kars'ta 
Kağızman deresi üzerinde baraj inşasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair sualine Nafıa, 
Vekili Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/814) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyu-
rulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Kars Milletvekili 
Kemal Güven 

Soru : 
Kars ilinin Kağızman ilçesinin sulama suyu 

mevzuunda 1959 Temmuz ayı içerisinde yaptırı
lan etüel üzerine hazırlanan istikşaf raporunda 
halen ilçenin sulama suyunu temin eden Kağızman 
deresi üzerinde bir baraj inşa edildiği takdirde, 
12 bin dekar daha arazinin sulanmasının müm
kün olacağı ifade edildiğine göre; 

1. îlce merkezinin iktisaden kalkınması mev
zunda ehemmiyeti pek aşikâr olan bu barajın 
yapılması programa alınmış mıdır? 

2.- Sulama suyu istikşaf raporu kabul olun
muş mudur? 

3. Programa alınmış ve istikşaf raporu ka
bul edilmiş ise, barajın inşaatına ne vakit baş
lanması mümkündür? 

4. Programa alınmamış ve istikşaf raporu 
kabul elilmemiç ise, sebebi nedir? 

. 1960 C î 1 
T. 0. 

Nafıa Vekâleti 23 . I . 1960 
Hususi Kalem 

Sayı : 80 

öz : Kars Mebusu Kemal Gü
ven'in yazılı sual takriri lık. 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 
15 . I . 1960 tarihli ve 7 - 814/6 178 - 18295 

sayılı yazınız karşılığıdır : 
Kars Mebusu Kemal Güven'in, Kağızman 

deresi üzerinde baraj inşasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair verdiği tahrirî sual takririnin 
cevabı aşağıdadır : 

Kars vilâyetinin Kağızman ilçesinin sulama 
istikşafı yapılmış olup bir baraj inşası için 
gereken keşif bedelinin 17 milyon lira civa
rında olduğu anlaşılmış ise de temel, sondaj 
ve malzeme gibi şeylerin de etüdleri yapılması 
icabetmektedir. Bu sebepten icra programına 
henüz alınamamıştır. Buna ait tamamlayıcı 
etüdlerin de ikmalinden sonra barajın inşası 
kabili icra olduğu takdirde ve malî imkânlar 
dâhilinde programa alınacağı anlaşılmıştır. 

Bilginiz saygı ile rica olunur. 

Nafıa Vekili 
Tevfik îleri 

13. — Tokad Mebusu Şahap Kitapçı'mn, 
muhalefet partilerinden istifa edenlere yazılan 
mektup ve çekilen telgraf ücretlerinin hangi 
fasıldan ödendiğine dair Başvekilden olan sualine 
Devlet Vekili tzzet Akçalhn tahriri cevabı (7/-
803) 

30 . I I I . 1959 
Türkiye Büyük Mîillet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Başvekil tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını saygı ile rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Şahap Kitapçı 

Çeşitli yollarla muhalefet partilerinden is
tifa zorunda bırakılan ve istifa ettikleri Devlet 
Radyosu ile ilân edilen vatandaşlara Başvekil 
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üîmzası ile yazılan mektup ve çekilen telgraf
ların ücretleri hangi tahsisattan ödenmektedir 
ve bu sorunun eevaplandırıldığı tarihe kadar bu 
fasıldan ne müıktar para ödenmiştir? 

T. C. 
Devlet Vekâleti 

Sayı : 2385 
27.1 .1960 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Yüksek Riyasetine 
15 .1.19|60 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/803 sayılı yazıları karşılığıdır. 

Tokad Mebusu Şahap Kitapçı tarafından ve
rilen ve; «Çeşitli yollarla muhalefet partilerin
den istifa zorunda bırakılan ve istifa ettikleri 
Devlet Radyosu ile ilân elilen vatandaşlara 

1960 C : 1 
Başvekil imzası ile yazılan mektup ve ee-
kÜlen telgrafların ücretleri hangi tahsi
sattan ödenmektedir ve bu sorunun cevap
l and ı rd ığ ı tarâihe kadar bu fasıldan ne mik
tar para ödenmiştir?;» sualini muhtevi bu-
uııan ve tahrirî olarak cevaplandırılması iste
nen sual takririnin cevabı aşağıdadır: 

Sualde mevzubahsedileıı mektup ve çekilen 
telgrafların ücretleri, Bütçedeki tahsisatından 
öde nm emekte dir. 

Yukarda sözü geçen sual takririne ait işbu 
cevabın, ilgili Mebusa tebliğine müsaadelerini 
arz ederim. 

Devlet Vekili 
İzzet Akçal 

TASHİHLER 

Bu inikat zabıt ceridesine bağlı 28 sayılı matbuada aşağıdaki taslıihler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

1 
1 
1 
2 
o o 
3 
4 
4 

Serlevha 
— 
— 

1 
— 
— 
— 
— 

1 
13 

20,34 
7,16 

1 
13 
10 

îmza 

Anlaşmasının 
Anlaşmasının 
Anlaşması» 
Anlaşmasının 
ANLAŞMASI 
Olduktan 
Teati kılınmıştır. 
(Fernando Mariz 
Y: Maiz) 

Castiellâ 

Andlaşmasmm 
Andlaşmasımn 
Andlaşması» 
Andlaşmasımn 
ANDLAŞMASI 
Bulduktan 
Tanzim kılınmıştrr. 
(Fernando Mari Castiell Y. Maiz) 

l>&<* 
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Devre : XI 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 

Türkiye ile ispanya arasında Dostluk Anlaşmasının tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası 

(1 /394) 

T. C. 
Başvekâlet 15 . VI . 1959 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı, : 71-9^7/1439 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariciye Vekâletince hazırlanana ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 29.V. 1959 
"tarihinde kararlaştırılan Türkiye ile İspanya arasında Dostluk Anlaşmasının tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasının, esbabı mucibesi ve ilişikleri ile binlikte, sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Başvekilimizle Hariciye Vekilimizin, 15 ilâ 19 Nisan 1959 tarihleri arasında İspanya'ya yaptık
ları resmî ziyaret esnasında, İ6 Nisan günü Madrid'de tasdik şartına talikan «Türkiye ile İspanya 
arasında Dostluk Anlaşması» imzalanmıştır. 

İki devlet beyninde esasen 27 Eylül 1924 tarihli bir Muhadenet Muahedenamesi mevcuttu. Yeni 
Anlaşma, bugünkü ihtiyaçlara lâyıkiyle tekabül etmiyen eskisinin yerine kaim olmak üzere ve iki 
memleket arasında gelişen dostluk ve iş birliğini tekit ve takviye etmek maksadiyle akdedilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu Anlaşmanın akdi, Sabık İspanya HaTİciye Nâzın A. Martin ARTAJO'nıın 1956 Ekiminde 
memleketimize yaptığı ziyaret esnasında takarrür eylemişti. 

İspanya'nın memleketimize karşı beslediği dostluk hislerini, Garb müdafaasına ve dünya sulhü-
ne yapmakta olduğu hizmetleri büyük bir alâka ile takip ve müşahede eyliyen Cumhuriyet Hükümeti 
Türk - İspanyol dostluğunun, gerek Akdeniz havzasında, gerek bütün dünyada sulh ve istikrarın 
«sas istinatgâhlarından birini teşkil eylediği mülâhazasiyle iki memleket arasında esasen meveudolan 
dostluğun takviyesine karar vermiş ve aynı his ve düşüncelerle mütehalli bulunan İspanya Hükü
meti ile işbu Anlaşmayı imzalamıştır. 

Yukarda mâruz esbaba binaen, 16 Nisan 1959 tarihinde Madrid'de akdolunan «Türkiye-ile İs
panya orasında Dostluk Anlaşması» Büyük Millet Meclisinin yüksek tasdikine arz olunur. 
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T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/394 
Karar No. 5 

— 2 — 
Hariciye Encümeni mazbatası 

21 . XII . 1959' 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile İspanya arasında Dostluk Anlaş
masının tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümeni
mizde tetkik ve müzakere olundu: 

Yapılan incelemede, Hükümetin mucip sebej)-
leri ve temsilcilerin verdikleri izahat muvacehe
sinde, Türk - İspanyol dostluğunun gerek Ak
deniz havzasında, gerek bütün dünyada sulh ve 
istikrarın esas istinatgâhlarından birini teşkil 
eylediği mülâhazasiyle İspanya ile Dostluk An
laşmasının akdi encümenimizce de yerinde gö
rülerek aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe saygı ile sunulur. 
Hariciye Encümeni Reisi B. M. M. Kâtip 

İzmir Amasya 
Muammer Çavuşoğlu İsmet Olgaç 

Adana 
/ / . Er oğlu 

Bursa 
N. 1. Toton 

Çorum 
K. Terzioğlu 

İstanbul 
E. Kaya 

Manisa 
H. Bayur 

Nevşehir 
M. II. Urgüblü 

Urfa 

Antalya 
B. Onat 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

Denizli 
A. Çobanoğlu 

; İzmir 
S. Giz 

Manisa 
8. Ağaoğlu 

Sivas 
E. İmer 

E. M. Karahurt 

Balıkesir 
S. Yırcalı 

Çorum 
S. Baran 

Gazianteb 
A. Ocak 

Kırklareli 
§. Bakay 

Manisa 
N. Gör ez 

Trabzon 
M. Goloğlu 

İstanbul 
F. Ulaş 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile İspanya arasında Dostluk Anlaşma
lının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türkiye ile İspanya arasında 
16 Nisan 1959 tarihinde Madrid'de 'alkit ve imza 
edilmiş bulunan «Türkiye ile İspanya arasında 
Dostluk Anlaşması» kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2. — 'Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Bas.-Yay. ve Turz. V. V. 

A. Aker 
Devlet Vekili ve 
Çalışma V. V. 

H. Şaman 

29 . V . 1959 

Devlet Vekili 

Devlet Vekili ve 
Münakalât V. V. 
M. Kurbanoğhı 

Adliye Vekili 
E. Budakoğlu 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 

Ticaret Vekili 
II, Erkmen 

Güm. ve İnh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 

Dahiliye Vekili ve 
Hariciye V. V. 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Nafıa Vekili ve 
Maarif V. V. 

T. İleri 
Sıh. ve İç. Mua. Vökili 

Dr. L. Kırdar 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

Sanayi Vekili Bas. - Yay. ve Turz. Vekili 

İmar ve İskân Vekili Koordinasyon Vekili ve 
M. Berk Sanayi V. V. 

8, Ataman 

( S. Sayısı : 28 ) 



— 3 — 
TÜRKİYE İLE İSPANYA ARASINDA DOSTLUK ANLAŞMASI 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri Celâl Bayar ile İspanya Devlet Reisi Ekselans (İeneralissim 
Francisco Franco Bahamondc, 

Türkiye ile İspanya arasında mcvcudolan dostluğu teyit, iki memleketi birbirine bağlıyan anane
vi dostluk rabıtalarını tarsin, iş birliği sahalarını tevsi ve böylece Birleşmiş Milletler Andlaşmasına 
tevfikan milletlerarası barışın muhafazasına iştirak etmek üzere, 

Bir Dostluk Anlaşması akdine karar vermişler ve bu maksatla yetkili murahhas olarak : 
Türkiye Reisicumhuru Hazretleri Celâl Bayar, 
Hariciye Vekili Ekselans Fatin Rüştü Zorlu'yu, 
İspanya Devlet Reisi, 
Ekselans Generalissim Francisco Franco Bahamonde, 
Hariciye Nâzın Ekselans Fernando Maria Castiellâ Y. Maiz'i tâyin etmişlerdir. 
Bu murahhaslar selâhiyetnamelerini teati edip usulüne uygun olduktan sonra aşağıdaki hükümler 

üzerinde mutabık kalmışlardır. 

Madde — 1. 

Türkiye ile İspanya arasında, bozulmaz barış, ebedî dostluk cari olacak ve iki Hükümet bunları 
muhafaza ve takviye sadedinde her türlü gayreti sarf edeceklerdir. 

Yüksek Âkıd Taraflar, birbirlerinin istiklâl ve dahilî ve haricî hâkimiyetlerini kabul etmek ve 
bunlara mütekabilen hürmet etmek esasları dâhilinde münasebetlerini idameye devam eyliyecekler-
dir. 

Madde — II. 

Yüksek Âkıd Taraflar Devletler Hukuku esas ve kaidelerine tevfikan aralarında mevcut diplomasi 
ve konsolosluk münasebetlerinin idamesi ve Âkıd Taraflardan birinin diğeri nezdindeki diplomasi ve 
konsolosluk temsilcilerinin, mütekabiliyet esasına göre ve beynelmilel teamüllere uygun şekilde, en 
ziyade müsaadeye mazhar Devlet muamelesi görmeleri hususunda mutabık kalmışlardır. 

Madde — III. 

Yüsek Âkıd Taraflar, Türk - İspanyol Kültür Anlaşmasiyle aralarında teessüs etmiş bulunan iş bir
liğinin, icabında konsolosluk, ticaret, sivil havacılık, edebî ve sınai mülkiyet, ikamet, adlî müzaharet ve 
Tarafların menfaatlerine faydalı görecekleri diğer mevzularda, evvelce bu hususlarda imzalamış ol
dukları çok taraflı anlaşmalar mahfuz kalmak şartiyle, mukavele ve muahedeler akdi suretiyle inki
şaf ettirilmesi hususunda mutabık kalmışlardır. 

Madde — IV 

Yüksek Âkid Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ve mâkul bir müddet zarfında, mûtat diplo
matik usullerle, dostluk çerçevesi içinde halli mamkün olamıyacak her hangi bir hukuki ihtilâf, 
28 Nisan 1930 tarihli Türk - İspanyol Uzlaşma, Adlî Tesviye ve Hakem Muahedesinde derpiş edil
miş bulunan usuller dairesinde hallolunacaktır. 

Yüksek Âkid Taraflar, muayyen bir meselede, yukarda mezkûr muahedede derpiş edilmemiş bulu
nan muslihane başka bir hal şeklini şayanı tercih buldukları takdirde bunun tatbiki üzerinde, 
hususi bir mukavele akdi suretiyle mutabık kalacaklardır. 

( S. Sayısı : 28 ) 



Madde — V 

İşbu Anlaşma iki memleket arasında Ankara'da 27 Eylül 1924 tarihinde imzalanmış bulunan 
Dostluk Anlaşmasının yerine kaim olacaktır. 

Madde -—VI 

İşbu Anlaşma Âkid Taraflarca kendi Aııayasalarındaki usule göre tasdik edilecek ve tasdikname
lerin Ankara'da teatisi tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Yutardaki hükümleri tasdikan, isimleri geçen yetkili murahhaslar işbu Anlaşmayı imza edip 
mühürlemişlerdir. 

16 Nisan 1959 tarihinde, Madrid'de her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere Türk ve 
İspanyol dillerinde iki nüsha olarak, teati kılınmıştır. 

(Fatin Rüştü Zorlu) (Fernando Mariz Castidlâ y. Maiz) 

( S. Sayısı : 28 ) 



Devre; : XI 
İçtima : 3 S. SAYISI 36 

Niğde Mebusu İsmail Güven'in Arzuhal Encümeninin 26. II. 1959 
Tarihli haftalık Karar Cetvelindeki 1297 sayılı Kararın Umumi He
yette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Elncümeni mazbatası 

(4/108) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Arzuhal Encümeni 26 . H.,. 1959 gün ve 33 sayılı haftalık karar cetvelindeki 1297 sayılı Ka
rarla neşredilen 2449/2449 dilekçe No. lu işe ait yukarda numarası yazılı kararın Umumi Heyet
te görüşülmesine delâlet buyrulmasmı saygılarımla rica ederim. 

26 . m . 1959 
Niğde Mebusu 
İsmail Güven 

Arzuhal Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Zat ve Evrak No. : 2449 -

4784 - 4792 
Arzuhal En. No. : 2449 

4784 - 4792 
Esas No. : 4 - 108 

Karar No. : 28 

13 . I . 1960 

Yüksek Reisliğe 

1944 - 1945 yıllarında Hava Kuvvetleri Ko
mutanlığı Levazım Şubesinde mutemet olarak gö
revli bulunan Levazım Subayı Yusuf Güncer'in 
İM gün hapsine ve ordudan ihracına dair Askerî 
Temyiz Mahkemesinden hüküm tesisi suretiyle 
verilen kararın katîleşmesinden sonra adı geçen 
hükümlü tarafından her iki cezanın affı talebiy
le vâki olan müracaatı, Adliye ve Mülî Müdafaa 
vekâletleri temsilcüeri hazır oldukları halde ince-
liyen selef komisyon, mezkûr af talebini dikka
te alınacak değer ve mahiyette görmiyerek, 
17 . X I I . 1958 tarihinde reddetmiştir. 

26 . I I . 1959 gün ve 33 sayılı haftalık cetvel
le neşredilen mezkûr ret kararma karşı Niğde 
Mebusu İsmail Güven'in süresi içinde ve fakat 
bir sebebi muhtevi olmaksızın ileriye sürdüğü 
itiraz üzerine bu husustaki dosya bu kere encü-
menimizce yeni baştan incelendi. 

Adı geçen Yusuf Güncer'in Hava Kuvvetleri 
Kumutanlığı Levazım Şubesinde vazife gördüğü 
sırada mezkûr komutanlık muhasebesinden muh
telif tarihlerde umumi mutemet sıfatı ile avans 
olarak aldığı paradan, sahte evrak tanzim etmek 
ve resmî evrak ve faturalar üzerinde tahrifat 
yapmak suretiyle bin küsur lirasını ihtilâsan zim
metine geçirdiği kendi açık ikrarı ve Divanı Mu
hasebat Murakipliği, Millî Müdafaa Vekâleti Ayni
yat Teftiş, Dairesi Reisliği v^ bilirkişi raporları ile 
sabit olmuş ve mahkemece de bu yolda kanaat ta-
hassül etmiş bulunduğundan, Askerî Ceza Ka
nununun 131 nci maddesinin 1 nci bendinin 2 nci 
fikrası ve Türk Oeza Kanununun 80 ve 59 »ea 
maddeleri mucibince bir ay hapsine ve Askerî 
Ceza Kanununun 32 nci maddesine tevfikan d)a 
ordudan ihracına ve zimmetine geçirdiği paTa-



':*. 

um kendisine ödettirilmesine 3 Aralık 1949 tari
hinde ittifakla karar verilmiştir. 

Askerî Temyiz Mahkemesi bu (kararı yalnız, 
şiddet sefoebi gösterilmeden aşağı haddin teca
vüz edilmiş olması noktasından bozarak, müste-
dinin iki gün hapsi ve ordudan âflıracı şelklinde 
yeniden hüküm tesis etmiştir. 

Her ne kadar dilekçi, af talebiyle verdiği is
tidada; mahkemenin slıç olarak kabul ve tavsif 
lettiği fiilleri âmirlerinin malûmatiyle ve hüsnü
niyetle yaptığını ve menfaat sağlamak gibi bir 
ikasdı (bulunmadığını ve bu itibarla masum sa
yılması lâzımgeleeeğini ve hakkında tertibedi-
len hapis cezası 'aşağı haddin de dûnuna düştü
ğüne göre ayrıca ihraca hükmedil emiyeeeğmi 
ileriye sürmekte ise de bu iddia ve itirazlar, ge
rek Askeri Mahkemece gerekse Askerî Tenıyi-
xin Umumi Heyetince tetkik 'edilerek, gerekçe

siyle reddedilmiş olan (hususların 'bir tekrarın
dan ibarettir. 

Yukarda gösterilen maddi ve kanuni sebep 
ve deliller karşısında, Niğde Mebusu İsmail Gü
ven'in, af talebinin reddi hakkındaki karara 
matuf itirazı varit ve kaJbule şayan görülmedi
ğinden ret ve taallûk ettiği mezkûr karar da 
ittifakla teyidolunmuştur. 

Keyfiyetin, Umumi Heyetin yüksek tasviple
rine sunulmasını saygı ile arz ve rica ederiz. 
Arzuhal Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum 
H, Ortakcıoğlu 

Samsun 
N. TJlusoy 

Elâzığ 
M. Alhndoğan 

Malatya 
M. Delikaya 

Elâzığ 
F. Karakaya 

Yozgad 
M. Ataman 

Konya 
S. Sayın 

Yozgad 
8. Eronat 

»m<i 
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Devre :XI 
İçtima : 3 S. SAYISI 41 

Çekerek'in Kadışehri nahiyesine bağlı Dabana köyünün 12 sayılı 
hanesinde kayıtlı Alioğlu 1.IV. 1936 doğumlu Hasan Seyhan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye Encümeni mazbatası (3/459) 

T. C. 
Başvekâlet 

Zat ve Yazı İşleri U. Md. 
H. No.: 5/4-1549 

23 . VII. 1959 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

16 . IV . 1956 tarihinde Tokad'm Almüs kazasına bağlı Gezgi köyünden Mehmetoğlu Ali Çoban'ı 
parasına tamaan boğarak öldürmekten maznun Çekerek'in Kadışehri nahiyesine bağlı Dabana köyü
nün 12 sayılı hanesinde kayıtlı Alioğhı, Dudu'dan doğma, 1 . IV . 1936 doğumlu Hasan Seyhan'm 
ölüm eezasma çarptınlması hakkında Zile Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmülT tasdikine 
ve sonraki kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 
16 . VII . 1959 tarih ve 22205 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 24 . I . 1959 gün 
ve Esas: 958/1481, Karar: 959/156 sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin dosyanın, dizi pusulası veçhile, 
bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

Adliye Encümeni mazbatan 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
,Esas No. 3/459 

Karar No. 22 

16 . 1 . 1960 

Yüksek Reisliğe 

16 . IV . 1956 tarihinde Tokad'ın Almüs ka
zasına bağlı Gezgi köyünden Mehmetoğlu Ali 
Çoban'ı parasına tamaan boğarak öldüren Yoz-
gad'm Çekerek kazasının Kadışehri nahiyesinin 
Dabana köyü hane 12, cilt 4 ve sayfa 79 da nü
fusa kayıtlı Alioğlu, Dudu'dan doğma, l.IV. 
1936 doğumlu bekâr, cahil, sabıkasız ve rençber 
Hasan Seyhan'ın Türk Ceza Kanununun 450/7 
nci maddesine tevfikan idam cezasiyle mahkûmi
yetine dair Zile Ağır Ceza Mahkemesinin 24 . 
IV . 1958 tarih ve 1958/17 esas, 1958/40 karar 
sayılı hükmü, Temyiz Mahkemesi 1 nci Ceza 

Dairesinin 24 . I . 1959 tarih ve 958/1481 Esas, 
959/156 karar ve 958/2313 tebliğname sayılı Ha
miyle tasdik olunmuş ve mütaakıp kanuni mua
melelerin ifası için dosya Başvekâletin 23.VII. 
1959 tarih ve 5/4-1549 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Riyasetçe encümenimize havale edilmiş bulun
makla muhtevası tetkik ve müzakere edildi: 

Dosya münderecatına, duruşma safahatiyle 
kararda gösterilen mucip sebeplere nazaran Meh
metoğlu Ali Çoban'ı parasına tamaan öldürmek
ten hükümlü Hasan Seyhan'a verilen idam ceza
sının Teşkilâtı Esasiye Kanununun 26 nci mad-



desi gereğince tahfifini veya kaldınlmasmı ge
rektirir sebeplerin bulunmadığı anlaşıldığından 
mezkûr cezanın infazı hususuna encümenimizce 
13 . I . 1960 tarihinde ekseriyetle karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Adliye Encümeni Eeisvekili B. M. Muharriri 
Çorum 

M. Kemal Biberoğlu 
Kâtip 

Manisa 
Â. Akın 

Kırşehir 
H. Çopuroğlu 

Balıkesir 
V. Asena 

Afyon K. 
0. Talu 

Gazianteb 
Muhalifim 
A. Şahin 
Kastamonu 

H. Dura 
Sakarya 
8. Dinçer 

Yozgad 
M. Ataman 

Bursa 
H. Bayrı 

izmir 
E. Kavur 

Konya 
H. özyörük 
Adana 

Muhalifim. Müebbet ağır 
hapse 

K. 
i tahvili reyindeyira 
Sarıibrahimoğlu 

Mardin 
M. A. Arıkan 

(S. Sayı» : 41). 



.Devre : XI £f% 
İçtima: 3 S. S A Y I S I : 4 2 

Edirne'nin Havsa Kazasının Kabaağaç köyünün 58 sayılı hanesinde 
kayıtı 1337 doğumlu Hasanoğlu Rasim Dik'in ölüm cezasına çarp

tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası (3 /487) 

T. C. 
Başvekâlet 11 . XI . 1959 

Zat ve Yazı î§leri Umum Müdürlüğü 
Sayı : 5/4-2413 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yaşar Bakan ile Maviye Üstünalp'ı aynı sebep tahtında taammüden ve bu suçu gizlemek mak-
sadiyle Hatice Bakan'ı kasten öldürmekten maznun Edirne'nin Havsa kazasının Kabaağaç köyü
nün 58 sayılı hanesinde kayıtlı Hasanoğln, Keziban'dan doğma, 1337 doğumlu Rasim Dik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Edirne Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve son
raki kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adliye Vekâletinin 24.X. 
1959 tarih ve 31976 sayılı tezkeresiyle gönderilen Temyiz Mahkemesinin 14 . IX . 1959 gün ve 
Esas: 1/19, Karar: 23 sayılı ilâmı ile bu i§e ilişkin dosyanın, dizi pus]ası veçhile, bağlı olarak sunul
duğunu saygılarımla arz ederim. ^ ş«ı<s>w*^^*. -s-

Başvekil 
A. M ender e a 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 16 . I . 1960 
Esas Na. 3/487 

Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

11 . IX . 1956 tarihinde Havsa'nın Çukur 
köyünde çadırda konaklamış bulunan Yaşar 
Bakan, Muaviye Üstüno]p ve Hatice Bakan 
(Üstünalp) ı taammüden paralarını çalmak ve 
suçun delil ve emarelerini ortadan kaldırmak 
kasdiyle öldüren Edirne ııin Havsa Faza sının 
Kabaağaç köyü hane 58, <ilt 6 ve sahif? 67 de 
nüfusa kayıtlı Hasanoğlu, Kezban'dan 1337 yılın
da Romanya Köstence kasabasında doğma, bo
şanmış, çocuksuz, cahil, kalaycılık yapar, sabıka
sız Türk ve islâm Rasim Dik'in Türk Ceza Ka
nununun 450/4, 5, 9 numaralı bentleri gereğin

ce, 4 ve 5 numaralı bentlerde mezkûr kanunun 
64/1 nci fıkrası nazara alınmak suretiyle idam 
cezasiyle mahkûmiyetine dair Edirne Apvr Ceza 
Mahkemesinin 29 . IV . 3959 tarih ve 959/130 
Esas ve 959/80 Karar sayılı hüküm, Temyiz 
Mahkmesi Ceza Umumi Heyetinin 14 . IX . 1959 
tarih ve 1/19 Esas, 23 Karar ve 959/2679 tebliğ-
name sayılı ilâmiyle tasdik olunmuş ve mütaa-
kıp kanuni muamelelerin ifası için dosya Başve 
kâletin 11 . XI . 1959 tarih ve 5/4 - 2413 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Riyasetçe encümenimize ha-



vale edilmiş bulunmakla muhtevası tetkik ve mü
zakere edildi : 

Dosya münderecatına, duruşma safahatiyle 
kararda gösterilen mucip sebeplere nazaran Ya
şar Bakan, Muaviye Üstünalp ve Hatice Bakan 
(Üstünalp) ı taammüden paralarını çalmak ve 
suçun delil ve emarelerini ortadan kaldırmak 
kasdiyle öldürmekten hükümlü Rasim Dik'e ve
rilen idam cezasının Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 26 ncı maddesi gereğince tahfifini veya kal
dırılmasını gerektirir sebeplerin bulunmadığı 
anlaşıldığından mezkûr cezanın infazı hususuna 
encümenimizce 13 . I . 1960 tarihinde ittifakla 
karar verildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reis Vekili 

Çorum 
Mustafa K. Biber oğlu 

Kâtip 

Bu M. Muharriri 
izmir 

E. Kavur 

Manisa 
Â. Akın 

Bursa 
II. Bayrı 
Kırşehir 

H. Çopuroğlu 
Yozgad 

M. Ataman 

Balıkesir 
V. Asena 

Gazianteb 
A. Şahin 

Konya 
H, özyörük 

Afyon K. 
O. Talu 

Kastamonu 
H. Dura 

Sakarya 
S. Dinçer 

Mardin 
M, A. Arikan 

(S. Sayısı : 43 ) 


