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23 . 12 . 1966 Cuma 

Sayfa 
1. — Geçen tutanak özeti 71:72 
2. — Gelen kâğıtlar 72 
3. — Yoklama 72 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 73 
1. — Köy İşleri Bakanı Sabit Os

man Avcı'nın, Y. S. E. Genel Müdürlüğü 
emrinde çalışan işçilerin ücretlerinin 
toplu iş sözleşmelerindeki iş ücretleri se
viyesinde olduğuna ve zamanında veril
diğine dair demeci. , 73 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuncr'in, ormanların korunması konu
sunda Anayasaya aykırı kararlar alındı
ğına, ağaçlandırılmıyan bir kısım orman 
bölgelerinin şahıslara dağıtılmak istenme
sinin orman tahriplerine sebcbolacağma 
dair demeci. 73:75 

3. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emrc'nin, Adıyaman'da hekim yok
luğu sebebiyle çekilen sıkıntı ve uğranı
lan can kayıplarına dair demeci ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Edip So-
munoğiu'nun cevabı. 75:7G 

kiler 
Sayfa 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi. 
(3/529) 76:77 

5. — 70D sayılı Özel Af Kanununun, 
genel af niteliğinde olması sebebiyle Ana
yasanın 131 nci maddesinin son' fıkrası
na aykırı bulunduğundan iptal cdildiği-
ğine dair Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğı tezkeresi. (3/530) 77 

G. — Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri ve bölge birlikleri ile Türkiye Tütün 
Ekicileri Genel Birliği kanun tasarısını 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyo
na, İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
18 arkadaşının aynı konudaki tekliflerinin 
havalesine dair Tarım Komisyonu Başkan
lığı önergesi. (4/127) (2/18) 77 

7. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğü ile Ziı-ai Mücadele ve 
Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağ
lı kurum, okul ve kuruluşlara döner ser
maye verilmesi hakkındaki kanun tasarı
sını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
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Sayfa 
eski üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 arka
daşının aynı konudaki tekliflerinin de ha
valesine dair Tarım Komisyonu Başkan
lığı 'önergesi. (4/128) (2/71) 77:78 

5. — Görüşülen işler 78 

1. — Maaş ve ücretlere geçici zam 
uygulanmasına dair kanun tasamsı ve İç
işleri, Millî Savunma, Maliye ve Plân ko
misyonlarından 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/250) (ıS. Sayı
sı : 165) 78,108:111 

2. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu 
ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler 
eklenmesi hakkında kamın tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/123) (ıS. Sayısı : 
106) 78:86 

3. — Giresun Milletvekili İbrahim 
Etcm Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mına kadro eklen'mesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sa
yısı : 80) 86:92 

4. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/272, 

•1/267, 2/375, 2/379; Cumhuriyet Senato
su 1/693) (Millet Meclisi S. Sayısı 168; 
Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı : 848) 92:95, 

112:115 

Sayfa 
6. — Sorular ve cevaplar 95 
A) Yazılı sorular ve cevapları 95 
1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-

hon'ım, Trabzon'un Araklı ilçesinde, 1966 
yılında bir polis teşkilâtı kurulması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükatı'm yazılı 
cevabı. (7/17) 95:96 

2. — Samsun Milletvekili Kâmran 
Evliyaoğlu'nun, Adalet Partisi İktidarı 
ııın vazifeye başladığı tarihten bugüne ka
dar temel atma veya tesis açma münase
betiyle kaç merasim terti'bedlldiğinc ve 
her birinin kaç liraya mal olduğuna dair 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Refct Sezgin'ln yazılı cevabı (7/208) 96:98 

3. — Ankara Milletvekili Ahmet Dal-
lı'nm, 1962 yılından elde kalan tütün mah
sûlünün ihracına imkân verilmek üzere 
'hazırlanan sirkülere göre ne miktar tü
tün satılmış olduğuna dair sorusu ve Ti
caret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu 
ile Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Te-
kin'in yazılı cevapları (7/233) 98:104 

4. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 
Koç'un, yurdumuzu resmen ziyaret etmiş 
bulunan Suudi Arabistan Enriri Faysal'-
m, Ankara'da kaldığı sürece, Anıt Kabri 
ziyaret etmek üzere, programa bir mad
de ilâve edilmemesi sebebine dair sorusu 
ve Başbakan Süleyman Demirci'm yazılı 
cevabı (7/238) 104:105 

5. -—• Manisa Milletvekili Muammer 
Erten'ln, 1965 yılı tütün piyasalarında, 
bölgeler itibariyle, Tekel ve tüccar tara- • 
fnidan ne miktar tütün mubayaa edildiği
ne ve müstahsilin eline geçen fiyat orta
laması ile Türkiye fiyat ortalamasının ne 
olduğuna dair sorusu ve Gümrük ve Te
kel Bakanı İbralhim Tekin'in yazılı ceva
bı (7/259) 105:107 
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UTANAK ÖZETİ 1. — GEÇEN T 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar Ege böl
gesi üzüm. ürünün, rutubetli olması ge
rekçesiyle TARİŞ tarafından satınalmması-
nın doğurduğu sıkıntılara ve bu konuda ge
rekli tedbirin alınmasına dair, 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu da, 
Y. S. E. Genel Müdürlüğü emrinde çalışan 
işçilerin ücretlerinin yetersiz olduğu ve za
manında verilemediği, Köy İşleri Bakanlı
ğının bu konuda tedbir alması gerektiği 
hakkında gündem dışı demeçte bulundular. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Komis
yonu Başkanlığının, İmar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere kurulan Ge
çici Komisyona Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun da katılmasına dair önergesi ka
bul olundu. 

Birlikte yapılması kabul olunan Millet 
Meclisi tutanaklarında ve ses bantlarında sah-

Sözlü sorular 
1. — Kars Milletvekili Sevinç Uüşünscl'in, 

Kars'ın merkez, ilçe ve köylerinden hangi
lerine, 1967 yılında, kaç okul yapılmasının dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/483) 

2. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, pancar çiftçisinin çalışmalarının iyi 
değrlendirilebilmesi için, pancar fiyatlarına 
zam yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. 06/484) 

3. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Pmarthisar Çimento Fabrikasında, 
C. H. P. Koalisyon hükümetleri ile A. P. Hü
kümeti zamanlarında kaçar aded işçi alın
mış olduğuna dair sözlü soru önergesi, Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/485) 

4. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Pınarhisar Çimento Fabrikasının, 
1965 - 1966 yılları içerisinde, istihsal ettiği çi
mentolarının hangi firmalara verildiğine ve 
halka pa'halı satılması karşısında ne gibi ted
bir alınmasının düşünüldüğüne dair sözlü soru 

tecilik ve tahrifat yapıldığı iddialarının tah
kiki için kurulması kabul edilen Meclis Araş
tırma Komisyonu ile bâzı komisyonlardaki 
açıklara üye seçimi yapılarak, adayların gös
terildikleri komisyonlara seçildikleri, 

Maaş ve ücretlere geçici zam uygulama
sına dair kanun tasarısının görüşülmesi ta
mamlanarak tümü açık oya sunuldu ise de 
çoğunluk sağlanamadığından oylamanın ge
lecek birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

23 . 12 . 1966 Cuma günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 18,48 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvdkili Sivas 
İsmail Arar Kâzım Kangal 

Kâıtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

önergesi, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/486) 

5. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
kesinleşmiş mahkeme kararlarının vaktinde in
fazını sağlamak ve böylece vatandaşların 
mağduriyetini önlemek üzere, her hangi bir 
tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sözlü soru önergesi, Adalet ve Millî Sa
vunma Bakanlarına gönderilmiştir. ('6/487) 

6. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in, 
Kars'ın merkez ve ilçelerine bağlı köylerine, 
J967 yılında, ne miktar köy yolu yapılmasının 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, Köy 
İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/488) 

Yazılı sorular 
1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 

Çankırı - Ankara karayolunun, yeni bir gü
zergâh tesbit edilerek, en kısa mesafeden ve 
en az virajlı bir standart yol halinde ne za
man yapılabileceğine dair yazılı soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (7/280) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığı 
Müsteşarının üzerinde, ayrıca 7 iş daha bu-

SORULAR 

— 71 — 
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lundugu hakkındaki haberlerin doğru olup 
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Enerji 

2. — GELEN 

TEKLİFLER 
1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 10 

arkadaşının, izmir ilindeki Örfü Belde Gedik ve 
zemin haklarının tasfiyesine dair kanun teklifi. 
(2/398) (İçişleri Komisyonuna) 

2. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
10 arkadaşının. 6831 sayılı Orman Kanununun 
geçici birinci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına ve bu kanuna geçici iki madde ilâvesine 
dair kanun teklifi. (2/399) (Adalet, Tarım ve 
Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
3. — Alman uyruklu Wilfried Herbrecht'in 

geri kalan cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (2/243) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 171) 

4. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz kaıbtıl düğme
lerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapı-ldı), 

I ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
I (7/281) 

KÂĞITLAR 

I 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet komisyonları raporları. (2/131) (Gün
deme) (S. Sayısı : 170) 

5. —• Hendek kazası Kemaliye mahallesi nü-
| füsunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu Fa

ik Özcr'in bakiye cezasının affı hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/244) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 172) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in Medeni Kanunun 253 neü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/346) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 173) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
I Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı-
I rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesi

ne dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/348) (Gündeme) (S. Sayısı : 174) 

BxYŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz vardır. Görüşmelere başlı
yoruz. 

»>9-tt 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Ba}kanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Kâzım Kan/yal (Sivas X Bedrettin Karasrkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 23 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

— 72 — 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Av-
cı'nın, Y. S. E. Genel Müdürlüğü emrinde çalı
şan işçilerin ücretlerinin toplu iş sözleşmelerin
deki is ücretleri seviyesinde olduğuna ve zama
nında verildiğine dair demeci. 

BAŞKAN — Koy İşleri Bakanı Sayın Sabit 
Osman Avcı, dünkü birleşimde bakanlığiylc il
gili olarak yapılan gündem dışı bir konuşmaya 
cevap vermek üzere gündem dışı söz istemiştir. 
Kendisine bu konuda söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 

AVCI (Artvin) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; dünkü birleşimde Tekirdağ Millet
vekili Sayın Kemal Nebioğlu'nun, Bakanlığı
mıza (bağlı YSE (Yol, Su, Elektrik) Umum 
Müdürlüğü işçilerinin aylık ücretlerinin zama
nında ödenemediği yolunda yapmış olduğu gün
dem dışı konuşmaya cevap arz ediyorum. Du
rumu etrafı ile Umumi Heyetinize arz ve izaha 
çalışacağım. 

Sayın Kemal Nöbioğlu, birçok vilâyetlere 
ödeneklerin veya ödenek gönderildiği halde 
nakdin zamanında gönderilememesinden müte
vellit işçi .ücretlerinin verilemediği yolunda mi
sal olarak ele aldığı Çanakkale Vilâyetine 
1 . 11 . 1966 tarihinde 15 000 lira nakit, 
22 . 11 . 1966 tarihinde 250 000 lira nakit, 
14 . 12 . 1966 tarihinde 89 159 lira nakit gön
derilmiş ve 1966 bütçe yılı ödenek yekûnu olan 
1 579 159 lira bu suretle tamamiyle nakit ola
rak vilâyete intikal ettirilmiştir. Ek ödenek ola
rak da 15 000 lira gönderilmiştir. 

Yine misal olarak alman vilâyetlerden To
kat vilâyetine 12 . 11 . 19G6 tarihinde 150 000 
lira, 22 . 12 . 1966 tarihinde 150 459 lira gön
derilmek suretiyle bu vilâyete ait bütçe yılı
nın 1 002 459 liralık ödeneği tamamiyle nakit 
olarak intikal ettirilmiştir. 

Yozgat vilâyeti, 22 . 11 . 1966 tarihinde 
150 000 lira, 22 . 12 . 1966 tarihinde 110 479 
lira gönderilmek suretiyle bu vilâyetin 910 479 
lira olan ödeneği tamamen gönderilmiştir. Ay
rıca Su İşlerinden 150 000 liralık ödeneğinden 
50 bin lirası 10 . 12 . 1966 da, ek ödenek ola
rak 500 030 liradan da 250 000 lirası 24.10.1966 
tarihinde, 250 000 lirası da 24 . 11 . 1966 tari
hinde gönderilmek suretiyle ilk ödenek ve ek 
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ödeneğin tamamı nakit olarak vilâyete intikal 
ettirilmiştir. 

Trabzon vilâyetine 14 . 11 . 1966 tarihinde 
250 000 lira, 21 . 12 . 1966 tarihinde 250 070 

: lira aimak üzere son ödenek gönderilmiş ve bu 
yıla ait 1 258 070 liralık ödeneğin tamamı 
nakit olarak gönderilmiştir. 

Eskişohlre 21 . 11 . 1966 tarihinde 182 O00, 
20 . 12 . 1966 tarihinde 200 000 lira gönderil-

I miş, ek ödenekten 500 000 lira ödeme emri git
miştir, sırası gelince nakit de gönderilecektir. 

Malatya vilâyetine, 9 . 11 . 1966 tarihinde 
25 OOü lira, 30 . 11 . 1966 tarihinde de 176 903 
lira gönderilmek suretiyle ödeneğin tamamı na
kit olarak intikal ettirilmiştir. 

Bakanlığımız camiasında çalışan işçi üc
retleri yetersiz seviyede olmayıp toplu iş söz
leşmeleri ile tesbit edilmiş yeterli seviyededir. 
Arz ederim, hürmetlerimi sunarım. 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
I in, ormanların korunması konusunda Anayasaya 

aykırı kararlar alındığına, ağaçlandırıhmyan bir 
kısım orman bölgelerinin şahıslara dağıtılmak 
ist enirce sinin orman tahriplerine sebebolacağına 
dair demeci. 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın Ali 
Rıza Uzuner, «Anayasamıza aykırı, ormanların 
tahribine yol açabilecek bâzı beyanların vuzu-

I ha kavuşturulması bakımından, Hükümetin ve 
Yüksek Meclisin dikkatini çekmek için gündem 
dışı söz istiyorum», diyor. Kendisine bu konu
da söz veriyorum. Buyurun Sayın Uzuner, lüt
fen 5 dakikayı geçmesin, efendim. 

1 ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Yüksek hu
zurunuzu, Anayasamızın 131 nci maddesine aykı
rı gömdüğüm bâzı beyan ve kararların Sayın 
Hükümetimizi ikaz ve Yüee Meclisin ıttılaına 
sunmak için işgal ediyorum. 

Ormansızlaşmanın çeşitli zararlarını çekege-
len bîır millet olduğumuza göre; ree.1 ve ideal 
fonksiyonları itibariyle ihtiyacımızı karşı'lamı-
yan orman varlığımızı korumaık, yeteni seviye
ye yükseltmek ve dög.rade ormaralammızı ıslah 
ötmek en önemli gayemiz ve millî bir görevi
miz olmak lâzoımgıelir. Bu zaruretten ve mazi-
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deki acı tecrübelerden ımülhem olarak, yine 
Anayasamızın 131 nci maddeısıi; ormanların ko
runması ve geliştirilmesine 'dair* esasları pren
sip ve hedefleri kesin ıhükümlere bağlıyarak 
ımillî bekamız ve ekonomik kalkınmamız için 
hayatî önem arz eden orman konusunu siyasi 
iktidarların tesirlinden ımasun kılarak (teminata 
ıbağlamııştır. Bütün ormanların gözetiminin 
ıDeıvlöte aidoilduğunu, Devlet ormanlarının Dev
letçe yönetileceğini ve işletileceğini; mülkiyet,. 
yönetim ve işletmemin özel kişilere devıredile-
'miyoceğini, ormanlara zarar verebilecek hiçbir 
faaliyet ve leyleıme müsaade eidilmiyeceğini, ya
nan arananların yerine yeni orman yetişirilecıeı-
ğini, ormanların tahribine yol açacak hiçbir 
siyasi propaganda yapılımıyacağım 131 nci 
ımadıde belirtmektedir. Telif ve tevil götürmez 
açık ve seçik bu prensiplere rağmen 20.11.1966 
tarihli Milliyet Gazetesinin «Plân hedeflerini 
Başlbakan imzalamadı» Başlıklı haberinin 
4 neü par agrafında ve Sayın Tanım Bakanına 
atfen, haber devam ediyor: «... ağaçlandınimı-
yan bir kısım orman 'bölgeleri köylüye dağıtı
lacaktır» denmektedir. Ayrıoa Sayın Tarım Ba
lkanı 22.11.1906 günü Amerikan leksperleriyle 
yaptığı toplantıda 2000 yılı itibariyle orman
cılık maıkro hedefleri konusunda - ki, bu 2000 
yılı bir süperplânlama şelkli olarak tezahür edi
yor - bilgi verirken; «mevzuat .değişikliği yolu 
ile bugün orman işçisi olarak .çalışan köylü
nün, bakım, imar ve ıdikim işlerinde vazifeli 
kılmak, ve onlara da bu 'vazifeleri karşılığında 
intifa halkkı tanımak zorundayız.» buyujrımuş-
lardır. Ve nihayet A. P. büyük kongresinde alı-
oıan kararların 48 ve 49 neu maddelerinde de 
(bu istikamette beyanlara raslanmaktadır. 48 nci 
/maddede; «Devlet baltalık ormanları köy tüzel 
kişilerince devredilecektir.» demektedir. 49 neu 
madde de «Tahribedilmiş orman sakalarımızı 
da aynı şekilde köylüye koruluklar tahsisi ve 
ımuhalfazası ile yeni ormanların meydana geti
rilmesine çalışacağız» ifadesi yer almaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet ıbaltaluk ormanlarının Orman Genel 

Müdürlüğünün yönetim ve denetimi altımda köy 
tüzel kişilerine devredileceği, talhribedilmiş or-
ım:a:n sahalarımızda «köylüye koruluklar tahsisi» 
gibi ifadelerin Devlet ormanlarının «Yalnız Dev
letçe yönetilir» değil, aynı zamanda «işletilir 
ve onların mülkiyeti devmlunaniıaz» şeklindeki 

Anayasa ilkellerinle aykırı olduğu gibi ıbu so
rumsuz ve Yüksek Meclislerin kararana ikti
ran icitmemiş beyanların tahrikinin tabiî Ibir (ne
ticesi olaralk ormanlarımızın tahribine yol aça
cağı ve yine 131 nci maddenin, «ormanlara za
rar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleıme müsa
ade edilemez» ilkesine de tamamen aykırı ol
duğu aşikârdır. 

Ayrıca, Sayın Tarım Bakanı tarafından be
yan edilen hususlarla parti -kongresinde alman, 
ıkısaca belirttiğim kararı ormanların tahribine 
yol açacak nitelikte gördüğümüzden ve siyasi 
propaganda mahiyeti taşıdığından 131 mci mad
denin sıon fıkrasındaki (ormanların tahribine 
yol açacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz) 
hükmüne aykırı 'görmekteyiz. (Bütün bu husus
ların Yüksıelk Mecliste tavzihi gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 
131 nci maddenin 4 nc!ü fıkrası (orman halk 

(münasebetlerimi radikal bir çözıüme götürecek 
çalışmaları yapmak) için, Anayasa Mahkemesi 
tarafından geçen 'dönem, vâki ısrarlı talepleri-
ıinize rağmen maalesef düzeltilmıiyerek, Yüksek 
Meclislerden çıkan 6831 sayılı Kanuna, or-ı 
imanlarımızın tahdit, tescil vie sınırlama işlerini 
gerçeklerimiz ışığımda düzeml'iyerek mevcut 
ıbıirçok dâvaları halledecıok nitelikteki ek 6 nci 
maddenin ve yeni bir orman kanunu tasarısını 
Yüksek Meclislere sunmak ve Ibu şekilde Ana
yasamız çorçeıvesinde halk - orman münasebet
lerini ıslah etmek gerekirken, yukarıda belirt-< 
tğimiz şekilde ihtiyar edilen yolun Anayasamı-' 
za aykırı olduğu kadar ormancılık temel pren-» 
siplerine ve memleketimiz gerçeklerine de aykı
rı 'olduğunu bilhassa işaret etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, beş. dakikanız 
doldu, bağlayınız lütfen. 

ADİ RIZA UZUNER '(Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Ormancılık teşkilâtından bekleldiğimiz çjok 
çeşitli ve şümullü hizmetlerin ifa edilmesi için, 
uzun emek sonucu hazırlanan reorganizasyon 
raporunun tatbiki ile alksıyan hizmetlerin tashi
hi .gerekirken, personel politikası yönlünden vâ
ki tasarrufların ormancılık prensipleri ile vıel 
(hattâ kanunlarımızın memurlara tanıdığı hak 
ve hukukla bağdaşmadığına da üzülerek işaret 
etmek isterim. 
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Diğer memleketlerden daha farlklı olarak, 
iısitikrarılıilık arz etmesi gerekeni ormancılıktaki 
ıpersıoınel politikası, vâki hatalı tasarruf şekil-. 
ileri, ıSayın Tanını Bakamımcuzın bugünün pren-
isiplerinıi, kanunları ve Anayasayı bir tarafa dit-» 
ımıesini; 2 000 yılının feza hesaplarına benzeır 
işlerle meşgul •oluşunun tabiî sonucuna bağla-
ımak ve uygun görmek mümkün değildir. Bir 
ıSayın Devlet Balkanımızın haberi olmadan par-
iti ile harikadan para çekerken yakalandığını 
'gazetelerde okuduğumuz iktidar partisine men-> 
sup tanım konusunda hiçbir formasyonu alımı-» 
yan malûm bir zatı müşavirliğe getiren... 

BAŞKAN — Sayın Uzunıer istirham ediyo
rum. 

ALİ UZUNER (Devamla) — Bağlıyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, okuyorsunuz. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Oiddî, 

-dürüst ve kabiliyetli olduğu sicilleri ile sabit, 
politik dalgalanmalara kendilerini kaptırmuyan 
ihaysi'yetli meslek mensuplarını halk ve hukuk 
dışı tutum ve davranışı ile görevlerinden uzak
laştıran, merkez ve taşra teşkilâtında anormal 
atamalarla anarşik ıbir ortam yaratarak parti 
baskısı kurmak gibi tehlikeli ve zararlı bir yo
lu ihtiyar eden Saıym Bahri Dağdaş'm tanım 
'camiasının başında bulunuşu, 'cidden bir talih-' 
sizlik olmuştur arkadaşlar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Lütfen bitiriniz efendim. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Saygı

lar sunanım (O. H. P. sıralarından .alkışlar, 
A. P. sıralarından'gürültüler.) 

3. — Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif 
Emre'nin, Adıyaman'da hekim yokluğu sebe
biyle çekilen sıkıntı ve uğranılan can kayıpları
na dair demeci ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Edip Somunoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Adıyaman Milletvekili Süley
man Arif Emre, «Adıyaman'da doktorsuzilulk 
yüzünden çekilen ıstırap ve sıkıntılara» değin
mek üzere (gündem dışı söz istemiştir, buyurun 
Sayın Süleyman Ariıf Emre.' 

Sayın Emre istirham ediyorum, beş dakika
yı geçirmeyin efendiım.. 

SÜLEYMAN ARlF EMRE (Adıyaman) — 
Muhterem arkadaşlarım, âni gelen felâketler 
vatandaşların can kaybına sebeb olduğu gibi, 
bir de tedricen devam eden, fakat ilmaller 

yüzünden ortaya çıkan bâzı can kaybı hal
leri vardır ki, eğer hakiki istatistikleri ya
pılabilse bunların zaman zaman gelen âfetler
den daha fazla vatandaşların kaybına sebe-
bolduğunu ispat etmek mümkün olur. Sadece 
Adıyaman'da 8 aydan beri yüz yataklı has
tane operatörsüz ve doktorsuz bulunmaktadır. 
Halen sadece göz doktora ve dişçi vardır. 
Hastalar, bilhassa kanama geçiren ve âni ka
zaya mâruz kalan hastalar, tedavisi müm
kün olduğu halde vefat etmektedir. Bana 
kadar intikal eden ve tesbit edebildiğim üç kişi 
kan kaybından vefat etmiştir. Antep'e, Ma
latya'ya kavuşması mümkün olmamıştır. Du
rumu Bakanlığa intikal ettirmiş bulunuyo
ruz. Bakanlıkta zaman zaman hakikaten tâ
yinler yapılmıştır. Fakat tâyin edilen he
kimlerimiz maalesef vazifeleri başlarına git
tikten bir müddet sonra istifa etmek sure
tiyle vazifelerinden uzaklaşmışlardır. Şu du
rum karşısında, Bakanlığın, tâyin yaptım, ar
tık bundan sonra vazifem nihayete ermiştir, 
doktor gitmiyor şeklinde bir mazeretle ya
rası kanıyan vatandaşlan kendi âkılbetle-
riyle başbaşa bırakması doğru değildir, ka
naatindeyim. Yalnız Adıyaman'da değil, mem
leketimizin muhtelif bölgelerinde arkadaşlar
dan yaptığımız tahkikata göre hastanelerimiz bu 
şekilde doktorsuz bulunmaktadır. 

Yanlız bilhassa şuna işaret etmek isterim 
ki, geçen sene Eylül ayında sağlık hizmetle
rinin sosyalleştirilmesJine dair Kanunun Adıya
man'da tatbiki cümlesinden olarak Adıya
man pilot bölge ilân edilecekti. Ve Bakanlık 
makamları hazırlıklarını buna göre yapmış
lardı. Faikat, sonradan, bilmediğimiz bâzı se
bepler yüzünden müdahaleler oldu ve Bakan
lığın takib ettiği politika dol ay isiyle pilot böl
ge olma işi tehir edildi. Bakanlığın bu ba
kımdan sorumluluğu vardır, bir. 

Saniyen, eğer vazifesi başına gitmiyorlarsa, 
vatandaşın kanayan yaraları hekimsiz kalı
yorsa, Bakanlığın yeni müeyyidiler getirmesi 
ve mutlaka sözünü teşkilatındaki görevlilere 

dinletmesi, dinletmeye çalışması, bunun ted
birlerini alması lâzımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN— Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı. Buyurun efendim. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI I 
EDİP SOMUNOĞLU Cumhuriyet Senatosu 
(Erzurum Üyesi) — Sayın Başkan, sayın arka- I 
daşlarım; I 

Adıyaman Hastanesinde operatör olmadığı I 
ve hastaların bundan dolayı başka yerlere I 
giderken vefat ettiklerinden arkadaşımız balı- I 
setti. Halen çok az olmakla beraber bâzı il I 
ve büyük ilce merkezlerinde noksan olarak I 
hekimlerimiz mevcuttur. Adıyaman'a da yeni I 
bir operatör tâyin edilmiştir. Uzun zaman ora- I 
da kalan alınmış, yerine yeni bir operatör tâ- I 
yin edilmiş ve bugünlerde de vazifesine başla- I 
anlık üzeredir veya bugünlerde başlamıştır. I 

Asıl mesele Doğuda ve mahrumiyet bölge- I 
İcrindcki hastanelerimize operatör, doğum I 
mütehassısı ve diğer uzmanları bulabilmek mc- I 
selesidir. Bunun için hemen son 5 - G aydan be- I 
ri devamlı olarak çalışmaktayız. Seminerler I 
yaptık. Hakikaten hekimlerimiz bu yerlere I 
sosyal şartları kâfi görmemekten, parayı az I 
bulmak ve saire sebeplerden gitmemektedir- I 
ler. Bunun için hastanelerde tedavi edici hc- I 
kimlikle diğer hekimliği ayırma çabası içindeyiz. I 
Muhtelif toplantılar yaptık ve bu devam et- I 
mektedir. Aksi takdirde bugünkü statü içeri- I 
sinde, yani bundan yüz sene evvelki prensip- I 
lcr dâhilinde, sistemler dâhilinde yürütülme- I 
nin imkânı yoktur ve olmadığı meydana çık- I 
mıştır. Onun için bu kanunlar, bu talimatlar I 
meydana gelinceye kadar, Ağrı, Adıyaman ve I 
bunun gibi birçak vilâyetimiz vardır, burala- I 
ra devamlı olarak muvakkat başasistanlardan I 
bilhassa operatör ve diğer lüzumlu mütehas- I 
sısları göndermekteyiz. Bu arada çok az bir I 
fasıla olmuştur. Yine simidi de Adıyaman has- I 
tanesine operatör gitmektedir. Diğer esaslı I 
çareler üzerinde çalışmaktayız, hürmetlerim- I 
le. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden Başkan- I 
lığın bâzı sunuşları olacak. I 

MUSTAA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Benim de gündem dışı söz talebim var. I 

BAŞKAN — imkân bulamıyoruz efendim, I 
lütfen bu gündem dışı söz mevzuunda bu ka- I 
dar ısrarlı olmayın, ısrar etmeyiniz. Bu husus I 
Başkanlığın takdirine kalan bir husustur. İm- I 
kân bulsak veriyoruz, imkân olmuyor, istir- I 
ham ediyoruz. j 
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MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Mevzu zamanında konuşulur efendim. 

BAŞKAN — Vermiyorum efendim, oturu
nuz lütfen yerinize. 

Muhterem arkadaşlarım bâzı arkadaşların 
izin talepleri vardır. Bu husustaki Başkanlık 
tezkeresini okutuyorum. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Başkanlık Divanının bu sözüne inanmıyorum. 
Bunu kaydedin, zabta geçsin. Söz vermiştiniz, 
söz vermek üzere. 

BAŞKAN —• Efendim, istirham ederim, ri
ca ederim, Sayın Akalın Başkanlığın takdiri
ne kalmış bir iştir efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Size söz vereceğim dediniz. 

BAŞKAN —• Söz verdiğim zaman diğer ta
lepler yoktu. Efendim, ağaç katliamı mı da
ha mühimdir, Adıyanman'da doktorsuzluktan 
ölen vatandaşın durumu mu? O talep gelince 
elbetteki öne aldım, istirham ediyorum, biraz 
saygılı olun. Umumi Heyetin de sükûnunu boz
mayın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Sizde tefrik yapmayın ama. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/529) 

BAŞKAN — Sayın üyelerden bâzılarının 
izin talepleri vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetle izinleri 
Başkanlık Divanının 22 . 12 . 1966 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Ferruh Bozbeyli 

Afyon Milletvekili Şevki Güler, 15 gün, ma
zeretine binaen, 19 . 12 . 196G tarihinden iti
baren 

Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu, 15 gün, 
hastalığına binaen, 14 . 12 . 196G tarihinden iti
baren 

Hatay Milletvekili Abdullah Çilli, 10 gün, 
mazeretine binaen, 12 . 12 . 19GG tarihinden iti
baren 

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin, 10 
gün, mazeretine binaen, 20 . 12 . 1966 tarihin
den itibaren 
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BAŞKAN — Efendim, Afyon Karahisar 
Milletvekili Sayın Şevki Güler'in mazeretine 
binaen ve 19 . 12 . 1966 tarihinden itibaren 
15 gün mazeretli sayılmasını kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Sayın Talât Köseoğlu'-
nun 14 . 12 . 1966 tarihinden itibaren hastalı
ğına binaen 15 gün izinli sayılmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Hatay Milletvekili Abdullah Cilli'nin 
12 . 12 . 1966 tarihinden itibaren mazeretine 
binaen 10 gün izinli sayılmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Saym Sabri Kes-
ldn'in 20 . 12 . 1966 tarihinden itibaren 10 gün 
mazeretine binaen izinli sayılmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 709 sayılı Özel Af Kanununun, genel af 
niteliğinde olması sebebiyle Anayasanın 131 nci 
maddesinin son fıkrasına aykırı bulunduğundan 
iptal edildiğine dair Anayasa Mahkemesi Başkan
lığı tezkeresi (3/530) 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlığı
nın bir kanunun Anayasaya aykırı olmasından 
dolayı iptal edildiğine dair tczckresi. Tezkereyi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosunun 40 üyesi tarafından; 

709 sayılı Özel Af Kanununun Anayasaya aykırı 
olduğundan bahsile iptali hakkında açılan dâva 
üzerine konu incelenmiş ve dâva konusu 709 sa
yılı Kanunun, genel af niteliğinde olması sebe
biyle Anayasanın 131 nci maddesinin son fıkra
sına aykırı bulunduğundan iptaline 19.12.1966 
gününde 1966/7 esas ve 1966/46 karar sayısiylc 
karar verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 

İbrahim Senil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Ge

nel Birliği kanun tasarısını görüşmek üzere ku
ruladı Geçici Komisyon, İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının aynı konudaki tek
liflerinin havalesine dair Tarım Komisyonu Baş
kanlığı önergesi (4/127), (2/18) 

BAŞKAN — Tarım Komisyonu Başkanlığın1" 
bir önergesi vardır. Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 

Birlikleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kanun tasarısını görüşmek üzere Genel Kuru
run 21 . 12 . 1966 tarihli 21 nci Birleşimde ku
rulması kabul edilen Geçici Komisyona, komis
yonumuzda bulunan ve aynı mahiyette olan İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleri ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği 
kanunu teklifinin de havale edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Sedat Akay 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuru
luşlara döner sermaye verilmesi hakkındaki ka
nun tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyona, Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üye
si Mehmet Ali Demir ve. 9 arkadaşının aynı ko
nudaki tekliflerinin de havalesine dair Tarım Ko
misyonu Başkanlığı önergesi (4/128), (2/71) 

BAŞKAN — Saym Tarım Komisj'onu Baş
kanlığının bir diğer önergesi vardır, onu da oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 

Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, okul ve kuruluşlara döner sermaye 
verilmesi hakkında kanun tasarısını gö
rüşmek üzere Genel Kurulun 12 . 12 . 1966 
tarihli 21 nci Birleşiminde kurulması kabul edi
len Geçici Komisyona, komisyonumuzda bulunan 
ve aynı mahiyette olan, Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşı
nın, Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, Zirai Müca
dele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüklerine 
bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye 
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verilmesi hakkında kanun teklifinin de havale 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Kocaeli 

Sedat Akay 

BAŞKAN — Efendim; Tarım Komisyonu 
Başkanlığının bu önergesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 26 Aralık 1966 Pa
zartesi günkü birleşim gündemine Yüksek Hâ
kimler Kurulu'na asil ve yedek üye seçimi mad
desi de alınmıştır. Şimdiden Yüce Heyetin bil
gisine sunarım. 

Gündeme geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Maaş ve ücretlere geçici zam uygulan
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân Komisyonlarından 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/250) 
(S. Sayısı: 165) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı tekrar açık 
oya sunulacaktır. Kutular sıralar arasında do
laştı nlacaktır. 

Gündemin diğer maddesine ıgeçiyoruz. 

2. - — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 saydı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve hu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106) (1) 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin /ve Komisyo
nun yerini 'almasını rica ederim. (Bu 'kamun mü
zakeresine daha evvel İbaişlanmiış ve tümü görü
şülmüş ve bitmiş, 'maddelere geçilmişti ve ikin
ci maddede yer alan ek Ibirinci madde komisyo
na iade edilmiş, Komisyondan 'gelen mietiıı tek
rar burada okunup müzakereisine başlanıldığı 
sırada Sayın Fethi Çelikbaş'ın !bir önergesi okun
muş, 'görüşülmüş ve 'sıra Sayın Nuri Kodaman-
oğlu'nun önergesinin olkummasma gelmiş idi. 
Şimdi bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
106 ısıra sayılı kanun tasarısının eik 1 nci 

maddesinin (B) fıkrasmdaJki 2 nci cümlenin 
aşağıdaki ışdkilde değiştirilımıcisini arz ve teklif 
ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodaman oğlu 

(1) 106 S. Sayılı basmayanı 1 . 8 . 1966 ta
rihli .122 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 

«Bu dillerden her ıhangi Ibirisinin resmî dil 
olmadığı Ibir memlekte atanacak olanlardan, 
ibu memleketin dilini Ibilen çıkmadığı takdirde, 
atanacakların ingilizce ve,Fransızca dillerinden 
(birisini fbilmesi gereklidir.» 

BAŞKAN — Efendim, komisyon ibu önerge
ye katılıyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON iSÖZCÜıSÜ ARİF 
A T A T J A Y (Adıyaman) — Katılmıyoruz lefen-
dim. 

BAŞKAN — Komisyon lönergeye katılmıyor. 
önergeyi oyunuza ısunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmıiyenler... Kaibul 'edilmemiştir. 

Efendim, Sayın Fethi Çolikfhajş'ın önergesini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci ek maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıda-

iki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 
tBurdur 

Fethi ÇeliMraş 

Çalışma müşavirlikleri ile ataşeliklerin ku
rulacağı ve sosyal yardımcıların 'çalıştırılacağı 
yerler Dışişleri Bakanlığının mütalâası alınmak 
suretiyle Çalışıma Bakanlığının teklifi ve Bakan
lar Kurulunun karariyle teslbit olunur. 

BAŞKAN — Efendim Komisyon İbu önergeye 
'katılıyor mu?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON ISÖZOÜSÜ ARİF ATA-
LAY (Adıyaman) — Katılmıyoruz. Daha önce 
de reddedilmiş vaziyettedir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, 'komisyon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmiycnler... Kaibul 'edilmemiştir. 

Efendim, komisyona iade »edilen ve komis
yonca tekrar tedvin edilerek 'gönderilen mad-
d'oyi tekrar okuyorum. 

(Ek madde 1 tekrar okundu.) 

— 78 



M. Meclisi B : 23 23 . 12 .1966 O : 1 

BAŞKAN — Efendim komisyondan 'gelen 
maddeyi dinlediniz. Maddeyi bu »şekli ile oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyen-
ler... Kalbul edilmiştir. 

Şimdi ikinci ek mıad'deye geçmeden önce, 
madde ıbirden sonra ve ök maddeden önce 'bâr ek 
madde 2 tedvini Sayın Ecevit tarafından teklif \ 
'edilmiştir. Bu önergeyi okutuyorum. 

ıSaym Başkanlığa 
S. Sayısı 106 sayılı kanun tasarlısında, ek 

madde 1 den sonra, aşağıdaki yeni 'maddenin, ek 
madde 2 olarak kabulünü; tasarıda dalha sonra 
gelen ek maddelerin sıra numaralarının da ona 
göre değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Zonguldak 

Bülent Ecevit 

Ek madde 2. — Sosyal yardımcılar arasın
da, ihtiyacı karşılıyacak sayıda, sosyal sigorta
cılık, sendikacılık ve din 'konusunda yetişmiş 
kimseler de bulundurulur. 

Sosyal sigortacılık alanında yetişmiş sıosyal 
yardımcılar, ek madde 1 in^(A) ve (B) bend-
lerindeki şartları haiz .olmalıdırlar; ayrıca, 
Sosyal Sigortalar Kurumunda 'en az 3 yıl sü
rekli çalışmış 'bulunmalıdırlar. 

Sendikacılık '.alanında yetişmiş sosyal yar
dımcılar ek madde 1 in (B) bendindeki şartları 
haiz olmalıdırlar; ayrıca, en az üç yıldır sürekli 
sendikacılık yapıyor durumda bulunmadırlar. 

Din konusunda yetişmiş sosyal yardımcılar, 
İlahiyat Fakültesini bitirmiş »olmalı; ayrıca ek 
madde 1 in (B) bendindeki şartları 'haiz bulun
malıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın Ecevit bir önerge ile 
önergesini izah sadedinde söz istemiştir. Bura
dalar mı Sayın Ecevit?.. Y'ok. Komisyon katılı
yor mu efendim Ibu önergeye ?... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARÎF ATA-
LAY (Adıyaman) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul i 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek madde ikiyi okutuyorum. 
EK MADDE 2. — Çalışma 'müşavirlikleri ile 

çalışma ataşelikleri, hizmetin 'özelliği itibariyle, 
müşavirliğin ve ataşeliğin ihtiyaç duyacağı Türk 
ve yabancı uyruklu doktor, avukat, uzman, ma
hallî kâtip, mütercim, da'kt'ilo ve hademe gibi | 

personeli sözleşmeli ıolaraJk çalıştırmaya yetkili
dirler. 

Yabancı memleket ımevzuat veya usulleri, 
sözleşmelerin elçilikler veya konsolosluklarca 
yapılmasını zorunlu kıldığı takdirde sözleşme
ler elçilikler veya konsolosluk'larca yapılır. 

Bu personelin, personel giderleri ile yönetim, 
yolluk ve giderleri ve diğer her türlü masraf
ları Çalışma Bakanlığı Bütçesine 'konulan öde
nek ile karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Efendim iki tane tadil önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ek madde 2 ye 

sendika temsilcisi ijbaresinin de eklenmesini 
saygı ile arz ve teklif ederiz. 

İzmir Ankara 
Enver Turgut Hasan Türkay 

Sayın Baişkanlığa 
Ek ikinci maddenin ikinci fıkrasının sonuna 

aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ede
rim. 

Niğde 
Rulhi Soyer 

İlâve fıkra : 
Ancak yapılacak mukavelelerin Çalışma Ba

kanlığınca onaylanması 'şarttır. 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık sırasına 
göre tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(İzmir Milletvekili Enver Turgut ve Anka
ra Milletvekili Hasan Türkay'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor 
mıı l)u önergeye ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF ATA-
LAY (Adıyaman) — Efendim, hangisi 'olduğu
nu anlıyamadık. 

BAŞKAN — Okuyayım -efendim, Sayın En
ver Turgut ve Hasan Türkay tarafımdan veri
len önergede «görüşülmekte olan tasarının ek 
madde 2 ye (sendika temsilcisi) ibaresinin de 
eklenmesini saygı ile :arz Ve teklif öderiz» di
yorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF ATA-
LAY (Adıyaman) — Efendim 1 nci maddeye 
ithal edildi. Lüzum yoktur kanısındayız. 
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Önergeyi HASAN TÜRKAY 
geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Tekliflerini geri alıyorlar. Ge-
rivcrilmiştir efendim. 

Diğer önergeyi, Sayın Ruhi Soyer tarafın
dan verilen önergeyi okutuyorum. 

(Niğde Milletvekili Ruhi Soyer-in önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF ATA-

LAY (Adıyaman) —• Katılmıyor uz. 
t*, 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kaibul 
etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek madde 2 yi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler...- Kaibul ctmiycnler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — Yabancı ülkelerde çalışan 
Türk işçileri ile eş ve gocuklarının işverenler 
tarafından yapılan sosyal yardımlar dışındaki 
sosyal, ekonomik, kültürel ve 'diğer çeş^li ihti
yaçlarının, zaruret görüldüğü ahvalde karşıla-
ndbilmesini temin 'bakımından Çalışma Bakan
lığı Bütçesine gorc-kli öd encik konulur. 

Bu gibi yardımların nelerden ibaret olacağı, 
bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihten itiba
ren 1. ay zarfında çıkarılacak yönetmelikte be
lirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiycnleri 
arz ediyorum. Sayın Nuri Kodamanoğlu, Sayın 
Abdurrahman Şeref Lâç. 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 

NURİ KODAMANOİLU (Yozgat) — Sarfı
nazar ettim. 

BAŞKAN — Sarfınazar ettiniz. 
Sayın Abdurrahman Şeref Lac? Yoklar. 

3 neü madde ile ilgili «bir tadil önergesi vardır, 
onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Oörüşülmckte olan Çalışma Bakanlığı kuru

luş ve görevleri hakkındaki Kanunun G ncı mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu ka
nuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının ek 3 neü maddesinin son fıkra
sında yazılı 1 aylıis müddet çok kısa olduğundan 
bu sürenin 3 ay olarak değiştirilin esini arz ve 
teklif ederim. 

Adıyaman 
Arif Atalay 

23 . 12 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF ATA
LAY (Adıyaman) — Efendim komisyon olarak 
bu önergeyi biz verdik. 

BAŞKAN — Komisyonun bu -tadil önergesi
ni oyunuza sunuyorum . : Kabul 'edenler... Ka
bul ctmiycnler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3 ü, kaibul ettiğiniz bu değişiklik 
önergesi ile birlikte, oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul ctmiycnler... Kabul edilmiş
tir. 

EK MADDE 4. — Çalışma müşavirlikleri ve 
çalışma ataşelikleri, 'büyülkelçilik, elçilik veya 
konsol («İlıkların bina durumu müsa.idolduğıı 
ta'kdiıde bu binalarda çalışırlar. Bina durumu 
müsaidolmaması halinde ayrı bina kiralarlar. 
Kiralanan binaların, kira, 'bakımı, sigorta gibi 
giderleri Çalışma Bakanlığı Bütçesine konula
cak ödenekle karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Nuri 
Kodamanoğlu söz istemiştir. Buyurun. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Vaz
geçtim efendim. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. 
Bir tadil önergesi vardır. Onu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
S. Sayısı 106 sayılı kanım tasarısında, ek 

4 ün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve * 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Zonguldak 
Bülent Ecevit 

Ek madde 4. — Çalışma müşavirlikleri ve 
çalışma ataşelikleri, büyükelçilik, elçilik, daimî 
delegelik, daimî misyon veya başkonsolosluk 
vo konsoloslukların bina durumları elverişli 
ise, bu binalarda ayrılacak dairelerde; bu bi
naların durumları elverişli değilse kira ile tu
tulacak bina veya dairelerde, ya da, bulunduk
ları memleketlerin ilgili resmî kuruluşlarınca 
karşılıklı anlaşma ile sağlanacak bina veya dai
relerde çalışırlar. Kiralanan bina veya dairele
rin kira bakım, ısıtma ve aydınlatma gibi gider
leri ve karşılıklı anlaşma ile sağlanacak bina 
veya dairelerin anlaşmada belirtilebilecek gi
derleri, Çalışma Bakanlığı bütçesine konulacak 
ödenekle karşılanır. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF 

ATALAY (Adıyaman) — Katılıyoruz, daha 
fazla vuzuh veriyor. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeye 
katılıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 4 komisyonun_ katıldığı ve Yüce 
Heyetin de kabul ettiği bu önergeye göre yeni 
baştan tedvin edilmiş oluyor. 

GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF 
ATALAY (Adıyaman) — Takrirde teklif edi
len şekli aynen kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Takrirde teklif edilen, komis
yonun ve Yüce Heyetin kabul buyurduğu bu 
şekli ek madde 4 olarak oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, memurlara avans 
verilmesi hakkındaki kanun tasarısı için yapı
lan açık oylama işlemi devam etmektedir. Oy
larını kullanmıyan milletvekilleri arkadaşları
mın, lütfen Başkanlık Divanının önündeki ku
tuya oylarını atmalarını rica ederim. 

Ek madde 5 i okutuyorum -. 
EK MADDE 5. — Çalışma müşavirleri ile 

çalışma ataşelerinin görevleri icabı verecekleri 
veya mukabele edecekleri ziyafet masrafları Ça
lışma Bakanlığı bütçesine konulacak ağırlama 
giderleri ödeneği ile karşılanır. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, bu mad
de üzerinde söz istemişsiniz. Buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tasarının bu maddesi dış temsilcilerin ziya
fet masraflarının ayrıca ödeneceğini öngör
mektedir. Bilindiği gibi bu tip masraflar, d IP 
temsilcilerin çoğu kere karşılaştıkları tabiî har
camalarıdır. Ancak, bu temsilcilere emsalli öde
nek, bu gibi hizmetleri karşılamak için veril
mektedir, ayrıca bu masrafların ödenmesin' 
yersiz bulmaktayım. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 5 nci ek madde üzerinde başkr 
söz istiven yok. Maddeyi oylarınıza sunuvo 
ram : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi tasarının 3 ncü maddesini okutuyo 
ram : 

MADDE 3. — B ukanuna bağlı 1 sayılı cet 
velde yazılı kadrolar Çalışma Bakanlığı kuru

luş* ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
na ek G050 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
deki kadrolara ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN'— Efendim, komisyon bu madde
ye ekli bir sayılı cetveli değiştiren bir önerge 
vermiştir. Bu önergeyi okutuyorum 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 4841 sayılı Kanunun 

G ncı maddesinin «D» fıkrasının değiştirilmesi 
ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarısının 3 ncü maddesinde be
lirtilen 1 sayılı cetvelin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesinin Genel Kurulun tasvibine sunul
masını saygiyle arz ve teklif ederim. 

Sözcü Geçici Komisyon Başkanı 
Adıyaman İstanbul 

Arif Atalay Kaya Üzdemir 

(Geçici Komisyonun değiştirişine bağlı cetvel) 

(1) Sayılı cetvel 
Aylık 

D. Görevin çeşidi Adedi Tutarı 

4 Yabancı memleketlerde çalış
ma müşaviri 4 1 250 

5 Yabancı .memleketlerde çalış
ma müşaviri yardımcısı 1 1 100 

5 Yabancı memleketlerde çalış
ma müşaviri 3 1 100 

G Yabancı memleketlerde çalış
ma müşaviri yardımcısı 2 950 

G Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşesi 6 950 

7 Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşesi yardımcısı 1 800 

7 Yabancı memleketlerde çalış
ma ataşesi 8 800 

8 Yabancı memleektlerde çalış
ma ataşesi yardımcısı 2 700 

8 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 20 700 

8 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (din adamı) 10 700 

8 Yabancı memleketlerde sos-
ya1 yardımcı (işçi sendika 
uzmanı) - 10 700 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı 20 600 
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Aylık 
D, Görovin çeşidi Adedi Tutarı! 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (Din adamı) 11 600 

9 Yabancı memleketlerde sos
yal yardımcı (İşçi Sendika 
uzmanı) 11 600 

10 Yabancı memleketlerde çalış
ma müşavirliği ve çalışma 
ataşeliği memurluğu '20 500 

•BAŞKAN — Madde üzerinde v̂ öz istiyen 
var mı? Yok. Madde ve cetvel üzerinde söz is
tiyen bulunmadığına göre, önce komisyondan 
ıgelen ve okunan cetveli oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi madde 3 ü, okunan cetveli ile birlik
te, tekrar oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 

'GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte çalışma müşaviri, çalışma ataşesi 
ve sosyal delege olarak vazife görenler, bu ka
nunla alınan çalışma müşavirliği, çalışma -ata
şeliği, müşavir veya ataşe yardımcılığı ve sos
yal yardımcılık kadrolarına atanabilirler. Bu 
atanmada ek madde 1 in yedinci fıkrasının (A) 
ve (B) bendleri hükümleri uygulanmatz. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, madde 
üzerinde söz istemişsiniz, buyurun efendim. 

BAŞKAN — 'Sayın Hilmi İşgüzar, siz de söz 
istemiştiniz. Buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Sayın Baş
kan, mulhterem milletvekili eri, geçici maddenin 
bilhassa Çalışma Bakanlığının kuruluş ve (gö
revleri hakkındaki kanunun en (önemli bir kıs
mını teşkil etmekte olduğu kanısındayız. Zira 
yenilik getiren bir kanundur bu ve bugüne ka
dar da hizim dış memleketlerde çalışan işçile
rin çalışma mazilerinin yeni olmasına rağmen, 
şikâyetlerin çok olduğu, sayın sorumlular tara
fından yakînen bilinmektedir. Bunların, mis
yon olarak yanlarında çalışan kişilerin durum
ları da bellidir. Bu itibarla, yeni kadrolar ve
rilirken, her şeyden evvel, bugüne kadar ak
saklıkların giderilmesini temin maksadiyle, bil
hassa ek 1 nci maddenin 7 nci fıkrasının (A) 
ve (B) bencilerinde yer alan vasıfları haiz olan 
insanların buraya atanmaları gerekir. Yoksa 
müşavir olarak çalışanlar, yanutta işçi ataşesi 
olarak orada şu veya 'bu şekilde bulunanlar 
ile bunların yardımcısı mahiyetinde vazife alan 
insanların, hu kanun çıkar çıkmaz, mevcut 
kadrolara getirilmesi doğru olmaz. Bu bakım
dan ısaym 'geçici komisyonun değişiklik oLa-
rak getirmiş olduğu «geçici madde 1 in 7 nci 
fıkrasının (A) ve (B) bendleri uygulanır» 
şeklinde düzeltilmesi çok daha yerinde olur. 
Ya bunu lböylc kabul ederiz, değilse Hükümetin 
getirmiş olduğu teklifin hiçbir sakıncası olma
ması gerekir. Zira hukuk ve adalet ölçülerine 
uygun olarak, daha önce çalışanların müktesep 
haklarının korunması icabediyorsa «atanır ke
limesi» kesinlikle yer alır, «atanabilir» demek, 
daha önce çalışan müşavirlerden, yardımcıla
rından veya ataşelerden istenilenler atanır, is-
tenilmiyenler (atanmaz anlamını taşır. Hal
buki bendenizce bunun bilhassa Geçici Komis
yon tarafından kabul edilerek, yenilik arz eden 
(bir geçici madde olduğuna göre, (A) ve (B) 
bendleri hükümlerinin uygulanması yerinde 
olurdu. Benim maruzatım bundan ibarettir, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici maddeden «bu atanmada ek madde 

1 in yedinci fıkrasının (A) ve (B) bendleri hü-

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlar, tasarının bu maddesi, 
halen dış memleketlerde bu hizmeti görmekte 
(bulunan zevatın, bu kanunun aradığı şartları 
taşımamalarına rağmen, mevcut kadrolara atan
malarını öngörmektedir. Halbuki bu kanun, 
böyle bir hizmeti mükemmel yürütebilmek için 
birtakım vasıfların aranmasını gerektirmiştir 
ve bu maksatla vasıflar saymış, ilgili maddesi
ne koymuştur. Daha önce bu tip hizmetlere bir
takım başka usullerle atanmış olan zevatı, bu 
vasıfları .taşımamaları halinde, mevcut kadro
lara yerleştirmek hatalıdır, hizmeti aksatıcıdır 
ve buna cevaz verilmemelidir. Bu hususu arz et
mek için huzurunuzu işgal ettim. Teşekkür ede
rim. 
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kümleri uygulanmaz» kaydının kaldırılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

iSaym Başkanlığa 
S. Sayısı 106 .kanun tasarısında, geçici mad

deye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Zonguldak 
Bülent Ecevit 

Yurt dışındaki işçilerimizin çalıştığı ül
kelerde ihalen ,görevli din adamlarından, bu ka
nunla din konusunda yetişmiş sosyal yardım
cılarda aranan şartları haiz bulunanlar, sosyal 
yardımcı olanak, Çalışma Bakanlığı kadrosuna 
alınırlar. Bu şartları haiz olmıyanlar, en goç bir 
yıl içinde din konusunda yetişmiş sosyal yar
dımcı veya yardımcılar kendi yerlerine gönde-
rilinceye kadar, 'bulundukları ülkedeki çalışma 
müşavirlik veya .ataşeliklerine bağlı olarak gö
revlerine devam edöbilirler. 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri tekrar 
'okutup, oylarınıza sunacağım. 

(Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanıoğlu'-
nun önergesi tekrar .okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF 

AT ALAY (Adıyaman) — Katılmıyoruz efen
dim. İntikal devresinde geri çekmek zarureti 
olacaKtır. Bu yönden katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
mıyor, Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Ka'bul etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ARİF 

ATALAY (Adıyaman) — Katılmıyoruz efen
dim. Zaten sosyal yardımcılar için, din. adam
ları için şartlar mıe-vzuuibahis değildir, (her an 
için atanabilirler. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmı
yor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 

I MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul 

I edilmiştir. 
5 iici maddeyi okutuyorum. 
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini 

I Bakanlar Kurulu yürütür. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
I Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunu-
I yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Katbul 
I edilmiştir. 
I İki arkadaşımız tümü üzerinde söz istiyor, 
I Sayın İlyas Kılıç ve Sayın Kemal Nebioğlu. 
I Siz efendim tasarının (lehinde mi aleyhinde mi? 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Le
hinde efendim. 

BAŞKAN — Kemal Netbioğlu buyurunuz 
efendim. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin içinde bulundukları koşullar
dan Hükümet bilgi sahibidir. Kanun tasarısı
nın gerekçesinde yazılı olduğu üzere yurt dı
şındaki işçilerin bulundukları ülkeler Federal 
Almanya, Holânda, Belçika, İsviçre, Avustur
ya, Fransa ve İsveç'tir. Bunlardan Federal Al
manya ile 30 . .10 . 1961 tarihinde, gerekli 

I anlaşma imzalanmış fakat, bu tarihten önce 
I 23 . 6 . 1961 tarihinden itibaren yani, anlaşmadan 

önce bu ülkeye işçi gidiği 'başlamıştır. Bugün 
yurdumuzda çözümlenmesi gereken en önemli ko
nulardan biri hiç şüphesiz kaybolan işgücü-

I dür. Bunun dış ülkelere gönderilmesi sure
tiyle değerlendirilmesi ayrı bir konudur. Ancak 
meselemizle ilgili bulunan yanı hu üzülerin so
nuçlarına, kısa da olsa, değinmekte yarar var
dır. 

Son ıgünlerde kamu oyuna akseden durum, 
Federal Almanya'da çalışmakta olan işçileri
mizin işsizlikle karşı karşıya gelmiş olmaları
dır. Bu beklenen ,bir olaydır. Ancak, bu konuda 
Hükümetin davranış ve tutumunu öğrenmek 
mümkün olmamıştır. Duyduğumuza, göre, federal 
Almanya'daki işsizlik sorunu üzerinde duran Al
manya'ya işçi sevk eden ülkelerden İtalya bunu 
bir problem olarak kabul ederek Almanya Fe
deral Hükümeti ile (bakan seviyesinde yaptıkları 
'görüşmelerde sağladıkları avantaj en son kendi 

8 3 -
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işçilerinin işlerine son verme gibi olumlu bir so
nuç olmuştur. 

Çalışma Bakanı Sayın Erdem'in konu hak
kında bilgi vermelerinde }rarar vardır. 

Almanya'da meydana galen iktisadi buhran 
dolayısiylc bu ülkenin işçi davetinde vukubu-
lan azalma, bu yoldaki umutlarımızı ve işsiz
liğe çare bulma yollarından birinin tez elden 
gitmesine seböbolmuştur. Palyatif tedbirlere bel 
hağlarnanm sonucudur bu. Avrupa'da çalışan 
işçilerimiz meselesi movzubaıhsolmasa bile, ça
lışma ataşeliklerinin ihdası müşavirliklerin ih
dası bir gerektir. Bugün dış ülkelerde büyük 
bir süratle gelişen sendikal mücadele ve sendi
kalar vardır. Bunların kendi kamu oylarına 
etkenliğinin önemi açıktır. Ayrıca hu örgüt
lerin dünya kamu oyundaki etkileri de gittikçe 
gelişmektedir. Kanun tasarısını ıbu açıdan da 
değerlendirmek zorunluğu vardır. Bugüne de
ğin, konu. Dışişleri Bakanlığı ilgililerin 'mese
lelere eğilme derecelerine bağlı kalmakta idi 
Bunun no decreede yeterli olduğu hususu ol
dukça su götürür durumdadır. Bu sebeple ku
rulacak müşavirlik ve ataşelikler, sadece yurt 
dışındaki işçilerimizin sorunları ile değil, aynı 
derecede bulundukları ülkelerdeki işçi hareket
leri ve bunlarla ilgili konularda da görev yük
leneceklerinin göz önünde bulundurulmasında 
bir zorunluk vardır. 

Oakşma Bakanlığına bağlı ilgili dairenin 
yayınlamış olduğu bir raporda ki, bir bölümü 
okumak suretiyle yurt dışındaki işçilerimizin 
sorunları hakkında çok genel bir bilgi sahibi 
olabiliriz. Raporda aynen: «Yurt dışında, çe
şitli memleketlerde, değişik iş kollarında, de
ğişik şehirlerde ve değişik şartlar altında çalış
makta olan işçilerimizin çeşitli problemlerini 
ne yazışmalarla, ne de bu memleketlerde vazi
feli ve gayrı kâfi teşkilâtlarımızla tcsfbit, ta
kip ve halletmek mümkün değildir» denilmek
tedir. İlgili daire raporunun* bu kadar açık ve 
seçik şikâyeti üzerine sadece bu hususta fazla 
bir şey ilâvesini zait addederim. 

Batıya giden işçilerimizin hangi ülkede olur
sa olsun müşterek şikâyetleri vardır, istek
leri ve dertleri vardır. Bunların bir çoklarının 
halli, çalışma ataşeliklerinin mevcudiyeti ile 
ilgili değildir. Bakanlıkların biraz ilgi ve him
metiyle çözüme vardırılabilir, 

1. İşçilerimiz hangi ülkede çalışırsa çalış
sın önde gelen, dert ve şikâyet, o ülkenin ken
di işçilerine uyguladığı iş şartları ve ücretlerin 
uygulanmamasıdır. Lojman meselesinde, asga
ri ücretlerin uygulanmasında bunlar kesinlikle 
ortaya çıkmaktadır. 

2. Bulundukları ülkelerin mevcut iş mev
zuatını bilmeden doğan şikâyetlerdir. 13u ko
nuda yeterli bilgiye kavuşmadıkları için hakla-
larının nelerden ibaret olduğunu bilmemekte, 
bu suretle de bâzı yerlerde gerçekten sömürül
mektedirler. Müşavirlik ve ataşeliklerin bu 
yönde getireceği yarar cihetteki elle tutulur 
olacaktır. 

3. Yurt dışında çalışan işçilerimize tasar
ruf yapabilecekleri sınır tesbit edilmiştir. Al
manya'da bu miktarın % 30 a çıkarılması işçi
ler tarafından istenmektedir. 

4. İşçiler, meslekleri ile ilgili makina ve 
araçları, yurda getirebilmek için konmuş bulu
nan İÜ 000 liralık tahdidin artırılmasını iste
mektedirler. 

5. Bulundukları ülkelerden gönderdikleri 
paraların yerlerine zamanında • varmamasından 
müştekidirler. 

G. İşçilerin yurdumuzda uygulanmakta 
olan mesken kredisinden yararlanabilmeleri 
için yurda dönmeleri gerekmemelidir. Bunla
rın ailelerinin yurdumuzda oturdukları düşü
nülürse, mesken kredilerinin bunlar için de uy
gulanmaması için ileri sürülen gerekçe yeterli 
değildir. 

7. Lisan kifayetsizliği dolayısiyle, işyerle
rinde, hastahanclerde, resmî daireler ve sendi
kalarda güçlükler karşısmdadırlar. 

8. Bulundukları ülkelerin sosyal mevzuatı, 
işçilerimize gerekli şekilde uygulanmamakta 
ve bunun zarar ve sıkıntıları ile karşı .karşıya 
gelmektedirler. 

9. Turist pasaportu ile giden işçilerin daha 
az ücretlerle çalışmaları ve İş Bulma Kurumu 
kanalı ile giden işçilerle kötü bir rekabet içine 
girilmesidir. İşverenler de bu işçileri çıkarla
rına daha uyduğu için almaktadırlar. 

10. Yeraltında çalışmak için giden işçilerin 
yer üstünde çalışmalarına müsaade edilmemesi 
konusu da şikâyetlerin içine girmektedir. 

11. Vizelerin illerdeki iş bulma kurumların
da yapılması şikâyeti ve dileği ise yaygındır. 
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Sayın milletvekilleri; arz etmiş olduğum iş
çilerimizin genel şikâyetlerinin bâzılarının çö
züme vardırılmasmda şüphesiz çalışma müşavir
lik ve ataşelere düşecek görevler olacaktır. Ata
şelerin bunların üstelerinden gelebilmeleri en 
iyi dileğimizdir. 

Öncelikle gelen lisan ve ilgili ülkenin sosyal 
mevzuatını bilmek, meselelere karşı yeterli 
bilgi ile donatılmış olması şarttır. Hiç şüphesiz 
bu kanun tasarısı, *bir boşluğu dolduracaktır. 
Ancak, önemli olan uygulamadır. Uygulama, 
kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelerde 
ve maddeler görüşülürken yapılan dilekler ve 
ileri sürülen hususlar nazarı dikkate alınarak, 
böylesine bir uygulamaya gidilirse, bu takdirde, 
yarar nisbeti elbetteki artacaktır. Kanunlar ne 
kadar mükemmel olursa olsun, uygulama iyi 
ve gerekli olmazsa, arzulanan iyilikler rafta 
kalır, hayata inmez. İlgili dairenin yayınlamış 
olduğu rapordan bir iki prağrafla, Batıda ça
lışmakta olan işçilerin durumlarını derleyip top
lamak arzusundayım. Bir paragrafta: «Burada 
bâzı firmaların lojmanları yatılacak gibi değil
dir. Ücretler düşüktür, saat ücreti 10 - 20 Şiling 
arasındadır. Ayda 1 280 Şilinğ ile bir vatan
daş burada yaşıyamaz. Aynı işi yapanlar ara
sında fark görüyoruz. Sorduğumuz zaman, 
işveren bize cevap vermediği gibi, tercüman 
•da bke faydalı olamıyor. Taş ocalklarında çalı
şan işçiler büyük koğuşlarda, tahta ranzalar 
üzerinde ve ot yataklarda yatıyorlar. Yatak kı
lıfları çuvaldan, üzerinize pis battaniyeler-veri
yorlar. Musluk, yok, el ve yüz yıkayacak yer 
yok, tuvalet yok, yemekler kötü, elimize 
900 T.l. sı geçiyor.» 

Sayın- Çalışma Bakanının yurt dışına yapmış 
olduğu tetkik gezisi ile ilgili raporda, işçilerle 
ilgili geniş şikâyet ve dilekler mevcuttur. Hiç 
şüphesiz bunlardan bir kısmının yurdumuz için
de çözümlenmesi gerekmektedir. Bir kısmının 
çözümlenmesi ile müşavirlik ve ataşeliklere dü
şen görev olacaktır. Bu arada, bilhassa Fede
ral Almanya'da başgösteren işsizlik sorunu üze
rinde çok kısa durmakta yarar vardır. Batı 
Almanya işçi - işveren ilişkilerini düzenliyen 
Federal Enstitünün Başkanı Anton Sabin'in ifa
desine göre, önümüzdeki Ocak ayında haliha
zırda mevcudolaıı 371 bin işsiz adedinin 
500 - 600 bine çıkacağını ifade etmektedir. Bu 
konu 1967 bütçemizin gerekçe kitabının 

I 76 ncı ve 77 nei sayfalarında da kapalı bir şekil-
I de ifade edilmektedir. Müsaadelerinizle bu ko-
I ııu ile ilgili pragrafı okumak arzusundayım. 
I «38 numaralı tabloda da görüldüğü gibi, İş 
I ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile yurt dışına 

1964 te 66 176, 1965 te 51 6S2 kişi çıkmış bu-
I Ilınmaktadır. 1966 yılının Ocak - Eylül devresi 
I içinde yurt dışına gönderilenlerin sayısı ise; 
I 1965 in aynı devresindeki 39 816 karşılık 
I 30 603 tür. Bahis konusu devreler itibariyle 
I yurt dışına çıkanların sayısında 1966 da, 1965 e 
I nazaran % 23 nisbetinde bir azalma müşahede 
I edilmekte ve bu hal Batı - Avrupa memlcket-
I lerinin iş gücü talebindeki azalmadan ileri gel-
I mis bulunmaktadır.» 
I Sayın milletvekilleri, iş gücü talebinin azal

ması demek, hiç şüphesiz, daha az işçiye ihti-
I yaçları olması demek ve bizim ülkemizden de 
I daha az işçi talebinde bulunmak demektir. Bu, 
J gittikçe azalacaktır. Hiç şüphesiz kurulmakta 
I olan müessese, sadece Batı'da çalışmakta olan 
I işçilerimizle ilgili değildir. Biz böyle anlamak

tayız. 
I Dileğimiz : Bir boşluğu dolduracak olan ka-
I nun tasarısının, arzulanan şekilde uy gul anması -
I dır. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üze-
I rinde ve aleyhte Sayın Nuri Kodamanoğlu, bu-
I yurun. 

NÜRlt KODAMANıOĞDU (Yozigalt) — Sayın 
I Başkam, Sayın nıillötvefeililerıi; 'gerçekten soni 
I d'CTeee ciddî bir ihtiyaca eevap vermek meıvki-
I inde olan bu tasaırı, birtakımı ikazlar dükkalte 

ailınalbiteeıydi, ıhem. hizımıetıe en uygun şeklini 
I bulacak, ıhem de bendenizin müıspıet oy verıme-
I ım.e imklân 'Verecekti. Maalesef tasarı, bintalkıım 
I tezatları ihtiva eder durulma 'girmiştir. Şöyle ki, 

tasarının dk birinci maddesinde bu çeşit hiz*-> 
metleri yapabilecek insanda en az aranması ge-
neken vasıflar sayılmaıştır. Bunlardan meselâ ıen 

I önemli ikisi (<a) yo (Ib) fıkralarımda yazılıdır. 
I Bir öğrenim görmüş olmak, bu ıbizmötle ilgili 

'bintalkıım mükltesebatı bulunmak, bu sahada ye-
I tişmiş almak (a) fılkrasıında yazılıdır. Öte yan-
I dan, ıgittiği meımleıketite iışgörmenin en vazgeçil

mez vasıtası olan dil bilinmek mecburiyeti de 
I (Ib) fıkrasında yazılıdır. Bunlar niçin istenmiş-

ıtiH Bu hizmetin ifası için, sakınılmaz omecfcu-
I niyetlerdir de, ondan kteniimiştir. Buna karşı-

85 — 
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lık geçici maddede we demiyor? Şu anda (a) 
(ib) fıkralarında yazılı vasıfları taşımıyor ve 
fakat her nasılsa buralara, (böylesine hizan/eltiler 
için, tâyin edilmiş zevatı, bu vasıfları taşısın 
taşımasın, bu kanunun getirdiği kadrolara ıtâ-
yin leıdelim diyoruz. Aslında ya vasıfların aranı
lmasında samimî değiliz, ya geçici ımadde ile bu 
'vasıflardan yoksun kişileri bu kadrolara tâyin 
(etmekte haksızız. Bunun başka bir mantıki iza-
Ihı yolktur sayın arkadaşlarım. Hiç şüphesiz sa
yılan vasıfların ne kadar lıakllı olduğu hepimiz
ce bilindiğine göre, geçioi maddenin yerısıizliği 
açıktır. Aslında biz bu nevideın hizmetlere ıhiç 
olmazsa şu iki vasfı taşımıyan kişilerin neden tâyin 
edildiğinden şikâyet edeceğimiz yerde, enlan 
ıbu kadrolara tâyin etmek suretiyle, heım Sa
yın Bakanı birtakım vasıfsız insanları tasfiye 
etmekten alıkoyuyoruz, hem de bu vasıfsızları 
hakları olmıyan birtakım imkânlara kavuşturmuş 
'Oluyoruz. Bendenizin mâruzâtım ve takririm, 
'Sayın Bakana, her nasılsa tâyin edilmiş, fakat 
>bu hlzimetller için hazır olmıyan insanlardan 
ıkurtulması için Ibir imkân gcitirımıök idi. Şu bir 
lyıllik tatbikat göisterımelktedir ki, muhalefet sı
lalarından kanunların daha iyi tedvini yolun
da gelecek mâruzât, çok kere koımisyonlarda 
titizlikle dikkate alınıp itibar görmemektedir. 

Bu, bir temayülden olacalk, başka 
çeşidini izalh edeımiyorum. 'Maalesef tasarı, hiz-
ımetlerii gereği gibi yürütmeye elverişli bir bün
yeye varamadı. Bunun üzüntüsü içerisinde men
fi oy kullanacağımı saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının 
(tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tasarı 'Meclisimizce kalbül edil
miştir. 

3. — Giresun Miilletvekili İbrahim Eteni 
Kütçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmma kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/244) (S. Sayısı : 80) 
(D 

BAŞKAN — Sayılı Hükümet ve Komisyon 

(1) 80 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

lütfen yellilerini alsınlar efendim. Raporun da
ğıtılması tarihi 28 Şubat 1066 dır. Teklifin tü
mü üzerinde söz istiyen... 

Sayın Aslbuzoğlu, buyuran efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ŞEVKET ASBUZ-

OĞLU (Eskişelıir) — Sayın Başkan, Sayın mil
letvekilleri; Devlet ımıeımurları aylıklarınım tev
hit ve teadülüne dair olan 36Ö6 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin Emniyet Gıenel Müdürlü
ğü kısmunda değişiklik yapılmasına dair olan 
Sayım Giresun Milletvekili Eteni Kılıçoğlu ve 
arkadaşlarının tclkliifi üzerinde C. H. P. Meclis 
Grupıı adına ıgürüşlorimizi arz edeceğiz. 

Mahiyet itibariyle Emniyet Teşkilâtının 
kısmen de olsa mühim bir ihtiyacına cevap 
verdiği için teklifi çok yerinde görmekteyiz. 
Yalnız, gerekçede bahsedildiği gibi, bu teklif 
emniyet müdürlerine birer yardımcı vermekle 
kalmayıp daha mühim bir vazife ifa ettiği 
için, teklifi yapan arkadaşları, Grupumuz 
adına ayrıca tebrik etmek istiyoruz. O da şu
dur : 

30 - 31 sene evvel teşekkül etmiş bulunan, 
çok ulvî m aksa ti arla kurulmuş bulunan, Po
lis Enstitüsü kendi mezun ettiği elemanların 
meslek içerisinde yerlerini bulamaması ve ya
vaş yavaş kıymetini kaybetmeye başlaması 
yüzünden gerek buranın hocalarının ve ge
rekse mezun olan talebelerinin üzüntüsüne ya
kından şahidolmaktaydık. Zira, bu enstitü, muh
telif kısımları ile teşekkül ederken, burada baş-
komiserlik mertebesine gelmiş, durumu müsai-
d(/lan arkadaşları yüksek tahsil kısmına vermek 
ve netice itibariyle emniyet müdürü yetiştirmek 
gayesi hedef tutulmuş idi. Ama tatbikatta gö
rüyoruz ki, buradan mezun olan arkadaşlarımız 
birinci sınıf emniyet amirliğinden öteye gide-
meinenin, emniyet müdürü olamamanın üzün
tüsü içindeydiler. 

İşte bu teklif, mahiyeti itibariyle, 85 tane 
üçüncü sınıf emniyet müdürü kadrosunu Emni
yet Teşkilâtına, ilâve etmekle bu tıkanmayı ön
lemek ve bu arkadaşların önünü açmak, mes
lekte ilerleme imkânını sağlamak yönünden ha
kikaten büyük bir ferahlık getirmiş olması do-
layısiyle tebrike şayan gördüğümüzü tekrar ifa
de etmek isterim. 

Yine bu teklif diğer bir yönden, daha mü
him bir hizmete cevap vermektedir. O da ge
rekçede de kısmen, kısa kısa pasajlar halinde; 
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ifade edildiği gibi, bugün gelişen cemiyette em
niyet hizmetlelinan devamlı surette çoğaldığı 
bir zamanda bu işlerin tedvirine memur olan 
lemniyet müdürü arkadaşlarımızın bu çoğalan 
işleri, gertek hâdiselerin zuhuruna meydan ver
memek için mâni zabıta vazifesi görme yönün
den, gerek vukua gelmiş hadiselerin vaktinde 
adlî ime re ilere veya yetkili kanun mercilerine 
siev'k edilmesi yönünden, gerekse diğer umumi 
protokole ait işlerini ıgürmek gibi, çeşitli ve 
hakikaten yorucu hizmetler içinde, büro hiz
metlerinin aksadığını görmekteyiz. Çok kere 
bu arkadaşlarımızın büro hizmetlerini tercih 
ederek, diğer vazai'fıi ihmal etmek suretiyle, 
büyük bir aksaklığa meydan vermekte olduk
larını müşahade etmekteyiz. Bunun sebebi de 
arkadaşlarımızın yetişkin, kifayetli yardımcı
ları bulunmadığı için mecburi olarak büroya, 
bağlanıyorlar Ve diğer hizmetlerin görülmesine 
yetişemiyorlar. Bn teklif ile her emniyet müdü
rünün emrine bir yardımcı verileceği ifade edil
diğine göre, bu 'arkadaşlarımız büro hizmetle
rimden kendilerini 'kısmen de olsa, kurtaracak
lar, dolayısiyle, burada ayrı ayrı saymak sure
tiyle vaktinizi işgal etmek istemediğim haki
katen çok çeşitli hâdiselerin daha iyi tedvirinde 
hizmet göreceklerdir. 

Muhteremi arkadaşlarım, kanun milletvekili 
arkadaşlarımız tarafından teklif edilmekte ve 
85 aded 3 neti sınıf emniyet müdürünün Emni
yet Teşkiâtına ilâve edilmesini derpiş etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun, milletvekili 
arkadaşlarımız tarafından teklif edilmekte ve 
85 aded 3 ncü sınıf emniyet müdürünün Em
niyet Teşkilâtına ilâve edilmesini derpiş et
mektedir. Nihayet arkadaşlarımız, bir kısım ih
tiyaçları düşünerek bu teklifi yapmışlardır. Biz 
isterdik ki, bu teklif tasarı olarak Hükümet ta
rafından gelsin. Sayın Bakanın ve Emniyet Teş
kilâtında çalışan yetkili arkadaşlarımızın da tak
dir buyuracaklarını tahmin ettiğim, kadrosuzluk 
yüzünden terli edem iyen, pram idinde aksaklık 
görülen Emniyet Teşkilâtının ihtiyaçlarına ce
vap verecek 85 tane üçüncü sınıf emniyet mü
dürü değil, belki 40 tane üçüncü sınıf emni
yet müdürü ve fakat diğer kadroları da yükselt
mek suretiyle, - tahmin ederim Hazineye de faz
la bir zarar tahmil ctmiyeeekti - bir tasarı geti-

23 . 12 . 1966 O : 1 

ıilnıiş olsaydı (}rupininiz bu teşkilât adına bunu 
memnuniyetle karşılıyacaktı. Temenni ederiz ki, 
Hükümet en kısa zamanda bu ihtiyaçları da kar-
şılıyacak bir tasarı ile huzurunuza gelsinler. 

Aziz arkadaşlar, bu vesile ile Hükümetten bir 
iki temennide bulunmak istiyorum : 

Yardımcı Emniyet Müdürü verilmek suretiy
le Emniyet Müdürlerinin hizmetleri bir derece
ye kadar hafifletilmiş olabilir. Hattâ başka im
kânlar da sağlanabilir ama emniyet müdürleri
nin, bunların haricinde, en çok mıılıtaeoldukları 
bir şey vardır şu veya bu parti ve şu Hükümet 
zamanı bu Hükümet zamanı gibi, bir tefrik yap
madan ifade edeceğim: Çok partili hayata gir
diğimiz 1946 dan itibaren Emniyet Müdürlerin
de bir huzursuzluk vardır. Bu huzursuzluk bu 
arkadaşların yapmakta olduğu vazifelerine, ina
nınız, çok tesir etmektedir. Çok kere hâdiselere 
vazıyed eden Emniyet Müdürü arkadaşlar hâdi
selerin neticesinden, alacağı neticeden kendi is
tikballerini ona göre bir sonuca erdirmektedir. 
Misal vermek suretiyle ifade etmeye çalışmaya
cağım. Bunun tek sebebi, Emniyet Müdürleri
nin tâyin ve nakillerindeki prensiplerin köklü, 
esaslı prensiplere bağlanmayışı veya mevzuata 
bağlanmayışı yönünden ve iki dudak arasındaki 
emre bağlı oluşlarmdandır. Onun için Hükümet
ten rica ediyoruz; tam bir hâkim teminatı gibi 
bir teminat da istediğimiz yoktur kendilerinden, 
ama bu emniyet müdürü arkadaşların vazifele
rini daha lâyikiyle yapabilmeleri için mümkün 
değil midir ki kendilerine, kısmen de olsa, nis
pî bir teminat tanınsın. Bu hususta bir çalışma 
yaparlarsa bu teşkilâttaki arkadaşları daha faz
la memnun edeceklerine inanım vardır. 

Bunun haricinde yine emniyet müdürü arka
daşların muhtacoldukları bâzı şeyler daha var
dır; biliyorsunuz Devlet büyüklerinin korun
masından tutunuz da şehir ve kasabaların en 
ücra köşelerinde oturan vatandaşın da can, mal, 
haysiyet ve namusunun korunmasından mesul 
olan bu teşkilâtın başındaki Emniyet Müdürü 
arkadaşımızın, bu vazifeyi bihakkın ifa edebil
mesi için vasıtaya ihtiyaçları vardır. Sayın Ba
kanın, emniyet müdürlerinin vasıta ile teçhiz 
•edildiğine dair bir beyanını gördüm, memnun 
oldum, bu tamamen yapılmışsa burada, bu Teş
kilât adına, şükranlarımı arz edeceğim yapılma
mışsa - yine vaktinizi almamak için tadadına 
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girişmiyorum - çok çeşitli hâdiselerle meşgul 
olan bu arkadaşların bir vasıtaya, herbirinin bi
rer vasıtaya şiddetle ihtiyaçları vardır. Bu, 
onlar için bir lüks değildir. Hazineye belki bir 
miktar zarar verebilir' ama, bu vazifeyi daha iyi 
görmekten mütevellit temin edecekleri mânevi 
kazanç, millî menfaatler yönünden sayılamıya-
cak kadar değeri haizdir. O bakımdan Sayın 
Bakandan ve teşkilâtından riea ediyoruz, bu 
teşkilâtta vazife gören arkadaşlara bir vasıta 
verilsin. Öteden beri, teşriî hayata atıldığım gün
den itibaren üzerinde ısrarla durduğum bir 
mevzu da, yine bugünkü Hükümetten ve bilhas
sa onun Sayın İçişleri Bakanından rica edece
ğim: Yine emniyet müdürleri yönünden; bu 
ilk nazarda biraz maddiyatçı gibi olacak ama, 
içyüzünü bilen, bilhassa teşkilâtta çalışan ve
ya teşkilâtla yakinen ilgilenen arkadaşlarını tak
dir ederler ki; emniyet müdürleri bu çeşitli hiz
metleri görürlerken şahsan keselerinden çok pa
ra sarf -ederler ve bunu ne Harcırah Kanununa 
ne de her hangi bir vesile ile bir başka yönden 
tutup da aidolduğu daireden istemek imkânına 
sahip değildirler. Emniyet müdürü ve diğer 
Devlet memurları gibi bir memur olduğu kabul 
buyurulur ve onun maaşının da diğer Devlet 
memurlarından farklı olmadığı düşünülürse, 
emniyet müdürlerinin bu çeşitli hizmetlerde 
sarf ettikleri paraların, diğer devlet memurların
dan ayrı olarak kendilerine büyük bir külfet 
olduğu görülür-. Şimdi bu paraları nasıl sarf 
ederler-, nereye sarf ederler-, ayrı ayrı söyleme
ye lüzum yoktur. Yalnız bir misal vereceğim; 
paranın ne büyük rol oynadığını ve gayet cüzi 
bir paranın nasıl büyük hizmetler gördüğünü 
ifade etmeye çalışacağım. Bu misal nazarı itiba
ra alınırsa o zaman tahmin ederim ki, Sayın 
Bakan bana hak vereceklerdir. 

Tahmin ederim sene 1956 idi, İstanbul ile 
Ankara arasındaki ekspreslerde çok hırsızlıklar 
oluyordu. Hattâ gayet iyi hatırlıyorum; bâzı 
milletvekilleri arkadaşlarımızın gece trenden 
ceketini, pantalonunu almışlar-, kendilerini Es
kişehir'de giydirmişizdir. Bu hırsızlıkları önli-
yebilmek için Emniyet Umum Müdürünün Baş
kanlığı altında bir toplantı yaptık, İstanbul, 
Ankara, Eskişehir vilâyetlerinin emniyet mü
dürleri bu toplantıya katıldık. Bendenizin o 
zaman teklifim şu olmuştur-: Bana altı aded 

paso verin, yevmiye de 20 lira para isterim siz
den, bu hırsızlıkları önliyebilmek için, dedim. 
Yevmiye 20 lira para ve 6 aded de paso. Bu 
teklifim kabul edildi, D. Demiryolları 6 aded 
paso verdi, Emniyet Müdürlüğü de gecede sarf 
edilmek üzere 20 lira para verdi. Ben, tensibet-
tiğim 6 memurla harekete geçtim, o zamanki 
kayıtlara bakılırsa görülür, o tertibatı aldıktan 
sonra trenlerde bir tek hırsızlık olmamıştır ar
kadaşlar. Sebep nedir biliyor musunuz arkadaş
lar? Bir memura gece 6 saat vazife verirken, 
«Şu 10 lirayı al da bir çay, bir çorba iç» diye 
vermezse emniyet müdürü, o memur cebinden 
sarf edeceği para ile, senin istediğin şekilde 
şevkle, aşkla, zevkle çalışmaz. Bu gayet basit 
gibi görülür ama büyük dertlere deva olur bu 
on lira. 

MUSTAFA AKALİN (Afyon Karahisar) 
— Pasolar ne oldu? 

ŞEVKET ASBUZOÖLU (Devamla.) — Pa
solar Devlet Demiryollarında bedava gelip, git
me için polis memurlarına verilmiştir. Bunlar 
sivil olarak trene bindikleri için diğer resmî 
memurlar gibi bir muameleye tabi değildirler. Bu 
bir misaldir, bunun gibi çok çeşitli emniyet mü
dürlerinin para sarf edeceği yerler vardır. Nite
kim geçen gün konuşurken bir yetkili arkadaşım 
yakınlarda. Ege Bölgesindeki meşhur soyguncu
luğu cüzi bir para ile çıkardığını ifade etti. Ma
alesef, ortam budur, paranın rolü bu işlerde bü
yüktür. Onun için diyorum ki, valiler emrine 
tahsisatı mestureden her zaman bir para vermek
tesiniz. Emniyet işlerini iyi kavrayan valiler bu 
parayı emniyet müdürlerinden esirgemezler. Bü
tün valileri tenzih ederim. Ama, emniyet müdü
rünün kendisinin de re'sen sarf edeceği bir para 
bulunmazsa, her zaman, «vali bey bana 20 - 25 
lira ver de memur çıkaracağım.» demek, «Şu va
zifede filânı istihdam edeceğim» demek güçtür. 
67 emniyet müdürümüz vardır, inanarak tâyin 
etmişiz, kendilerine itimat ediyoruz. İtimatla ken
dilerini vazifelendirmişizdir. Binaenaleyh, bun
lardan bulundukları vilâyetin durumuna, büyük
lüğüne, küçüklüğüne göre bu arkadaşlara Dev
let olarak bir para göndermeniz lâzımdır. Eğer 
bir suiistimal akla geliyorsa bu arkadaşlardan ay
lık sarfiyat cetvellerini de hususi mahiyette iste
mek suretiyle, yapılacak bir yönetmelikle, bu ar
kadaşları bu sıkıntıdan kurtarmanın çarelerinin 
aranmasını rica edeceğim. Bu vesileyle Sayın 
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Bakanın kendi gruplarında, «Emniyet teşkilâtını 
koruyacağız ona yardımcı olacağız» mealindeki 
sözlerinden, beyanlarından bu kabil yardımların 
yapıldığını görürsek fiilen de kendisine karşı İm 
teşkilât adına müteşekkir kalacağız. Kanun tekli
fini yerinde görüyoruz, müspet oy kullanacağız, 
saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz istiyen? Yiok. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — B:en işiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Siz mii. Buyurunuz Sayın İş
güzar. 

Muhterem 'arkadaşlarım, maaş ve ücretlere 
geçici zam uygulanmasına dair kanun tasarısı 
için yapılan açık oylamada oyunu kullanmaımış 
•arkadaşımız var mı? 

Açık oylama işlemi bitmiştir efendim. 
HİLMİ İŞGÜZAR (-Sinop) — Sayın Baş-

ıkan ve muh'tenem arkadaşlarım; bendeniz de, 
Giresun Milletvekili arkadaşımız Sayın İbrahim 
Etem Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının Yüce Mecli
se getirmiş bulundukları Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi üzerindeki görüşlerimizi arz et-
:mek üzere huzurunuza 'gelmiş bulunuyorum. 

Emniyet deyinoe, hepimizin de bildiği gibi, 
lıer şeyden evvel 'cemiyetin en çok hasretini 
çektiği bir kelime olduğu üzerinde her halde 
bir şüphıe olmasa 'gerektir. Bu itibarla emniyete 
serilecek kadro ne kadar şok olunsa oılsun, 
bunun hiçbir zamian aleyhinde değiliz. Emniyeit 
<o!lmıyan bir cemiyette huzur olamaz, Asayişti ol-
mıyan yende huzur, ıhuzur olmıyan yerde de 
asayiş olamaz. Türk Cemiyetinin ötedenberi 
dert yandığı ve uzun zaman cemiyet içinde ıs
tırabını duyduğu konu emniyetsizlik, asayişsiz-
lik olmuştur. Cemiyetin, merkezi Hükümet ıoıla-
rak telâkki ettiğimiz ve ikamet ettiğimiz An-
kara^da tbile insanların en çok hasretini çektiği, 
huzur ve emniyet gelmektedir. Yani dolmuşa 
binen bir talebe veyahut da bir aile halbası ola
rak kızını okula göndermek isltiyen bir baba, 
.ailesini bir işyerine göndeııen (bir aile reisinin 
ıbugün en çok endişe ettiği şey 'emniyetsizlik 
ve huzursuzluk, cemiyetin içinde meveudolan 
çeşitli ahlâksızlıkların mevcudiyeti ve (bunlar 
karşısında da emniyet kadrosunun kifayetsizli
ği ve biraz da kalitesinin düşüklüğüdür. Bu bir 
gerçektir. Bendenizin temas etmek istediğim 
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I noktalar bu kısım olduğu için, söz almış bulu
nuyorum. Yoksa kaıdroilar, emniyet müdürleri 
veya onların mahiyetinde çalışan ve çalışmakta 

I olan bir polis kadrosunun tutum ve davranış
ları üzerinde değil, bunların kifayetsiz oluşu, 

I miktarlarının az oluşu ve öteden beri Sayın Ba
kanın da söylediği gilbi, çoğunun eğitimden 
yoksun, medeni 'cemiyetler arasındaki münase-' 
betlerin takdirinden uzak olan kimseilerle bu 
kadroların uzun zamandan beri doMuırulmuş 
'Olmasıdır. Ankara'da oturduğunuz apartimanla-

I rın bile içine girmek suretiyle hırsızlılklarm ol-
I duğu ve kapı mandalını saltan hırsızların bu-
I lunduğu bir hakikat iken, taşrada bulunan va

tandaşlarımızın emniyet ve huzur bakımından 
ne şekilde yaşadığım takdir etmek her halde 

I zor olmaz. Modern cemiyetlerde bile âdi vakıa-" 
lar olur. Yani, hırsızlık, soygunculuk hâdisele-
<vi, çeşitli zabıta vakaları olur, fakat, bunların 
azlığı veya çokluğu 'o memlekette bulunan asa
yişi yürütmekle görevli insanların tutum ve 
davranışları ile ide ilgilidir. Bunun çeşitli ne
denleri vardır. Yalnız bu kadno kanunu, bizim 
görüşümüze göre, bir milletvekili ve arkadaş'la-

I rı tarafından getirildiği için kifayetsizdir. Tür
kiye'de bilmiyorum, gazetede okuduk; Sayın 
Bakanın da ifadesi ile her halde teyidedilmek-

I tedir, 14 bin küsur emniyet mensubu ile Türki
ye'nin .emniyetinin idare <edilmiyecıeği bir ger-

I çektir. Bunun için Sayın Hükümetin, bilhassa 
içişleri gibi çok önemli kolluk hizmetinin gö
rülmesi, insanların huzur içinde yaşamasını te
min edici bir makamın başında bulunan Sayın 
Bakan ve ihtisasına hürmet ettiğimiz arkadaş
ların daha geniş ıbir kadroyla kadro kanunu ve 
külfet ne olursa olsun insanların, mânevi huzur 
olımıyan yerde maddi imkânlar zaten yaratıla-

I maz, ne kadar insanlar zengin olursa olsun ce
miyet hayatı ne kadar zengin olursa olsun, mâ
nevi huzursuzluğun <olduğu yerde maddiyatın! 
hiçbir kıymet ifade etnıiyeeeğini hepimiz bili
riz, bu bakımdan her şeyden 'evvel bu kadro
nun daha geniş olarak buraya getirilmesinde 
fayda vardı. Biz bu kadro kanununu kısır te
lâkki etmekteyiz. 85 tane üçüncü sınıf emniyet 
'müdürüne kadronun verilmiş olması hiçbir mâ
na ifade etmez. Bunların teçhiz edilmeleri, bü
tün emniyet mensuplarının kadrosuzluk yüzün-

I den meydana gelen (sıkıntılarının gidenilmıesi 
I için önleyici tedbirlerin birlikte buraya gelme-
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si gerekirdi. Bönden ömoe konuşan bir arkada
şımızın ıgöi'üşlcrini aynen kalbul etmekle. bera
ber bir de cemiyetin, bilhassa meslek mensup-
kırına karışı emniyetini, sevgisini, bağlılığını 
kazan ıcı mahiyette olmak üzere ıbunlanın tavır1 

ve lıamek.elıleii'inıin önemi büyüktür. Buna da 
(burada ibu vesile ile dokunmak istiyorum. 

Sayın İçişleri Bakanımıza da arız ettiğim ga
ibi, Emniyet ıGnĉ ri'O:! Müdürünün de b.u!İuınıduğrU 
Ibıı salonda benini temas etmek istediğim bir 
nokta da, cereyan öden bâzı h>â-dis'ClLoıridir. Polis 
ıgeliyoır, hâdise nende oldu diye soruyor, deniyor 
iki, Yemişehirde. Oovap veriyor; «efendim ben 
karışmam, bcıiı Kiüçükcsat'takine bakarım» di
yor. Böyle bir zihniyettin nereden geldiğini ben 
şahsan anlııyaımıyıorum. Pollis vaızifeli olduğu 
ımüddetçe, nenede (bulunursa bullunısun, hâdise
lere e!l atımak meclbuıtiyetindc ve önleyici ted-
ıbiriler almak zorundadır. Ben şahsan bir kaç de^ 
Fa bizızat şahidollduğum için üzüntü duydum ve 
(bir ikisinde de ilticada bulunduğum zamanı, 
«efendim, biz böyle talim alt alırız, âmir bey 
böyle der.» dediler ve gittiler. Bunlar yine Ba
kanımızın da söylediği gibi burada bir terbiye 
ve eğitim meselesidir. Bunların üzerinde du-
ırulmaısıuı bendemiz bilhassa istirhamı ediyorum. 

Bu vesile ile bir nolktıaya daha dokunmakta 
fayda vardır. Hırsızlık, cinayet vakaları, ce
miyetin içindeki çeşitli .aksaklıkların giderilme-
îs'indc rol alan çarşı ve mahalle bekçileridir. 
Çarşı ve Mahalle Beikçileıi Kanununun görü
şüldüğü sırada da anz ettiğini ve dokunduğum 
'gibi, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu çıktık
tan sonra gece omniiyeitini yürütmekle görevli 
insanların 'arıtacağımı zamnedûrken eski bekçile-
riin de ortadan kaldırıldığını göreTökteyiz. Otur
duğumuz mınitalkada, Küçükesat'ta ınilieitvekıil-
liği sıfatımı tanıyan bir iki arkadaş gelerek 
ıderit yandılar; «Biz şayet bu Çarşı ve Mahalle 
Bekçileri Kanunu çılktııktan sonra her daire onar 
il ira verseydik hor apartmana bir bekçi tutar
dık, eskiden maılıallode bir bekçi görünüyordu, 
şimdi o da çekildi, selbelbi nedir?» dediler. Bu 
itibarla Sayın Emniyet İletici Müdürlümüzün 
burada (bulunduğu bir sırada bu noktalara te-
ımas ötmek 't necburiy e tindeyim. Bendeniz bu 
kaidrıo kanununun kifayetsiz olduğu kanısmda-
yım. Daha geniş olaıraik buraya gellmesi yerin
de olundu, Fakat 'mevcudun kabulü lehinde ol

duğumuzu bu vesile ile tekrar ıcder, hünıiietleri-
ımıi sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon

ya) — Sayın Balkan, kıymetli milletvekilleri; 
3(>56 sayıılı Kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin 
Emniyet Umum Müdürlüğüne ait kısmına yeni 
kadrolarım eklenmesine mütedair, Eteni Kılıç-
oğlu ve arkadaşları tarafından verilmiş bulu
nan kanun teklifini şükranla karşıladığımızı 
arz ıctmek işitenim. Bu münasebetle çok kıymet
li Şovlkot Asıbuzoğlu ve Hilmi lışıgüczar arkadaş
larımızın, Emniyet teşkilâtımız hakikınıdaki ha
kikaten kıymetli fikir ve temıemınileri ibizim için 
kıymetli bir rehber olarak değertemidirilacek ve 
önümüzdeki çalışma devremizıdıe büyük öıiçiüdıc 
ımaıkcıs bulacaktır. Bu 'münasebetle şunu arz eit-
nıek isterim ki, halkilkatem Hükümet olarak da
ha. geniş ölçüde bir kadro kanunu ile gelinmesi 
iktiza ederdi. Bu husustaki teımeııudilorine işti-
ralk ediyorum. Kendilerinin de malûmu bulun
duğu üzere 3201 sayılı Kanun 1:937 senesinde 
çıkmış ve o günün nüfus ve diğer şartlarına 
ıgıöıne tedvin edilmiş bir .kanundu. Aradan yir-
midokuz sene geçmiş olmasına rağmen, bu ka
nun üzerinde esaısılı bir çalışıma ve günün ihti
yaç ve şartlarına cevap veren bir teşkilât kanu
nu gelımem iştir. Biz çalış malanınım ikmal et
miş bulunuyoruz. Bugünün şartlarına uygun ve 
koza emniyet teşikilâtıımızji plânlı bir şekilde 
nüfus artışımıza ve diğer vseiboplletre de isıtıina-
dotltirmelk suretiyle, memleketimizin müstakbel 
pollis ihtiyacımı ve 'omniyet kadroilarını kaıpsıya-
cak bir iteşjkilât .kanunu haızınlanımış ve ilkmal 
edilmişıtir. Yakımda Yüce Meclise sunulacak ve 
böylece zannediyorum ki, arkadaşlarımızın 
ihaleli olan teımıennileri ve me,:mılelceltimizin ihti
yacı karşılanmış bulunacaiktuır, 

Bu münaseıbetlc yine kısaca şu hususa do-
'kuıımak istiyorum. Hakikaten bu ıkanunla Em
niyet teşkilâtına bir ferahlık geloceıktir, kısmen 
dahi olsa. Şimdiye kadar terfi etme imkânı hâ
sıl olamamış, ehliyeti, liyalkati, dirayeti sabi/t 
ol an emniyet âmirlerimiz, Ikeıza hiyeırarşik kad
ro ile baışikoım'iser ve komiser muavinlerimiz 
•85 kadromun açılması suretiyle terfi etme im-t 
kânını bulacaklar, koza eımmiyet müdürlerimiz 
de muralkalbe ve sovk ve idare vazifelerimi da
ha mükemmel surette yapma imkâmatnı elde et
miş o lac aklardı r. 
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Arkadaşlarımın, 'emniyet müdürlerinin te
minatı, nakil, tâyin ve terfilerindeki teminat 
hususundaki iteim.ennile.re iştiralk ediyoruz. 

Sağlam bir sicil sistemi .emniyet teşkilâtımız
da maalesef objektif kriterleri ve prensipleri 
ıoian bir sicil sistemi mevcut değildi. 'Dunun üze-
<rine ide, dünyadaki ve diğer mcimıleikötlendeki 
normları ve hususiyetlerimizi, şartlaırımızı na-
ızarı itibara alarak sieil sistemimizi kurmak 
üzereyiz. Bu sicil sisteminden sonra ımehma 
emken objektif ölçüleri içerisinde emniyet mü
dürlerinin tâyin ve nalkilleri yaptırılacaktır.-

Vasıta hususumdalki temennilerini yakinen 
dinlemiş bulunuyoıruz. Kendilerinin de belirtti
ği üzene, 1965 senesi vasıtaları alınımamışıtı. 19G5 
ve 1966 senesi emniyet 'vasıtalarını temin et
miş durumdayız. Bugüne kadar 355 vasıtayı 
•emniyet teşkilâtımıza kazandırmış bulunuyoruz. 
Bunlardan 60 otomolbil, tamamen kanunlarla 
derpiş edilen ve kurulamıyan ıböıige trafik mü
dürlüklerine tahsis edilmiş yeni vasıtalardır. 
,175 j'eep, 100 mıotoreıiklet, 120 polis tipi kam
yon temin edilmiş ve hizmete sokulmuştur. 1967 
işemesinde 260 a yakın yeni vasıtayı bütçemize 
tahsisat olarak kabul ettirmiş durumdayım. Ümi-
ıdoderim ki, 1967 yılında 'emniyet müdürlükle
rimizin vasıtası daha müsait bir duruma kavuş
turulmuş olacaktır. 

Arkadaşlarımın emniyet teşlkilâtı ve memıle-
-ketin emniyet ve huzuru bakımından emniyetin 
•vazifesi yönünden uhdemize düşen vazifeler 
yönünden temennilerıine gönülden iştirak ediyo-
num. Bütün gayretlerimiz bu istikamettedir. 
(Moralleri kırılmış ve domıaralize olmuş emniyet 
'teşkilâtımızı, eğitilmemiş emniyet teşkilâtımızı, 
ikeza sayıları fevkalâde az olan emniyet teşki-
lıâtımızı takviye gayreti içindeyiz. Mütaadıdit 
vesilelerle arz ve beyan ettiğim üzere, bugün 
Türkiye'de otuz yıl evvelki plânlamaya göne 
polis teşkilâtımız mevcut bulunmaktadır. 14 bin 
sayısı vardır. Yalnız Viyana şehrinde 14 bin 
polis bulun maktadır. 772 091 Km. karelik Tür
kiye'nin ancak yüzde on bölgesi polis teşkilâtı 
tarafından mâni zabıta vazifesini görebilmekte
dir. Yurdun yüzde doksanının asayiş ve emmi* 
yeti jandarma tarafından temin edilmektedir. 
Yani bugün polis teşkilâtımız 9 milyon vatan
daşımızın emniyet ve huzurunu ve mâni zabıta 
vazifesini görebilmektedir. 571 kazamızın 280 
inde ancak polis teşkilâtı vardır. Kısa zamanda, 

ümidederim ki, büyük sayıda 'artırma zorunlu-
ğu vardır. Hulâsa kifayetsizlikler, imikâmsızırıık-
lar içindeyiz. 

Hemen şunu arz edeyim iki, bütün imkânsız
lıklara rağmen .polis ve emniyet teşkilâtımız 
yurdun selâm/eti, demokratik nizamın 'muhafa
zası, vatandaşın ean ve imal emniyeti ve namus 
emniyeti için uhdesine düşen vazifesini büyük 
ölçüde, büyük imkânsızlıklar ve fedakârlıklar 
içinde, büyük 'vatanperverane duygularla ifa 
gayreti bulunm'aktadır. Bunu İçişleri Bakanı 
olarak bu kürsüden, şu anda ifade etmeyi arz 
'etmeyi va.zife telâkki ediyorum ve Büyük Mec
lisin aynı duygulara katılmış olmasından, ıbü-> 
tün parti gruplarımın emniyet teşkilâtımın tak
viye hususunda gayet güzel tememnileır ve bü
yük bir anlayış içerisinde bulunmuş olmaların
dan Hükümet lolaralk inşirah duymaktayız. 
Bundan kuvvet ve cesaret alarak 1967 bütçe
mize ikibln toplum polisi kadrosu ile, üçibin ye
ni polis kadrosu ve bin tane de «L» cetvelin
den olmak üzere libere olan kanun teklifi ile 
'ki, 6 bin kişilik polis kadrosu ile geliyoruz. 
Ümidederim ki, 1967 yılında 'arkadaşlarımızın 
haklı olarak şikâyet 'ettikleri emniyet ve asayi
şe müessir birçok hâdiseler önlenecektir v:c biz 
de Meclisin teveccühüne lâyık olarak gayretler 
sarf edeceğiz. 

Arkadaşların bu ıkanuıı teklifi dolay isiyle 
göstermiş oldukları alâkaya en samimî şükran
larımı ar<z eder ve selâmlarım. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka 
söz isıtiyen var mı? Bulunmadığına göre madde
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Telklifkı ivedilikle görüşülmesini oylaruuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka-
hul edilmiştir.-

1 mci maddeyi okutuyoruim. 

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

na kadro eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Devlet memurları aylıkları
nım tevhit ve. teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) ısayılı cetvelin Emniyet Gre
ne! Müdürlüğü kısmına ilişik (1) sayılı cetvel
de derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaş-

| l a n yazılı kadrolar eklenmiştir. 

— 91 — 

http://iteim.ennile.re


M. Meclisi B : 23 23 . 12 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — Eıfcmdim, birinci madde tizle
rinde SÖK istiyen var mı? Buluınımadığma göre 
maddeyi o,kıınaın cetvelle birlikte <oyunuza sumu-
yoruım. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Üçüncü derece dendi, 
yedinci derecedir. 

BAŞKAN — Yanilıiş okundu, öyledir. Dere
ce 7, 10 mcü sınıf emniyet müdürü, adeıd 85, ma-
afş 800, -diye tashih ediyorum. 

.Maddeyi okunan cetveli ile birilikte oyunu
ma sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyemler... 
Kabul edilmiıştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu ,kanun 28 Şuıbat 1966 ta

rihimden iıtitbarıem yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isitiyen? 

Yok. Komisyou'un Ibir önergesi vardır, okutuyo-
mm. 

iSaiyum Başkanlığa 
2 inci madde olarak teklifin ikinci madde 

'şeklinde kabulünü arz ve teklif ederiz. 

'Geçidi Komisyon! adıma 
iSözcü 

Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Sarili değil »ayın sözcü; ikin
ci teklif olarak yani, ilk ıteıklıiftelki şekli mi ka-
(bul ediyorsunuz ? «Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer» şeklini mi teklif .odiyoırisunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Evet ciEemdiım. 

iBAŞKAN — Efendim. Komisyonun teklifi 
(ile madde <eısld şeklini almış oluyor. Komisyo
nun teklifini oyumuza sunuyorum. Kaibul eden-
lle,r... Kalbuıl etmıiye'mler... Kaibul edilmiştir. 

Bu. önergeyi ikinci madde olarak oyunuza 
ısunuyorum. Kaibul «demler... Etmiyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi dkutuyonum. 
Madde 3. — Bu kanunin Balkanlar Kurulu 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oıyunuza .sıunuyioırnm. 

Kabul edenler... Etomiyenler... Kaibul edilmiş -
tir. 

Teklifim tümü lıalkkımlda ielhıte aleytbte söz 
istiyen % 

Buyurun Sayın Kırlbaşlı. 
FAİK KİEIBAŞLI (Bundur) — Vazgeçtim. 

(BAŞKAN — Tekliflin tümünü oıyunuza su
nuyorum. Kaibul ödemler... Etaıiyenler... Ka
ibul edilmiştir. Teklif Meclisimizce kabul odil-
miştıir. 

IMaaş ve ücnetlere geçici zam uygulanması 
hakkımdaki kanun 'taısarıısı için yaıpıilaın oflama 
işlemıinin somucunu arz ediyorum. 

Oylamaya 318 'milletvekili katiLmıştır. So
nuç, 206 kaibul, 111 rot, 1 çekimser oy çakmış
tır. Tasarı Meclisıimizee kaibul edilmiştir. 

Efendim gündemin diğer maddelerime ge
çiyoruz. 

4. —• 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/272, 1/267, 2/375, 2/379; Cumhuriyet Sena
tosu 1/693) (Millet Meclisi S. Sayısı : 168; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 848) (1) 

BAŞKAN — Sağlılk ve Sosyal Yardım Ba
lkanı Sayın Edip Somunoğlu'mun bir önergesi 
var, okutuyoınuım. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 
.19IG6 yılı Bütçe kanunuma bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkımdaki 848 S. Sayılı 
kanun tasarısının önemine ve müstaceliyetine 
'Mıifnem gündemde mevcut diğer kamun teklif ve 
'tasarılarımdan evvel öncelik ve ivedilikle -göYü-
şülimıesini arz ve teklif ederini. 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakamı 
Edip ıSomunoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oyumuza sunuyorutm. 
Kabul edenler... Kaibul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Lütfen Sayın Hülküme't ve Koımisyomum 
yerlerini almaşımı rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim kabul ıbuyurduğumuiz 
önergeyle gündemin, tüzük gereğince birinci 
defa ıgönüşüloeak işler 'bölümümde 17 sıra mu-ı 
'maraısı altımda bulunan, raıpoınum görüşülımıcısıini 
kabul buyurdunuz. 

(1) 168 S. sayılı basmayazı ve içindeki ra
porlar tutanağın sonuna eklidir. 

92 



M. Meclisi B : 23 23 . 12 . 1966 O : 1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı yazısdyle, 
Komisyonun .raporunu okuituıyoruım. 

(Oumıhurtiyeit Senatosu Başkanlığı yazısı 
okundu) 

'BAŞKAN — Bütçe Kanma Komisyonu ra
porunu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raıpoıru dkıunldu.) 
BAŞKAN — Efendim, tasarımın tümü üae-

rlinde söz isltiyen var anı? Bulunmadığına göre 
'maddelere geçilmc'sini oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmdıyenler... Kalbini edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum efemdim. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

M J A D D E 1. — 1966 yılı Büıbçe Kanununa 
'bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(il) sayılı cetvelde tertipleri arasında 1 178 430 
liralık aktarıma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye ekli cetveli 
okultuyorıum. 

|'l] SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

Bölüm 

12.000 Personel giderleri 

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

Bölüm 

Eklenen 
Lira 

178 430 

Düşülen 
Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 178 430 

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

(A/2) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 

giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat vo taşıt alım-

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

lan ve onarımları 

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

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nei madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okunan (A/ l ) 

ve (A/2) sayılı cet veliyle beraber oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerinden 194 000 lira dü
şülerek aynı cetvelin ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı yeniden açılan tertibine olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — İlişik cetveli okutuyorum. 

(A/2) 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

94 000 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim ikinci maddeyi oku

nan cetvcllcriyle birlikte oyunuza sunuyorum1? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (4) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine 54 400 640 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli 4 sayılı cetveli okutuyo
rum. 

[41 SAYILI CETVEL 
(A/ l ) 

Başbakanlık 

Bölüm Lira 

1 000 000 13.000 

— 93 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 10 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 945 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 18 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

YOLLUKLAR 
Denetim yollukları 

15.000 Kurum giderleri 3 527 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardıım Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 13 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm .Lira 

14.000 Hizmet giderleri 4 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy eni er... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 1 802 216 

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

15.000 Kurum giderleri 2 147 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(3 neü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Ma'ddeyi okunan cet veliyle bir

likte, oyunuza sunuyorum: : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (5) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine 
2 343 650 lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — 5 sayılı cetveli oyunlıza suna
cağını : 

51 SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/ l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
.12.000 Personel giderleri 2 293 650 

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

Tarım Bakanlığı 
15.000 Kurum giderleri 50 000 

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

Dördüncü maddeyi tekrar okutuyorum : 
(4 ncü madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Efendim okunan beşinci mad

deyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 1966 yılı Bütçe Kanununa' 

bağlı (L) işaretli cetvelin (Emniyet Genel Mü
dürlüğü) kısmında bulunan 350 lira aylıklı 
1 013 aded (Polis memuru) kadrosundan 1 000 
adedi esrebest bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Efendim maddeyi oyunuza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) ile 
ilgili kısmı'ndaıı ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı' 
taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik (7) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunuza sunuyorum : 
Kabul edenler'... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7. — .1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin imar ve iskân Ba
kanlığı kısmını'n 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.770 nci 
(Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 
sayılı Kamunun 33 neü maddesi gere'ğince Tür-, 
kiye Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak para
lar) maddesine 56 000 000 lira eklenmiştir. 

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

MADDE 8. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi ki's-
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nıının 11.000 nci ödenekler bölümünün 11.370 
nci (Üyeler tedavi giderleri) maddesine 70 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 9. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Millet Meclisi kıs
mının 12.000 nci personel giderleri bölümünün 
12.911 nci (Avrupa Konseyi Assamble Komis
yonlarına iştirak edeceklerin yolluklar]) mad
desine 120 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 10. — Bu kanam yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi okunuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1.1. — Bu kanunun Meclise ait hük
münü Millet Meclisi Başkanı, diğer hükümlerini 
Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen var mi l . . Bulunmadığına göre, tasarı 
açık oylarınıza sunulacaktır. Kutular sıralar 
a rasmda dolaştırılacaktır. 

Açık oylamaya iştirak etmiyen arkadaşımız 
kalmasın lütfen. 

Oy vermiyen arkadaşımız var mı efendim?... 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
için acık oylama işlemi devam ediyor. 

Oy vermiyen. arkadaşımız var m i l . Oylama 
işlemi bitmiştir efendim. 

.1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının açık oylamasına 40 milletvekili katılmış, 
39 kabul, 1 çekiıı'ser oy çıkmıştır. 

Görüşme için yeterli çoğunluk bulunmadığı 
cihetle 26 Aralık 1966 Pazartesi günü saat 15.00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,33 

V 
6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORU LAK VE CEVAPLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Hamdı Orhan'ım, 
Trabzon'un Araklı ilçesinde, 1966 yılında bir 
polis teşkilâtı kurulması hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusu ve İçişleri Hakanı Faruk 
Sükân'm yazılı cevabı (7/17) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
arz ve rica ederim. 

14 . 12 . 1965 
T rabzon M il 1 ete vki I i 

Ha m di Orhon 

Araklı ilçe merkezinin nüfusu 3 862 dir. Bü
yük pazar kurulur. Sahil kasabası olması ha
sebiyle turistik değer taşır. 

Gerek nüfus durumu ve gerekse mâruz se
bepler hasebiyle burada polis teşkilâtının kurul
ması faydalı ve zaruri görülmektedir. 

1966 yılında Araklı'da polis teşkilâtı kurul
ması hakkında Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

16 . 12 . 1966 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire : 3 
Şube : 3. A-l. 

49116 

Konu : Sayın Hamdi Orhon'un 
yazılı soru önergesi PTk. 

Millet Meclisi Başkanlığma 
İlgi : 22 . 12 . 1965 gün ve Gn. Sekreterlik 
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Kanunlar Md. 7/17-633/02624 sayılı yazıları. 
1966 yılında Trabzon alinin Araklı ilçesinde 

polis teşkilâtı kurulması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Trabzon Milletvekili Sayın 
Hamdi Orhon tarafından Bakanlığıma tevcih 
edilen yazılı soru önergesi incelendi : 

Bu gün (571) ilçemizin (292) adedinde polis 
teşkilâtı vardır. Teşkilâtımız bulunmıyan bü
tün ilçelerimizden devamlı talepler almaktayız. 
Ancak, takdir buyurulacağı gibi, kadro kifa
yetsizliği bu talepleri karşılamaya imkân verme
mektedir. Hedefimiz, bir plân dâhilinde, bütün 
ilçelere polis teşkilâtı kurmaktır. Bu hedefe 
varmak için; ilk plânda 350 liralık 1 000 polis 
memuru kadrosunun serbest bırakılmasını istih
daf eden bir kanun tasarısını Yüksek Meclise 
sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca; ilmî metot
lara uygun olarak, bir teşkilât «Personel Plâ
nı» hazırlanmıştır. Bu plân gereğince 4 yılda 
10 000 polis kadrosunun alınmasına imkân ve
recek diğer bir kanun tasarısı da pek yakında 
Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Kadrolarımız takviye edildiğinde; nüfusu 
kalabalık, zaman, zaman pazar kurulan ve tu
ristik bir değeri olan Arakh'nın polis teşkilâtı 
kurulmasını bekliyen diğer ilçelerimiz arasında 
özelliği sebebiyle öncelik kazanacağı tabiîdir. 

Arz ederim. ~ 
Faruk Sükân 

İçişleri Bakanı 

2. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, Adalet Partisi İktidarının vazifeye 
başladığı tarihten bugüne kadar temel atma 
veya tesis açma münasebetiyle kaç, merasim 
t ertib edildiğine ve her birinin kaç liraya mal-
olduğuna dair Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevabı (7/208) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi rica eder saygılarımı sunarım. 

Kâmran Evliyaoğlu 
Samsun Milletvekili 

1. 10 Ekim 1965 seçimlerinden sonra A. P. 
İktidarının vazifeye başladığı tarihten bugüne 
kadar temel atma veya tesis açma münasebetiyle 
kaç merasim tertiplenmiştir? 

2. Bu merasimlerde verilmiş olan ziyafetle
rin her biri kaç liraya mal olmuştur? 

3. Bu merasimler için tutulan uçak veya 
kara nakil vasıtalarına ödenen para miktarı ne
dir? 

4. Bakanların muhtelif vesilelerle yurt için
de yaptıkları geziler veya bölge toplantılarında 
şereflerine verilen çoğu kere 100 ilâ 300 kişilik 
ziyafetler kimler tarafından ne maksatla tertip
lenmiş ve bunlar için ne kadar para sarf edil
miştir? 

5. Binlerce köyümüzün bin türlü derdi or
tada durur, fakir fukara vatandaş çoğu kere 
bir lokma ekmeğin hasretini çekerken türlü çe
şitli yemek, içki, meze ve meyvalarm zebil gibi 
harcandığı bu ziyafetlerde lokmalar rahat rahat 
midelerinize inebiliyor mu? 

6. Sadece gösteriş için veya birtakım insan
ların içki ihtiyacını gidermek bahanesiyle sarf 
edilmekte olan bu yüz binlerce liranın yolsuz, 
okulsuz, susuz köylerin veya sel fekâletine uğra
mış köylü vatandaşların veya kuraklık yüzün
den mahsul alamamış müstahsil vatandaşın men
faatine sarf edilmesini daha uygun bulmuyor 
musunuz ? 

7. 27 Mayıs 1960 İnkılâbından 3 ncü İnönü 
Hükümetinin istifasına kadar geçen zaman için
de terk edilmiş bulunan bu tip merasimlere ikti
darınız zamanında yenideni dönülmesinin sebep
leri nelerdir? 

12 . 12 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun 

Başbakana yönelttiği Adalet Partisi İktidarının 
vazifeye başladığı tarihten bugüne kadar temel 
atma veya tesis açma münasebetiyle kaç mera
sim tertibedildiğine ve her birinin kaç liraya 
mal olduğuna dair yazılı soru önergesinin ce
vaplandırılması Sayın Başbakanımızca tarafıma 
verilmiştir. 

Hazırlanan cevap iki nüsha olarak ilişikte 
takdim edilmiştir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 

1. 10 Ekim 1965 tarihinden soru önergesinin 
veriliş tarihi olan 1 . 8 . 1966 tarihine kadar 
Devlet ile İktisadi Devlet Teşekkülleri tarafın-
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dan İÜ adad çeşitli açılış töreni yapılmış bulun
maktadır. (Bu müddet içinde 7 aded PTT şu
besinin açılışı ile Ziraat, Halk ve Vakıflar ban
kalarının şube ve ajanslarının açılış törenleri ile 
illerce tertiplenen törenler dâhil edilmemiştir.) 

2. Merasimlerde ziyafet, kokteyl ve diğer 
ikramlar için çeşitli bütçelerde yapılan masraf 
ilişik listenin birinci sütununda gösterilmiştir. 

3. Merasimlerde davetliler için uçak ve di
ğer vasıtalara ödenen para miktarı listenin 
ikinci sütununda gösteril mistir. 

4. Bankaların yurt içinde yaptıkları gezi
lerde soru önergesinde belirtilen vüs'atte ziya
fet verilmemiştir. 

Valiler veya belediye başkanları tarafından 
tertiplenen ufak çaptaki bu ziyafetlerin masraf
ları il özel idareler ile belediye bütçelerinden 
ödenmektedir. 

Ziyafetlerin bir kısmı da partilerin mahallî 
kuruluşları tarafından tertiplenmekte ve masraf
ları kendileri tarafından ödenmektedir. 

5. Büyük çapta ziyafetlerin tertiplenmediği 
yukarda arz edilmiştir. Bu itibarla bu nevi 
masraf da yapılmamıştir. 

Âdet haline gelmiş bulunan törenlerle, bu 
törenlerde misafirlere ikramda bulunmak her 
iktidar zamanında olmuş ve bir anane halini al
mıştır. Çoğu zaman Devlet kesesinden ödenmi-

Yapılan zi 
yafet ve di
ğer masraf-

Töreni yapılan tesisler 1ar Tl. 

İstanbul'da Osmaniye'de 1 380 konu
tun temel atma töreni 800 

Ataköy'de turistik tesislerin açılışı 5 182 

Yekûn 5 982 
Türkiye ile iran'ı Güney - Doğu'dan 
birbirine bağlıyan Bağışlı - Esende-
re - Rızaiye yolunun hizmete açılış 
töreni 2 796 35 

- W 
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yen bu nevi masrafların sefalet çeken vatandaş
larla bir ilgisi olmadığı aşikârdır. 

6. Bu soruya cevap 5 nci maddede veril
miştir. Buna ilâve edilecek başkaca bir husus 
yoktur. 

7. Yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere bu 
nevi törenler bir anane halini almış ve her 
iktidar zamanında tertiplenmiştir. 27 Mayıs 1960 
tarihinden 3 ncü İnönü Kabinesinin istifasına 
kadar geçen devrede büyük çapta yatırımlar ol
mamış ve bu yüzden de daha büyük çapta tören
ler yapılmamıştır. Yoksa yurdun her tarafın
da okulların, banka şubelerinin, hastane ve di
ğer tesislerin hizmete girmesi münasebetiyle tö
renler yapılmış ve bu törenler için masrafta bu
lunulmuştur. 

Muhtelif törenler için yemek, nakliye ve çe
şitli masraf olarak 10 Ekim 1965 tarihinden 
1 . 8 . 1966 tarihine kadar toplam olarak 
92 791,35 lira masraf yapılmıştır ki bu para 
ile 5 ve 6 ncı maddelerde işaret edilmiş bulunan 
hizmetlerden hiçbirisinin tahakkukuna imkân 
sağlananııyacaktır. Üstelik masraflar çeşitli 
bütçelerden yapıldığı için dağınık bir durum 
arz etmekte ve toplanarak sel, yangın gibi felâ
ketlerle kuraklık hallerinde sarf edilmesi imkân 
dâhilinde bulunmamaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Uçak ve di
ğer nakliye 
masrafları 

Tl. Not 

450 Otobüs Mütaahhit tarafından 
ödenmiştir. 
Mütaahhit tarafından 
ödenmiştir. 

450 

CENTO Devletleri Bü
yükelçileri ile Cumhuriyet 
Senatosu, Millet Meclisi, 
Dışişleri ve Bayındırlık 
Komisyonları Başkan ve 
sözcülerine verilen ziyafet 
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Yapılan zi
yafet ve di
ğer masraf -

Töreni yapılan tesisler 1ar Tl. 

Yozgat Bira Fabrikasının temel atma 
töreni 

Gölbaşı radyo - Teletypc verici istasyo
nunun temel atma töreni 

Keban Barajı Hidro-Elektrik Santra
lının temel atma töreni 
Tunçbileck Santralının tevsiinin açılış 
töreni 
Konya Krom Mangazit fabrikasının 
temel atma töreni 5 639 
Ankara Çimento Fabrikasının tevsii
nin temel atma töreni 5 675 
Kütahya Azot Sanayii tevsiinin temel 
atma töreni 2 491 75 

Yekûn 16 602 16 

3 . 10 . 1966 

3. — Ankara Milletvekili Ahmet Dalh'nın, 
1962 yılından elde kalan tütün mahsulünün İhra
cına imkân verilmek üzere hazırlanan sirkülere 
göre ne miktar tütün satılmış olduğuna dair so
rusu ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu ile Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'in 
yazılı cevapları (7/233) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara 

2 Ağustos 1966 tarihli Resmî Gazete ile ya
yınlanan Ticaret Bakanlığının 66/3 sayılı Sirkü
lerine göre 1962 yılından elde kalan tütün mah
sulünün Miracına imkân verilmek üzere beş mil
yon dolarlık munzam ithal imkânı sağlanmış bu
lunmaktadır. 

15 Eylül 1966 tarihine kadar müddetli olan 
işbu tebliğ hükümlerine göre : 

1. Mezkûr yıl mahsulü tütünlerinden ne 
miktarı satılmıştır. 

Uçak ve di
ğer nakliye 
masrafları 

Tl. Not 

4 379 20 Kokteyl masrafı mütaahhit 
tarafından ödenmiştir. 

Masraflar mütaahhit tara
fından ödenmiştir. 

34 800 DSİ Bütçesinden 

35 000 Etibank Bütçesinden 

2 010 

76 189 20 

2. Hangi memleketlere no miktar tütün sa
tıldı ve mukabilinde ne kadar dolar elde edildi? 

3. İhracedilen bir kilo tütünün ortalama be
deli kaç dolar olarak tesbit edilmiştir? 

4. İhracedilen tütünler mukabilinde ne cins 
mallar ithal edildi, cinsi, fiyatları nedir, tümüne 
kaç dolar tahsis edildi? 

5. Bu muameleler dolayısiyle bir dolar mu
kabili kaç Türk lirası olarak tesbit edilmiştir? 

6. 1962 tütünlerinden dolayı bankalara, borç
lu tüccar kaldı mı, zararları var mı, miktarı ne 
kadardır? 

Yukardaki sorularımın Ticaret, Gümrük ve 
Tekel Bakanlıkları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurmanızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 

Ankara Milletvekili 
Ahmet Dallı 
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T.C. 
Ticaret Bakanlığı 16.12.1966 

Dış Ticaret Dairesi 
Şube remzi ve No. 511.0 

5/22010 
Konu : İzmir Enternasyonal Fuarı 
yoliyle satılan 1962 mahsulü tütün
ler hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4.11.1966 tarih ve 7/233-2831/16047 sa

yılı yazınız : 
1966 yılı İzmir Enternasyonal Fuarı müna

sebetiyle 1962 yılı mahsulü tütünler hakkında, 
Ankara Milletvekili Ahmet Dallı tarafından Sa
yın Başkanlıklarına verilen yazılı soru önergesi
ne konu teşkil eden hususlar aşağıda madde 
madde cevaplandırılmıştır. 

1. Türkiye Tütüncüler Federasyonundan 
alman 21 Kasım 1966 tarih ve 308 sayılı yazıdan 
öğrenildiğine göre, 742 404 Kg. tescili yapılmak 
suretiyle ve 344 047 Kg. da henüz tescili yapıl
mamış 1962 yılı mahsulü tütün satılmıştır. 

2. Birinci maddede kayıtlı 742 404 Kg. tes
cili yapılmış tütünlerin hangi memleketlere sa
tılmış olduğu ve tekabül ettiği dolar kıymeti ile 
satılan ve henüz tescili yapılmıyan tütünlerin 
miktarı aşağıdaki cetvellerde gösterilmiştir. 

Tescili yapılmış satışlar 
Kilogram Dolar 

3. İhracedilecek bir kiLoigram 'tütünün de
ğeri Ibölgeler itibariyle asgari ve âzami 'olarak 
aşağıda (gösterilmiştir : 

Batı Almanya 
Belçika 
Hol ân da 
Amerika 

361 002 
101 831 

40 941 
+ 238 630 

742 404 

557 580.05 
106 527.08 

23 307.24 
+ 321 241,31 

1 008 655.68 

Ticaret Bakanlığı 
Tescili yapılmamış satışlar : 

Kilogram 

Fransa 217 000 
Batı - Almanya " 60 000 
İsrail 40 000 

+' 27 047 (hangi memlekc-
t e .satıldığı belli 

344 047 (değil) 

Menşe 

İzmir 
» 
» 
» 

•Samsun 
» 
» 

Bafra 
» 
» 
» 

Bursa 
» 
» 
» 
» 

Hendek 
Düzce 
İzmit 

» 

Cinsi 

Amerikangrad 
B. grad 
Kapa 
Kapa kapa 

Amerikangrad 
Kapa 
Kapa kapa 

Amerikangrad 
B. grad 
Kapa 
Kapa kapa 

Amerikanıgrad 
B. grad 
Kapa 
Kapa kapa 
Sıra pastel 1/VII 

Sıra pastel 1/VII 
Kapa 
Amerikangrad 
B. grad 

Satış 
Asgari $ 

0.95 
0.65 
0.35 
0.20 

1.25 
0.40 
0.20 

1.20 
0.70 
0.40 
0.20 

1.00 
0.60 
0.35 
0.20 
0.80 

0.85 
0.35 
0.90 
0.50 

fiyatı 
Âızaımi $ 

1.35 
0.90 
0.50 
0.30 

1.80 
0.60 
0.30 

1.70 
1.00 
0.60 
0.30 

1.45 
0.90 
0.50 
0.30 
1.20 

1.25 
0.55 
1.35 
0.80 

4. — İlgili Büyükelçilik ve elçiliklere verilen 
önmutaibakata nazaran 1962 yılı mahsulü tütün
lerin ihracı karşılığında ithalli uygun 'görülen mad
delerin nevileri ve kıymetleri ilişik cetvelde belir
tilmiştir. (İthal 'mallarında fiyat kontrolü ya-
pdmadığmdan •getirtilecek malların fiyatlarının 
önceden te'sibiti mümkün görüleme'miştİr.) 

â. Söz konusu tütünler doların resmî kuru 
üzerinden muamele görmektedir. 

(>. '1962 mahsulü tütünler maliyet değeri
nin dununda fiyatlarla ihracedildlğinden tütün
cüler bankalara /borçlu kalmakta, ancak 'zara
rın miktarı kesinlikle tâyin edilmemektedir. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 

Ticaret Bakanı 
Sadık 'Tekin M'Mtüoğlu 
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üm. Ta ve 
ist, No 

13.01.10 
28.35.21 
29.14.31 
32.10 
33.01.23 
37.01.20 
37.02.21 

-37.03 

73.07. 
39.01.90 
39.03.40 
40.11. 
48.01.62 
70.04 
70.06 
70.05.30 
70.08 
70.14.10 
73.27 
82.02 
82.02 
82.05 
82.03 
82.04 
82.10 
82.11.21 
83,09 
84.06.20 
84.25 
84.49 
85.05 
84.51 
84.52.10 
84.53 
84.63 
85.19.20 
85.19.90 

Madde ismi 

1962 yılı Mahsulü tütün almak kaydiyle 

24.1.1.1966 tarihi itibariyle tanzim edilmişti]* 

İrak Amerika 
20 000 44 427,36 

Irak Hurması 
Yalnız kına 
Sodyum Sülfür 
Formik Asit 
Boyalar 
Uçan yağlar 
Fotoğraf filimleri 
Boş «inama filimleri 
Rekorder cihazlarının i 'o t o kaydedici develope edil
memiş hassas kâğıtları 
Hassas hale getirilmiş ikâ^'1^1 ' 
Formika 
Y. Karboksi metin selüloz 
Bisiklet lâstiği 
Çeşitli kâğıtla r 
Telli cam, armovo 

* ve empirme camlar 

Sandöviç tipi çok katlı düz emniyet camları 
Lüks lâmbası camı 
Demir ve çelikten tellerden hekzog-onal şeklinde örgüler 
Testere ağzı 
Testere ağızları 
Matkap uçları 
El aletleri 
Sair el aletleri 
Bıçak ağızları 
Traş makinası, ustura makas ağızları v. s. 
Âdi ınadenlerden mamul ât (kopça ve tokalar hariç) 
15 TIP. den büyük dizel vo yarı dizel motorlar 
Zirai makin alar 
El ile kullanılan pnönıatik aletler 
Klektrornekanik âletler 
Elektrikli yazı makinası 
Hesap makinası 
istatistik makinası 
Bakır alaşımlı çelik kılıflı yataklar 
Şalterler 
Buşon 'aksamı 

44 427,36 
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talebolunmuş ve mutabık kalınmış maddeler 

23.12.1966 0 : 1 

İsrail Çekolovakya 
250 000 600 000 

250 000 100 000 

Belçika F. 
1650 021,52 

50 000 
50 000 

20 000 
5 000 
10 000 
15 000 

40 000 
10 000 
276 103,88 
40 000 
10 000 
10 000 

80 000 
100 000 
5 000 

10 000 
1 000 

Almanya 
930 000 

5 000 
15 000 

83 000 

Panama 
200 000 

10 000 

Norveç Libya Holânda 
200 000 300 000 5 704,20 

10 000 

Toplam 
$ 

20 000 
50 000 
50 000 
5 000 
35 000 
5 000 
10 000 
15 000 

40 000 
10 000 
729 103,88 
40 000 
10 000 
10 000 

80 000 
100 000 
5 000 
10 000 
1 000 

15 000 15 000 

40 000 

61 700 

3 000 
35 572,64 

1 650 

5 000 
5 000 
15 000 
5 000 
20 000 

5 000 
55 000 
20 000 

5 704,20 50 704,20 
5 000 
15 000 
5 000 
20 000 
761 700 

3 000 
80 000 

1 650 
5 000 
55 000 
20 000 
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Kota 
Sıra GaLm. Ta. ve Irak Amerika 
No. îst. No. Madde ismi 20 000 44 427,36 

347 87.02.13 Şasi 
87.04.90 

352 87.12 Nakil vasıtalarının aksam ve parçalan 
359 90.08 Sinama ve sabit 

90.09 Projoksiyon cihazları (16 ram.) 
370 -91.02.10 Her nevi münebbihli 

91.04 saatler 
377 92.13 Âletlerin sair aksamı 
383 98.03.20 Dolma kalemler 
384 98.03.50 Dolma kaleni yedek parçalan 
385 98.05.10 Kurşun kalemler, 

20 Kurşun kalem uçları 
30 Resim tebeşirleri 

450 Turizm ve turistik tesislerin ihtiyacı için lüzumlu maddeler 
28 28.17.10 Sodyum hidroksit (Kostik soda) 
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İsrail Çekolovakya Belçika F. Almanya Panama Norveç Lilbya Holânda Toplam 
250 000 600 000 1 650 021,52 930 000 200 000 200 000 300 000 5 704,20 $ 

15 995 

600 000 600 000 
30 000 5 000 35 000 

30 000 30 000 

5 000 
10 000 
47 000 
10 000 

5 000 
500 000 190 000 290 000 

Yekûn 

5 000 
10 000 
47 000 
10 000 

5 000 
980 000 
15 995 

4 000 153,08 
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T. C. 
Gümrük ve Te'l^el Bakanlığı 14.12.1966 
Tetkik ve Murakalbe Heyeti 

Reisliği 6595 

Konu: Ankara Milletvekili Ah
met Dallı'nın yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 4 . 11 . 1966 tarih ve 7/233-2831/16047 
sayılı yazıları. 

1962 yılı mahsulıünlden tüccar elinde kalan 
tütünlerin ihracına iımlkân verilmek üzere ya
yınlanan sirkülere göre ne miktar tütünün sa
tılmış olduğuna dair Ankara Milletvekili Ah
met Dallı tarafımdan Ticaret Bakanlığı ile 
Bakanlığımızca cevaplandırılması kaydiyle ve
rilen 3 . 10 . 1966 tarihli yazılı soru önergesi
nin Bakanlığımızla ilgili kısımlarının cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

G-ereğini müsaadelerine arz ederim. 

İbrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ankara Milleitvekili Saftan Ahmet Dallı'nın 
3.10.1966 tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

2 Ağustos 1966 tarihli Resmî Gazetede Ti
caret Balkanlığınıca yayınlanan Duş ticaret 
işlerine dair fuarlar 66/3 sayılı ve mütaakıp 
sirkülerler gereğince 30 Kasım 1966 tarihine 
kadar : 

1. Tamamı, takriben 4 098 ton olan 1962 
yılı mahsulü tüccar tütünlerinden 1 002 tonu 
ihraeedilmiştir. 

2. Bu miktarın 702 tonu Batı - Almanya'ya, 
184 tonu Belçika'ya, 71 tonu Fransa'ya, 41 to
nu Holânda'ya ve 4 tonu da Amerika Birleşik 
Devletlerine ihraç edilmiş olup, mukalbilinde 
1 318 464 dolar 45 sent elde edilmiştir. 

3. İhracedilen tütünlerin ortalama kilo ih
raç fiyatı 1.32 dolardır. 

Arz öderim. 

İbrahim Tekin 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

4. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
yurdumuzu resmen ziyaret etmiş bulunan Suudi 
Arabistan Emiri Faysal'm Ankara'da kaldığı 
sürece, Anıt - Kabri ziyaret etmek üzere, progra
ma bir madde ilâve edilmemesi sebebine dair so
rusu ve Başbakan Süleyman Bemirel'in yazılı ce
vabı (7/238) 

1 . 9 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi rica ederini. Saygılarımla. 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

Milletlerarası siyasi, kültürel, ekonomik ve as
kerî ilişkilerin gerekleri içinde, Türk Devlet Baş
kanları yabancı ülkeleri, yabancı Devlet Başkan
ları da Türkiye'yi resmen ziyaret cdegelmişlerdir. 
Resmî davetli olarak yurdumuza gelen yabancı 
Devlet Başkanları, Türk Hükümetinin protokol 
programı içinde ağırlanır. Şimdiye kadar, yur
dumuzu ziyaret etmiş bulunan, Cumhuriyet ve
ya Krallıkla yönetilen ülkelerin, Müslüman, Hı
ristiyan, Musevi, Hindu, Budist bütün dinlere 
mensup Başkanları, Ankara'ya geldiklerin.! o, 
Cumhuriyetimizin Kurucusu, Millî Kahramanı
mız Büyük Atatürk'ün kabrini ziyaret etmişler
dir, Nitekim, Türk Devlet adamları da, ziyaretle
ri iadelerinde, o ülkelerin millî şahsiyetleri ve 
ulularının mezarlarını ziyaret etmişlerdir. 

Bu durum karşısında : 
1. Bir İslâm zirve toplantısı yapmak üzere, 

Orta - Doğu ve Kuzey - Afrika ülkelerini gez
mekte bulunan ve bu sırada yurdumuzu da res
men, Devletimizin misafiri olarak ziyaret eden 
Suudi Arabistan Emiri Faysal'm Ankara'da kal
dığı sürece, Anıt - Kabri ziyaret etmek üz'cre 
programa madde ilâve edilmeyiş sebebi nedir? 

2. Bir Devlet Başkanı sıfat ve hüviyetiyle 
geldiği, karşılandığı ve ağırlandığı ve hattâ, Ata
türk'ün Başkenti Ankara'nın fahrî hemşehriliği 
unvanı cömertçe tevcih edildiği halde, aşiret ku
ralları ve inançlarına uyarak, Yüce Atatürk'ün 
kabrini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmı-
yan Sayın Emir Faysal'a Dışişleri Protokol Yö
netmeliği hükümleri hatırlatılmış mıdır? 
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T. C. 
Başbakanlık 15.12.1966 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 77 - 87/7251 

Konu : Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç'un önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 4 . 11 . 1966 tarihli ve 7/238 - 2854/16224 

sayılı yazınız. 
Aydın Milletvekili Saym M. Şükrü Koç'un 

yurdumuzu resmen ziyaret etmiş bulunan Suudi 
Arabistan Kralının Ankara'da kaldığı sürece, 
Anıt - Kabri ziyaret etmek üzere, programa bir 
madde ilâve edilmemesi sebebi hakkındaki ya
zılı sorusuna verilen cevap ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

•Aydın Milletvekili Sayın M. Şükrü Koç'un 
yazılı sorusu cevabıdır 

Suudi Arabistan Kralı Melik Faysal'm 
Anıt - Kabri ziyaret etmeyişinin nedenleri, o ta
rihlerde basınımızca da ele alınarak etraflıca 
izah olunmuştu. 

Bu konuda verilecek izahat basınımızda çık
mış olanlara bir yenilik getirmiyecektir. 

Ancak, şu nokta üzerinde durmanın yerinde 
olacağı kanaatindeyim. 

Kral Faysal'm Anıt - Kabri ziyaret etmeyi
şini, Atatürk'e veya memleketimize karşı bir ne
zaket noksanı şeklinde düşünmeyip, misafirimi
zin kendi dinî inançlarının bir neticesi mahiye
tinde kabul etmek hâdiseyi hakiki çerçevesi 
içinde tutacak bir görüş olacaktır. 

Nitekim, Kralın İran ve Amerika'yı ziyaret
lerinde de protokolca mûtat olan Rıza Şah ve 
Kenncdy'nin kabirlerini ziyaret hususu pro
gramlara ithal edilmemiştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

5. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'in, 
1965 yılı tütün piyasalarında, bölgeler itibariyle, 
Tekel ve tüccar tarafından ne miktar tütün mu
bayaa edildiğine ve müstahsilin eline geçen fiyat 
ortalaması ile Türkiye fiyat ortalamasının ne ol
duğuna dair sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
İbrahim Tekin'in yazılı cevabı (7/259) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Muammer Erten 
Manisa Milletvekili 

Soru : 
1. Piyasası 17 Ocak 1966 tarihinde açılan, 

1965 tütün piyasalarında bölgeler itibariyle 
Tekel ve tüccar tarafından ne miktar tütün 
mubayaa edilmiştir? Bölgeler itibariyle müs
tahsilin eline geçen fiyat ortalaması ve Tür
kiye fiyat ortalaması nedir? 

2. Bu mubayaa için tüccara ve Tekel İda
resine Bakanlar Kurulunca veya Hazinece 
ne miktar finansman imkânı sağlanmıştır? 

3. 1966 tütün istihsali bölgeler itibariyle 
ne miktardır ve Türkiye tütün rekoltesi ye
kûn olarak nedir? Bölgeler itibariyle bir kilo 
için istihsal masrafı ne kadardır? 

4. 1966 tütün piyasalarının açılış tarihleri 
tespit edilmişse bu tarihlerin bildirilmesi? 

5. 1966 tütün piyasası için tüccar ve Te
kel için ne miktar finansman sağlanmıştır? 

6. 1 Aralık 1966 tarihi itibariyle Teke
lin kendi ihtiyaç miktarı hariç, ihraç için stok 
miktarı nedir? 

7. Meclis komisyonlarında bulunan tütün 
ekicileri kredi kooperatifi ve tütün- ekicileri 
birliği kanun tasarısının süratle Meclisten 
gf çirilmesi için ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 15 . 12 . 1966 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Heyeti Reisliği' 
6638 

Konu : Manisa Milletvekili 
Muammer Erten'in yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür

lüğü) 7 . 12 . 1966 tarih ve 7/259 - 3209/18283 
sayılı yazıları. 

1965 yılı tütün piyasalariyle ilgili olarak 
Manisa Milletvekili Muammer Erten tarafından 
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verilen 3 . 12 . 1966 tariıhlıi yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğimi müsaadelerine arz edlerim. 

ibrahim Teklin 
Gümrük vo Tekel Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Muammer Er-
ten'in, 3 . 12 . 1966 tarihli yazılı soru önergesi 
cevabıdır. 

Soru 1. 1965 yılı tütün piyasalarında böl

geler itibariyle Tekel ve tüccar tarafından ne 
miktar tütün mubayaa edilmiştir. Bölgeler iti
bariyle müstahsilin eline geçen fiyat ortalama
sı ve Türkiye fiyat ortalaması nedir? 

Cevap I» 1965 yılı mahsulü eıkici tütünle
ri satış piyasalarında Tekel ve tüccar tarafın
dan mubayaa edilen yaprak tütün miktarı ile 
alım ortalama ve genel ortalama fiyatları ve 
müstahsilin eline geçen para aşağıda gösteril
miştir. 

Bölgeler 

Ege 
Marmara 

Tekel alımı 
Ton 

36 
10 

929 
227 

Karadeniz 15 863 
Doğu 

Toplam: 

6 

69 

819 

838 

V.F. 

929 
849 
920 
747 

897 

Lira 

342 
86 
145 
50 

626 

934 129 
802 091 
894 766 
922 

553 

371 

357 

Tüccar alım 
Ton 

47 953 
3 040 
5 942 

• — 

56 935 

V.F. 

825 
784 
100 

841 

L 

395 
23 
59 

46£ 

Lira 

486 
840 
942 
— 

355 
302 
435 

754 092 

Ton 

84 
13 
21 
6 

126 

882 
267 
805 
819 

773 

Toplam 
V.F. 

738 
834 
942 
747 

872 1 

üira 

738 420 484 
110 
205 
50 

105 

642 393 
322 201 
922 371 

307 449 

Soru 2. Bu mubayaa tüccara ve Tekel İda
resine Bakanlar Kurulunca veya Hazinece ne 
miktar finansman imkânı sağlanmıştır. 

Cevap 2. Bu mubayaalar için Merkez Ban
kasınca tüccara 550 milyon liralık reeskont kre
disi sağlanmıştır. 

Teke] İdaresi ise, Devlet nam ve hesabına ya
pılacak mubayaalar için ekici tütün bedelle
rinden 'kesilip Ziraat Bankasında toplanan maa 
faiz 98 milyon lira ile, Hazineye ödemek mec
buriyetinde olduğu haftalık taksitlerin gönde
rilmemesi suretiyle elinde kalan 500 milyon 
lira kadar parayı bu işte kullanmıştır. 

$oru 3. 1966 tütün istihsali bölgeler itiba^ 
riyle ne miktardır. Ve Türkiye tütün re
koltesi yekûn olarak nedir. Bölgeler itibariyle 
bir kilo için istihsal masrafı ne kadardır? 

Cevap 3. 1966 yılı mahsulü tütün istihsa
linin bölgeler itibariyle tahmini rakamları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Bölgeler 

Ege 
Marmara 
Karadeniz 
Doğu 

Ton 

Toplam 

117 625 
16 106 
25 088 
7675 

166 494 

Bölgeler itibariyle bir kilo tütünün isthisal 
masrafları henüz 'katiyetle tesbit edilmemiş
tir. 

Soru 4. — 1966 tütün piyasalarının açılış 
tarihleri tesbit edilmişse bu tarihlerin bildiril
mesi. 

Cevap 4. — 1966 yılı tütün piyasaları için 
gerekli hazırlıklar henüz ikmal edilmemiştir. 
Ancak bunun ekici yönünden en uygun bir za
manda açılmasına çalışılmaktadır. 

Soru 5. — 1966 tütün piyasası için tüccar 
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ve Tekel için ne «miktar finanasınan sağlanmış
tır. 

Cevap 5. — 1966 yılı mahsulü -tütün piyasa
ları için tüccar ve Telkel İdaresinin finansman 
ihtiyacının bu ay içinde teslbit ve sağlanımasına 
çalışılmaktadır. 

Soru 6. — 1 Aralık 1966 tarihi itibariyle 
Tekelin kendi ihtiyaç miktarı hariç, ihraç için 
s'tdk miktarı nedir? 

Cevap 6. — 1 Aralık 1966 tarihi itibariyle 
Tekel İdaresinin elinde ihracedilecek destekle
me malı tütün miktarı 63 058 ıbonldur. 

Soru 7. — Meclis komıisyonlarınıda bulu
nan Tütün Ekicileri Kredi Kooperatifi ve Tü
tün Ekicileri Birliği kanun tasarısının süratle 
Meclisten geçirilmesi için ne düşünülmektedir. 

Cevap 7. — Türk tütüncülüğünün mevzu ve 
meselelerini, bölgeler arasında işbirliği temini 
suretiyle incelemek ve tütün alıım satımının bir 
nizam içinde cereyanını ve ekicilerin teşkilât
lanmasını sağlamak maksadiyle Ticaret Bakan
lığınca hazırlanıp, halen Meclis komisyonların
da görüşülmekte olan «Tütün Tarım Satış Koo
peratifler ve Bölge Birlikleriyle, Türkiye Tü
tün Ekicileri Genel Birliği» kanun tasarısının 
bir an evvel kanunlaşması Bakanlığımızca da 
temenni edilmekte ve bu uğurda çalışılmakta
dır. 

Arz ederim. 
İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Balkanı 
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Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasına dair olan kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenlıer 
Reddeidenler 

Çekinserler 
Oy d katılmıyaıılar 

Açık üyelikler 

450 
: 318 
: 206 
• 111 

1 
130 

2 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Turhan Dilligil 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Aid İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetincr 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

— İ M 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BlTLlS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Seyfi Öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Mahmut Uygur 

Süleyman Ünlü 
GİRESUN 

Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman Özer 
Ahmet Tahtakılıç 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın . 
Mehmet Yardımcı 
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İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERÎ 
Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âld Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ' 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Hasan Dimçer 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mehmet Ersoy 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneşftan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil ÖzsarıyıLdız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Yaşar Anbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçai 
ismail! Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URPA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Kasım Gülek 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Murat Öner 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 

Osman Bölükbaşı 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Hasan Tez 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
ÂtıJ! Şohoğhı 

DİYARBAKIR 
Metin CizreH 
Feyzi Kalfagil 
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EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
İlhamı Sancar 

Selim Sarper 
Puad Sirmen 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun^ 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İsmet Kapısız 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Dclikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Vefik Pirinçcioğlru 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdcmir Tüzün 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

Niyazi Özgüç 
SİVAS 

Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 

TEKİRDAĞ 
Orhan Üztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Haindi Orhon 
Ahmet Şener 
AH Rıza Uzuncr 

UEFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Çekinser] 

KASTAMONU 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

[Oya katilmıy anlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Tahir Yücekök 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler (1.) 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Ahmet Dallı (1.) 
1. Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Alparslan Türkeış 

ANTALYA 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BOLU 
Hami Tezkan 

BURSA 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktom 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
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ÇORUM 
Nejdet Yüccr 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V. 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Aid İhsan Göğüs 
Hüseyin lııcioğlıı 
Naşit Sarıca 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kndret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
İbrahim Etcm Kıkçoğlu' 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çclikkan 

HATAY 
Talât Kösooğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
İsmail Çataloğlıı 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğiu 
Nuri Eroğan 
Abdurrahmaıı Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Arif Ertunga 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Sabri Keskin (1.) 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
ihsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
(î.) 
Ve la Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fcndoğlu 
İsmet İnönü 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN 
İbrahim Ay soy 
Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Sera ilettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 

Yaşar Akal 
Kattıran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülfczoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nihat Doğan 
M. Kemal Pallaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başoi 
llyafi Demir 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Solâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmllı 
Celâl Sungur (t. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler j 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağ-lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
M. Kemal Yılmaz 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Cemal Külâhlı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 40 

Kabul edenler : 39 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 1 

Oya katlim lyanlar : 408 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Kasım Önadım 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZTfl J_J J_J ̂ L\. ZJ J_ VJT 

Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Ilayri Başar 

İSTANBUL 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 

KASTAMONU 
Âdil Toközlıü 

KAYSERİ 
Vedat ÂH Özkan 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Vcysi Kadıoğlu 

[Çekin ser J 

İSTANBUL 
A. Coşkun Kırca 

[Oya kahlmıy anlar] 

Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif A taky 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler (I.) 
Murat Öner 
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Muzaffer Özdağ 
Ala İhsan Ulubahşâ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

a -

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Saraç 

TRABZON 
Hamdi Orhon 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal BağcıoğJu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı (1.) 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
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î . Sıtkı Hatipoğkı 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türke§ 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (t.) 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mcvlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlû 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Çop (I.) 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özean 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaışı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Âtı,! Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
İlhamı Ertem 

Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılnçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu (t.) 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

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

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren " 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Ali Fuat Başgil 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
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I. Hakkı Tekincl I 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu I 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Frtunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Sottar tkscl 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu ı 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevine Düşünsel 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamil oğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin (I.) 
Osman Zeki Oktay 
İ. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumal'ıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayınan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdcmir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

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

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyaeddin İzerdcm 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız j 
Mekki Keskin | 
Yunus Koçak ' 
Nazif 'Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
a.) ; 
Fakih Özfakih | 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy '• 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MA h ATYA i 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlıı 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriıman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgo I 
Muammer Erten 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Öı 10,1i Sakar 
Nahit Ycnişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy I 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yağcıoğlu 

MARDİN I 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy I 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca I 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin I 
İlhan Tekin alp 

MUŞ 
Kemal Aytaç I 
Nermin Neftçi j 
Kâmil Özsanyıldız I 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz I 
S. Hakkı Esatoğlu I 
Ali Baran Numanoğluj 

NİĞDL 
Mehmet Altmsoy I 
Yaşar Arıbaş I 
Ruhi S oy er I 
Oğuzdemir Tüzüu I 
Haydar Özalip I 

ORDU 
Raif Aybar I 
Ata Bodur I 
Feridun Cemal Erkin I 
Ferda Gül ey I 
Haindi Mağden I 
Arif Hikmet Onat I 
Sadi Pehlivanoğlu I 
Kemal Şen soy I 

RİZE 
Mazhar Basa I 
İsmail Sarıgöz I 
Cevat Yalçın | 

SAKARYA 
Ekrem Alacan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerai'ettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan (B.) 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlıı 
Ilyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüfczoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Sevici Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbalı Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

StVAS 
Nasııh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurt bek 
Oevad Odyakmaz 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Ilalil Başol 
İlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
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Kenan Aral 
Hasan Ünlü 
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Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
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Kinyas Kartal 
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Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
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Bülent Ecevit 
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Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
Kemal Doğan Sungun 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 
23. BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1966 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X I . — Maaş ve ücretlere geçici zam uygu

lanmasına dair kaimin tasarısı (1/250) (S. Sa
yısı : 165) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

1. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1966] 

2. — Giresun Milletvekili ibrahim Etercı 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet' memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Gecel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa
yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma iarihi : 
2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta-
rihi: 1 . 2 . 1966] 

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

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

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 6. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve İmar ve İskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 

X 7. — İş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
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Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raponı (1/232) 
(S. Sayısı : 1G0) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 8. — Deniz İş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1066] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhcsabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 1.0. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhcsabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhcsabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhosabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/1.15, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütç3 yılı Kesinhe-
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi İle Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna I 

dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Goıud Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 8 . 1966] 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuri
yet Senatosu 1/688) (Millet Mem?i S. Sayısı : 
162; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 818) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 12. 1966] 

X 16. — Beden Terbiyesi Ger el Müdürlüğü 
1966 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Menlisi 
1/251; Cumhuriyet Senatosu 1/5^0) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 163; CumhiT*iyrt Senatosu 
S. Sayısı : 819) [Dağıtma tarihi • 6 . 12 . 1966] 

X 17. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisvon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/272, 1/267, 2/375, 2/379; Cumhuriyet Se
natosu 1/693) (Millet Meclisi S. Sayısı : 168; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 84S) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 12. 1966] 

X 18. — Devlet Su İşleri ve Karayolları Ge
nel Müdürlükleri 1966 yılı Biitee Kanununa, 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/273; Cumhuriyet Senatosu 1/694) 
Millet Meclisi S. Sayısı : 169; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 849) [Dağıtma tarihi : 
16 . 12 .1966] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - ÎKÎNCI GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 

B - BİRÎNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK. 
İŞLER 

1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
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112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v ? 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, İçişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — İMİ sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (cı fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir nındde eki iyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kainim unun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik-Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
2 2 . 7 . 1966] 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24.11.1966] 

6. — 1076 sayılı İhtiyat Subayları ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «İş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

8. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 19 .2 .1966] 

X 9. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14,12.1966] 

X 11. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Söyleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 





Dönem : 2 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 80 
Giresun Milletvekili ibrahim Etem Kıhçoğlu ve 21 arkadaşının Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne, dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmı
na kadro eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Maliye, içişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 

raporu (2/244) 

21 . 2 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesine dair hazırlamış olduğumuz kanun 
teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla arz ve istirham eyleriz. 

Giresun Milletvekili 
/. E. Kıhçoğlu 

Trabzon Milletvekili 
E. Dikmen 

Antalya Milletvekili 
H. Arkçaltoğlu 

Erzurum Milletvekili 
/. H. Yıldırım 

Bursa Milletvekili 
B, Kürttay 

İstanbul Milletvekili 
8. Bilgiç 

Edirne Milletvekili 
1. Ertem 

Bursa Milletvekili 
C. Külâhlı 

Ankara Milletvekili 
M. K. Coşkun 

Bursa Milletvekili 
K, önadım 

Bursa Milletvekili 
N. Gürsoy 

İstanbul Milletvekili 
N. Bulak 

Balıkesir Milletvekili 
M. Yılmaz 

Kocaeli Milletvekili 
& AJcay 

Bitlis Milletvekili 
C. Geboloğlu 

Denizli Milletvekili 
R. Şenel 

Denizli 
F, 

Ankara Milletvekili 
H. T. Toker 

Sakarya Milletvekili 
K. Eroğan 

Erzurum Milletvekili 
A. Mustafaoğlu 
M a Milletvekili 

N. Cevheri 
Denizli Milletvekili 

M. S. BayM 
Milletvekili 
Avç\ 

GEREKÇE . 

Bugün Emniyet Teşkilât Kanunu hükümleri gereğine e birçok hizmetlerle yükümlü olan emni-
yot müdürleri bilhassa büyük şehirlerimizde son yıllarda süratle ve devamlı bir şekilde gelişme ve 
değişme gösteren hizmetler karşısında, arzu edilen randımanı vermekten uzak kalmaktadırlar. 

Köy ve kasabalardan şehirlere devamlı nüfus akımı, ekonomik ve sosyal hayattaki etkiîer iç 
ve dış turizmin gelişmesi dolayısiyle artan emniyet hizmetleri karşısında emniyet müdürleri her olay 
üzerinde arzu edilen şekilde eğilme imkânı bulamamakta, teşkilât kademelerinde teftiş ve mura
kabe gibi mühim bir hizmetle de yeteri kadar ilgilenememektedirler. 

Emniyet müdürlerinin asli vezifeleri cümlesinden olan sevk ve idare görevini lâyıkı veçhile ye
rine getirebilmeleri için, büro muamelâtının emniyet müdürlerine yardımcı olarak verilecek mü
dür muavinleri tarafından yürütülmesi bugün için zaruri bir ihtiyaç haline gelmiş bulunmakta
dır. 
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Bu görevi ifa edebilecek yeterlik ve nitelikte bulunan ve bugüne 'kadar emsalleri emniyet mü

dürlüğüne terfi ettikleri halde Polis Enstitüsünlin. yüksek kısmını ikmalden sonra ayrıca bir de 
her hangi bir fakülte bitiren ve kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyen başkomiscr ve komiserler 
ile yine Polis Enstitüsünü ve emniyet müdürü olmak için yüksek uzmanlık kursunu başarı ile bi
tirmiş emniyet âmirleri vardır. Ve •bunların mevcudu ilişik cetvelde de gösterildiği gibi 85 kişi
dir. 

Buna mukabil Polis Enstitüsü ve yüksek ihtisas kursu görenlerden geçmiş senelerde 24 kişi, 
yine Polis Enstitüsü yüksek kısmı ile ayrıca bir fakülteyi muvaffakiyetle bitirenlerden de 17 kişi 
1960 senesinden bu yana emniyet müdürlüğüne terfi etmişlerdir. 

Bu hal kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyenlerde ideal kırıklığı yaratmakta ve vazifeye bağ
lılığın azalmasına sebebolmaktadır. 

Bütün hükümleri ile 1966 Mart ayında yürürlüğe girecek olan 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanmış olan «ınıf tüzükleri hükümleri muvacehesinde emniyet 
müdürlüğü kademesine yapılacak terfilerde muayyen bir yaş haddinin göz önüne alınması gerektiğin
den, kadrosuzluk yüzünden uzun senelerden beri bu rütbeye terfi edememiş olan emniyet mensup
larının çoğunun bu haddi aşan bir yaşa sahibolmaları sebebiyle sınıf tüzüklerinin yürürlüğe gir
mesiyle emniyet müdürü olabilme imkân ve ümidi de ortadan kalkacağından mağduriyetleri son
suz olacaktır. 

Yukarıda izahına çalışıldığı veçhile meslekî bilgi, tecrübe ve liyakati arı ile emniyet müdürü ol
ma niteliğini kazanmış olan ilişik cetvelde miktarları yazılı emniyet mensuplarının 3 ncü sınıf 
emniyet müdürlüklerine terfi ettirilmeleri hem imkân ve fırsat eşitsizliğini gidermek, mağduri
yetleri bertaraf etmek ve hem de hizmetin daha rasyonel ve selâmetle yürütülmesini temin bakı
mından zaruri bulunmaktadır. 

Bu sebeple, kanun teklifimizin kabulünü arz ve rica ederiz. 

3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 27 / 2 / 1966 
Esas No : 2/244 

Karar No : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 24 . 2 .1966 tarihli 55 nci Birleşiminde, Giresun Milletvekili t. Etem Kılıçoğlu 
ve 21 arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkındaki kanun tek
lifini görüşmek üzere teşkil edilen Geçici Komisyonumuz, mevzuubahis kanun teklifini, ilgili bakan
lık temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere etti. 

. Tümü üzerinde cereyan eden görüşmeler neticesinde, gerekçede de sarahaten belirtildiği üzere, 
kadrosuzluk yüzünden terfi ettirilememiş olan meslek mensuplarının, Personel Kanununun tatbikatı 
münasebetiyle muhtemel mağduriyetini önlemek maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan tek
lif, prensip itibariyle komisyonumuzca da müspet mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine ge
çildi: 

Gerekçede izah edilen sebeplerle birinci madde ile ona bağlı (1) sayılı cetvel ve 3 ncü madde ay
nen kabul edilmiş tekliften beklenen gayenin husulü için 2 nci madde «28 Şubat 1966 tarihinden 

M. Meclisi (S. Sayısı : 80) 
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itibaren yürürlüğe girer» şeklinde değiştirilmiş ve yapılan bu tadille kanun teklifi kabul edilmiştir. 
Tatbikattaki güçlüğü biran evvel gidermek gayesi ve mevzuun lüzum ve ehemmiyeti, nazarı itibara 
alınarak kanun teklifinin gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine ka
rar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Giresun 

/. E. Kılıçoğlu 
Bingöl 

M. E. Gündoğdu 

Trabzon 
H. Orhon 

Sözcü 
Ankara 

K. Yılmaz 
Erzurum 
N. Güven 

Kâtip 
Aydın 

8. Bosna 
Giresun 

A. Köymen 
İmzada bulunamadı 

Amasya 
C. Topala 

Niğde 
H. Özalp 

- Urfa 
Maliye Bakanlığı temsilcisinin ileri sürdüğü 

gerekçe dolayısiyle muhalifim 
B. Boran 

Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıçoğlu ve 
21 arkadaşının teklifi 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kad

ro eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmına ilişik (1) sayılı cetvel
de derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaş
ları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

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

na kadro eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1966 ta
rihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(1) Sayılı cetvele ek cetvel 

D. Memuriyet unvanı Aded Maaş 

7 3 ncü Sınıf Emniyet Müdürü 85 800 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe K a r m a Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/272, î / 2 6 7 , 2 /375, 2 /379 ; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /693) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 848) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 12 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7015 -1/693 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 7 .12.1966 gün ve 1/272, 1/267, 2/375, 2/379-40 sayılı yazınıza karşılıktır. 
1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 

Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.12.1966 
tarihli 14 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Sevici Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi (114) 

Kalbul 
Rot 
Cdkinscr 

107 
2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 14 . 12 . 1966 
Esas No. : 1/272,1/267, 2/375, 2/379, C. S. 1/693 • 

Karar No. : 64 

MILL'KT MBCI/LSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13.12 .1966 tarihli 14 ncü Birleşiminde aynen kabul 
olunan (1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 
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