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seselerinde çalışan 'bilûmum memur ve (hiz
metlilerin intibakları ve sair özlük iş
leri hakkındaki kanun teklifine dair Cıınir 
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 2/521; 
Cumhuriyet Senatosu 2/257) (S. Sayısı : 
732 ye 2 nci ek) ö37:539 

2. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Ak-
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4. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 6 şar üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/606), (S. 
yısı : 799) 547:574 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve Cum
huriyet ıSenatosu izmir Üyesi Beliğ Beler ve 227 
arkadaşının Anayasanın 6B nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve geçici 11 nci maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifinin gündeme 
acınması, ikinci görüşmesinin beş gün geçme
den yapılması ve Su Ürünleri kanun tasarı
sından evvel görüşülmesi hususları onaylana
rak; kanun teklifinin hakkında önerge verilen 
maddeleri görüşüldü ve istek üzerine tümü ad 
okunmak suretiyle oylandı. Oylanmanın sonu

cunda 29 ret ve 1 çekinser oya karşı 309 ka
bul oyu ile teklifin kabul edildiği bildirildi. 

19 Mayıs 1969 Pazartesi günü tatil olması 
sebebiyle 20 Mayıs 1969 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere birleşime saat 17,45 
te son verildi. 

Kâtip 
Başkan Kütahya 

Ferruh Bozbeyli Mehmet Ersoy 
Kâtip 

Afyon Karahisar 
Mehmet Gülbekli 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf 

ve Telefon işletmesi Kuruluş kanunu tasarısı. 
(1/688) (Ulaştırma ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
2. — Afyon Milletvekili Muzaffer özdağ'-

ın Türk Silahlı Kuvvetueri Personel Kanununun 

geçici 18 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kındaki kanun teklifi. (2/893) (Millî Savunma 
ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

3. — Sosyal Sigortalar Kurumunun 1967 
yılı çalışma raporu ve bilançosunun sunuldu-
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ğuna dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1158) (Ka
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu
na) 

Raporlar 
4. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 

Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 7129 
sayılı Bankalar Kanununa iki ek madde ile bir 
geçici madde eklenmesi ve Cumhuriyet Senato
su Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun 41 ve 50 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları. (2/668, 2/420) (S. Sayısı : 901) 

5. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacı-
paşoğlu ve 15 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları 
(2/169) (S. Syısı : 902) 

6. — Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'-
un, Millet Meclisi idari Teşkilâtı hakkında ka-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 01 
1. —• Konya Milletvekili İsmet Papısız'ın, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine Protokol 
Genel Müdürlüğünün gösterdiği ilgisizlik ve 
protokoldaki düzensizlikler konusunda gündem 
öısı demeci, 

nun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. (2/866) 
(S. Sayısı : 903) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, 3491 sayılı ve 24 . C . 1938 tarihli Top
rak Mahsûlleri Ofisi Kanununun ikinci madde
sinin (A/2) bendinin tadiline dair kanun tek
lifi, Ticaret ve Plân komisyonları raporları. 
(2/467) (S. Sayısı : 905) 

8. — Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demileri -kanunu tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 9 ar kişi seçilerek kurulan Geçici Ko-

; misyon raporu. (Millet Meclisi 1/533; Cumhu-
I riyet Senatosu 1/994) (Millet Meclisi IS. Sa-
! yısı 742 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 

Sayısı : 1295) 

^NEL KURULA SUNUŞLARI 
BAŞKAN — Sayın ismet Kapısız, protokolla 

ilgili gün'dem dışı çok kısa bir konuşma için 
söz işitiyorsunuz, buyurunuz. 

İSMET KAPISIZ (Konya) — Sayın Başikan, 
çok değerli arkadaşlarım; bugün sizlere Tür-

<•!» 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saad : 15,00 

BAŞKAN — Başkaııvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Ka '.:), Ramazan Tekeli (Urfa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 95 nci Birleşiııini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya

pılacaktır. Muhterem üyelerin beyaz düğmelere 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz vardır. Müzakerelere başlıyo

ruz. 
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kiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin, şeref va 
haysiyetlerinin günden güne ve kasten ihlâline 
se/bebolan Protokol Umum Müdürlüğünün lauba
liliğinden bahsedeceğim. 

Öncelikle, bu mevzuda kınaca mârn:;aUa be-
lunmak imkânını bana babns: tiklerinden dolayı 
Sayın Başkana teşekkürlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet p-"oto'!;oliin^.n 
idarecisi Dışişleri Bakanlığı Pro.';o'kel Umanı 
Müdürlüğüdür. Gen geeıeee ki hmnda , Ir.kb ala
rak, bu Umum Müdürlümün fiil ve davran-.şiarı 
şikâyet konusu olmasın. Milli Bayraklar dela-
yısiyle ve çok önemli t i r Be vb t müe^eeeısinhı 
açılış merasimine davol edilen zevat Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden başka İnme
lerdir. İşin icabına ve davetin sekline göre iş 
yaparız diyen zihniyetin temsilcileri işi o kadar 
laubali hale sokmuşlardır ki, milli iradenin nıü-
messilleriyiz diye bizlerin taşıdığı milletvekil
liği ve senatörlük sıfatları çok sonraları mütalâa 
edilmek durumundadır. Kendi hak ve Imkukla--
rınm öncelikle müdafii olmıyan mille t vekilleri 
ve senatörler olarak çok ciddî telakki ettiğim 
ve aslında da haysiyeti-ııMe yakınan il-İli olan 
bu konularda nernelâzmı dersek, şahıslarımıza 
yapılan hususi iltifatlara değer verir Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin itibarının korunması 
hususunda lâkaydiliği tercih edersek, Protokol 
Umum Müdürlüğü gün gelir listesinden Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerini çıkarır. 

Bu kürsüden protokolda Reisicumhurdan 
sonra ikinci sırayı işgal eden Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi başkanlarını da uyarmak 
isterim. Parlâmentonun itibarı Devlet protoko
lünün sadece kendilerini itibarlı kılmaları ile 
korunmaz her halde. 

Muhterem milletvekillerine bu mevzuda iki 
canlı misal vermek isterim: 

Bundan bir ay kadar önce istanlbedda Kül
tür Sarayı hfenıete acildi, Kana intikal eden h v 
herler doğru ise, Sayın Başbakanın davetlisi ola
rak herkes bu açılışa teşrif etti. Mdeleden de ea 
dece Millî Eğitim ve Bayındırlık Kenılşro-rn 
üyeleriyle başkanlar ve başkan vekilleri dav e i; 
edilmişlerdi. Sayın Başbakan Lieeîle idare ./kile
lerini ve Divan üyelerini de, ikaz üzerene,, İd!; fen. 
davet ettiler. Sarayın açılışında, tâbir caieee, 
bir avuç milletvekili ve senatörlerden başka A:ı-
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i kara'mn ve istanbul'un aristokrat tabakasına 
j nîtt;".e;u> herkes o toplantıya a rai endam etmiştir. 
j Değerli arkadaşlarını, hemen hemen her bay-
i ramda ve millî merasim günlerinde olan rezalet 
I edm de 19 Mayıs Stdayemunda tekrarlandı, mil-
j letvekiıi ve senatörlere tahsis edilen yerde 30 a 
| yekin arkada? ailemi yoknı, Pe'kço-k arkadaşımız 
] raat 0 den sonra aileleriyle birlikte geri dönmek 

raeebnriye tinde kakbler. Vaîi'nin ve Belediye'-
nin husaaiyıe vazifelendirdiği kişiler Meclisimi-
ıûp. eni/! iye t mensuplarına hareket serbestisi dahi 
taımnadılar, Gerek Hariciye Vekâleti Protokol 
Inn-ant Müdürlüğü ve ge.re.kse maharetini Vilâ
yetten arza ettiği çevrelere davetiye dağıtmakta 
testeren Ankara. Valiliği Protokol Müdürü işle-
riyle meşgul vazifelileri orada âdeta, Anadolu 
deyimiyle, Âlikıran başkesen rolünde idiler. 
bdadüye-s islikleri görülür cinsten değildi, ilgililer 
rlkarcd Tribününde teli derecedeki Devlet memur
larına yer ayırmışlardı. Esefle gördüm ki, bu 
memlekette Başbakan yardımcılığı, Bakanlık 
yapmış veya yıllar yılı muhalefet liderliğinde 
has iye t l i kalmış liderlere en arkadan yer ayır-
n.-ak gibi çok laubali ve mesuliyetsin bir tutum
da g i r e rnn »islerdir. 17 ve 18 numaralı kapıların 
giriş yerlerine «milletvekillerine mahsustur» 
diye alay edercesine levha asılmıştı. Orada otu
ranlar ise haddizatında Ankara Valiliğince da
vet edilmiş kimselerdi. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Şeref 
locasında kimler oturuyordu? 

İSMET KAPISIZ (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, 

Netice olarak- Sayın Başbakanı, Senato ve 
Meclis Başkanlarını, Devlet Protokol Umum Mü
dürlüğünü bu kürsüden uyarıyorum. Haysiyet
lerine çok düşkün milletvekilleri olaraJk Parlâ
mentoyu ciddiye almamak gibi bir tutumda 
olanlara karşı ne şekilde hareket etmek lâzım-
geldiğme, biz karar vermek durumunda olaca-
şız. 

Devlet hayatında bu lâujbalilik ve yürekler 
acısı durum devam ettiği müddetçe, «milletveki
lliyim» demeye utanıyorum. (M. P. sıralarından 
«Bravo İsmet» sesleri) yazıklar olsun, bizlerin 
haysiyetleriyle oynıyan kimselere göz yuman 
idare - i maslahatçılara... 

Mâruzâtıma burada son verirken, hepinizin 
] hislerine tercüman olduğumu tahmin ediyorum. 

http://ge.re.kse
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Saygılarımı sunarım. (A. P., C. H, P., M. P. 
sıralarından alkışlar) 

2. —• Giresun Milletvekili Mustafa Kemal (Ji-
lesiz'in, silâh kaçakçılığı ve bu konuda alınması 
gereken tedbirlere dair gündem dışı. demeci. 

BAŞKAN — Saym Mustafa Kemal Çilesiz, 
silâh kaçakçılığı ile ilgili gündem dışı söz iste
mişsiniz; 5 dakikayı geçmemek kaydiyle buyu
runuz. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Önemli bir konuda Hükümeti ika.? maksadiy-
le, huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Ateşli silâhlarla, bıçakların kullanma veya 
ruhsatsız kullanmama şekillerini gösteren ve ce
za müeyyidelerini de kapsıyan 6136 sayılı Kanu
nun hükümlerine rağmen, silâh kaçakçılığı, silâh 
imalâtı ve hattâ Kırıkkale yapısı tabancaların 
Fabrikadan çalınarak gizlice piyasaya sürüldü
ğü, hiçbir kimsenin reddedemiyeceği kadar aşi
kârdır. 

Silâh taşıma ruhsatının verilmesinde keyfi
likler, iltimaslar, hatır ve nüfuzların hâkim ol
ması yüzünden, silâh taşımaya hakkı olanlar bu 
haklarını almakta güçlüklere uğramaktadırlar. 
Kaçakçılığın artmasının sebeplerinin başında, 
yönetmeliğin uygulanmasında gösterilen güç
lükler ve hattâ yönetmeliğin hükümlerinin kifa
yetsizlikleri gelmektedir. 

Vatandaşı, kaçak olarak fahiş fiyatlarla silâh 
almaya sevk eden sebeplerin en mühimine gelin
ce; tarım, asayişinin bulunmaması ve genel ola
rak memlekette asayişsizliğin günden güne ço
ğalması ve vatandaşın kendini savunma ihtiya
cını bugün her zamandan daha fazla duymasm-
dandır. 

Kendisine, taşıma ruhsatı verilenler üzerinde 
şimdi bir inceleme yapılsa, verilen ruhsatname
lerin yüzde 80 inin iptal edileceğine kaaniim. 
Yönetmeliğe göre, arazisi çok olanlar taşıma 
ruhsatları aldıkları halde, nedense küçük arazi 
sahipleri, yaylacılar, hayvancılar ve bunlara 
benzer daha birçok vatandaşlar, kanun zoruyla 
savunma ihtiyacının dışında bırakılmış, bu yö
netmelikte bile savunma ve dolayısiyle yaşama 
hakkı yalnız zenginlere verilmiştir. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sen zengin 
değil misin yani? 

| MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
j Halbuki, mal vo mülk ihtilâfı zengin arazi sahip

lerinden ziyade, mahrumiyet içinde bulunan kü
çük arazi sahipleri arasında cereyan etmektedir. 
Tecavüzlere mâruz kalanların çoğu da, küçük 
toprak ve hayvancılıkla uğraşan köylülerdir. 

Yönetmeliğin getirdiği bu adaletsizlik, kana
atime göre, Anayasanın kabul ettiği eşitlik pren
siplerine de aykırıdır. Memleketin ekseriyeti fa
kir olduğuna göre, kendisini savunma ihtiyacın
da bulunan veya taşınmasına ruhsat verilecek si
lâhını kullanmakta suiistimal etmiyecek namus
lu vatandaşların da silâh taşıma imkânlarına ka
vuşturulması iktiza eder. 

Bu mâruzâtım dikkate alınarak, yönetmelik
te bir değişiklik yapıldığı takdirde, silâh kaçak
çılığının önemli derecede azalacağı kanaatinde
yim. 

Diğer taraftan, taşıma ruhsatı verilecek kim
selerin genişletilmesi suçluların tesbiti yönünden 
de birçok kolaylıklar sağlıyacağı gibi, azalması
na da âmil olacaktır. Her tarafı bilmemekle be
raber, Karadeniz bölgesinde hemen her ailede 
kaçakçı olduğu, herkesçe bilinen bir hakikattir. 
Bir defaya mahsus olmak ve bir zaman ile tak-
yidetmek şartı ile, ruhsatsız tasman bütün silâh
lara ruhsat verileceği bir kanunla kabul edildi
ği takdirde, milyonlarca silâhın ruhsata bağla
narak, kontrol altına alınması imkân dâhiline 
girecektir. Bundan sonra, ruhsat verilecek kim
selerin Kırıkkale fabrikalarından satmalınacak 
silâhlara verilebileceği, hüküm altına alındığı 
takdirde, kaçakçılık yolu ile zayi olan döviz 
memlekette kalacak ve iktisadi bir Devlet te
şekkülü olan Makina ve Kimya Endüstrisinin 
kazancı da artmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, lütfen toparlayı
nız. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Halen memleketimizin muhtelif yerlerinde 
gizili olarak çalıştırılan ve her türlü Devlet mu
rakabesinden uzak olan ve hattâ murakabesi 
mümkün olmıyan silâh imalâthaneleri vardır. 
Ordunun kullandığı sten tabancalar ve taşınması 
mümkün olan her türlü hafif silâhlar yapılmak
tadır. Bunların balistik hassalarının modern fab
rikalarda yapılan silâhlar ayarında olduğu söy
lenmektedir. Yalnız Giresun ve havalisinde yılda 
200 bin civarında silâh yapacak imalâthaneler 
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olduğu ve bundan Giresun'a milyonlarca para
nın girdiği, resmî makamlarında malûmudur. 

'Sayın Cumhurbaşkanının Karadeniz gezisin
de yaptığı toplantılarda bu cihet kendilerine 
arz edilmiş ve buna bir çare bulacağı vait buyu-
rulmuş'tu. Bu atelyeleri idare eden kabiliyetlerin 
toplanıp, bir disiplin altında çalıştırıldığı, yani 
kanun hükmü altına konulduğu takdirde, kaçak 
silâh imalinin önleneceği ve memlekette taşman 
veya bulundurulan bilûmum silâhların Hükü
met denetimi altına girebileceğine inanıyorum. 

Ayrıca, köylüye taşıma ruhsatı verildiği za
man, bu ruhsat için harç alınmaması lâzımdır. 
Bu husus dahi, kaçakçılığı önliyecek bir fak
tördür. 

Çok önemli olan bu konunun vakit kaybet
meden ele alınmasını, arz ettiğim esaslar daire
sinde ve memleket realitelerine güre, 6136 sa
yılı Kanunun değiştirilmesini ve yapılacak ka
nunda maruzatımın nazara alınmasını Sayın Hü
kümetten rica ederim. 

Hürmetlerimk. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen diğer 
arkaJdaşlarımm taleplerini önümüzdeki günler
de değerlendirmeye çalışacağım. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangü'e Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1159) 

BAŞKAN — Sunuşlara geçiyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

ihsan Sabri ÇağlayangiPin dönüşüne kadar, Dış
işleri Bakanlığına Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'
ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz öderim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifinin havale 
olunduğu komisyonlardan seçilecek üçer üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (2/880, 4/450) 

I BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması 
j hakkında, Sayın Kasım Onadim'ın bir önergesi 

var okutuyorum. 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

2 . 5 . 1969 tarihinde, Aydın Milletvekili Sa
yın ismet Sezgin ile müştereken imzaladığımız, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifimiz, Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
Komisyonlarına havale edilmiştir. 

Türk meslek ve sanat hayatı ile ilgili ve 
ehemmiyeti aşikâr olan adı geçen teklifimizin, 
havale edildikleri komisyonlardan seçilecek 3 er 
üyeden kurulacak olan bir Geçici Komisyonda 
müzakeresini temin için, Yüce Meclisin tasvip
lerine arz edilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Kasım Önadını 
BAŞKAN — Geçici komisyon kurulması hak

kındaki bu önergeyi tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Geçici Komisyon kurulacaktır. 

5. — Bursa Milletvekili Kasım Onadim'ın, 
Esnaf ve sanatkârlar sosyal sigortaları kanun 
teklifinin, havale olunduğu komisyonlardan se
çilerek üçer üyeden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (2/881, 4/449) 

BAŞKAN — Yine Sayın Kasım Onadim'ın 
bir başjka geçici komisyon kurulması hakkında
ki önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aydın Milletvekili Sayın ismet Sezgin ile 

müştereken hazırlıyarak 2 . 5 . 1969 tarihinde 
Yüksek Başkanlığa takdim ettiğimiz Esnaf ve 
Sanatkârlar Sosyal Sigortaları kanun teklifimiz, 
ilgisi dolayısiyle Adalet, içişleri, Ticaret, Sana
yi, Çalışma ve Plân komisyonlarına havale edil
miştir. 

Türk esnaf ve sanatkârlarını sosyal güvenli
ğe kavuşturacağına inandığımız teklifimizin adı 
geçen komisyonlardan seçilecek üçer üyeden 
kurulacak olan bir geçici komisyonda görüşül
mesini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bursa 

Kasım önadını 
BAŞKAN — Bu önergeyi de tasvibinize su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
! Kabul edilmiştir. Bu önergenin kapsamı içetrisin-
I de bir Geçici Komisyon kurulacaktır. 
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6. — Ankara Milletvekili Alpaslan Türkeş'in, 
bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, 
gündeme alınmasına dair önergesi (2/846, 4/451) 

BAŞKAN — M. H. P. Genel Başkanı Sayın 
Alpaslan Türkeş'in bir önergesi var, İçtüzüğün 
36 ncı maddesi gereğince bir kanun teklifinin 
gündeme alınması hakkında. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkında bir ka

nun teklifimi 11 . 3 . 1969 tarihinde Millet 
Meclisi Başkanlığına vermiştim. Süresi içinde 
ilgili komisyona havale edilen teklif iki ayı aşan 
zamana rağmen Umumi Heyetin gündemine in
tikal edememiştir. 

içtüzüğün 36 ncı maddesine göre, komis
yon en geç 1,5 ay içinde neticelendirmek mec
buriyetindedir. 

Teklifimizin gündeme alınmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
M. H. F. Genel Başkanı 

Ankara Milletvekili 
Alpaslan Türkeş 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan Türkeş'in bah
settikleri kanun teklifinin İçtüzüğün 36 ncı 
maddesine göre gündeme alınması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir saatlik işlerimize başlıyoruz. Saat 15,25. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boz-
tepe ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kuruluş ve memurları Kanununa ek, 
Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât 
ve müesseselerinde çalışan bilûmum memur ve 
hizmetlilerin intibakları ve sair özlük işleri hak
kındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/521; Cumhuriyet Senatosu 2/257) (S. Sa
yısı, ; 732 ye 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bu raporun müzakeresine geçi
yoruz. Hükümet ve komisyon lütfen yerlerini 
alsın. 

Raporda öncelikle görüşülme teklifi vardır. 
Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Şimdi raporu okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

(1) 732 ye 2 nci ek S'. -Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. Bu basmayazının 5 nci 
sayfasında kesinleşmiş bulunan geçici 2 nci mad
de, Millet Meclisinin kabul ettiği sütunda yer 
alacakken yanlışlıkla Cumhuriyet Senatosunun 
kabul ettiği metin sütununda yer almıştır; düzel
tilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; biliyor
sunuz bu kanun tasarısı daha evvel Meclisimiz
ce kabul edilmiş, Senatoya gitmiş ve orada bâzı 
maddeler üzerinde değişiklikler olmuştur. Ni
hayet Millet Meclisi alâkalı komisyonunda Se
natonun görüşü tasvibedildi, bir maddesi de 
kesinleşti, raporda da bu hususlar zikredilmiş. 

Başta kanunun ismi olmak üzere şimdi bu 
benimsenen maddeleri birer birer okutup tas
vibinize sunacağım. 

Evvelâ başlığı okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât 
ve müesseselerinde çalışan bilûmum memur ve 
hizmetlilerle Trahom Savaş teşkilâtında çalışan 

hasta ilâçlayıcılarının intibakları hakkında 
Kanun 

BAŞKAN — Kanunun adı olan bu başlık 
komisyonumuzca benimsenmiştir. Bu hususu 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Benimsenme kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 1. — Bu kanun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Sıtma Eradikasyonu merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışan bilûmum memur ve 
hizmetlilerin ve trahom savaş teşkilâtında çalı
şan hasta ilâçlayıcılarının hizmet şartlarını ve 
intibaklarını düzenler. 
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BAŞKAN — Bu madde komisyonumuzca 
benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Halen Sıtma Eradikasyon teşki

lâtında maaşlı ve ücretli olarak sıtma savaş me
muru sürveyans kontrolörü ve sağlık koruyu
cusu unvanları ile çalışanlarla, trahom savaş 
teşkilâtında çalışan hasta ilâçlayıcılarma sağ
lık savaş memuru unvanı verilir. 

ıSağlık savaş memurları, sıtma eradikasyo
nu ve trahom savaş teşkilâtında ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca lüzum görülecek 
diğer sağlık hizmetlerinde çalıştırılırlar. 

ıSağlık savaş memurlarının nitelik, yetki ve 
sorumlulukları Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzen
lenir. 

BAŞKAN — Bu madde de Komisyonumuz
ca benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Sıtma eradikasyonu merkez ve 

taşra teşkilâtında çalışanlar için 7402 ve 981 sa
yılı kanunlarla verilmiş olan kadrolardan bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilmiş olan 
kadrolar kaldırılmıştır. 

Bütçe Kanununun (D) cetveli ile verilmiş 
olan kadrolardan bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilmiş olan kadrolar 1969 malî yılın
da kullanılamaz. Bunların yerine bu kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelde gösterilmiş olan kadro
lar konmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde de Komisyonumuz
ca benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleş

tirildiği bölgelerde çalışan sağlık savaş memur
larına, kanuni aylıklarından başka 224 sa
yılı sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki Kanun gereğince emsalleri gibi sosyal
leştirme tazminatı ödenir. 

BAŞKAN — Bu madde de Komisyonumuz
ca benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunu
yorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde 1. — a) Bu kanunun yayımı 

tarihinde görevi başında bulunan ve ücretle is
tihdam edilen sağlık koruyucuları, sürveyans 
kontrolörleri, laborantlar, lâboratuvar teknis
yenleri, istatistik teknisyeni, başantomoloji tek
nisyeni ve antomoloji teknisyenleri ve hasta ilâç-
layıcıları bu kanunla verilmiş olan unvanlarla 
ve 3656 sayılı Kanunun umumi hükümlerine gö
re girebilecekleri maaşlı memuriyet derecelerine 
alınırlar. 

Bunların, ücrette geçen hizmetlerinin üçte 
ikisinin her üç yılı için bir derece ilâve edilmek 
suretiyle intibakları yapılır. Üç senelerden artan 
hizmetleri mütaakıp terfilerine sayılır. Bu su
retle maaşlı kadrolara geçirilenlerin ithal edile
cekleri dereceye ait maaş tutarları halen almak
ta oldukları maaş tutarlarından aşağı olanlara 
aradaki fark terfi suretiyle telâfi edilinceye ka
dar ödenmekte devam olunur. 

b) Bu kanun yürürlüğe girmeden önce mer
kez ve taşra teşkilatındaki aylıklı kadrolara 
alınmış olanlardan evvelce ücretli hizmeti bulu
nanların ücrette geçen bu süreleri bu maddenin 
(a) fıkrasının ikinci bendine göre terfilerine sa
yılır. 

c) Bu kanunun neşri tarihinde aylıklı olup 
da evvelce kadrosuzluk sebebiyle zamanında ter
fi edemiyenlerin kaybettikleri bu süreleri nazara 
alınarak intibakları yapılır. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde de, bu üç 
bendi ile birlikte Komisyonumuzca benimsen
miştir. Bu benimsemeyi tasvibinize sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici ikinci madde kesinleşmiştir, geçici 
üçüncü maddeyi okutuyorum. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Sıtma Eradikasyonu Merkez ve 
taşra teşkilâtında ve trahom Savaş Teşkilâtında 
çalışan personelden bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde kadroları kaldırılanlar ve 1969 yılında 
kullanılmıyacak olan (2) sayılı cetvelden ücret 
alanlar (kazanılmış hakları saldı tutulmak kay-
diyle) bu kanuna bağlı (3) sayılı cetveldeki kad
rolara yeniden atanırlar. Yeniden atanmaları 
yapılıncaya kadar bu personelin almakta olduk
ları aylıkların ödenmesine devam olunur. Yeni 
atanmalar yapıldığı tarihte geçici görev, izin ve 
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hastalık gibi kanuni sebeplerle görevi başında 
bulunmıyanlardan işe başlama kaydı aranmaz. 

BAŞKAN — Geçici üçüncü maddenin benim
senmiş şeklini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Bu da benimsenmiştir. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Balkanlar Kurulu yü
rütür. : 

BAŞKAN — Bu madde de benimsenmiştir. 
Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı, uğurlu 
olsun. 

2. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve 
Manisa Milletvekili Ertuğrul Akçan'nı,-6Î22 sa
ydı Kanunun 4 ncil maddesiyle değişik 5434 sa
yılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
(.hım'huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mcbrure 
Aksoley'in 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 74 ncil maddesinin 4 ncil fıkrasın
dan sonra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Meüiye ve Plân komisyonları raporla
rı (2/743, 2/548) (S. Sayısı : 890) (1) 

BAŞKAN — Bu teklif hakkında öncelik 
teklifi vardır, önceliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Buyurunuz Sa
yın Arsan. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Geçici madde ilâvesini Yüce Meclise arz 
eden iki sayın arkadaşımıza bir milletvekili 
olarak evvel emirde teşekkürü bir borç bili
rim. 

Şimdi, burada, ek maddede nazarı dikkati
mizi celbeden, veyahut da bizlerin öyle olma
sını arzu ettiğimiz bir noktası var, onu arz et
meye çalışacağım. 

(1) 890 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Birinci ek maddede «malûl ve muhtaç» ke
limeleri vardır ki, tahmin ederim Yüce Komis
yon bu ifadeyi «malûl veya muhtaç» anlamın
da tashih ederse bir sosyal yarayı düzeltmiş 
olur ve milletvekilleri olarak da bizler bun
dan büyük bahtiyarlık ve mutluluk duyarız. 
(«önerge verildi» sesleri) Komisyon teklifini 
vermiş, bu sebepten teşekkürü bir borç biliriz. 
Hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Tanrı'dan dile
rim. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt, buyuru
nuz. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Evvelâ hemen hemen gündemin her sayfa
sında denilebilecek kadar her zaman gözümüze 
çarpan 5434 sayılı Kanunun değiştirilmesi ile, 
tadili ile ilgili teklifler münasebeti ile arz ede
ceğim husus şudur: 

5434 sayılı Kanun çıkarıldığı zamandan bu
güne kadar geçen süre içinde birçok tadilleri 
icabettirir mahiyettedir. Binaenaleyh, Sayın, 
Hükümetin bu gibi tekliflere lüzum kalmaksı
zın 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
kül olarak ele alınması suretiyle icabeden şe
kilde tanzim edilmesi hususunda müzaiharetini 
esirgememesi, ilgilenmesi ricalarımızın başında 
gelmektedir. 

ikinci olarak arz edeceğim husus, meselenin 
esasına ilişkin oluyor. Sayın arkadaşlarımız ta
rafından hazırlanmış ve Yüce Meclise takdim 
edilmiş bulunan bu teklif hakikaten çok âdil 
ve bir ihtiyacı karşılıyacak mahiyettedir. Muh
terem arkadaşlarımız, esbabı mucibelerinde arz 
etmiş bulundukları gibi, 15 seneden daha az bir 
süre için hizmet etmiş ve fakat kaybubeti ha
linde çocuklarına her hangi birşey bırakmamak 
ofibi bir durumla karşıkarşıya kalmış olanların 
bu durumunu bertaraf etmek ve bir âdil hal 
çaresi bulmak maksadiyle bu teklifi hazırla
mış bulunuyorlar. Hakikaten yerinde, âdil bir 
teklif olduğunu arz ediyorum. Elbette ki, ka
bulü isürhamımızdır. 

Tekrar birinci ricama avdet ederek, Sayın 
Hükümetin 5434 sayılı Kanunu bu gibi teklif
lere, değişikliklere lüzum kalmaksızın küllola-
rak ele alınması suretiyle gözden geçirmesi lâ-
zımgeldiği hususundaki dikkatini ayrıca ilâve 
ediyorum. Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Gürer, buyurunuz. 
(«Vazgeçti» sesleri.) 

Sayın Kırbaşlı, buyurunuz efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu huzuru

nuza gelinceye kadar 119 defa değişikliğe uğ
ramış veya değişikliği teklif edilmiş bir kanun
dur. öyle bir hale gelmiştir ki, Emekli Sandığı 
dahi bu kanunun hangi maddesinin nasıl değiş
tirildiği, nasıl tatbik edileceği hususunda işin 
içinden çıkılmaz ve muğlâk bir durumla kar-
şıkarşıya kalmıştır. 

Bu durum karşısında yarım milyondan faz
la, bir milyona yaklaşan, hattâ dul ve yetim
lerle beraber bir milyonun çok üstünde kişiye 
hitabeden ve onların hayatî menfaatleri ile alâ
kalı T. C. Emekli Sandığı Kanununun şimdiye 
kadar yapılmış bütün jestiyonlara rağmen, tek
liflere rağmen değiştirilmesi icabettiği ve bu
günkü çalışma hayatımız ve memurin statüsüne 
uydurulması lâzımgeldiği hakkındaki kanaatler
de birlik ve beraberlik vardır. Üç seneyi müte
caviz Parlâmento hayatımızda ve bulunduğu
muz Maliye Komisyonunda daimi surette bu 
kanunla alâkalı bir fıkra eklenmesine, kaldırıl
masına, medlul ve mânada şu veya bu değişik
lik yapılmasına, hattâ ve hattâ anamaddeleri-
nin dahi değiştirilerek yeni şekil verilmesine 
kadar birçok tekliflerle karşılaştık. T. O. Emek
li Sandığı Kanunu, artık canı sıkılanın, mağ
duriyeti görülenin başvuracağı bir kanun ol
maktan çıkarılmalıdır. Buna iki bakımdan ihti
yaç vardır. Antrparantez şunu söyliyeyim; ge
len kanun yerindedir, başka. Fakat, gerek ma
lî kaynakları yönünden ve gerekse kapsadığı 
haklar yönünden ya bir kodifikasyona gitmek, 
tedvine gitmek veyahut da bu kanunu hazırlan
dığını söyledikleri şekliyle üzerinde durarak 
bütünüyle huzurunuza getirmek lâzımgelmek-
tedir. 

Sesini duyuramıyanlar bu kanunun dışında 
kalmaktadır. Sesini duyuranlar, haklı oldukla
rını Parlâmento üyelerine kabul ettirmiş bulu
nanlar derhal bundan istifade etmekte; ne ya
zık ki, şimdiye kadar sesini duyuramamış dul 
ve yetimlerden emeklilere kadar binlerce kişi, 
hakkı mühtel olmuş, mağdur olmuş, bu kanu
nun dışında yepyeni bir ruhla Türkiye Cum-
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huriyeti Emekli Sandığı Kanununu beklemekte
dir. 

Sadece maaşlarda yapılan ayarlamaların 
inikası mahiyetinde olan kodizasyonlarda de
ğişiklik yapmak bu kanunu ruh ve şümulüyle 
katiyen malûl olmaktan kurtaranııyacaktır. 
Bizzat kanun malûl hale gelmiştir, fersudeleş-
miştir. 

Bu bakımdan benim Yüce Meclisten istirha
mımı, alâkalı arkadaşlardan istirhamım ve ne
tice itibariyle Sayın Hükümetten istirhamım 
biran evvel memurin statüsünün müstakbel ga
rantisini teşkil eden, açık, seçik mağduriyetleri 
önliyen ve kaynakların sağlamlığını, devamlı
lığını ihtiva eden bir Emekli Sandığı Kanunu
nun biran evvel bu Meclise getirilmesinin te
mennisinden ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar. 
HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; Amasya Mil
letvekili Sayın Nevzat Şener ve Manisa Millet
vekili Sayın Ertuğrul Akça'nın getirmiş ol
dukları kanun teklifini biz memnuniyetle kar
şılıyoruz ve bunu getiren arkadaşlarımıza da 
huzurunuzda teşekkür ediyoruz. 

Zira, âmme hizmetinde beş seneden fazla 
fakat onbeş seneden az hizmet etmiş olan nice 
Devlet memurları vardır ki,, bunların geride 
bırakmış oldukları muhtaç ve malûl olan, hiç 
kimseden yardım almıyan, çok perişan du
rumda olan insanların yarasına merhem ola
cak bu kanun teklifini memnuniyetle karşıla
mamak mümkün değildir. 

Fakat, bu vesile ile, bir iki kelime ile de 
>lsun bir konuya da dokunmak istiyorum. Beş 
neneden fazla hizmeti olanlar âmme hizmeti gö-
sn insanlardır ve bunların geride bırakmış 

oldukları dulları, yetimleri, eşleri ve çocukla-
ı, bâzıları akıl hastasıdır ve bunların tedavisi 
için lüzumlu ilâç parasını da bulamamakta vs 
Jm yüzden de ıstırap çekmektedir. Bundan ce
miyet de mütessir olmaktadır. 

15 seneyi doldurmuş olanlara verilir de ni
çin beş seneyi doldurmuş olanlara verilmez? 
Bu, tüm olarak ele alınmak suretiyle halledil
mesi gerekli bir konudur. 

Muhterem arkadaşlarımızın getirmiş olduk
ları bu kanun cemiyetin bir yarasını tedavi et
mek için kabul edilen bir kanun teklifidir. Ama 
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bizim temennimiz; beş yıl hizmet süresini dol
durmuş olanların geride bıraktıkları yetimle
rinden, dullarından, maluliyet dışında muhta-
colanların da bu kanunun kapsamı içerisine 
alınması çok daha yerinde olacaktır. 

Biz, bu vesile ile bir noktaya daha temas 
etmek istiyoruz. Sayın Maliye Bakanlığının dik
katini çekmek istiyoruz. Emekli Sandığının ela 
dikkatini çekmek istiyorum. Cumhuriyetin ku
rulsundan sonra bilhassa köylerde Türk ço
cuklarına eğitim ve öğretimde bir ömür boyu 

^met etmiş, 29 sene hizmet etmiş, fakat 65 ya
şını doldurmuş olan eğitmenler 15 seneden aşa
ğı hizmet ettikleri için Emekli Sandığmm ken
dilerine maaş bağlamama gibi bir durumuyla 
karşı karşıya kalmaktadırlar ve banlar da ce
miyet içinde bir kanıyan yara olmuştur. 

O halde Emekli Sandığına sayılan hizmetle
ri 15 seneyi doldurmamış ve fakat 29 sene hiz
met etmiş, 28 sene hizmet etmiş, öğretimde, eği
timde dağ başlarında, köylerde çocuklara eği
tim ve öğretim vazifesi görmüş olan eğitmen
lerin de aynı mealde bir kanun getirilmek su
retiyle Emekli Sandığından istifade ettirilme
sinin sağlanmasnıı istiyoruz. 

Kanunun hayırlı olması dileğiyle hepinize 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, buyurun. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Yurdumuzda uygulanmakta olan sosyal gü

venlik müesseselerinin en büyüklerinden birisi 
Emekli Sandığıdır. Bilindiği üzere diğeri Sos
yal Sigortalar Kurumu adiyle anılan ve 506 sa
yılı Kanuna tabi bulunan kurumdur. 

506 sayılı Kanuna tabi bulunan Sosyal Si
gortaları Kurumu 6900 sayılı Kanundan sonra 
çok kısa bir süre içinde tekrardan tadil edil
mek suretiyle tümü yeniden gözden geçirilmiş 
ve bir tek kanun etrafında günün şartlan de
ğerlendirmek suretiyle yeniden kanunlaştml-
mıştır. 

Emekli Sandığını ilgilendiren 5434 sayılı 
Kanunda ise, arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi, küçük küçük yamalar yapmak suretiyle 
saman zaman tadil etmek ve günün şartlarına 
bâzı maddelerini uydurmak cihetine gidilmiş
tir. 

Gerçekte ise, büyük bir memur kütlesini 
bünyesinde toplıyan, olanların sosyal güvenlik

lerini garanti altına alma iddiasında bulunan 
Emekli Sandığının bugünkü yapısı, bugünkü 
şartlaı*, bugünkü koşullar karşısında günün bu 
şartlarına uygun olmadığı, yeterli olmadığı 
açıktır. 

Yine arkadaşlarım ifade ettiler, 15 yılını 
doldurduktan sonra vefat halinde onun bırak
mış olduğu yetim ve dullar yardıma müstehak 
olmaktadırlar. Geçmiş yıllarda Dilekçe Komis
yonunda bulunduğumuz günlerde gördük ki 
14 yıl 9 ay yahut 11 ay hizmeti bulunan ve bu 
üzmetten sonra vefat etmiş olan Emekli San
dığına bağlı görevlilerin yetim ve dullarının 
yardıma müstehak olmadıkları ve aylık alama
dıkları gelen şikâyetlerden öğrenilmiştir. 

Maalesef Dilekçe Komisyonu, bu konuda da 
•endi mevzuatı dolayısiyle bir şey yapamama 

durumunda kalmıştır. 15 yılı doldurabilme ye-
eneğine kavuşmadığı takdirde ölen kişinin ye

tim ve dullarının Emekli Sandığından gerekli 
yardımı alamaması hususu üzerinde durmak ge
rekir. 

15 yıl birimi nereden çıkmıştır veya şimdi 
getirilmekte olan beş yıl ile 15 yıl arasındaki 
bu birimler nereden çıkmaktadır? Yani bir me
mur yurttaşımız 4 yıl 11 ay 15 gün çalışmış ve 
vefat etmiştir. Kanun teklifine göre bu zatm 
çocukları belirtilen evsafta ise, hasta ise, has
tanede yatmak, tedavi edilmek mecburiyetinde 
ise, veya vesayet altında daimi olarak tutul
mak mecburiyetinde ise buna maalesef Emekli 
Sandığı elini uzatmıyacaktır. Fakat bir ay daha 
fazla çalışmış olan veya 15 gün daha fazla ça
lıştıktan sonra vefat etmiş bulunan bir memu
run bu durumda olan yetimi, dulu Emekli San
dığının getirmiş olduğu yardım veya ödenek
lerden istifade edecektir. 

Kanun teklifinin ve 5434 sayılı Kanunun bu 
loktası üzerine mutlaka parmak basmak mec
buriyeti vardır. 15 yıl veya 5 yıl nereden çık
maktadır? Neden 10 yıl değildir de 15 yıldır? 
oya neden 4 yıl değildir de 5 yıldır? 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Sosyal Si
gortada 5 yıldır da onun için. 

KEMAL NEBİOĞLU (Devamla) — Efen
dim, o nereden çıkar? Evet Sosyal Sigortalar 
Kurumunda da 5 000 işgünü vardır. Nereden 
çıkmaktadır? Netice itibariyle getirilmiş bir 
rakamdır. Fakat 15 gün için veya 10 gün için 
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bh' vatandaşın veya bir vatandaş grapuııun 
mağdur edilmemesi şüphesiz Yüce Lİeo'Jk'in de 
arzu edeceği bir husustur. Ona değinmek isti
yorum. 

Hatırlarım, Devlet 'bareminin en yük^;;I?: 
ücret skalasma erişmiş olan bir IAZY-IU? 14 yü 
6 aydık hizmetinden sonra bir toe ik k a z a l ı 
da vefat etmişti ve mektepte okuyan iv.) laı.ıe 
çocuğu vardı, o devrede îıknokli. Sandığı bu 
yurttaşlara el uzatnıamıştır. An^ak, meiGte> 
bulunduğu Devlet dairesinin en. yüksük -üaka-
mmda oturan kişi o memuriyetle iJgili diğer 
memurlar arasında teberru toplama kampanya
sını teklif etmişti. Devlette uzun bir s lire sayı
labilecek bu kadar yıl çalışmış olan bir mü nu
run diğer memur arkadaşlarına avus aeJ^a...^:, 
gibi bir yola itilmesi karşısındadır samrım 
Yüce Meclis. 

Bu birimler üzerinde mutlaka durmak mec
buriyetindeyiz. Bu konunun da bu k r ı un tek
lifi ile çözüme vardırılın ası zarureltir derini. 
Gelişi güzel rakamların va'ambiim }v,ağduii-
yetine sebebolmasmm önüne g<"-̂ '̂ ok l̂:.;, l'yjy-
leşine bir teklif vesile olmalıdır. Te.jekis.ur ede
rim. 

BAŞKAN — Muhterem arkrda^kn-n, t'i-
nıü üzerinde başka söz istiyen a"kada;ımw kal
madığına göre bu tasarının maddelerine geçil
mesi hususunu oylarınıza suruıyoru :ı. Ka^ul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır. Oyunuza an
mıyorum. Kabul edenler... Kabul ei'ini yenler.. 
Kabul edilmiştir. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Bizim bir 
takririmiz olacak; «Ve» kelimesinin «Veya» ol
ması hakkında. 

BAŞKAN — Sırası gelince okanacakLır. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kamum:":! ek 
ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Kainm 

Madde 1. — 5434 sayılı Emekli Sand-ğı Ka
nununa aşağıdaki ek ve geçici maddeler eklen
miştir :. 

Ek madde 1. — Fiilî hizmet süresi ü y.dı dol
durduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, ölüm 
tarihinde, başkasının yardımı olmaksızm ha
yatlarını devam ettiremiyecek derecede malûl 
ve muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuklarına, 
yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden ay 

id ıı il •* aren 15 yıl hizmet süresi üzerinden 
'' - > J u d "e Vki esaslara göre dul ve yetim 

< "<\ı bagkınır. 
' * V fu7 — Efendim,, ek madde 1 üzerin-

1 . <y , 9 Olmadığına göre bu 1 nci mad-
o >*' b ı ergeler vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5134 sayılı T. G. Emekli Sandığı Kanununa 

ok v) geçici maddeler eklenmesine dair ka-
?'.:r,ı t d dikinin ek 1 nci maddesindeki «Başkası
na, yavrkm?. olmaksızın hayatlarını devam et
tiremiyecek derecede malûl ve muhtaç bulu-
ı:a;ı d d. öderi ile çocuklarına» cümlesinden son
ra Fiilî hizmet süresi 10 yılı doldurduktan son
ra vefat eden iştirakçinin ölümü tarihinde 
;••'•3-:k-ı&ı?».m maddi yardımı olmaksızın hayatla
rım devara ettiremiyecek dul ve çocuklarından 
çalijimadıkları sûra içinde» cümlesinin eklenme
si suretiyle maddenin kabulünü arz ve teklif 
ede/in. 

İzmir 
Hüsamettin Crümüşpala 

BAÇKAd" — Bir önerge daha var efendim, 
orı< da ok a c uy oram. 

Başkanlığa 
Ek madde 1 deki «Malûl ve muhtaç» tâbi

rinin «Malûl veya muhtaç» şeklinde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Amasya 
Nevzat Şener 

HÜSAMETTİN GÜMÜŞPALA (İzmir) -
fiaym Şener'in teklifine iştirak ederek tekli
fimi geri alıyorum. 

KEMAL HEBÎöĞLU (Tekirdağ) — Ben de 
S.>ym Gnı ur ^palanın teklifini tekabbül ediyo
rum. 

O?; dr dilerim, yankş anlamadımsa benim te-
kabbiıl otniük^e olduğum teklif, memuriyette 
on yümı (doldurduktan sonra ölenlerin eş ve 
çocnkkuına... 

HIÎV3AT ŞES'Eil (Amasya) - - On yıl de
ğil, )•>}£ İm süreyi beş yıla indirdik. Daha da 
a^iikaiş oklu. 

KLİ/IAL MIİEİ'O&LU (Tekirdağ) — Tekli
fimi geri alıyorum. 

BALKAN - - G-2ri verilmiştir efeudim. 
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İkinci önergede «ve» yerine «veya* diyorlar, | 
«Malûl ve muhtaç» kelimeleri arasındaki «ve» | 
«veya» olacak. | 

Komisyon bu teklife katılmaktadır. [ 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul ocbn- | 

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi 1 nci maddeyi ve 1 nci ek maddeyi i 

bu tashihli şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul j 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, j 

2 nci ek maddeyi okutuyorum. I 
Ek Madde 2. — Ölüm tarihinde, aylığa müs- j 

ıtahak olmıyan veya aylığı kesildikten sonra, j 
başkasının yardımı olmaksızın hayat]arını de
vam eUiremiyecek derecede malûl ve muhtaç \ 
duruma giren erkek çocuklara, yazı ila Sandığa 
müracaatlarını takibeden ay başından itibaren i 
aylık bağlanır ve gerekirse 68 nci maddeye gö- j 
re düzeltme yapılır. | 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen i 
var mı? Yok. Bu maddede de yine «ve» yerine 
«veya» konmasını istiyor arkadaşımız. Önerge- j 
yi okutuyorum. | 

Başkanlığa j 
Ek 2 nci maddedeki «malûl ve muhtaç» tâ- ] 

birinin «malûl veya muhtaç» olarak tadilini j 
arz ve teklif ederim. I 

Amasya j 
Nevzat Şener | 

BAŞKAN — Komisyon önergeye iştirak et- i 
mektedir. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul j 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 

Maddeyi bu şekilde tashih edorek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
Geçici madde — Bu kanunun yayımı tarihin

den önce, ek birinci (5434 sayılı Kanunun ge
çici 28 nci maddesine göre toptan ödeme yapıl
mış veya yapılacak karı ve çocukları dâhil) ve 
ikinci madde kapsamına girenler hakkında da \ 
bu maddeler hükmü uygulanır. j 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz iatiyon? j 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. ! 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. j 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? \ 

Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka- ] 
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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Madde 3. — Bu kanuna Bakanlar Kurulu 
yiküUır. 

BAŞKAH — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Ma-.İdeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Er bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ti'(MÜ üzerinde köz istiyen? Buyurunuz Sa
yın Şrr.er. 

NEVZAT ŞENEE (Amasya) — Çok muh
terem arkadaşlarım, kınaca Yüce Meclisin sayın 
üyelerine teşekkür e-.mek için söz almış bulunu-
yorım. 

Msclis, aşağı yukarı şu dört senelik çalışma 
devreli ioirde EC -yal aksaklıkları gidermek hu-
.sa^nla bkb : r l>'it' faikı gözetmeksizin büyük 
Lk gayret jçine gfrmiş ve pek çok kanun çı-
kartnııslır. Bn kanun da aynı sosyal hizmetleri, 
sosyal aksakkkları ^iokrnîak bakımından mü
him bir yaraya parmak basmış oluyor. Pekçok 
muhtaç ve gelirden mahrum insanlar bu kanun 
sayesinde cemiyette lâyık olduğu yeri bulasak, 
başkalarına avuç anmaktan kurtulacaktır. Bu 
vesile ile göstermiş olduğunuz ilgiden ve ka
nunun kabulünden dolayı hepinize ayrı ayn te
şekkür eder, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, tümü üzerinde son ko
nuşmayı yapan arkadaştan sonra, kanun tasa
rısının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Tasan Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

Efendim şimdi, gündemin 71 nci sırasını işgal 
eden (858) sıra sayılı raporun müzakeresine 
başlıyoruz. 

3. —• Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, 
24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. Sayısı : 858) 
(1) 

BAŞKAN — Raporda öncelik teklifi vardır, 
bunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kakül edilmiştir. 

Tümü üzerinde süz istiyen arkadaşımız? 

CENGİZ NAYMAN (Kayseri) — Grup adı
na söz istiyorum. 

(I) 858 S. Saydı basma yazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın Cengiz Nayman, grup 
adına buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA CENGİZ NAYMAN 
(Kayseri) —Muhterem arkadaşlar, her müessese
de olduğu gibi görüşülmekte olan kanun tasarısı 
da Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde 
kadro değişikliği yapılmasını tazammum etmek
tedir. Danıştay'da kaJdro, bu meslek mensupları
nın üye namzetliği ve ödenekleri bakımından 
ehemmiyet arz etmektedir. Bu itibarla, bu deği
şikliğe biz olumlu bir değişiklik olarak bakmak
tayız. Çünkü, hem bir mağduriyet giderilmekte, 
terfi ettiği halde kadrosunu alamıyan kimseler 
ödenek alacak hale gelmekte, kadrolarının kar
şılığında, ödenek alacak hale gelmekte ve aynı 
zalmanda Danıştay'da mevcudolan kadro sıkışık
lığı da, bir nisbette giderilmektedir. 

Yalnız, bizim bir değişiklik teklifimiz var. 
Teklifimiz halen mevcut olan 1 100 lira kadro
daki yardımcıların ihtiyaçlarını da gidermek 
için 4 aded 950 liralık kadronun iki adedini 
1 250 liraya çıkarmak ve iki adedini de 950 li
rada bırakmak talebinden ibarettir. Bu hususta 
esbabı mucilbeli şekilde önerge veriyoruz, bunun 
da kabulünü Yüce Meclisten rica ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, grup sözcüsü ta
rafından verilmiş olan bu değişiklik önergesinde 
bendenizin de imzası olduğu için söz almış bulu
nuyorum. 

Sayın Başkan, burada teklif edilen, yardım
cılara ait 4 aded 950 liralık kadronun, ikiye 
indirip, 15 aded kadroyu 17 ye çıkartmaktır. 
Bunu sağlamak üzere bir teklifte bulunduk. Bu 
teklifimiz eğer kabul edilirse, yardımcıların 
mağduriyeti de ortadan kalkmış olacaktır. Çün
kü; 1 750 liraya kadro hakkı müktesebi haiz 
olan bir yardımcı şimdi, bu kadrosuzluk yüzün
den terfi etmek imkânına sahibolamıamaktadır. 
Bir yarayı kapatırken, o dairede oldukça bir 
huzursuzluk yaratılmaması bakımından, Sayın 
Komisyon da buna itibar ettiği takdirde mak
bule geçecektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın üzuner, buyurun efen

dim. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, her şeyden 

önce, Danıştay'ın, daılıa raihai; çalışmasına imkân 
sağlıyacak ve kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
njlyen, kanun sözcüsü, başyardımcı ve yardım
cıları gibi (1) sayılı cetvelde değişikliği öngören 
teklifi yapan arkadaşıma yüksek huzurunuzda 
teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarısın, kanuna can ve gö-
- milden katılmamak mümkün değildir. Nitekim 
Danıştay .bütçelerinin yüksek meclislerde ve ko
misyonlarda görüşülmesi esnasında konuşmak 
imkânına sahibolan sözcülerle, parti sözcüleri, 
özellikle Danıştayın artan iş hacmi muvacehe
sinde kadrolarının yetersizliğini ve bu arada 
kadrosuzluk yüzünden tsrfi etmek imkânından 
yoksun birçok kimselerin bulunduğunu bu kür
süden ve Senato kürsüsünden dile getirmişler
dir. Bu yönden teklif sahibi, gerçek bir ihtiyacı 
tesbit edip, Danıştayın bütün problemini halle
decek bir iddiadan uzak, pratik bir hal çaresi 
bulmak bakımından Yüksek Huzurunuza bu 
kanun teklifini getirmiş bulunmaktadır. 

Benden önce konuşan değerli arkadaşları
mın belirttiği konu üzerinde bendeniz de ısrarla 
durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, bu tekliften, kadro
ya ihtiyaçlı bütün kanun sözcüleri ve küçük de
rece maaşlı bütün yardımcılar istifade edebile
ceklerdir, yalnız 1 100 lira kadroda 1 500 lira 
maaşa ulaşan kıdemli yardımcılar istifade ede
memektedirler. Yani, kıdemli olmak, uzun emek 
mahsulü yetişmek, bir nevi cezalandırılıyor ar
kadaşlarım, bu değişiklikle birlikte. Sayın arka
daşlarımın yaptığı teklifi, ben de aynen bir öner
ge ile Yüksek Başkanlığa sunacağım ve zanne
derim ki, sayın Hükümet ve sayın komisyon, 
kıdemli kanun sözcülerinin terfiine imkân ve
recek teklifimize iltifat buyuracaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, «Başka bir kanun ve
silesiyle, (bunun getirilmesi gibi) Danıştayın 
diğer ihtiyaçlarını da kapsıyan kadrolarda bir 
değişikliği öngören bir teklif yapılacaktır, ya
pılabilir» görüşüne genel olarak katılabiliriz. 
Ancak, yüksek meclislerde kanun tekliflerinin, 
hattâ kanun tasarılarının, Hükümetçe benimse
nen kanun tasarilarmııı çok uzun zamanlarda, 
hattâ bir dönem içinde çıkmadığı da yüksek ma
lûmunuzdur. Bu yönden, uzun uzun vaktinizi 
almak istemiyoruz, zannederini ki arkadaşları
mız önergelerini gerekçeli olarak sunmuş bulun-
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maktadırlar, bendeniz de kısaca özet olarak arz 
edeyim M; (1) sayılı cetvelde 4 ncü derecede 
kanun sözcüsü 15 aded 1 250 olarak gösterili
yor, buların 17 ye çıkarılması, bunun kargılığın
da 6 ncı dereceden olan 4 aded 950 lira aylık 
tutarlı kanun sözcülerinin ikiye indirilmesi, sek
linde bir görüşü benimsemekteyim. Bu yapılma
dığı takdirde, kıdemli olan kanun sözcülerinin 
- ki kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen arka
daşların da mevcudolduğu bilinmektedir, - terfi 
imkânı sağlanamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, benden önce arka-
daşlammın yaptığı ve benim de teyiden takdim 
edeceğim önergeye iltifat buyurmalarını bil
hassa istirham ©derim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, 
Danıştaya kadro verilmesi hakkındaki bu ka

nun teklifi, şunu arz edeyim ki, iyidir, yerinde
dir. Danıştayımızm daha rahat çalışması bakı
mından ve onların sıkıntılarının giderilmesi ba-
kımındn bu ve buna benzer teklifleri destekliye-
lim ve onlara daha da maddi imkânlar sağlıya-
lım. 

Ancak, bu kanunun görüşülmesi vesilesiyle 
birkaç hususa bendeniz temas etmek istiyorum. 

Danıştay müessesesinin çalışmaları hakkında, 
bizim kendilerinden esirgemediğimiz kadro, 
maaş, terfi, her husustaki çalışmalarımız ya
nında, onlardan da bâzı ricalarımız olacaktır. 
Sayın hâkimlerimiz ve Danıştay müessesesi his
lerden ve istismardan uzak olmalıdırlar, icra ka
biliyeti olmıyan kararlar vermemelidirler, Hü
kümeti müşkül duruma sokmamalıdırlar. Bilhas
sa tehiri icra kararlan verilirken, âmme idarele
rinin müdafaası alınmalıdır. Âmme idarelerinin 
n'üdafaası alınmadan verilen tehiri icra kararla
rı birçok âmme idarelerini müşkül duruma sok
maktadır. Danıştayın almış olduğu birçok ka
rarlarında bunu görmekteyiz. Bu bakımdan da
ha objektif olmalarını temenni ederiz. Biz onlar
dan, maddi sıkıntıları bakımından hiçbir şeyi 
esirgemiyeceğiz, fakat onlardan da bu şekilde 
bir çalışmayı istiyeceğiz ve bu da bizim hakkı
mızdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, müzakeresini yaptığı

mız tasan üzerinde başka söz istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul otmiyenler... Kabul edil-
miştir. 

Raporda ivedilik talebi de vardır. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
24 . 12 . 1984 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa bağlı (1) sayılı catvelde değişiklik 

yapılmasına dair Kanun 
Madde 1. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sa

yılı Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cet
velde kanunsözcüsü, başyardımcı ve yardımcı
lara ait derece ve sayıları yazılı kadrolar kal
dırılmış, yerine bu kanuna bağlı derece ve sa
yıları yazılı kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. önergeler vardır, iki önerge mahiyetleri 
itibariyle aynı telâkki edlebilir. Bir de ayn bir 
önerge daha var. önce, ilk gelen önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifine bağlı (1) 

sayılı cetvelde 950 liralık 4 aded «Kanun Söz
cülüğü» kadrosunun 2 adede indirilerek müte
baki 2 aded «Kanun Sözcülüğü» kadrosunun 
1 250 liralık 15 aded kadroya iblâğı suretiyle 
bu kanun sözcüleri kadro adedinin 17 ye çıkanl
masını arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu Adına 
Kayseri 

Cengiz Nayman 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan kanun teklifine bağ

lı (1) sayılı cetveldeki 6 ncı derece ve 950 li
ralık 4 adet «Kanun sözcülüğü» kadrosunun 
2 adede indirilerek, 2 adet «Kanun sözcülüğü» 
kadrosunun 4 ncü derecede 1 250 liralık 15 
adet kadroya ilâvesiyle, bu kanun sözcüleri 
kadro adedinm 17 ye çıkanlmasını, şifahen arz 
edeceğim gerekçeye istinaden teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Efendim, bu iki önerge aynı 
mahiyette olduğu için bu hususu evvelâ hal
ledelim. 

Sayın Komisyon, lütfen yerini alsın, önerge 
okutuyorum, biraz sonra Komisyonun, katılıp 
katılmadığına dair fikrini alacağım. 
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Geçici Komisyon üyelerinden Sayın Erol 
Yılmaz Akçal?... Yok. Sayın Faruk önder?... 
Yok. Sayın İsmet Angı?... Yok. Sayın Ali Ka-
rahan?... Yok. Sayın Nuri Eroğan?... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Komis
yon adına ben varım, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Komisyon yeriniri alın. Lüt
fen. 

Okutmuş bulunduğumuz iki önerce aynı ma
hiyettedir. Bu hususu evvelâ halledelim. Sayın 
Ejom'isyon bu önergelere katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA SADİ PEHLİ-
VANOĞLU (Ordu) — önergelere katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergelere katılmadı
ğını beyan ediyor. Bu iki önergeyi birlikte oyu
nuza -sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kaîbul edilmemiştir, efendim. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

1 nci maddenin 5 nci satırındaki «bağlı» 
ve «derece» kelimeleri arasında «önerge» ke
limesinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Sadi Pehlivanoğlu 

BAŞKAN — önergeyi Komisyon verdiği için, 
önergeye katılıyor. Bu önergeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi bu önergenin tashihli şeklinde oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. 2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 noü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is bi

yen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Aleyhte, son söz Sayın Ahmet Şener'indir. 
buyurun, efendim. 

AHMET ŞENER (Trabzon)-— Sayın Bal
kan, muhterem arkadaşlarım, şimdi son oyları
nızla çıkartmak istediğiniz bu kanununun tü
münün lehindeydik. 

Ancak, bir kanun madadesi teklif edilirken, 
kanunlar yapılırken bir daire ve bir zümre üze
rinde bir müsavat tesis edilmesi zarureti var
dır. Bir dairenin muayyen kişilerine veya dai
relere verilen kadrolar muayyen kişileri mem-
i'un eder, onun mahiyetindeki çalışan muavin
lerini memnun etmez ve 1 750 liralık maaşı ik-
tiırabo&or... Burada kamın çıkartılır, iktisabedi-
IPÎI haklar verilmezse, o kanun doğru bir ka-
ıi''iü olma?;. 

Biz burada bir teklif yaptık, dedik ki; 
-050 liralık 4 tane kadro vardır, bımlarm 1 250 
liralık olanların adedini 17 ye çıkaralım, o , 
memnun edilmesi lâzımgelen muavinleri de 
memnun edelim...» Buna «Hayır» dendi; mu
halefetten bir önerge geldi diye «Hayır...» 

Yok, arkadaşlarım, eğer burada doğru dü
rüst bir kanun çıkartmak lazımsa mutlaka ada
leti, sosyal adaleti ve bilhassa tevzi eden mü
esseselere adalet tevzi edebilmek imkânını ver
mek gerekir. 

Kanunu çıkarırken biz, komisyon «Efendim, 
ben iştirak etmem» der. Neden iştirak etmesin? 
Talimatı böyle almıştır... Olmaz böyle şey arka
daşlar. Vicdan muhasebesi yapmak gerekir. El-
betteki Mecliste rey veren arkadaşlar da vic
dani muhasebelerini yapmışlardır, yapmış ol
duklarına eminim, bunun dışında bu teklifi ya
parken, biz de vicdani muhasebelerimizi ya
parak verdik, bunu. 

Lütfediniz, bir dairenin müdür veya âmiri
ne veya başkanına bütün hakları veriyorsun, 
onun muavinlerine veya raportörüne, «Hayır...» 
Niye? Maksat yok. Maksadın ne olduğunu an
lamak mümkün değildir. Onun için, bu kanu
nun buradan iyi bir şekilde çıkmadığını tescil 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gürer, lehinde buyu
run. 

MUSLİHİTTİN GÜREŞ (Sakarya) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Danıştay Kanununun (1) sayılı cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkındaki, Yüksek Mec
lisinizin kabul etmiş olduğu kanunu gayet ye
rinde gördüğüm için lehinde söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepinizin bildiği 
I gi;.:i, zaman zaman bütçe müzakerelerinde ve 
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ayrıca, Danıştay Bütçesi üzerinde görüşülür
ken, kadro sıkıntılarından bahsedilmekte ve bü
tün partiler ittifaken bu mevzu ürerinde hassa
siyetle durmak suretiyle, bunun biran evvel İs
lahını istemekte idiler, işte müzakeresini yap
mış olduğumuz ve tümünü yüksok oylarınızla 
kabul etmiş olduğunuz kanun, bütün partilerin 
bu dilek ve isteklerine cevap veren kadro ka
nunudur; cetveldeki kadroların ilâvesi kanun
dur. 

Şimdi., kanunun lehinde oy kullanmış bir arka
daşınız olarak, asla komisyonun tesir ve baskı
sı altında kalarak değil, tamamiyle kanunu, ge
rekçesinden maddelerine kadar inceden inceya 
tetkik etmiş ve oyunu bir iktidar mensubu veya 
onun bir milletvekili olarak değil, salimen kul
lanmış bir arkadaşınız olarak size hitabetmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Parlâmento fikirle
rin mücadele ettiği bir yerdir. Parlâmentoda 
har şahsın fikri kendisine göre en muhterem 
bir fikirdir, arna ekseriyetin fikrine tabi olma
dığı müddetçe daima da redde mahkûmdur. Sa
yın arkadaşımız aleyhinde görüşürken, kendi 
tekliflerinin Yüksek Meclisinizce kabul edil
memesi neticeüinde, Tdeta Meclisimizdeki lehte 
oy veren arkadaşlarımızı kınar şekilde, konuş
tular. Arkadaşlarımız, komisyonun emrinde 
imiş gibi hareket eden insanlar olarak göster
mesini afdıl kabul etmiyor ve bunu şiddetle red
dediyorum. 

Eiz kanunun, lehinde oy kullanırken, şahsan 
lehinde oy verirken, komisyonun tutmuş oldu
ğu ışık altında gösterdiği yoldan değil, onun 
da doğru yolda olduğuna inanarak ve dolayı-
siyle görüşümüzün bu yolda olduğunu tescil et
mek suretiyle müspet oy kullandık. Bu arkada
şımızın da, iktidar kanadını, yalnız komisyon 
başkanının direktifleri ile hareket eden bir ne
vi robot misali oy veren insanlar olarak değil, 
inandıkları fikirleri her zaman her yerde, ken
di partisi içinde veya dışında söyliyecek arka
daşlar olarak kabul etmesini istirham eder, bu 
kanunun lehinde olduğumu arz ederken, kıy
metli dakikalarınızı aldığım için özür diler, he
pinizi saygılarımla selâmlarım muhterem arka
daşlarım. 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümünü oy
ların za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenkr... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 15,25 te bir saatlik iş
lerin müzakeresine başlamıştık. Saat tam 16,25 
tir. Şimdi, «Bir saatlik işler» den sonra, daha 
ovvel başlanmış olan Merkez Bankası ile ilgili 
kanunun müzakeresine kaldığımız yerden başlı-
yovus. 

4. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından G şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/GOG) (S. Sayısı : 799) 

BAŞKAN — 26 ncı maddenin okunmasına 
gelmiştir, maddeyi okutuyorum: 

Görev, temsil ve yetki 
Madde 26. — Guvernör, en yüksek icra âmi

ri sıfatiyle bankayı sevk ve idare ve yurt 
içinde ve dışında temsil eder. 

Guvernörün yetkileri aşağıda gösterilmiş
tir : 

1. Bu kanun hükümlerinin ve banka Mec-
-isi tarafından alınacak kararların yürütülme
sini sağlamak; 

2. Bu kanunla bankaya verilen görevlerin 
naşı için uygun bulacağı tedbirleri almak ve 
gerekli göreceği hallerde, bunlar hakkında ban
ka Meclisine tekliflerde bulunmak. 

Banka Meclisi kararlarına muhalefeti ha
linde Guvernör, kararın icrasını tehir ve müte-
kıp toplantıda yeniden müzakeresini talebede-
Mlir. Acale hallerde Eanka Meclisi, Guvernörün 
daveti üzerine toplanarak, ihtilâf konusu olan 
işi tekrar görüşür. Guvernör ile Banka Meclisi 
arasında mutabakat hâsıl olmadığı takdirde, 
Maliye Bakanı hakemlik eder, 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? Yok. Maddeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yasaklar 
| Madde 27. — Guvemörlük görevi, özel bir 
I kanuna dayanmadıkça banka dışında teşriî, 

resmî veya ö^el her hangi bir görev ile birleşe-
mez. Bundan başka Guvernör, ticaretle uğraşa-
mıyacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de his-
ssdar olamaz. Hayır dernekleri ile amacı ha
yır, sosyal, ve eğitim işlerine yönelmiş vakıf
lardaki görevler ve kâr amacı gütmiyen koo
peratif ortaklığı bu hüküm dışındadır. 
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Bakanlar ve müsteşarlar seviyesindeki ba-
kanlıklararası komite toplantılarında Guvemö-
rün görev alması, birinci fıkra hükmüne aykırı 
sayılmaz. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşımız? Yok. Maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici ayrılma, görevden af 
Madde 28. — Guvernörün geçici olarak 

yokluğunda kendisine, tâyin edeceği Guvernör 
Yardımcısı vekâlet eder. 

Guvernör ancak, 27 nci madedeki yasakla
rın gerçekleşmesi ve bu kanunla kendisine veri
len görevlerin devamlı surette ifasını imkânsız 
kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, 
atanmasındaki usule göre görevinden af oluna
bilir. 

Guvernörlüğün boşalmasında en yaşlı üye
nin başkanlığı altında toplanacak Banka Mec
lisince Guvernörvekili olarak seçilecek bir Gu
vernör Yardımcısı, Guvernörlük görevini ifa 
eder ve yetkilerini kullanır. 

BAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz is-
tiyen? 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sayın 
Başkan, «Guvernör» ne demektir, onu izah eder
ler mi? Türkçe kanun çıkıyor, «Guvernör» 
ne? Ne demek o? 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, böyle 
bir usul yok. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Usul 
yok, kanun var. Milletvekili anlamazsa nasıl 
olur? 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde 
daha evvel de müzakere yapılmıştır. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Ol
sun. Ben «Guvernör» ü anlamadım, bağışla
yın. 

BAŞKAN — Yoksanız lütfen zabıtları oku
yun, oradan öğrenin efendim. Tekrar aynı mad
de üzerinde müzakere açacak değiliz. 

28 nci madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 29 ncu maddeyi 
okutuyorum. 

b) Guvernör yardımcıları 
Nitelik, atanma, görev ve yasaklar 

Madde 29. — Bankanın üç Guvernör Yar
dımcısı olup, bunlar yüksek öğrenim görmüş, 

maliye, iktisat ve bankacılık alanlarında bilgi 
ve tecrübe sahibi olanlar arasında, Banka Mec
lisinin teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca beş 
yıl süre ile atanırlar. Bu sürenin sonunda tekrar 
atanmaları caiz olduğu gibi, sürenin bitiminden 
evvel aynı usulle değiştirilmeleri de mümkün
dür. 

27 nci maddede yazılı yasaklar, Guvernör 
Yardımcıları hakkında da uygulanır. 

Bütün banka işlemleri, Guvernörce yapıla
cak görev bölümünde kendilerine verilen kısım
ların işlerinden sorumlu olmak üzere, bu kanun 
hükümleri ve ayrıca, Guvernörlükçe verilecek 
yetkiler ile Yönetmelikler esasları dairesinde 
Guvernör Yardımcıları tarafından yönetilir. 

BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde söz is
tiyen? Yokr Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÖLÜM - V 
Yönetim Komitesi 

Kuruluş, görev 

Madde 30. — Yönetim Komitesi, Guvernö
rün başkanlığı altında, Guvernör Yardımcıların
dan kurulur. Guvernörün başkanlık edemediği 
hallerde, tâyin edeceği Guvernör Yardımcısı 
Yönetim Komitesine Başkanlık eder. 

Yönetim Komitesinin görevleri aşağıda gös
terilmiştir : 

1. Guvernörce lüzum görülen hallerde, 
Banka Meclisi kararına bağlanacak hususları 
önceden inceliyerek, Banka Meclisine yapılacak 
teklifleri hazırlamak; 

2. Bankanın idare, teşkilât ve hizmetlerine 
ilişkin yönetmelikleri hazırlamak; 

3. Yönetmeliklerle Yönetim Komitesinin 
kararına bırakılan hususlarda karar almak; 

4. Banka işlemlerinde koordinasyonu sağ
lamak ; 

5. Atanmaları Banka Meclisince yapılan 
personel dışında kalan memur ve hizmetlilerin 
tâyin, aylıklarını tesbit, işten çıkarma ve emek
lilik gibi işlemlerini yapmak. 

Yönetim Komitesi toplantılarında kararlar, 
tam üye sayısının çoğunluğu ile alınır. Oyların 
eşitliği halinde, Guvernörün katıldığı teklif ka
bul edilmiş sayılır. 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde söz isti
yen? 
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Önergeniz var, izah edeceksiniz her halde 
Sayın Uzuner. Buyurunuz. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanunun tü
mü üzerinde yaptığımız kısa konuşmada bu 
maddade de bâzı değişiklikler yapılmasını, do-
layısiyle belirtmiştik. 

Şimdi, bankanın teşkilât ve organlarından 
bu 30 ncu maddede görevleri tesbit edilmiş olan 
Yönetim Komitesi önemli bir organdır. An
cak, Yönetim Komitesi münhasıran Guvernör'-
ün Başkanlığı altında Guvernör yardımcıların
dan kurulmaktadır. Maalesef, yardımcılar dı
şında bankada memurları temsil eden ve bâzı 
müesseselerde emsalini gördüğümüz, uygulama
da çok başarılı sonuçlar veren bir personel tem
silcisine yer verilmediğini daha önce de tenkid 
etmiştik. Bu defa da bu konunun önemini kısa
ca belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Madde metninden anlıyoruz ki, Yönetim 
Komitesinin görevlerinden birisi, - tadadediliyor 
bunlar 5 madrle halinde, 2 nci maddeyi alı
yorum - «Bankanın idare, teşkilât ve hizmetle
rine ilişkin yönetmelikleri hazırlamak.» Mese
lâ, bu yönetmelikleri hazırlamakta bir personel 
temsilcisinin bulunmasını faydalı ve hattâ bir
çok ahvalde zaruri görürüm. 

Diğer taraftan, 4 ncü maddede; «Banka 
işlemlerinde koordinasyonu sağlamak» deniyor. 
Bu koordinasyonu sağlamak yalnız Guvernör 
ve Guvernör yardımcıları ile mümkün olmaz. 
Bir personel temsilcisinin, koordinasyonda han
gi yönlerden aksaklık varsa, bu Yönetim Ko
mitesine dâhil olarak bunların üzerinde durma
sı, bunları dile getirmesi, koordinasyonu sağ
lamak bakımından da zaruri görülmektedir. 

5 nci maddede, atanmaları banka meclisin
ce yapılan personel dışında kalan memur ve 
hizmetlilerin tâyin, aylıklarını tesbit ve işten 
çıkarma ve emeklilik gibi işlemlerini yapmak 
gibi personelle ilgili önemli bir madde. 

Semdi, personelin orada haklarını korumak, 
müdafaa etmek bakımından personel temsilci
sinin bulunması, bu görevler muvacehesinde de 
zaruridir. Kaldı ki, modern yönetimlerde bir
çok alıvalde görüyoruz, personel temsilcisine, 
temsilcilerine yönetimde mutlaka yer verilmek
tedir. Meselâ, bir örnek arz edeyim; bizim 
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I Sosyal Sigortalarda bir personel temsilcisi var-
j dır ve zannederim ki, bu personel temsilcisinin 
I bulunmasından dolayı Sosyal Sigortalar yöne-
İ timi aksamamakta, aksine personelle yönetici-
i 1er arasında ahenkli bir çalışmayı ve daha 
i koordine bir çalışmayı sağlıyacak bir ortam 
| doğmaktadır. Bu yönden bendeniz, 30 ncu 
• maddeye personel temsilcisinin de iştirakini 

tazammun eden bir teklifte bulunmuşumdur. 
Yüksek Meclisin bu görüşe iltifat etmesini is-

\ tirham ediyorum. Teşekkür ederim. 
1 BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa-
: ym Coşkun Kırca, buyurunuz. 

Sayın Ülker, şahsınız adına söz istediğiniz 
için takaddüm ediyorlar. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım; huzu
runuza, yine, geçen birleşimde ortaya attığım 

i konu ile ilgili olarak geliyorum. 
Bu kanunda, Merkez Bankası Genel Müdü

rünün unvanı, Merkez Bankası Guvernörü ola-
: rak değiştirilmiştir. 

Bu değişikliğe sebebolarak ileriye sürüldü
ğünü duyduğum husus şudur : Merkez Banka
sı Genel Müdürü, Merkez Bankasının başı olan 

I kimse, diğer bankaların genel müdürlerinin 
i üstünde birtakım yetkilere ve statüye sahiptir. 
! Bu gerçekten böyledir, bunu inkâr etmek müm-
j kün değildir. Bir Merkez Bankasının başı oaln, 
' idari başı olan kimsenin diğer bankaların ge-
! nel müdürlerinden çok daha üstün yetkilere 
\ sahipolması gerektiği ve filhal sahibolduğu 
! doğrudur. 
j Yabancı memleketlerde bu sebepten ötürü 
[ Merkez Bankasının idari başına «Direkrör Je-
î neral» gibi bir unvanla hitabedilmeyişi ve ken-
i dişine bu sebepten ötürü «Guvernör» dendiği 
| de doğrudur. Binaenaleyh deniyor ki, bizde de 
! bu farkhhğı belirtmek ve özellikle Merkez Ban-
\ kamızm başının diğer Merkez bankalarının baş-
j lan ile bir arada bulunduğu beynelmilel top

lantılarda dûn bir statüde kalmaması için, ken
disine de «Guvernör» diyelim. 

Bir noktaya kadar bu mantığı takibediyo-
rum. Merkez Bankasının idari başına Genel 

| Müdürden farklı bir unvan verelim, ama, za-
• ten dilimizde mevcut ve zannediyorum şu an-
ş da kötü örnek diye gösterilmesi mümkün hu-
! suslardan ilham alarak, halkımızın anlamadığı, 

— 549 — 
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dilimize yabancı bir kelimeyi, bir Fransızca 
kelimeyi; açıkçası, Türkçeymis gibi kullanmı-
yalım. Bir kelime bulmaya gayret edelim, müm
künse uyduralım, ama yabancı bir kelimeyi, 
halkımızın hiç anlamadığı, hiç duymadığı, hiç 
istemediği bir kelimeyi ithal etmiyelim. Bir 
gayret gösterelim; kelime uydurulmasına her 
zaman aleyhtar değilim; eğer memlekette dili
mizin bünyesine uygun bir kelime bulabiliyor-
sak onu kullanalım, ama millî dilimizin bünye
sinde yer almıyan yabancı bir kelimeyi, halkı
mızın zerre kadar anlamıyacağı bir kelimeyi 
dışardan ithal etmiyelim. 

Yapmışız vaktiyle bunu, ama pek o kadar 
iyi netice aldığımıza kaani değilim. «Rek
tör» demişiz, «Dekan» demişiz, bunu misal di
ye göstermek caiz değil, olsa olsa kötü misal 
diye göstermek kabil. Türkçenin kendi bünyesi 
içerisinde üniversitenin, fakültenin başına 
Türkçe bir kelime bulmak pekâlâ mümkündü. 
Bulamamışsak kusur etmişiz, aynı kusuru Mer
kez Bankasının başı için tekrar etmiyelim. 

Bütün bu Meclisin pek çok kanadı, haklı ola
rak, Türkçenin millî bünyesine uygun olmıyan 
kelimelerle dolduğundan şikâyetçidir. Bilhassa 
iktidar partisi kanadından sık sık, her zaman 
değilse de benim şahsi kanaatimce geniş ölçüde, 
haklı olarak, meselâ TRT nin dili tenkid olunur. 
Peki şimdi ne diyeceğiz? Genel müdürü zaten 
kolaylıkla temessül edememişiz. Bu tâbiri dahi 
kolaylıkla temessül edememiş iken, halkımıza, 
«Merkez Bankası başının adı guvernördür» di
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bu dilde arılıksa de
ğil, sadelikse sadelik de değil, dilimizin bünyesi
ne uygun bir kelime bulmaksa, o da değil. Baş
ka bir kelime bulmaya gayret edemez miyiz? 
Benim aklıma «Yönetmen» kelimesi geldi. Hiç 
değilse «yönetmek», «yönetici» bunları sık sık 
kullanmaya başladık, her halde, «guvernör» den 
daha iyi.... 

SAÎT SÎNA YÜCESOY (Konya) — Sizinki 
Türkçe olduğu için olmaz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Benimki 
Türkçe olduğu için olmaz... 

«Guvernör» den daha iyi gibi geliyor. Genel 
müdüre bile kolay alışamadık. Nihayet alıştığı
mızı kabul ediyoruz, ama «guvernör» e ne za
man alışacağız? Onun için ben bir önteklif ola

rak takrir sunuyorum, «guvernör» yerine «baş-
yönetmen» diyelim, içtüzüğümüzün 119 ncu 
maddesi gereğince, bu maddede bu kelimeyi bu 
şekilde değiştirirsek, bilâhara kanunun sonunda 
bir takrir vermök suretiyle, diğer maddelerde 
geçen «guvernör» kelimeleri de aynı şekilde tas
hihe uğratılabilir. 

Benim teklifim; «guvernör» demiyelim, «baş-
yönetmen» diyelim. Bu suretle «guvernör yar
dımcısı» gibi daha da garip bir tâbirden kurtu
luruz. Öbürlerine de hiç değilse «yönetmen» de
nir, Merkez Bankası yönetmeni de onun muavi
ni durumunda olur. «Guvernör» e de, «başyö-
netmen» denir. Bu suretle, değişik, farklı yetki
lere, farklı bir statüye sahibolduğu belirmiş 
olur. Gaye, bu farklı statüyü, daha üstün yet
kilere sahfboluşu belirtmekse, bunu bu suretle 
temin ederiz, ama «guvernör» gibi sadece îngi-
lizcede ve Fransızcada karşılığı olan bir tâbiri 
burada kullanmıyalım. Milletin karşısında, 
«Türkçe, Türkçe, Türkçe» diye ısrarla didini
yor, şu veya bu müessesenin karşısında, çok 
haklı olarak dilini tenkid ediyoruz. Sonra Mec
lis olarak burada Türkçe ile hiç ilgisi olmıyan 
ya'bancı bir kelimeyi, halkın hiç duymadığı bir 
kelimeyi Merkez Bankası gibi belli başlı mües
seselerimizin birinin idari başına lâyık görüyo
ruz. Ben bunu dilimizin bünyesini muhafazadaki 
aaruretlsre «y-çun telâhM etmiyorum. «Baş ida
reci» deyiniz, «Başyönetmen» deyiniz; ne derse
niz deyiniz, ama her halükârda «guvernör» de
meyiniz muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 

REŞÎT ÜLKER (îstantoul) — Değerli arka
daşlarım; bu madde, Merkez Bankasının Yöne
tim Komitesinin görevlerini ve kimlerden mey
dana geldiğini gösteren bir maddedir. 

Burada, benden evvel konuşan değerli arka
daşım Ali Rıza Uzımer'in de temas ettiği nokta
ya temas etmek istiyorum. 

Bugün Merkez Bankamızda personeli temsil 
eden seçilmiş bir kişi, Müdürler Kurulunda per
sonel temsilcisi olarak bulunmaktadır. Bunun 
demokratik bir hareket olduğu kadar, çok çalâk 
bir idareye sahibolması lâzımgelen Merkez Ban
kası gibi bir kuruluşun daha iyi yönetimi bakı
mından faydası, izah edilmiyecek kadar aşikâr
dır. Bu sebeple bir personel temsilcisinin buraya 
konmasında fayda vardır. 
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Şunu da ifade etmek gerekir ki, bugüne ka
dar, 1960 dan bu yana böyle bir temsilcilik mü
essesesi ihdas edilmiş, bundan faydalanılmış, 
personel bunun zaruretine inanmış, şimdi bu 
mevcut müessese bugün getirilen Merkez Ban
kası kanun tasarısı ile kaldırılmaktadır. 

Elimde yönetmeliği var; 23 sayılı Kanun ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
Anonim Şirketi personeli tarafından yapılacak 
Müdürler Kurulu Üyeliği seçimine dair Yönet
melik. Biz, bugün mevcudolan, faydalanılan bir 
müesseseyi burada bırakmaktan ibaret bir iş ya
pacağız. Yani, yeniden bir müessese, bir kuruluş 
getirmiyoruz; yeni, denenmemiş veyahut dene
nip de mahzuru ortaya çıkmış bir teklifi ileriye 
sürmüyoruz. Başka ülkelerin merkez bankala
rında da böyle personel temsilcilikleri olduğu 
ileri sürülmektedir. Meselâ, Avusturya MilB 
Bankasında, Fransa Millî Bankasında* da bu şe
kilde personel temsilcilerinin bulunduğu söylen
mektedir, ileri sürülmektedir. 

Şimdi, böyle olunca, bankanın daha iyi yöne
timi bakımından buraya, ben de değerli arkada
şım gibi teklif ediyorum, bir personel temsilcisi
ni birinci fıkranın içerisine koyalım. 

Fazla teferruata gitmemek için, «Usulüne 
g'öre seçilmiş bir personel temsilcisinden kuru
lu» dedim. Usulüne göre seçimisin karşılığı ola
rak yine bir yönetmelik yapılır, nasıl seçileceği 
orada tesbit ve ilân olunur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan, buyurun 
efendim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan; bu madde vesilesi ile «Guvernör» lük tâ
biri üzerine tekrar dönmek fırsatını verdiğin
den dolayı Coşkun Kırca arkadaşıma teşekkür 
ederim,. 

Tümü üzerinde yaptığım görüşmede bu tâbir 
üzerinde durmuş, görüşlerimi arz etmiştim. Ya
bancı bir tâbirdir, böylece, bu hali ile mevzua
tımızda yer almaması gerekir. 

Gerekçede, sadece milletlerarası toplantılar
da protokol meselesi ileri sürülmekte idi, bu tâ
biri savunmak üzere. Oysa ki, bu, ayakta durur 
bir delil değildi. Çünkü, Türkçemizde kanun 
gereğince bu genel müdürdür. Tercüme eder
ken bunu, mutlaka genel müdürün kelime kar
şılıkları ele alınarak tercüme edilmez. Bizim 

Merkez Bankamıza muadil yabancı merkez ban
kalarının başında bulunan insana ne gibi unvan 
veriliyorsa, o şekilde tercüme edilir, mulhabe-
rata o şekilde girer ve protokolda da ona göre 
yer alır; bununla halledilir, dedim. Tâbir de
ğiştirmeye lüzum yoktur, ama belki şu bakım
dan bir tefrik yapmak lâzımgelir. Merkez Ban
kası bankalar bankasıdır, diğer bankalardan 
farklıdır. Bunun başında bulunan bir kimseye 
de genel müdürden başka bir unvan bulmak 
gerekir, dedim ve merkez bankacılığı doktrinin
de, edebiyatında merkez bankalarına aynı za
manda emisyon enstitüsü adı verilir. Kitaplarda 
böyle geçer; «İnstitut d'Emission». Şu halde, 
bu bakımdan «Başkan» tâbirini kullanabiliriz 
dedim ve böyle bir önerge verdim, diğer banka
ların umum müdürlerinden ayırmak üzere, daha 
yüksek bir payeye sabJbolduğunu belirtmek üze
re. Alıştığımız, Türk'çe bir kelimedir. Pek çok 
kanunlarımızda yer alır. Aynı zamanda, kabul 
buyurduğunuz maddeler arasında bir madde var, 
«Banka Meclisinin Başkanı Güvernördür» di
yor. Yani, başkanlık unvanını ayrıca oradan da 
alıyor. Bu itibarla verilmiş olan önerge vesi
lesiyle tekrar rica edeceğim, Komisyon bu mad
deyi sırf bu bakımdan, bu tâbir üzerinde dur
mak bakımından geri alsa da... 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ama daha 
evvel alınmış, kabul edilmiş. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Evet, ben öner
ge verdim, Önergem kabul edilmedi, reddedildi, 
fakat şimdi arkadaşımız tekrar bir önerge ver
di. Biraz önce burada bir arkadaşımız vardı, o, 
bu «Guvarnör» tâbirine, «Nedir bunun mânası?» 
diye itirazda bulundu. Mânasını sordu, «Nedir 
bunun mânası?», dedi. Bunun üzerinde düşüne
lim. Bir Türkçe tâbir bulmaya çalışalım. Arka
daşımız «Yönetmen» dediler. Bunu yadırgıyor
sak, Komisyona imkân verelim, bu tâbiri geri 
alsınlar. Bendeniz reddedilen önergemde «Baş
kan» demiştim. Ne ise, bir tâbirdir. Kafa kafa
ya verilir, bulunur bir Türkçe tâbir. Bir fikrî 
gayret ısarf edelim. 

Istitraten arz edeyim, konu dışındadır, ama 
yıllarca biz Batı ile temas ederken hep Fransız
ca kanalı ile temas etmişiz. Kafamıza gelen, ye
ni temas ettiğimiz mefhumların karşılığını da 
oradan kalıp olarak almışız. Vaktiyle Arapça 
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ve Farscadan almışız. Ondan sonra öbür taraf
tan almaya kalkmışız. Biz, kendi öz Türkçemiz-
de mevcut kökleri geliştirmek üzere, kökten ke
lime üretme fikri gayretini yapmamışız. O yüz
den dilimiz geri kalmıştır. Halbuki ecdadımız, 
eski edebiyatçılarımız bu fikrî gayreti sarf et
miş olsalardı, Türkçemiz şimdi en zengin dil
lerden birisi olacaktı. Ne dereceye kadar doğru 
olduğunu kesinlikle söyliyemem, fakat Alman
ca dilinde kök olarak bin küsur kelime varmış. 
Ufak bir küsuratı var. Türkçemizde kök olarak 
1 400 kelime var. Bu kökleri üretmemişiz. On
lar üretmişler, bugün ber mefhumu ifade ede
bilir zengin bir Alınanca dili vardır. Biz üret
memişiz, onun için dilimiz fakir kalmış. Şimdi 
bu yola girilmiştir bir müddettir. 

Biz de burada kanun yapıyoruz. Bunu Fran-
sızcadan alacağımıza bir fikrî gayret sarf ede
lim ve bir kelime bulalım. Bulunabilir bu. Ben 
Komisyondan rica ediyorum, bu madde üzerine 
eğilelim. Diğer maddeler kabul edilinceye ka
dar bunun bir çaresi bulunur ve müzakereler de 
gecikmez. Yeni bir tâbir bulmaya çalışalım, is
ter başkan olsun, ister başka bir şey olsun, ne 
ise, uygun bir tâbiri kafa kafaya vererek bu
lalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Bugünkü müzakerelerden anladığımıza göre, 
arkadaşlarımız «guvernör» tabiri üzerinde ısrar
la durmaktadırlar. Evvelâ şu hususu belirtmek
te fayda var. Bir müessese bir memlekete dışar
dan geliyorsa ve beynelmilel bir müessese ise, 
tâbirini de kendisi getirir. Bilfarz televizyon. Te
levizyon Türkiye'ye yeni geldi. Televizyona mü-
taallik tâbirler de, beynelmilel olanları, gelecek
tir, gelmelidir, normaldir, kaçmılamaz. 

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Merkez 
Bankası 1715 sayılı Kanunla 1930 da kurulmuş
tur. 1930 da da «guvernör» tâbiri teklif olun
muştur. Şimdi merkez bankalarında guvernör 
vardır, bunun altında genel müdürler vardır. 
«Guvernör» sıfatı, tâbiri beynelmilel bir tâbir
dir, bunun için bu tasarı ile teklif edilmiştir. 
Yoksa bendeniz de şahsan lisan konusunda, dil 

konusunda değerli arkadaşlarımın fikirlerine ay
nen iştirak etmekteyim. 

Şu hususu arz edeyim, «genel direktör» diyo
ruz, «Cumhuriyet Senatosu» diyoruz. Değerli ar
kadaşlarım, Anayasaya girmiş «Cumhuriyet Se
natosu». «Cumhuriyet Meclisi» denilmişti, bilâ-
hara çıkarıldı «Cumhuriyet Senatosu» oldu. 
«Senato» tâbiri Türkçe mi?., değil. Ondan sonra 
Sayın Coşkun Kırca arkadaşım ifade buyurdu
lar, «rektör» diyoruz, «direktör» diyoruz. 

Şimdi bugün Dünya Bankası heyeti Türki
ye'dedir. Dünya Bankası Heyeti Başkanı, Mer
kez Bankası Genel Müdürümüze, «siz guvernör 
müsünüz, genel müdür müsünüz?» diye sormuş
tur. Yani guvernörlük daha salahiyetli, yetkili 
bir makamdır. 

Gene umumi gerekçenin 14 ncü sayfasında 
Belçika'da, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, 
italya'da, isviçre'de, Avusturya'da, «guvernör» 
tâbirinin kullanıldığı ifade edilmektedir. Onun 
için, bu tâbir beynelmilel bir tâbirdir, bunun 
muhafazasında komisyon olarak fayda mülâhaza 
etmekteyiz, ama yine takdir Yüksek Heyetini
zindir. Eğer ısrar ederseniz, hahişker bulunursa
nız, bu takdirde de böyle «başyönetmen» «yö
netmen» gibi tâbirleri pek uygun görmemekte
yiz. Ancak o takdirde komisyon olarak şöyle bir 
formülü, teklif etmiyoruz ama, arz ediyoruz, 
yani evvelâ getirilen tasarının tâbirinde ısrar 
etmekteyiz değerli arkadaşlarım. Merkez Ban
kası beynelmilel temasları çok olan bir bankadır. 
Genel müdür teknik bir adamdır, yani guvernör 
teknik bir adamdır. Guvernör Türk devletini 
temsil eder. Protokolda Türk Devletinin de di
ğer devletler gibi yer alması icap ve iktiza eder. 
Bu itibarla «guvernör» tâbiri üzerinde ısrar et
mekteyiz. Ancak, komisyonda bu konuda gayret 
sarfedilmesi arzusu izhar edilmiştir. Biz bu tasa
rının biran evvel çıkmasını arzu etmekteyiz, 
memleket iktisadiyatına son derece tesirli olan 
hükümler vardır. «Başkan» tâbiri biraz daha 
munis gelmekte, «başkan», parantez içerisinde 
«guvernör» tâbirini kullanmak da mümkündür, 
ama «guvernör» tâbiri üzerinde ısrarımız oldu
ğunu arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Önder, sual
ler var efendim. Buyurun Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Efendim, 
Komisyon sözcüsü arkadaşımız «guvernör» tâbi-
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ririin beynelmilel bir tâbir olduğunu ifade bu
yurdular ve bu tabiri kendi merkez bankaları 
idari başları için kullanan memleketleri de zik
rettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. 

Yalnız sualim şudur : Birleşik Amerika'da 
merkez bankası sisteminin idari başının unvanı 
nedir? 

GEÇlCl KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Devamla) — Şimdi, belki bu konuda 
çok sarih bir bilgi Sayın Kırca arkadaşıma arz 
edemiyeceğim, ama «guvernör» olmadığı mu
hakkak, bir başka tâbirdir ama, kara Avrupa'
sında, diğer memleketlerde «guvernör» kullanı
lan bir tâbirdir. Bunu kendileri de gayet iyi bil
mektedirler, en az benim kadar bilmektedirler. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, buyurun sorun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Efendim, 

Sayın Komisyon Başkanı buyurdular ki : «İs
terlerse değiştirelim». Arz etmek istediğim şu : 
Bundan evvel «guvernör» tâbirinin kullanıldığı 
birçok maddeler kabul edildi. Buralarda bu isim
ler geçmiştir. Şimdi hangi yoldan bunları geriye 
döndürmek mümkündür? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Devamla) — Şimdi onu arz edeyim 
efendim. 

Malûmuâliniz 30 ncu maddenin, Yönetim Ko
mitesine mütaalliîî: maddenin müzakeresini yap
maktayız. Burada, «Yönetim Komitesinin başı 
guvernördür» diye tâbirler geçtiği için, Coşkun 
Kırca arkadaşım bu vesile ile beyanda bulun
maktadır. Halbuki, hakiki guvernörlük müesse
sesini tedvin eden madde, şüphesiz sizce de ma
lûm olduğu veçhile, geçmiştir. Yalnız bunun tak
diri elbette ki, değerli Başkanımıza aittir. 

Efendim, bendenizin bu, «Guvernör» konu
sundaki beyanım bundan ibaret. 

Kürsüye gelmişken, bâzı arkadaşlarımın, asıl 
müzakeresini yapmış olduğumuz 30 ncu madde 
hakkında serd etmiş oldukları mütalâalara da 
kısaca cevap arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlarımız bir personel temsilcisinin de 
Yönetim Komitesinde bulunmasını arzu ettikle
rini ifade etmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, 1930 da çıkarılan 1715 
sayılı Kanunda personel temsilcisi diye bir mü
essese yoktur. Ancak bu 23 sayılı Kanunla ko
nulmuş bir müessesedir. 23 sayılı Kanunla bü

tün Kamu İktisadi Teşebbüslerine, İktisadi Dev-
; let Teşekküllerine hususiyle personel temsilcili-
! ği müessesesi konuldu ve bunların idare meclis

leri de «Müdürler Kurulu» sıfatı ile anıldı, mü
dürler kurulu durumuna getirildi. 

Sonra 440 sayılı Kanun, İktisadi Devlet Te
şekküllerini yeniden düzenliyen reorganizasyon 
Kanunu 23 sayılı Kanunu ilga etti, fakat Mer
kez Bankasını 440 sayılı Kanun kendisine tabi 
tutmadı, kapsamı içerisine almadı. Bundan do
layı Müdürler Kurulu müessesesi Merkez Ban
kasında kalmış oldu. Müdürler Kurulu müesse
sesi Merkez Bankasında kaldığı için, bir bakı
ma 23 sayılı Kanun ilga edilmiş, bir bakıma mü
dürler Kurulu Merkez Bankasının bünyesinde 
mevcut... Böyle bir muğlâk vaziyet Merkez Ban
kasında, Danıştay'dan alman mütalâalarla de
vam edip gitmekte. 

Şimdi, Müdürler Kurulunda personel temsil
cisi var, ama Yönetim Komitesinde personel tem
silcisi yok. 

Şimdi, Komisyonunuz ve tasarıyı sevk eden 
Hükümet o kanaattedir ki - bendeniz Hükümet 
adına konuşmuyorum, Komisyon olarak malû
mat arz ediyorum - o kanaattedir ki, personel 
temsilcisini burada muhafazaya lüzum yok. 

Şimdi, tecrübe yapılmış, tecrübeler sonunda 
görülmüştür ki, personel temsilcisi, Müdürler 
Kuruluna veya Banka Meclisine - eğer konu
lursa banka meclisine konulabak - faydadan zi
yade zarar getirmektedir. 

Bendeniz, malûmunuz olduğu veçhile, bir ara 
ziraatçilerin seçmesi üzerine Merkez Bankası 
Müdürler Kurulunda hizmet vermiş nâçiz bir 
arkadaşınızım. Personel temsilcisi seçiminde 
klikler meydana gelmekte, banka içerisindeki 
hiyerarşi altüst olmakta, temsilci seçimi yapı
labilmesi için birtakım çarpışmalar olmakta, bu 
da banka içerisinde büyük bir huzursuzluk mey
dana getirmektedir. Bunu, Müdürler Kurulun
da yakından müşahede etmiş, bu konuda tahki
kat yapmış nâçiz bir arkadaşınızım. Bu bakım
dan Müdürler Kurulunda personel temsilcisi
nin bulunması hususu ilga edilmiş vaziyette
dir. 

Denilecektir ki, personelin tâyininde, atan
masında, terfiinde, naklinde bunun sözü olacak
tır, bundan fikir edinilecektir... 

Değerli arkadaşlar, Guvernör, yani Genel 
Müdür orada bulunmaktadır. Yönetim Komite-
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FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Uısul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Kırbaışlı, müzakerenin şekliyle alâkalı 

usul değil mi, efendim? Yani, madde üzerinde 
bir etimolojik mesele açıldı; bunun yeri vardır, 
yoktur, maddeyi müzakere ediyoruz, şeklinde 
zannediyorum, değil mi? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Saym Baş
kan, mulhterem arkadaşlar, müzakeresini yap
makta bulunduğumuz kanunun 13 ncü madde
sinde, «Guveıiörlük» adı ile, (C) fıkrasına, bir 
müessese getirilmiştir. Yani, bir müessese geti
rilmiş, sadece adlandırılmış gibi görünüyorsa 
da, bu, guvemörlük bir müessese olarak daha 
ziyade getirilmiş durumdadır. 

Bu balkımdan, müzakeresi yapılmış, üzerin
de verilmiş olan önergeler reddedilmiş. Bu, bir 
kelime değişikliğinden ibaret değildir. Eğer, sa
dece bâzı kanunlarda yaptığımız gibi, bir keli
me değişikliğinden ibaret olsaydı müzakerenin 
yeri vardı, takrirler üzerinde konuşulabilirdi. 
Bu, bir müessesedir, ikmal edilmiştir, eğer geri
ye bir dönüşü olacaksa tekriri müzakere ile ya
pılabilir. Başka türlü burada yeniden, «güver-
nörlük» kelimesi ve aslı, mânası, medlulü konu
şulamaz. 

Hürmetlerimle. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (is
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, evvelâ 
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Grup adına Sayın Faik Kırbaşlı arkadaşımı
zın endişelerini izaleye gayret edeceğim. 

«Guvernör» mü diyelim, başka bir keli
me mi diyelim?.. Bu, bir müessesedir. Mües
sese bir mefhumdur, bir yetkiler ve görevler 
muhtevasıdır. Bir tek kelime bizatihi bir mües
sese değildir. 

Biz, müesseseyi değiştirelim demiyoruz. 
Merkez Bankasının başı olan kimsenin idari sta
tüsü, yetkileri ve görevleri bakımından diğer 
bankaların genel müdürlerinden üstün bir du
rumda, farklı bir durumda olduğunu kabul 
ediyoruz. Kimse, müesseseyi değiştirelim de
miyor. Mevcut müesseseyi, bu tasarıda mevcut 
olduğu şekilde hangi kelimeyle ifade edelim, 
bunu konuşuyoruz. 

Kelimeyle ilgili bir meseleyi, müesseseyle il
gili bir mesele gibi göstermesinin yeri yoktur. 
Hangi kelimeyle, en iyi olarak üzerinde muta
bık halde bulunduğumuz müesseseyi ifade ede
lim, meselesini münakaşa ediyoruz. Yoksa, 
«guvarnör» demezsek, «başkan» dersek müesse
se ortadan kalkacak... Böyle bir şey yoktur, 
arkadaşlarım. Müesseseyi tarif ve tanzim eden 
şeyler kanun maddeleridir. 

«Guvarnör» demezseniz «başkan» deseniz, 
ama «başkan şu görev ve yetkilere sahiptir» de
seniz müessese değişmiyor mu Hayır, arkadaş
larım, değişmiyor. Ortada hangi kelimeyle mev
cut müesseseyi en iyi şekilde ifade edeceğiz, bu. 
nu münakaşa ediyoruz. 

Bunun münakaşası, Sayın Kırbaşlı'nm zan
nettiği. gibi, takriri müzakereyle de yapılamaz. 
Tekriri müzakere, söz konusu olmaz genel ku
rulda. ivedilikle kabul edildiğine göre, ikinci 
müzakere de söz konusu değildir. Şu halde na
sıl düzeltilir bu? Her madde hakkında her üye
nin teklifte bulunma yetkisi vardır. Bu keli
melere de mütaallik olabilir, yazılış tarzına 
da mütaallik olabilir, meselenin muhtevasına da 
mütaallik olabilir. 

Eğer, daha önce kabul edilen bir kolime, 
bir ibare, bir terim bilâhara kabul edilen bir 
takrirle değiştirilirse... Nedir efendim? Her 
ney bir terimdir, her şey bir kelimedir. Mâna
ları ifade için insan zekâsı kelimeleri bulmuş
tur. Mânada mutabıkız, mânayı değiştirelim de-
rûyoruz, ama bu mânayı Türkçenin dehasına, 
millî bünyesine uygun en iyi şekilde nasıl ifa
de edebiliriz, bunu araştırmak istiyoruz. 

sinde guvernör yardımcıları bulunmaktadır; üç j 
tane guvernör yardımcısı. Bir personelin tâyi
ninde muhtelif soruşturmalar, siciller ve seçim
ler yapılmaktadır. Merkez Bankamızda böyle 
kökleşmiş, ananeleşmiş usuller varıdır. Bu bakım
dan banka içerisine bir -seçim müessesesini so
kup da klikleşmelere, hizipleşmelere sebebiyet 
vermek doğru değildir kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan arkadaşlarımızın bu fikrine 
katılmamaktayız. Bu husustaki mâruzâtımız da 
bundan ibarettir. 

Arz ederim, efendim. 
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«Guvernör» demezsek bu müessese batmaz. 
Müessese aynıdır; görevleriyle, yetkileriyle, | 
manası ile, muhtevası ile aynıdır, ama ne diye I 
buna Frenkçe bir kelime kullanalım da sanki 
türkçe bu kadar sakil, bu kadar zelil bir li-
sanmış da kendi lisanımızdan bir kelime bula- i 
mıyormuşuz gibi,, burada kelimeleri, müessese- i 
lerin kendisi gibi göstermek gayreti içine lût- J 
fen girmiyelim. 

Kelimeyi değiştirebiliriz,, değiştirdiğimiz za- I 
man da ne yaparız, eğer değiştirirsek? içtüzü- } 
ğün 109 ncu maddesi vardır: «Lâyiha veya tek- ] 
lifin katiyen kabulü reye konmadan evvel, ibare j 
ve üslûp yahut tertip ve tensik itibariyle noksan | 
veya iltibas olduğu âza veya encümen tarafın
dan dermeyan olunursa metin, aidolduğu encü
mene gider. Edilen tashihlerin reye iktiran et- j 
mesi lâzım.» der. 1 

Burada «Guvernör» kelimesi yerine bir baı- i 
ka kelime kabul edilirse o zaman muhterem ko- | 
misyon takrirler verir, «İçtüzüğün 109 ncu mad- j 
desine göre, üslûp bakımından tasarıyı düzelt
mek lâzımdır» der ve daha önce kabul edilmiş I 
maddelere de bu şâmildir, o zaman sadece 
«Guvernör» kelimesinin yerine, Meclisin kon
masında mutabık kalacağı kelimenin daha ön
ce kabul, edilmiş maddeler için de konması 
komisyonca teklif edilir, oylanır ve biter. Bu
nun tatbikatı da bu Mecliste pek çok defalar 
öteden beri yapılmıştır. Bunun adı tekriri mü
zakere değildir, bu, üslûp bakımından kanun 
tasarısının metnini düzeltmek demektir. 

Simdi gelelim meselenin esasına: 

Muhterem arkadaşlar,, ben şahsan ne eski. 
lisanı kullanalım, ancakarabî ve farisî kelime
lerle dolu lisan Türkçedir diyenlerdenim, hiç 
kelime uydurulmaz diyenlerden de değilim. Bl-
zan uydurulabilir; Türkçenin dehasına, bünye 
sine uygunsa kelime uydurulur, pekâlâ tutar. 
«Aşçı» diyoruz, «Bakım» diyoruz. Ama, Türkçe
nin dehasına, bünyesine, kurallarına uygun ol 
mıyan aluık - sabuk kelime uydurulmasına da 
taraftar değilim. 

Fikrimi söyliyeyim; «yaşantı» Türkçede «c.r.-
tı, enti, untu» edatları daima küçültmeyi hedef 
tutar, «yaşantı» hayat demekmiş emür denen
miş. Olsa olsa Türkçenin kuralları içeninde «is
tihdaf ile bakılan, sürünmekle geçirilen bir hayat:* 
mânasına gelebilir. Bunların Türkçe ile ilgisi yok | 
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aslında, bunlara da taraftar değilim. Ama, 
Türkçe kelime bulmak imkânımız varken 
Frenkçe bir kelimeyi alalım?.. Şimdi «Senato» 
demişiz. Anayasa Komisyonu Temsilciler Mec
lisine «Cumhuriyet Senatosu» diye bir tâbir 
teklif etmemiştir, «Cumhuriyet Meclisi» de
miştir. Deseydi daha iyi olurdu. Hiç de-
•̂lîso Türk halkı nm çok büyük ekseriyetini 

«Senatör» kelimesini telâffuz etmek için «fie-
natür» yahut «Senâtur» gibi, özür dilerim 
Yüce ikinci Meclisten, herkesin tebessümünü 
gerektiren birtakım telâffuz müşkülâtının içe
risine düşmezdi. «Cumhuriyet Meclisi üyesi» 
derdik, «Senatür» vahut «Senâtur» demezdik 
arkadaşlar. Daha iyiydi. «Rektör,» «Dekan» 
bunlar da Türkçede tutmuş kelimeler değildir. 
Pekâlâ Türkçede aslında «Rektöre» de, «Deka 
na» da hakiki Türkçe kargılık bulabilirdik; 
bulunmaz değil. «Rektör» illâki bu mânaya ge-
'ii', böyle bir şey yok. Türkçede bunun karşı
lığını pekâlâ bulabilirdik. 

Sayın önder arkadaşıma teşekkür ederim, 
burada izahatta bulundular, dediler ki; «Kıta 
Avrupa'sında» hattâ buna ingilte'reyi de kat
mak mümkün. Avrupa'da Merkez Bankası 
umum müdürlerine, başlarına guvernör denili
yor.» Doğrudur Neden denilir?... Çünkü, diğer 
bankaların genel müdürlerinden farklılığını 
göstremek için. Bu noktada mutabıkız. Farklı
lığını göstermek için kendisine «Genel müdür» 
demiyelim, başka bir şey diyelim. Ne diyelim?.. 

Biraz evvel bir önteklif olarak «Baş yö
netmen» dedim. Bas yönelmeni beğenmedik. 
«Yönetmen» kelimesini umumiyetle daha kü
çük işler için kullanıyoruz, buyuruluyor; doğ
rudur. 

Başka bir misal; Birleşik Amerika'da da 
Merkez Bankası sisteminin başı olan kimseye 
«Başkan» derler. President. Her halde, zan
netmiyorum ki, Merkez Bankası idari şefleri
nin toplantısında Birleşik Amerika Federal 
P,eresvc sistemi Başkanına: «Efendi, sana (Gu
vernör) demiyorlar, bak (President) diyorlar, 
sen protokolde yahut şurada burada bizden 
aşağı gelirsin» desinler, tahmin etmiyorum. 

Binaenaleyh, biz de «Başkan» diyelim. 
«Başkan» yerleşmiş bir kelime, biz de «Başkan» 
diyelim. «Merkez Bankası Bakanı» diyelim. 
Bir müessese Türkiye'ye dışarıdan gelince ta
birleriyle de frenkçe olarak gelmez. Mües-
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sese olarak geldiği zaman bile, Türk millî 
bünyesine uyarak gelmek durumundadır. Uy
madan gelirse yerleşemez arkadaşlarım. Nerede 
kaldı ki, dili de aynen gelecek. Neden otuz 
sene evvel «Merkez Bankası» demişiz de tele
fon santrali misali «Central Bank» dememişiz?.. 
Merkez Bankası dedik. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Ama. «Operatrist» diyo
ruz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — «Operatrist» 
ben demiyorum, ben hiçbir zaman demiyorum, 
hiçbir zaman bu kelimeyi kullanmıyorum. Ke
lime bulamıyorsak, kelime bulmanın gayreti 
içinde girelim, ama o kelime de uyduruk olma
sın. Uydurma olsun, uyduruk olması şu mâna
da; Türçenin dehasına ve kurallarına uysun, 
ama Türkçe olsun. 

Şimdi «Başkan» kelimesini Birleşik Amerika 
kullanıyor, dünya para sisteminin idaresinde çok 
büyük bir rolü olan bir memleketin kullandığı 
kelimenin Türkçesini kullanırsak, zannediyorum 
Merkez Bankasının idari başını ne Türkiye'de, 
ne de yabancı merkez bankalariyle temaslarında 
küçültmüş olmayız. «Başkan» diyelim, Amerika'
da «Başkan» diyorlar; biz de «Başkan» dersek, 
her halde, beynelmilel teamülün dışına çıkmış 
olmayız. Amerika'da «Cumhurbaşkanı» değil, 
«Başkan» denmesinin sebebi, orada federal sis
temin mevcudoluşudur. Karıştırmıyalım mese
leleri birbirine. Her halde, Merkez Bankası sis
temleri arasında da elbette Türkiye ile Amerika 
arasında fark olacak» ama netice itibariyle yap
tıkları iş, gördükleri görev ve fonksiyonları ba
kımından aynı şeyi yapıyorlar. Binaenaleyh 
«Başkan» demekte her halde bir mahzur yok. 

Sayın önder de buna yaklaştılar, eksik olma
sınlar, kendilerine teşekkür ederim, ama haki
katen «Merkez Bankası Guvernörü» diyerek, 
memleketimizin yüzde 99 unu, yeniden telâffuz 
müşkülâtı içine atmaya ve bir yandan TRT den 
bu yüzden soğutulduğunu ileri sürerken, bir de 
Yasama Meclisinden soğutmaktan kurtarmış 
oluruz, eğer «Guvernör» yerin «Başkan» kelime
sini kullanmış olursak, Türkçe olan bir kelime
yi kullanmış olursak. 

Müesseseleri alırız arkadaşlar, kendi millî 
bünyemize uydurarak. 

Lisana gelince, mümkün olduğu kadar Türk
çe kelimeyi bulmaya çalışarak alalım. Neden?.. 

Eğer Türkçede bunun karşılığını, mefhumları 
bozmadan, bulabiliyorsak neden Türkçe kelime
yi kullanmıyoruz?.. Ben bunu anlıyamıyorum 
muhterem arkadaşlarım. Daha önceki teklifi
mi, «Bas yönetmen» idi, onu geri alıyorum, ye
ni bir takrir veriyorum, «Başkan» kelimesini 
teklif ediyorum ve bunun karşılığının yabancı 
lisanda «Guvernör» olduğunun belirmesi için, 
yani Merkez Bankasının yabancı dillerle muha
beratında da kullanmak üzere yanına parantez 
içinde «Gu ver öner» kelimesinin konmasını tek
lif ediyorum. Böylelikle mesele halledilmiş olur 
ve Merkez Bankası da yabancı muhaberatında 
«Başkan» karşılığında «Guvernör» kelimesini 
kullanmaya kanunen mecbur olduğunu bilir ve 
her halü kârda hem dâhilde diğer bankaların 
genel müdürlerinden üstün durumu belirmiş 
olur, hem de dış muhaberatında kendisinin «Gu
vernör» seviyesinde olduğu anlatılmış olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Talât Köseoğlu, buyurun. 
Sayın Talât Köseoğlu'ndan sonra Sayın Ham-

di Orhon, bilâhara Sayın Reşit Ülker. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadşalarım, 30 ncu madde dolayısiyle münaka
şa açılmış ve iki nokta üzerinde durulmuştur. 
Birisi terim konusunda, diğeri ise personel tem
silcisinin Yönetim Kuruluna girmesi konusunda. 

Terim konusunda «Guvernör» mü, «Müdür» 
mü, «Genel Müdür» mü olması hususunda daha 
önce teklif olmuş, münakaşası yapılmış ve Mec
lisimizce reddedilmiştir. Şimdi 30 ncu madde
ye gelmişiz. Sayın Kırca, bunun tekrar «109 ncu 
madde ile görüşülmesi mümkündür» der. Görü
şülmesi de mümkündür, fakat tâbir yerinde de
ğil «Guvernör» oturmuştur. Ben komisyonda 
bunun üzerinde durmuştum. Sayın Komisyon 
Başkanının da artık bu «Guvernör» kelimesini 
değiştirelim gibi bir tereddüt göstermemesi lâ
zımdır. Guvernör kelimesine çok kısa zamanda 
alışırız, rektör gibi, dekan gibi, profesör gibi, 
senato gibi, bu kelime de bünyemize uyar. illâ 
bunun yerine bir Türkçe kelime uyduralım, 
efendim, «Başkan» diyelim... Hele «Başkan» 
hiç olmaz. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, par
ti başkanı, yok efendim diğer başkanlar yanında 
bir de malî müesseselere «Başkan» kelimesini 
koymak bence hiç yerinde değildir. «Guvernör» 
kelimesi geçmiştir ve bu terimin üzerinde müna-
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kaşa açılmıştır, açılması mümkündür, fakat bu 
terim yerindedir, oturmuştur. Ben bu kanaat
teyim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Kanuna otur
du, ama bizim kafamıza oturmadı. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Devamla) — Olabilir, 
kafaya oturmaz, belki oturur. 

Personel temsilcisi konusunda Komisyon Baş
kanımız çok güzel izahlarda bulunmuştur. Bu 
Yönetim Komitesi, teknik çalışmayı icabettiren 
ve daha çok Banka Meclisine önhazırlık çalış
masını yapmayı vazife alan bir komitedir. Bu
rada mahremiyet, bankanın nasıl çalışacağı ko
nuları mevcuttur. Bu bakımdan, personel tem
silcisinin buraya ithalinde bir fayda yoktur, da
ha çok bankaya zarar getirir. 

Seçimle gelmiş müdürlerin, umum müdü
rün, guvernör seviyesinde bulunan bir komite
ye girmesinde hiçbir fayda yoktur. Bilhassa 
bankanın mahremiyetine ait konular görüşüle
cektir, kararlar alınacaktır. Bunların personel 
temsilcisi tarafından bilinmesinden ve ifşasından 
bankaya zararlar gelir. O bakımdan, personel 
temsilcilerinin de buraya ithali doğru değildir, 
madde yerindedir, olduğu gibi kabul edilmeli
dir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon, buyurun. 
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, 
Dilimize taallûk eden bir terim üzerindeki 

münakaşa uzadı. Sayın Kırca ve Sayın Şefik 
İnan arkadaşımız, Türk dilinin etraflı izahatını 
vererek, bir Türkçe kelime ile bunun karşılığını 
bulmanın mümkün olduğunu izah ettiler. Ben 
bunun üzerinde fazla izahat verecek değilim. An
cak, Türk dehası dilini yaratır, buna inanma
mız lâzım. Anayasamızın ikinci maddesi, res
mî dilin Türk dili olduğunu ifade eder. Bu, yal
nız konuşma mânasına değildir. Türk dilini 
Farsça, Arapça kelimelerden nasıl temizledik 
ise, Türk dehasının, Garptan gelen kelimelere 
karşı da aynı mukavemeti göstermesi lâzımdır. 

Bu «Guvernör» kelimesi üzerinde alâkalı ar
kadaşların durmasını ben biraz çalımlı telâkki 
ettim, kusura bakmayın. Bu, bir çalımdır. 

Garptan gelen müesseseleri kendi bünyemi
ze adapte edeceğiz. Bunun başka yolu yoktur. 
Şimdi, bakın «Guvernör» nerelerde kullanılır. 
Kırca arkadaşım sordu, doğrudur, Amerika'da 

«president» derler, başkandır ve yerindedir. Ne
den yerindedir? Eski tabiriyle idare meclisi, 
şimdiki tabiriyle yönetim kurulunun başkanı 
kimdir? Genel Müdür. Eskiden idare meclisi re
isi var idi, başkanı var idi. Bu kalkıyor, baş
kandır... Başka? idari işleri düzenliyecek yöne
tim kurulunun, komitesinin başkanı kimdir? 
Gene Genel Müdürdür. Bir özelliği var... Baş
kan, yani Amerikalı o arz ettiğim bankanın mü
messili dünya toplantılarında bulunuyor, «Baş
kan» tâbirini kullanıyor da küçülüyor mu? Yok. 
Herkes biliyor ki, bu guvernördür. Avrupa'da-
ki kelimelerin kökü Lâtincedir, müşterektir, bü
yük ölçüde Lâtinceden akmıştır. Bunun üzerin
de duracak değiliz. Şimdi «Başkan» tâbiri ye
rindedir. 

Guvernör, başka nerede kullanılır? Bakın 
beyler, Pasaport Dairesine gidin, valinin pasa
portu guvernördür. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — O da yan
lış. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — O da yan
lış, tabiî o da yanlış, iştirak ediyorum. Eskiden 
umumi müfettişlerin pasaportları ne idi? Gu
vernör general... Bizde umumi valilik yok. E 
şimdi nedir yani? Bankanmkine «guvernör» der
seniz, «banka umum müdürlerinden ayrılıyor, 
başka bir şeydir bu» deyip vali ile aynı hizaya 
getiriyorsunuz. Demek ki, bir yabancı otele 
gidip, «guvernör» diye pasaportunuzu arz etse
niz, diyecekler ki; istanbul'dan, yahut da Türki
ye'den bir vali gelmiş. Binaenaleyh, kelimeleri 
tek taraflı kullanmamak gerekir. Guvernörün 
altında birtakım genel müdürler... O da yok. Ne
dir Merkez Bankasına getirdiğiniz? Eski siste
mi aynen getiriyorsunuz; bâzı malî hükümleri, 
idare meclisinin kuruluşunu, idari komitenin dü
zenini değiştirerek yeni birtakım sistemler geti
riyorsunuz. Ama, Merkez Bankası Merkez Ban
kasıdır, muhtevası değişmiyor. 

Sayın sözcü arkadaşım diyor ki: «Genel Mü
dür» derseniz, bunun altında da birtakım genel 
müdürler kademesi var, bunların üstünde oldu
ğu için «guvernör» deniyor. Merkez Bankasın
da böyle bir şey yok. Merkez Bankasında, eski 
tabiriyle, umum müdür muavinleri var. Onun 
için işin başında; bu «guvernör» tâbirinde bir 
çalımlılık hissettim, dedim. Hiç yeri yok... 

Sayın arkadaşım gayet güzel izah ettiler, üze
rinde durmak istemiyorum; tekriri müzakere de 



M. Meclisi B : 95 20 . 5 . 1969 O : 1 

değil. «Başkan-» tâbiri, mademki C'enel Llûdür 
iltifatta, Genel Müdüre de taraftarız. D muha
beratı resmiyede harke karşı yasacağı mektup
larda ne yazacak altına? Arkadaşınım dediği 
gibi, bir parantez açarsınız, dersiniz ki, bunun 
karşılığı gırvernördür. Fransızca, înjilizcc ya
zarken altına «guvernör» diye ya^ar, bu mühim 
bir şey değil. «Genel lüûdür» tâbirinden fera
gate taraftar değilim ama, mademki yeni bir 
şey isteniyor, iste «Başkan» diye arkaçların nijy-
ledi. İdare Meclisinin Reisidir, idare Eomitesi-
nin Başkanıdır, binaenaleyh «Laçkan» tabiriyle 
Garptaki örneklerinin birine yaklaşmak müm
kündür. Ama, benim milletimin dil dehası keli
mesini bulmuş demektir. 

Ben esasen bunun üzerinde pek durmıyaca-
ğım. Bu kadar durduktan sonra bir hususa ge-
çecsğim. Saym sözcü arkadaşını seçimden irkil-
ıneseydi söz almayacaktım. Çünkü arkadaşlarım, 
dil hakkında yeni bir Türkçe kelime olan «baş
kan» tâbirine iltihak ediyorum. 

Arkadaşım seçimden irkildi. Muhterem ar
kadaşlar, demokratik rejim bu memleketin ma
lıdır, temeli de seçimdir. Biz burada Tüksek 
Hâkimler Kuruluna üye seçiyoruz. Evet, birta
kım güçlükler çekiyoruz ama seçiyoruz, Anaya
sa Mahkemesine seçiyoruz. Seçinceye kadar bir
takım güçlükler çekiyoruz, ama seçildikten son-
re herşey bitiyor. Seçilmeye lâyık olan, seçilme
ye kendini lâyık gören de buraya geliyor, «Ben 
de talibim, ben de o vasfı haizim, beni seçin» di
yor. Seçici olarak bizler birtakım külfet çeki
yoruz, seçildikten sonra mesele rahatça yerine 
oturuyor. 

440 sayılı Kanuna göre, iktisadi Devlet Te
şekkülü ve teşebbüsleri mümessillerini seçiyor. 
Seçinceye kadar birtakım tabiî, bizim tâbirimiz
le, seçici ile seçilen karşı karşıya geliyor, arka
daşlar aralarında birtakım «ben daha lâyıkım», 
öteki «ben daha lâyıkım» diyor, seçildikten son
ra bu iş bitiyor. 

Arkadaşım diyor ki, ben seçildim gittim, bir 
yerde iyi görmedim vaziyeti. Ben de öyle bir 
yerde seçilerek bulundum, seçildikten sonra is
tifade ettim. Bir müessesenin başında reis ola
rak bulundum, üye olarak bulundum, müdürler 
kurulunda üye olarak bulundum... Seçilip gelen 
arkadaşlar, seçilmenin kendine has özelliklerin
den sonra seçildi mi, geliyor, mükemmel mües
seseye yardım ediyor. Bunları yapıyoruz; Sü-
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merbankta vardır, Etibankta vardır, bilmiyorum 
İller Bankasmda vardır, dcO sayılı Kamınım 
bünyesine giren buna benler bütün müessese
lerde seçim, vardır. 

Şimdi, buraya seçersek rahatsızlık oluyor
muş. Bir defa seçim esastır, seçim Devlerin te
melidir, demokratik nizamın temelidir. Bizler 
de seçilip gelinceye kadar neler çekiyoruz?.. 
Ama seçildikten sonra milletin hizmetine girme
sini biliyoruz. Seçimden sonra her şey bitiyor. 

Geledim, Merkez Bankasının bir özelliği var 
arkadaşlar. Merkez Bankanı, benim bildiğim ka
darı ile yüksek vasıflı insanları bünyesinde top
layan bir müessesedir; miidiram ile, şefi ile ve-
samosi ÜQ. Kira seçilecek? Bu muhterem heyet 
içerisinden bir müdür seçilecek idare meclisine. 
Yeri i.Iaro meclisidir, ona iştirak ederim, mü
dürler kurula değil, id ire meclisine, - onu da 
daha üste çıkarmak için adına banka meclisi 
demişsinis, idare meclisini kaldırmışsams banka 
mecllji demişsiniz - banka meclisine kendi men-
Euplarmdan yetişmiş, Ga~p kültürü görmüş, 
Türk millî kültürü görmüş, yüksek tahsil gör
müş, yetişmiş Merkez Bankalı bir arkadaş bu he
yete seçilecek. Seçilinceye kadar secimin ken
dine has birtakım sıkıntıları var. Üç sene için 
seçilecektir ki, o bankaya faydalı olacak. Bun
dan niçin kaçmıyoruz? 

O halde ben, sayın sözcü arkadaşımdan rica 
eliyorum, bir fıkra getirsinler, £40 sayılı Kanu
na göre yapılan bütün seçimler bizi rahatsız edi
yor, hepsini kaldıralım, desinler. Olmaz. Bina
enaleyh, seçime - ki kendisinin de allerjisi oldu
ğuna kaani değilim - karşı daha sevgili olalım, 
S3inpatiî: olalıpj. Seçimle gelen kimselerden mü-
essesele e rahatsızlık gelecek tesiııden uzak kal
manın faydalı olacağı kanaatiyle sözlerimi bi
tiliyorum. 

BAÇKAN — Efendim, madde üzerindeki mü
zakerelerin kifayeti hakkında önergeler var. 
Yalnız Komisyon daha evvel söz istedi. Bilâha-
ra kifayet önergesini muameleye koyacağım. 

Buyurunuz Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ CEVAT 
ÖMDIHIl (Erzurum) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, 

Bendeniz daha evvel huzurunuzu işgal etmiş, 
30 nou madde üzerinde guvernörlük müessesesi 
ve tâbiri hakknda görüşümüzü arz etmiştim. 
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Yalırz bir arkadaşınızın beyanı '-eni kp.V i:-vk-n 
yaralamış olmasaydı husurunusa g^clmiys koli
tim. 

Şimdi bir insan bir konuya kulp istedi mi 
kendine sröre ^erekna bulması ve der^a^oii yap
ması kolaydır. Arkadaşımız, buyuruyor M, 
sözcü seçimden irkildiği içm söz aldım. Sözcü 
seçimden irkilmez. Sözcü, seçimi millî hâkimi
yeti siyasi âmentü olarak kabul etmiş ve bu hu
susta yemin etmiş bir insandır. Sözcü; seçime, 
seçim müessesesine, Meclise gölgeler düştüğü 
an istifasını vermiş, reaksiyon göstermiş, 159 
ncu madde ile yargılanmış insandır. Bu itibarla, 
kendisinin bu sözlerini kendisine iade etmek is
terim. Seçimden irkilen kimse yoktur. Demok
ratik rejimimizin temelinin seçim olduğuna biz 
siyasi âmentü olarak inanmış insanlarız. 

Yalnız bir husus vardır. Bâzı müesseselerin 
bünyesi seçime elverişli değildir. Askerlik mü
essesesinde, bir askerî müessesede seçim bahis 
konusu olur mu? Olmaz. Biz, bizzat Merkez 
Bankasının tatbikatından geliyoruz. Kendile
rine arz ettik, dedik ki; kısa bir müddet için 
müdürler kurulunda çalıştığımız anda, Merkez 
Bankası Genel Müdürünün de, Genel Müdür 
yardımcılarının da, idare Meclisinin de, per
sonel temsilcisi seçimlerinden dolayı bankanın 
hercümerç içinde olmasından dolayı nasıl ıstı
rap içinde kıvrandıklarını bizzat yakından mü
şahede ettik. 
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lannız bu suretle alınmaktadır. Bunu belirtir, 
saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, son söz Milletvekili-
nindir. Grup adına Saym Coşkun kırca, buyu
runuz. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, terim ko
nusu dışında, grupumuz bu madde ile ilgili ola
rak ileri sürülen mülâhazalar sayın komisyon 
sözcüsü ile aynı kanaattedir. 

Merkez Bankası alelade bir İktisadi Devlet 
Teşekkülü, alelade bir Kamu İktisadi Teşeb
büsü değildir. Yönetim komitesine verilen gö
revlerin ifası bakımından bu görevlerin niteli
ği, aslında personel temsilcilerinin burada bu
lundurulmasını gerektirmemekte, bilâkis bu-
lundurulmamasını gerektirmektedir. Merkez 
Bankası alelade bir işletme şeklinde düşünüle
mez. Merkez Bankası bir banka olmakla bera
ber, Devlet teşkilâtının malî yönden işleme
sinin vazgeçilmez bir parçasıdır ve bu itibarla 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri camiasından çok, 
sırf bu yönden, sadece bu yönden merkezî Dev
let idaresiyle daha yakındır. Bu sebepten do
layı Devyletin malî siyasetinin oluşumunda ve 
yugulanmasında çok önemli bir payı vardır. 
Devletin malî siyasetinin oluşumu ve uygulan-
masiyle ilgili olarak ise banka personelinin, 
Merkez Bankasının başı ve başının yardımcıla
rı gibi, söz sahibi olması düşünülemez. Bu iti
barla, görevler bakımından ve yönetim komite
sinin teşekkül tarzı bakımından madde yerin
dedir. Tabiî bu «guvernör» kelimesinin, «baş
kan (guvernör)» şeklinde tashihi kaydı ile. 

Daha önce burada muhterem sözcü bir söz 
sarf etti, bunun üzerinde durmak istiyorum. 
Çünkü, hukukî bakımdan ehemmiyet kesbedebi-
lir. Zannediyorum ki, kendileri de asıl düşün
celerinin ilerisinde bir tâbir kullandılar. Bu
yurdular ki, Merkez Bankası Devleti temsil 
eder. Eminim ki, bunu böyle düşünmediniz, 
önemini görerek düşündünüz. Ben sırf size 
tashih imkânını, asıl düşüncenizi ifade imkânı
nı vermek için buna temas ediyorum. Çünkü, 
tatbikat gösterdi ki, bilhassa dokuz seneden 
beri Devleti temsilde, çeşitli Devlet daireleri 
birbiriyle yarış halindedir. Eğer Merkez Ban
kasına da, dışarda ayrıca bütün bu yarış ha
lindeki zevahire ilâveten Devleti temsil yetkisi-

Değerli arkadaşlarım, personel temsilcisi 
hiçbir İktisadi Devlet Teşekkülünde yok. 440 
sayılı Kanun 23 sayılı Kanunu ilga etti, kal
dırdı, müdürler kurulunda yok. Aslında yö
netim komitesi ile ilgili 30 ncu maddeyi ko
nuşmaktayız. Hele yönetim komitesinde perso
nel temsilcisinin hiç yeri yok. Demin de arz et
tim, müdürlerden seçilmiyor. Personel temsil
ciliğine adaylığını koyan veya kendisine onu 
lâyık gören, artık bankanın şubelerinde dolaş
maya başlıyor, o kapılan o kapıya gidiyor, ora
dan oraya gidiyor, memur - âmir münasebeti 
ortadan kalkıyor. Ondan sonra onun sicilini ve
recek, ona emir verecek insanlar büyük şekilde 
sıkıntıya düşmektedirler. Ne yazık ki, bâzı 
meseleler bilinmeden, sırf konuşulmak maksa-
diyle buraya gelinmekte, çok kıymetli zamanı
mız da israf olunmakta, kanunun biran evvel 
çıkmasını arzu ettiğimiz halde kıymetli dakika-
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ni verecek olursak, Devleti temsil yetkisini 
çok güçlükle tevhidedebildiğimiz şu sırada ye
niden bunun dışına çıkmış oluruz. Maksadını
zın hu olmadığını gayet iyi biliyorum, Sayın 
önder. Merkez Bankası, usulüne göre kendisi
ne hu vazife verildiği zaman Devleti temsil 
eder. (ipso jure) temsil etmek. 

Merkez Bankasının, yabancı Merkez hanka-
lariyle temasları Devleti temsil bakımından 
değil, Merkez bankaları, her Merkez Bankası 
Devletler Hususi Hukuku gereğince aynı za
manda bir hususi hukuk tüzel kişiliğidirler ve 
bankacılık alanında bu tüzel kişiliklerini kul
lanarak birbirleriyle temas ederler. Bu temas, 
Milletlerarası Hukukun tanzim ettiği bir temas 
değil, bankalar hukukunun tanzim ettiği bir 
temastır Ama, bu demek değildir ki, Merkez 
Bankasına, usulüne uygun surette, yani ka
nunlarımıza ve Milletlerarası Hukuka uygun şe
kilde Devleti de temsil yetkisi verilemez. Bu, 
ayrı bir usule tabidir. Bu da mümkündür, fa
kat bu yetkiye (İpso jure) sahip değildir. Zan
nediyorum kendileri de bunları kasdetmek iste
mişlerdir. Bunu zapta geçirmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo

rum. 
Yüksek Başkanlığa 

Konu kâfi derecede konuşulmuştur. Müza
kerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Mithat Dülge 

Meclis Başkanlığına 
Görüşmeler anlaşılmıştır. Kifayeti arz ve 

teklif ederim. 
Bilecik 

Sadi Binay 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Ülker, 
buyurunuz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bilhassa personel temsilcisi bakımın
dan konu tam. aydınlanmış sayılamaz. Karşı
lıklı iddialar ileri sürülmüş ve hemen hemen 
iddialar karşı karşıya kalmıştır. Eğer kifayet 
kabul edilmezse bu iddiaların vardığı nokta
ları da göstermek imkânı hâsıl olabilir. 

Meselâ; seçim müessesesi : Demokratik mem
leketlerde bütün müesseseler seçime dayanır. 
Bâzı memleketlerde valiler ve hâkimler de se

çimle gelirler. Bugün biz, şu bulunduğumuz 
noktada karışık mücadeleli, fakat netice itiba
riyle millet iradesini tecelli ettiren seçim yo
luyla gelmiş insanların. Belki, Merkez Banka
sında yeni bir usul ihdas edildiği için garip 
gelebilir ve başlangıçta bir işin yeni olmasının 
doğurduğu anlayışlar olabilir. Ama, bu, gayet 
tabiî bir şeydir. Sayın Coşkun Kırca ifade et
tiler, «katılması doğru değildir» dediler. 440 
sayılı Kanun - ki, bunun şümulüne giren teşek
küller pek çoktur - iktisadi Devlet Teşekkülle
riyle müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki Ka
nundur. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Merkez Ban
kası ayrı, onlar ayrıdır. Onu belirttim şimdi. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet. 
Bütün Türkiye'de, aşağı yukarı, 150 - 200 

milyara salıibolan bu teşekküllerde, 8 nci mad
deye göre, Yönetim Kurulunda işçilerin temsil
cisi Vardır. Sanayi, tarım ve ulaştırma alanla
rında iş yapan teşekküllerden geniş ölçüde işçi 
çalıştıranların Yönetim Kurullarında bir işçi 
üye bulunur. Halbuki, Merkez Bankasında gele
cek kimse işçi değildir. Muhtemelen Merkez 
Bankasının personelinin yüksek evsafta olan'inı 
seçerler. Bugünkü tatbikat sorsak kendilerine, 
her halde diyecekler ki, «evet, bir işçi değil, 
yüksek personel mevkiinde olan bir arkadaştır» 
Demek ki, biz bunu kabul etmişiz. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bir dakikanızı ala
yım. 

Şayet kifayet önergesi kabul edilmezse söz 
sırası zaten sizin. Her halde bunları o zaman 
konuşacaksınız. Onun için esasa girmeyiniz, 
kifayet aleyhindeki esbabı mucibeyi söyleyiniz, 
esasları tadat etmeyiniz. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet, teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, kifayeti kabul etme
yiniz ki, izah edebilelim. Bugün, değil Merkez 
Bankasının yönetimine memurların bir temsilci 
göndermesi gibi, gayet tabiî Anayasamızın de
mokratik ve sosyal bir hakkının getirilmesi, 
üniversite yönetimin© öğrencilerin katılması 
iddiası vardır. Tartışılmakta ve ciddî olarak 
ortaya konmuş iddialar vardır. 

Bu sebeple arkadaşlardan istirham ediyo
rum, konu cidden aydınlanmamıştır. Meselâ, 
aydınlanmıyan noktalar arasında şu da vardır, 
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geçici birinci madde, : «Banka Müdürler Kurulu 
bu kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren 
Banka Meclisine inlalâp eder, üyelerin görevle
ri müddetlerinin sonuna kadar devam eder. Mü
dürler Kurulunun personel temsilcisi üyesinin 
bu görevi bu kanunun yürürlüğe girdiği giin 
sona erer» diyor. Demek ki, burada ifade edil
diği gibi değil, böyle bir temsilci var ve bu ka
nun yürürlüğe girdikten sonra geçici madde ile 
bu temsilcilik sıfatı sona erecektir. Bu sebeple 
kifayeti reddetmenizi istirham ediyorum. 

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

Şimdi, madde ila ilgili önergeleri birer bi
rer okutup tasvibinize sunacağım. Aslında 
madde, Yönetim Komitesinin kuruluş ve görev
lerini kapsıyan bir madde olduğu için, evvelâ 
onunla ilgili önergeleri muameleye koyacağım. 
Bilâhara, arkadaşlarımın hassasiyet gösterdiği 
«Guvernör» kelimesi üzerindeki.,,. 

MİTHAT. DÜLGE (Manisa) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MİTHAT 

DÜLGE (Manisa) — Takrirlerin karara bağ
lanmasından önce Komisyon Başkanlığı tara
fından şu noktanın aydınlanmasını, Komisyon 
sözcüsü olarak, arz ve rica ediyorum. 

Yönetim Kuruluna Personel temsilcisi olarak 
seçilen bir temsilci ilâvesi teklifi, İdare Mecli
si üyeliği için olmak lâzımdır. Çünkü, halen 
böyle bir temsilci bankanın idare meclisinde-
dir. Merkez Bankasının bundan 'başka ve diğer 
bankalardan farklı olarak bugünkü kanunu 
gereğince üç kişilik idare komitesi vardır ki, 
müzakere konusu olan bu 30 ncu maddedir, 
temsilci ilâvesi ise daha evvel kabul edilen 
(19) ncu madde ile ilgilidir. Bu cihetin tavzih 
edilmesinden sonra oylanmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Lütfettiniz, ayrıca tavziha ha
cet kalmadı. Yüce Meclis muttali oldu bu duru
ma. 

Efendim, mahiyeti itibariyle 30 ncu madde
nin bünyesine başka bir unsurun girmesini is-
tiyen iki önerge var. Birisi Sayın Ali Rıza Uzu-
ner'in, «personel temsilcisi de girsin» diyor. Di
ğeri Sayın Reşit Ülker'in, «seçimle gelen per
sonel temsilcisi» diyor, öbüründe seçim kaydı 

yok. Onun için en aykırısı seçimle gelmesi hu
susudur. Evvelâ onu okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Merkez Bankası Kanununun 30 ncu madde

sinin 1 nci fıkrasının birinci cümlesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

«Yönetim Komitesi, guvernörün başkanlığı 
altında, guvernör yardımcılarından, usulüne 
göre seçilmiş bir personel temsilcisinden kuru
lur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 

ÖNDER (Erzurum) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, okuttuğum önerge

ye Sayın Komisyon katılmıyor. Oyunuza sunu
yorum. önergeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Gene aynı mahiyette seçimle değil, personel 
temsilcisinin girmesini istiyen diğer önerge, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
T. C. Merkez Bankası Kanunu tasarısının 

30 ncu maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Ali Rıza Uzuner 

«Madde 30. — Yönetim Komitesi Genel Mü
dürün Başkanlığı altında Genel Müdür yar-
dımcılariyle personel temsilcisinden kurulur. 
Genel Müdürün Başkanlık edemediği hallerde 
tâyin edeceği Genel Müdür yardımcısı Komite
sine Başkanlık eder.» 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — önerge
mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. 
Bundan evvelki önergede seçim kaydı da 

konmuştu da onun için ayrı ayrı muameleye 
koydum. Fakat geri alıyorsanız, veriyoruz. 

Efendim, şimdi, «guvernör» kelimesi üze
rinde bir önerge var, Sayın Coşkun Kırca, Sa
yın Şefik inan ve Sayın Hamdi Orhon üzerin
de ısrar ettiler, mukabil kanaatler de izhar 
edildi. Şimdi bu önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
30 nel maddedeki «guvernör» kelimesinin 

«Başkan» olarak değiştirilmesini ve bu kelime-
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nin yanına, parantez içinie, «guvernör» keli
mesinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

G. P. Grup Başkanvekili 
istanbul Milletvekili 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — «Guvernör» lük 25 nci 
maddede tanzim edilmiş, müzakeresi yapılmış 
ve kabul edilmiştir. Bu bakımdan katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdiki okuttuğum 
önergeye Komisyon katılmadığını beyan etti
ler. Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Komisyon, 
kabul edilen değişikliğe filhal katılıyor mu 
efendim? 

BAŞKAN — Bu 30 ncu maddedeki «Guver-
n!ör» tâbirinin, parantez içerisinde (Başkan) 
olarak değişmesine komisyon filhal katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Efendim, ekseriyet ka
bul ettiği için, filhal katılıyoruz. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Muhterem 
Komisyona teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, önergeye göre, 
«Guvernör» tâbirinin yerine «Başkan», yanma 
parantez içerisinde «Guvernör» kelimeleri kon
sun isteniyor ve bunu bu şekilde kabul ettiniz, 
Komisyon da katıldı. Yalnız, verilen önerge, 
sadece 30 ncu maddedeki «Guvernör» tâbirine 
münhasırdır. Şimdi, yeni bir önerge ile, ancak 
bundan sonraki bütün maddelerde geçen «Gu
vernör» yerine «Başkan» tâbiri kullanılsın, di
ye bir teklif olursa, o maddeler hakkında böy
le bir hususu oylıyacağız. Ondan evvelki, yani 
30 ncu maddeden evvelki, müzakeresi yapıl
mış maddeleri de ayrı ayrı, «Guvernör» kelime
sini değiştirmek suretiyle, elden geçirmek mec
buriyetindeyiz. 109 göre, her halde Komisyon... 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Müzakerele
rin sonunda komisyon bu hususu düşünür, efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkanım, bu ko-

I nuda bir önerge Yüksek Başkanlığa takdim 
olunacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şi:.ııdi burada, «Guvernör» ün yogine «Baş

kan» yazılacak ve her (Başkan) kelimesinin 
yanına parantez içerisinde (Guvernör) kelime
si ilâve edilecektir. Talep bu idi, kabul şekli 
de budur. 

Simdi arkadaşlar, 30 ncu maddeyi kabul et
tiğiniz «Guvernör» yerine (Başkan) tâbirinin 
konması ve yanma parantez içerisinde (Guver
nör) tâbirinin de kaydedilmesi, şekli ile tashih-
li olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

31 nci maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM - VI 
Şubeler Teşkilâtı 

Kuruluş, görev 
Madde 31. — Bankanın Merkez ve Şube-

^ r i ve Banikınot Matbaası Teşkilâtı ve görev
len ile bu Şubeler ve Bankınot Matbaası Yö-
*\oMm koniklerinin kuruluş ve görevleri yö-
•nr^^-viflvip. tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Her hangi bir önerge de yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
rrvyflnler... Kabul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum. 

Personel statüsü 
Madde 32. — Banka personeli, Bankanın 

rnotM^vinn \]e Bankınot Matbaası işçilerinden 
te^ekkii'heder. 

«Banka memuru» deyimi, Banka hizmetleri
nin gerektirdiği aslî ve sürekli görevlere, de
vamlı vazife görmek üzere atanan kişileri ifa
de eder. 

16 . 7 . 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 
9,0 nci maddesi banka hizmetlerinde de uygu
lanır. 

Banka personeli, bu kanun ile banka mec
lisince düzenlenecek statü hükümlerine tâbidir. 

Banka Meclisi karariyle sözleşmeli olanak 
yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
I Yok. Komisyonun bir önergesi var, okutuyo-
I rum efendim. 
I Yüksek Başkanlığa 

T. C. Merkez Bankası kanun tasarısını ince-
1 liyen Geçici Komisyon, tasarının 32 nci madde-
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sinin 3 ncü fıkrasını madde metninden çıkar
mış ve onun yerine «15 . 7 . 1963 tarih ve 275 
sayılı Kanunun 20 nci maddesi banka hizmet
lerinde de uygulanır» fıkrasını koymuştur. 

özel bir kanunla kurulan bankanın memur
ları tarafından kurulmuş ve ileride kurulacak 
olan sendikalar hakkında, 624 sayılı Devlet 
Personeli Sendikaları Kanunu hükümlerinin 
uygulanması gerektiğinden ve Hükümet tasa
rısında bulunan 3 ncü fıkra ile Geçici Komis
yonca konulan 3 ncü fıkranın birbirlerini ta
mamlar mahiyette olmaları göz önünde tutula
rak, her iki fıkranın da madde metninde mu
hafaza edilmesi suretiyle, maddenin aşağıdaki 
değişik şekilde oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Manisa 

Hithat Dülge 

KISIM - III 
Banka personeline ait hükümler 

Personel statüsü 

«Madde 32. — Banka personeli, bankanın me-
murlariyle Bankınot Matbaası işçilerinden te-
rekkübeder. 

«Banka memuru» deyimi, banka hizmet
lilerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlere, 
devamlı vazife görmek üzere atanan kişileri 
ifade eder. 

Banka memurlarının kurduğu ve kuracağı 
sendikalar hakkında 624 sayılı Devlet Persone
li Sendikaları Kanunu hükümleri uygulanır. 
15 . 7 . 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 20 
nci maddesindeki yasak, banka hizmetlerinde 
de uygulanır. 

Banka perosneli, bu kanun ile Banka Mecli
since düzenlenecek statü hükümlerine tâbidir. 

Banka Meclisi kararı ile sözleşmeli yerli ve 
yabancı uzman çalıştırılabilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, 32 nci mad
denin şu şekilde değiştirilmesini talebediyorsu-
nuz. Yalnız, bu önergede bir başlık koymamış
sınız. Elimizdeki, «personel statüsü» şeklinde
ki başlığa aynen mi kabul ediyorsunuz? 

GEÇİOl KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Aynen muhafaza ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Aynen muhafaza ediyorsunuz. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi 32 nci madde

nin, bizzat Komisyon tarafından okuttuğum 

önerge ile ne şekilde değiştirilmek istenildiği
ni dinlediniz. Bu hususu - tabiî M, kendilerinin 
teklifi olduğuna göre, zaten katılmaları da nor
maldir - oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik şekli ile oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, o bahsettiğiniz «Guver-
nör» kelimesi ile ilgili önergeyi hazırlıyor mu
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI OEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Hazırlamaktayız efen
dim. 

BAŞKAN — Hazırlamaktasınız, tamam 
e "endim. 

33 ncü maddeyi okutuyorum. 

Ücret rejimi 
Madde 33 . — Banka Guvernör ve Guver

nör Yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil 
ödenekleri, Bakanlar Kurulunca tesbit olu
nur. 

Yönetim Komitesi Başkan ve Üyelerine, 
Şubeler ve Bankmot Matbaası Yönetim Komi-
tsleri Başkan ve Üyelerine, bu görevleri dolayı-
siyle aylıklarının üçte ikisini aşmamak kaydiy-
le verilecek ek ücret, Banka Meclisince tâyin 
olunur. 

Diğer personelin aylıkları, kendilerini ata
maya yetkili Banka Meclisi ve Merkez Yöne
tim Komitesince, yukarıki ücretler göz önünde 
bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. Bu tes-
bitte nazara alınacak esaslar ile personele ait 
görev seyahat yollukları ve sair bütün husus
lar 32 nci maddede gösterilen statüde belirti
lir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 33 ncü 
madde üzerinde söz istiyen var mı efendim? 

Buyurunuz Sayın Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Sayın, Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Bugün, Devlet müesseseleri hakikaten kali
teli eleman sıkıntısı içerisindedirler. Yakinen 
şahidolduğum Makina ve Kimya, Etibank ve 
buna mümasil birçok müesseseler, kıymetli ele
manlarını, kendi statülerinin icabı, fazla ücret, 
yeterli ücret ödiyeme dikleri için, ellerinden ka
çırmaktadırlar ve dolayısiyle de bu elemanlar 
başka müesseselere veyahut da özel sektöre 
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kaymaktadır. Şüphesiz ki, özel sektör de mem
leketin bir uzvudur, inkişaf etmesi lâzımdır, 
kalkınması lâzımdır, kıymetli elemanlarla teç
hiz edilmesi lâzımdır. 

Bu madde, bu endişeyi bertaraf edecek ma
hiyettedir. Bankaya verilen ihtisas fonksiyon
larının gereği gibi yerine getirilebilmesini, 
memleketin ekonomik kalkınmasında uhdesine 
düşen önemli görevlerin ehliyetle yapılmasını 
ve müessesenin normal gelişmesini gerçekleşti
recek, meslekî formasyonu haiz kaliteli ele
manları bulmak, onları yeterli ücretle tatmin 
etmek ve bankada tutmak için güzel bir hü
küm konmuştur ve bankanın kendi bünyesine 
uygun bir personel rejimi ihdas etmiştir. 

O bakımdan hakikaten yerinde bir madde
dir ve yararlı olacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız 
yok. 

Komisyonun, 3 ncü fıkra ile ilgili bir değiş
tirge önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun 

tasarısının 33 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasın
daki, «Personel» tâbiri, 32 nci maddedeki «Ban
ka Memuru» tâbiri anlamında kullanılmış oldu
ğundan, her hangi bir yanlış anlamaya mahal 
vermemek üzere, bu fıkrada geçen «Personel» 
tâbirinin «memurlar» olarak değiştirilmesi ge
rekmektedir. 

Bu sebeple, tasarının 33 ncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının, aşağıda yazılı şekilde oylan
masını arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Manisa 

Mithat Dülge 

«Diğer memurların aylıkları, kendilerini 
atamaya yetkili Banka Meclisi ve Merkez Yö
netim Komitesince, yukarıki ücretler göz önün
de bulundurulmak suretiyle tesbit olunur. Bu 
tesbitte nazara alınacak esaslar ile memurlara 
ait görev seyahat yollukları ve sair bütün hu
suslar 32 nci maddede gösterilen statüde belir
tilir.» 

BAŞKAN — 33 ncü maddenin üçüncü fık
rasını değiştirme istikametinde olan ve Ko
misyon sözcüsü tarafından verilen bu önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 . 5 . 1969 O : 1 

Maddeyi şimdi yapılan değişiklikle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Personelin emekliliği 
Madde 34. — Banka mensupları ile emekli

liğe tabi görevlerden Banka Meclisine seçi
lenler hakkında, Bankınot Matbaası işçileri ha-
ricolmak üzere, 5434 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği günde, Ban
kada görevli olanların emeklilik kesenekleri, 
5434 sayılı Kanunla tesbit edilmiş bulunan 

keseneğe esas aylıkları üzerinden kesilir. Bu 
gibilerin aylık yükselmelerinde, haklarında ay
nı Kanunun 15 nci maddesinin (B) bendinin 
ikinci fıkrası uygulanır. Emekliliğe tabi gö
revlerden gelen sözleşmeli personel hakkında 
da aynı kanun hükümleri uygulanır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden son
ra atanacakların emeklilik keseneğine esas ay
lıkları, 5434 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin 
(B) bendi hükmüne göre tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sır saklama ve sorumluluk 
Madde 35. — Banka mensupları, sıfat ve 

görevleri dolayısiyle bankaya ve banka ile 
münasebeti olan kişi ve kurumlara aidolmak 
üzere bildikleri sıraların gizliliğine riayet eyle
mek ve bu sırları kanunen yetkili kılınan mer
cilerden gayrısına her hangi bir surette açıkla-
m.amakla yLikümlüdürler. 

Bu yükümlülük, bankadan ayrılmaları ha
linde dahi devam eder. 

Banka mensupları, görevleri ile ilgili ola
rak Bankaya verdikleri zararlardan ötürü, 
Borçlar Kanununun haksız fiil hükümlerine 
tabidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, buyurun Sa
yın Köseoğlu. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu maddede: «Banka mensupla
rı, sıfat ve görevleri dolayısiyle bankaya veya 
banka ile münasebeti olan kişi ve kurumlara 
aidolmak üzere bildikleri sırların gizliliğine ri
ayet eylemek..» diyor. 

Ceza hukukunda Devlet sırları için bir mü
eyyide vardır. Peki, bu sırlara riayet edilme-
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diği takdirde bunun müeyyidesi nedir? Hiç. 
Bu bakımdan, ya burada ceza hukukundaki 
Devlet sırlarına bir atıfta bulunmak zorunlu-
ğu var, yahut ayrıca bunlara bir cezai müeyyi
de koymak zarureti var veyahut da malî bir 
müeyyide koymak mecburiyeti var. Çünkü, ban
ka sırn, bilhassa Merkez Bankasının s im çok 
mühimdir, Devlet sırlarının başında gelir. Ma-
lûmuâliniz Merkez Bankası, malî konularda 
Devletin en büyük bir yardımcısı ve malî mev
zularını düzenliyen en büyük bir organdır. O 
bakımdan bunun da bir Devlet sırrı şeklinde 
telâkki edilmesinde fayda mülâhaza edilmekte
dir. Bunun komisyon tarafından açıklanmasın
da fayda vardır, yani müeyyidesiz bir madde 
ise, olmas. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. 
Olmadığına göre 35 nci maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

KISIM - IV 
Bankanın görev ve yetkileri 

BÖLÜM — I 
Bankmot ihracı 

Bankmot ihracı ve tedavül mecburiyeti 

Madde 36. — a) Bankanın ihracetmiş ol
duğu ve ihracedeceği bankınotların tedavülü 
mecburi olup, bunlar hudutsuz ödeme kudretini 
haizdir. 

b) Banka, 45, 46, 48, 50, 51, 52 ve 53 ncü 
maddelerde yazılı muameleler dolayısiyle ban
kmot ihracetmek yetkisini haizdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaıbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bankınotların değiştirilmesi 

Madde 37. — a) Banka, tedavülde bulu
nan bankmotları gerekli gördüğü zaman yeni 
emisyonlarla değiştirebilir. 

Tedavülden çekilen eski bankınotlar, değiş
tirme işlemine başlandığı tarihten itibaren 10 
yıl sonra zamanaşımına uğrar. 

Gerek değiştirme işleminin başlıyacağı tarih 
ve gerekse bu 10 yıllık süre içinde eski ban
kınotların mecburi tedavül müddeti Banka 
Meclisince tâyin ve keyfiyet Resmî Gazete ile 
ilân olunur. 
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b) Eskimiş ve yıpranmış bankınotlar, Ma
liye Bakanlığı ile banka arasında tesbit edile
cek esaslar dâhilinde ve yönetmelikle kabul 
edilecek kabarit usulüne göre, bankaca yedek 
bankınotlarla değiştirilir. 

c) Tedavülden kaldırılan bankınotlarla, es
kimiş, yıpranmış veya kısmen ziyaa uğramış 
olması sebepleriyle değiştirilen bankmotların 
iptal ve yok edilmesine ilişkin esaslar yönetme
likle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madenî para 
Madde 38. — Hükümetçe, Hazine hesabına 

Çıkarılacak madenî paranın birim değeri ile en 
yüksek haddi özel kanunla tâyin edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilıniştir. 

BÖLÜM - II 
Türk Parasının istikrarını Korumaya İlişkin 

görev ve yetkiler 
ilân edilecek hususlar 

Madde 39. — Banka, Banka Meclisince za
man zaman tesbit edilecek, kendi işlemlerinde 
uygulıyacağı reeskont, iskonto ve faiz hadle
rini ve açık piyasa politikasının şartlarını ilân 
eder. 

Bu hadler memleketin her tarafında aynıdır. 
Dördüncü madde gereğince tâyin olunan 

muadelet esasına göre, Banka Meclisince tesbit 
olunacak altın ve döviz alış ve satış fiyatları 
ile bu maddenin II numaralı paragrafının (d) 
bendinde gösterilen hususlar hakkında 22 nciı 
maddenin 3 ncü bendi uyarınca alınan kararlar 
keza ilân edilir. Bu ilânlar Resmi Gazete ile 
yapılır. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz is
tiyen?... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Para - Kredi konusunda bankanın görev ve 

yetkileri 
Madde 40. — I - Banka : 
a) Dördüncü madde esaslarını göz önünde 

bulundurmak suretiyle, ekonomik amaç ve he
deflerin sağlanmasına yardımcı olacak tarzda 
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kredilerinin hacım, nitelik, mahiyet ve temin 
şartlarını düzenler ve kredi sistemi içinde ge
nel likidite ihtiyacını karşılar. 

b) Ancak gerçek ticari işlere dayanan ve 
millî ekonomi ihtiyaç ve icaplarına uygun mak
satlara yarıyan faaliyetlere kredi tahsis ede
bilir. Banka, bu kredilerin, işbu maksatlara uy
gun şekilde kullanılışını ilgili bankalar nez-
dinde kontrol yetkisini haizdir. 

II - a) Kanuni Karşılıklar : 
Bankaların taahhütlerine karşı bulundura

cakları umumi disponibilitenin asgari oram 
Bankaca tesbit olunur. 

Bankalar yukardaki fıkra mucibince tesis 
edecekleri umumi disponibiliteden başka Ban
ka nezdinde açılacak hususi bloke birer hesap
ta nakden munzam karşılık tesis etmekle mü
kelleftirler. Bu munzam karşılığın, işbu Kanu
nun 51 nci maddesinde zikri geçen aylık mev
duat cetvellerinde umumi mevduattan bankalar 
mevduatının tenzilinden sonra kalacak bakiye
nin oranı memleketin umumi iktisadi durumu 
göz önünde bulundurularak zaman zaman Ban
kaca tesbit olunur. 

Banka, kanuni karşılık oranlarını, bankala
rın taahhütlerinin niteliğine göre farklı nispet
lerde tesbite yetkilidir. 

Kanuni karşılık oranlarının değiştirilmesi 
hakkındaki kararların ne zaman yürürlüğe gi
receği ve kapsamı Bankaca tesbit olunur. 

Bankalar aylık mevduat cetvellerine göre 
bu mevduatlarında vâki artışa tekabül eden 
munzam karşılıkları, mezkûr aylık cetvellerin 
verilme müddetleri içinde bankadaki hususi 
hesaba yatırmak mecburiyetindedirler. 

Yukarıdaki fıkra gereğince bankaya yatırı
lacak munzam karşılıkların en çok % 20 si ban
kaca tesbit, Yüksek Plânlama Kurulunca uy
gun mütalâa ve Bakanlar Kurulunca tasvibe-
dilecek esaslar dairesinde Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası zirai finansmanlarına tahsis 
edilebilir. 

Aylık mevduat cetvellerine göre mevduatın 
azalması halinde ilgili bankalar keyfiyeti ban
kaya bildirerek azalmaya tekabül eden karşılı
ğın iadesini talebedebilir. Banka, bu talepleri der
hal yerine getirmekle mükelleftir. Banka, mev
duatı olağanüstü çekilmekte olan bir bankanın 
talebi halinde, aylık mevduat cetvellerinin ve-
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rilmesini beklemeksizin azalmaya tekabül eden 
karşılığı derhal iade eder. 

Karşılık nisbetlerinin indirilmesi veya mev
duat azalışı dolayısiyle gerekli iadenin banka
daki hesaptan karşılanmaması halinde, bu fık
ra gereğince zirai finansmana tahsis edilen kar
şılıklardan iade zarureti hâsıl olduğu takdirde, 
bu tediye Hazinenin kefaleti altında Devlet Ya
tırım Bankasındaki karşılık hesabından derhal 
yapılır. 

Banka, kanuni karşılıklar için tesbit edilen 
oranları, müddetinde tesis etmiyen bankalara, 
eksik kısım üzerinden tesbit edeceği bir nisbet-
te cezai faiz tahakkuk ettirir. 

b) Faiz oranları 
Banka, ödünç para verme işlerinde ve mev

duat kabulünde alınacak ve verilecek âzami 
faiz oranları ile temin edilecek sair menfaatle
rin ve tahsil edilecek masrafların mahiyet ve 
âzami hadlerini ve mevduatta vâde müddetle
rini tâyin ve bunların yürürlük zamanlarını 
tesbit eder. 

Yukarıld (a) ve (b) fıkralarında söz konu
su kararlar, Yüksek Plânlama Kurulunun uy
gun mütalâa ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe girer. 

c) Banka kredilerinin düzenlenmesi : 
Banka, kalkınma plânları ve yıllık program

ların hedeflerine uygun olarak banka plasman
ları üzerinde keyfiyet ve kemiyet bakımından 
tanzim tedbirleri ittihaz eder ve umumi kredi 
hacmi ile umumi kredi hacmi içinde muhtelif 
kredi nevilerinin sektörler ve mevzular itiba
riyle tevezzüü tarzını ayarlar. 

d) Diğer yetkiler : 
Banka, taksitle satış yapan kurum ve ku

ruluşların kredi şartlarını; malî kurumlarca 
yapılan yatırımların nevi ve miktarlarını ve 
verilen kredilerin şartlarını; özel sektöre men
sup kuruluşlarca satışa çıkarılacak tahvillerin 
miktar, faiz ve satış şartlarını tesbit edebilir. 

e) Bankaya devredilen sair görev ve yet
kiler : 

Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin gö
rev ve yetkileri bankaya devredilmiştir. 

BAŞKAN — Okuttuğum 40 ncı madde üze
rinde söz istiyen? Yok. 

Komisyonun II - a) fıkrasının iki ve 
üçüncü bendlerinde değiştirme teklif eden bir 
önergesi var, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun 

tasarısının 40 ncı madde II (a) bendindeki ikin
ci fıkrasının, «...işbu 51 nci maddesinde...» iba-
resindeki «...işbu kanun» dan kastın, «Banka
lar Kanunu» olması dolayısiyle, bu ibarenin 
«...Bankalar Kanununun 51 nci maddesinde...» 
şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca aynı bendin üçüncü fıkrasındaki; 
«Banka, kanuni karşılık oranlarının» ibaresinin, 
tasarının 4 ncü maddesi (c) bendinde değişik
lik yapılması ile ilgili olarak verdiğim önergede 
açıklanan gerekçe ile, «Banka kanuni karşılık 
ve bunlara verilecek faiz oranlarının...» şeklin
de değiştirilmesi zaruri görülmektedir. 

Bu sebeplerle, tasarının 40 ncı maddesi 
II - (a) bendinin ikinci ve üçüncü fıkralarının 
aşağıda yazılı şekilde oylanmasını arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Oevat Önder 
Erzurum 

«Madde 40. — II - a /2-3. 
Bankalar yukardaki fıkra mucibince tesis 

edecekleri umumi disponibiliteden başka banka 
nezdinde açılacak hususi bloka birer hesapta nak
den munzam karşılık tesis etmekle mükelleftirler. 
Bu munzam karşılığın, Bankalar Kanununun 
51 nci maddesinde zikri geçen aylık mevduat 
cetvellerinde umumi mevduattan banka
lar mevduatının tenzilinden sonra ka
lacak bakiyeye oranı memleketin umumi 
iktisadi durumu göz önünde bulundurularak 
zaman zaman bankaca tesbit olunur. 

Banka, kanuni karşılık ve bunlara verile
cek faiz oranlarını, bankaların taahhütlerinin 
niteliğine göre farklı nisbetlerde tesbite yetkili
dir.» 

BAŞKAN — Komisyonun bu değiştirge 
önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bu değiştirdiğiniz iki fıkranın ka
bulü şekli ile birlikte oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BÖLÜM - III 
Bankanın Hükümetle olan münasebetleri ve 

bununla ilgt'ıli görevler 
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Malî ve ekonomik müşavirlik, malî ajanlık ve 
haznedarlık 

Madde 41. — I - Malî ve ekonomik müşa
virlik : 

Banka, Hükümetin malî ve ekonomik isti
şare organıdır. Bu sıfatla banka, para ve kre
di politikası konusunda Hükümetçe incelenme
si istenilecek hususlar hakkında mütalâa beyan 
eder. 

Yabancı memleketlerle yapılacak malî ve 
ticari anlaşmalar akdine ilişkin müzakerelerde 
banka temsil olunur. 

II - Malî Ajanlık : 
Devletin milletlerarası malî ve iktisadi mü

nasebetlerinde bankaya, Hükümetin malî ajan
lığı verilebilir. 

Banka, Devlet iç istikraz tahvillerinin ma
lî servisini, özel kanunlara veya bunlara daya
nan kararlara göre kambiyo denetlemesini ve 
dış ticaret rejimi tatbikatını veya benzeri iş
lemleri yapmakla görevlendirilebilir. Bu sıfat
la yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü şahıslar 
tarafından bankaya sorumluluk tevcih edile
mez. 

III - Haznedarlık : 
Banka, Hükümetin haznedarıdır. Bu sıfat

la, özellikle, Devletin gerek içerde ve gerekse 
yabancı memleketlerde tahsilat ve tediyatmı ve 
bütün Hazine işlemlerini ve memleket içi ve 
dışı her nevi para nakil ve havale işlerini üc
retsiz yapar. 

Hazine ve katma bütçeli idarelerle, özel 
idare ve belediyelere ait paraların, kurulu ol
duğu mahallerde bankaya, kurulu bulunmadığı 
yerlerde muhabirlerine yatırılması zorunludur. 

Banka, bu tevdiata faiz ödemez. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

özel denetim 
Madde 42. — Maliye Bakanı, bankanın iş

lem ve hesaplarını teftiş ve murakabe ettire
bilir. Maliye Bakanlığı, bu hususta her nevi 
malûmatı bankadan talebedebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CE-
VAT ÖNDES (Erzurum) — Sayın Başkanım 
madde üzerinde kısa bir izahatımız olacaktı. 

BAŞKAN — Efendim, ben sordum; söz is-
tiyen olmadı. Madde kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

43 ncü maddeyi okutuyorum. 

P>(')LÜM - İV 
'Bileli isteme ve risklerin toplanması 

Bilgi isteme yetkisi, bankaların yılfck bilanço
ları ve raporları 

Madde 43. — Türkiye'de faaliyette bulu
nan bütün bankalar yıllık bilançoları ile kâr ve 
Farar hesaplarını, İdare Meclisi ve murakıp ra
porları ile birlikte, Umumi Heyetlerinin top
lantı tarihinden itibaren bir ay içinde banka
ya vermekle yükümlüdürler. 

Banka, bankalardan mevduat, kredi, döviz 
ve diğer işlemlerine ait her türlü bilgiyi istiye-
biiır. Şu kadar ki, bankalardan, müşterilerinin 
şahsî tevdiat hesapları hakkında bilgi istene
mez. 

Bankalar, bankanın yukarıki fıkraya göre 
istiyeceği bilgileri bankanın belirteceği süre 
içinde vermeye mecburdurlar. Banka, bankala
rın malî durumlarını takip ve tetkik eder, ge
rektiği takdirde, bunlar hakkındaki mütalâala
rını teklifleri ile birlikte Maliye Bakanlığına 
bildirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Risk Santralizasyonu 
Madde 44. — Banka, Türkiye'de faaliyet

te bulunan bankaların müşterilerinin risk du
rumlarını nezdinde toplamak maksadiyle bir 
risk santralizasyonu teşkilâtı kurar. 

Bankalar, risk durumları hakkında banka
nın kendilerinden istediği bütün bilgileri, Ban
kanın talimatına göre belirteceği süre içinde ve 
formüllere uygun olarak vermekle yükümlü
dürler. 

Risk Santralizasyonu, Teşkilâtının bütün 
işlem ve kayıtları gizli olup, banka ancak, 
ilgili bankaları, müşterilerinin veya kredi is
teklerinin risk durumları hakkında aydm-
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latabilir. Bilgi alma ve verme şekil ve şartları 
yönetmelikle belirtilir. 

Bankaların keşide ettikleri protestolar, ban
kalara duyurulmak üzere bankada toplanır. 
Bunların toplama ve bankalara duyurulma 
esasları, banka ile Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından tesbit edilir. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KISIM - V 
Bankanın yapacağı işlerler 

Bölüm - I 
Kredi müesseseleriyle işlemler 

Senet ve vesikaların reeskonta ve avansa ka
bulü 

Madde 45. — a) Banka, asgari üç imzayı 
taşımak ve vâdelerine en çok 120 gün kalmış 
olmak şartiyle, bankalar tarafından tevdi edi
lecek ticari senet ve vesikaların reeskon
ta kabul edebilir, imzalardan biri yerine, 
sigorta poliçeleri ile beraber olmak üzere em
tiaya veya mahsule ilişkin makbuz senedi veya 
varant gibi teminatın dahi kabulü caizdir. Bu 
halde, emtia ve mahsulün kolaylıkla satıla
bilir neviden olmaları ve değerinin, senet tu
tarından, bankanın tâyin edeceği oranlardan 
fazla bulunması şarttır. Şu kadar ki, tâyin 
edilecek oran % 10 dan az olamaz. 

Banka, muteber saydığı iki imza ile istisaen 
yekinebilir. 

b) Sanayi ve maden işleriyle uğraşan ger
çek ve tüzelkişilerin bir banka tarafından ib
raz edilecek ticari senetleri ile; 

c) Küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf te
şekküllerinin kredi ihtiyaçlarım karşılamakla 
kanunla görevlendirilmiş bulunan bankalar ta
rafından tevdiolunacak senetler; 

Vâdelerinin bitimine en çok 9 ay kalmış 
olmak kaydiyle, maddenin (a) bendindeki şe
kil ve şartlar içinde reeskonta kabul edilebi
lir. 

d) Vâdesi 9 ayı aşmıyan tarım senetleri 
de, ticari senetler gibi reeskonta kabul edile
bilir. 

Banka yukarıki fıkralara göre reeskonta 
kabul edebileceği senetler karşılığında avans 
da verebilir. 
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BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

46 ncı maddeyi okutuyorum. 
Orta vadeli reeskont ve avans işlemleri 

Madde 46. — Banka, Banka Meclisince 
tesbit edilecek esas ve şartlar dâhilinde, ban
kalar tarafından tevdi edilecek, vâdelerine 
en çok beş yıl kalmış olan senetleri reeskonta 
kabul edebilir veya mukabilinde avasn verebi
lir. Bu senetlerde, en az iki imzanın bulunması 
şarttır. 

Bu madde gereğince kabul edilecek senet
lerin nominal değerlerinin toplamı 45 nci mad
denin (b) ve (c) bendlerinde yazılı senetlerin 
nominal değerleri toplamını geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum. 
Reeskonta veya avansa kabul edilecek 

senetlerin en yüksek tutarı 
Madde 47. — 51 nci madde hükmüne göre 

yapılacak işlemler haricolmak üzere, Banka ser
mayesi ile ihtiyat akçeleri toplamının % 10 
unu aşan bir meğlâğı ihtiva eden senet ve ve
sikaları reeskonta kabul edemiyeceği gibi, te
minat olarak da kabul edemez. 

Aynı imzaları taşıyan birden fazla senetle
rin toplamı, yukarda yazılı tutan aştığı tak
dirde, fazlası reeskonta veya teminata kabul 
edilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum. 
Tahvil karşılığı avans 

İMadde 48. — Banka, Devlet tahvilleriyle, 
Borsada kayıtlı diğer sağlam tahviller karşı
lığında, Borsa değerlerinin en çok % 80 i ora
nında ve 120 gün vâde ile bankalara avans ve
rebilir. Şu kadar ki, kendi ihracettikleri tah
viller karşılığında bankalara avans verilmez. 
Bu madde gereğince bankalara verilecek avans
ların toplamı 45 nci maddenin (a) bendinde ya
zılı senetlerin nominal değerleri toplamının 1/3 
ünü geceme?. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

49 ncu maddeyi okutuyorum. 
Merkez ve Şubeler Iskonto Komiteleri 

Madde 49. — A) Merkez Iskonto Komi
tesi : 

İdare Merkezi İskonto Komitesi, Guvernö-
rün Başkanlığı altında, Banka Meclisince seçi
lecek iki üye ile ilgili Gııvernör Yardımcısın
dan kurulur. 

Bu komite : 
a) Bankanın kendi işlemlerinde uygulıya-

cağı reeskont, iskonto ve faiz hadleri hakkında 
Banka Meclisine teklifte bulunmak; 

b) Banka Meclisince verilecek yetkiler çer
çevesinde kredi işlerini incelemek ve düzenle
mek; 

tle görevlidir. 
B) Şubeler Iskonto Komitesi : 
Şubeler Iskonto Komitesi, bu kanun hüküm

leri, Banka Meclisince kabul edilecek iskonto, 
reeskont ve avans yönetmeliği ve Guvernörlük-
çe verilecek talimatlar dairesinde kredi işlem
lerini yürütmekle görevlidir. 

Şubeler Iskonto Komitesi, Şube Müdürünün 
Başkanlığında, yönetmelikle tesbit edilecek gö
revlilerden kurulur. 

Merkez Iskonto Komitesine seçilecek iki 
üyeye bu görevleri dolayısiyle aylıklarının üç
te ikisini aşmamak kaydiyle verilecek ek ücret 
Banka Meclisince tesbit olunur. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz isti
yen?... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkanım, ufak 
bir düzeltme yapacağız. 

49 ncu maddenin (b) bendi, «kendi işlerini» 
diye okundu. Bu, «kredi işlerini» olacaktır efen
dim. 

BAŞKAN — Nasıl efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — (t>) bendi; «Banka Mec
lisince verilecek yetkiler çerçevesinde kendi işle
rini incelemek» diye okundu». Bu, «kredi işle
rini incelemek» diye olacak. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
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İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Redaksiyon hatası olmaması bakımından, 
«Başkan,» kelimesinin parantez içine konmasını 
rica ederim. 

BAŞKAN — Onu toptan halledeceğiz efen
dim, hazırlıyorlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — O hususta önergemizi 
takdim ettik Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Onu en sonunda muameleye ko
yacağız efendim, teşekkür ederim. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenüer... Kabul edilmiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum. 
Bölüm : II 

Hazine ve İktisadi kamu müesseseleriyle 
işlemler 

Hazineye kısa vadeli avans 

Madde 50. — Banka, miktarı cari yıl genel 
bütçe ödenekleri toplamının yüzde onbeşini geç
memek üzere Hazineye kısa vâideli bir avans he
sabı açar. Bu avans hesabına uygulanacak faiz 
haddi ile ekonomik durum göz önünde tutularak 
kullanılacak avans nisbeti Maliye Bakanlığı ile 
banka arasında kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Söz istiyenleri tesbit edeyim 
efendim, zaten değiştirge önergeleri var efen
dim. 

Komisyon söz istiyor, Sayın Savacı söz isti
yor. 

Saym İnan, söz mü istiyorsunuz efendim? 
Önergenin biri zaitıâlinizin. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Grup adma 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Grup adma, pekâlâ. 
Evet, Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Sayın Başkanım, müsaa
de ederseniz buradan bir kelime düzeltmesi ya
pacağım. 

Bölüm başlığı şöyledir; «Hazine ve İktisadi 
Kamu Müesseseleriyle İşlemler». Bunun şu şe
kilde olması icabetmektedir; «Hazine ve Kamu 
Müesseseleriyle işlemler» 

BAŞKAN — İktisadiyi kaldırıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Evet efendim. Aynı şe
kilde, 51 nci maddenin başındaki bölümle ilgili 

olduğu için «iktisadi» kelimesi de kalkacak, 
«Kamu müesseselerine kredi» şeklinde olacak, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, bölüm 2 de, «Hazine ve 
İktisadi Kamu Müesseseleriyle İşlemler» yerine, 
«İktisadi» yi kaldırıyoruz, «Hazine ve Kamu 
Müesseseleriyle İşlemler» diyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEVAT 
ÖNDER (Erzurum) — Tamam efendim. 

BAŞKAN — Taslhihat yapmak istediğiniz ki 
sim bu, tamam efendim. 

Efendim, Saym Sabahattin Savacı. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem Başkan, 

Tasarının tümü, hakkında konuşurken bu 
maddeye de bir - iki cümleyle temas etmiştim. 
Bu 50 nci madde kısa vadeli avansı kapsamak
tadır. Kısa vadeli avansın tavanını tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Ve bu tasarı ile beraber, yanıl
mıyorsam, 4 ncü, çok kısa bir süre içerisinde, 4 
njcü veya 5 nci değişikliktir. Bundan sonra da 
yine bu tavan değişikliği için, yine tasanlar gel-
miyeceğini ben düşünemiyorum. Çünkü, bir 
gerçeği bir defa daha Yüce Heyetin gözü önüne 
koyuyorum. O da, iktisadi şartların gerektirdiği 
maniplâsyonu, böyle kesin, katı olarak tesbit et
menin faydalı olmadığını ve sık sık kanun ge
tirmek zarureti karşısında bıraktığını ortaya 
koyuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, siz de muttali ol
muşsunuzdur, şikâyetler size de gelmiştir, Dev
let, borçlanan ödiyeımiyor. Bir yığın istihkaklar, 
geciktirilmek suretiyle ödeniyor. Bu, Devletin 
nakit imkânının olmamasından doğuyor. Devle
tin nakit imkânının olmaması, Devlet gelirle
riyle . Devlet giderlerinin denkleştirilememesin-
den doğmaktadır. Bu denkleştirme keyfiyeti 
şu veya bu tedbirlerin zamanında ve yerinde 
alınması veya alınmaması meselesi değildir. Bu 
'olmaya devam edecektir. Yıl içindeki bu den
gesizlik olmaya devam edecektir. Ve Devletin 
bu tarz politika benimsendiği takdirde, bu katı 
kaideler içerisine Devleti hapsettiğimiz takdirde 
Devlet, taahhütlerini ödemekte gecikecek ve 
Devlet parasız kalacaktır. Devletin parasızlığı 
düşünülemez muhterem arkadaşlarım. Devletin 
parasızlığını, ben tasarının tümü hakkında ko
nuşurken bir malî politikadan; bahsetmiştir. 
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Malî politika tekniğinin henüz bizim admi-
nistrasyonumuza gelmediğini, üzerine basa ba
sa, söylemiştim. 

Malî politika tedbiri olmadığı için, kalkınma
mızın finansmanı ile, kalkınmamızın finansmanı 
politikası ile, Merkez Bankamızda toplanan mo
n t e politikamızı bir arada dengeli, irtibatlı 
yürü'tememekteyiz. Denilmektedir ki; efendim 
huna şurada atıf yapılmakta veya burada atıf 
yapılmakta, bir kısmı moneter politika içeri
sinde gösterilmekte, bir kısmı da plânlamanın 
kalkınması politikası içinde tedbirler olarak 
gösterilmektedir. Bunlar birbirinden ayrı şey
lerdir. Bugün ileri memleketlerde bunlar ayrı 
ayrı kompartımanlarda değerlendirilmekte ve 
bir malî politika tekniği ile irtiıbatlıandırılmak 
suretiyle başarıya götürülmektedir. 

Biz ise henüz bunu daha yapamamaktayız. 
Ancak İkinci Beş Yıllık Plânda bu irtibatın ku
rulması hususunda bâzı direktifler verilmekte
dir. Malî politika tekniğinin kurulabilmesi için 
fonlar akımını kavrıyacak, kapsıyacak, gerek 
zaman içinde, gerek bölgeler itibariyle bir 
millî muhasebe kayıtlarının düzenli surette 
tertibi lâzımıgelmektedir. Bu ise henüz memle
ketimizde yapılmamakta, maliyemizde, plânla
mamızda bu hususlara henüz başlanmamış bu
lunmaktadır. Ama ümidediyoruz ki, tkinci Beş 
Yıllık Plânımızın direktifleri istikametinde bu 
hizmetler kısa zamanda yapılacak ve bir fonlar 
akımını kavrıyarak, yürütecek, düzenliyecek 
bir millî muhasebe düzeni ve kaydı tesis edile
cek ve bu temel üzerine de malî politika tek
niği oturtulacaktır. 

Hükümetimizin bu plân istikametindeki di
rektifler çerçevesi içerisinde bu işe önem ver
mesini bilhassa bendeniz istirham etmekteyim. 
Plânlı kalkınmamızın isabetinde, istikrarlı kal
kınmada, istikrarlı malî ödemede bunun çok 
faydası vardır; bu bir nevi pusuladır. Muhte
rem arkadaşlarım bir nevi pusula. Malî politi
kayı elinden kaçırmış olmak, malî politikayı şu
rada burada perakende olarak görmek, ne 
kalkınmayı sistematik olarak yürütme imkânını 
(bize bahşeder, Hükümetimize bahşeder, ne de 
moneter politikayı isabetle yürütmeyi Hüküme
te ve Merkez Bankasına bağışlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ekspozeden son-
Ta şu hususu bilhassa belirtmek istiyorum; o da; 

Devletin, parasızlığına, Devletin çaresizliğine 
tedbir vaz'etmek lâzım. Katı kaideler tedbir de
ğildir. Ve çok sevdiğim Sayın Hocam, Şefik 
înan Hocam diyecek ki; biz bu tavanı kaldırır 
atarsak hükümetler bunu suiistimal etmişlerdir, 
yine suiistimal yolunu tutarlar. 

Bendeniz, gerek muhalefette bulunduğumuz 
zaman, gerek şimdi, hükümetlere itimatsızlık 
hiçbir zaman göstermemişimdir. Ve grup adına 
konuşmalarımda da, şahsi konuşmalarımda da 
hükümetlere itimat etmenin şart olduğunu bil
hassa ileri sürmüşümdür. Ve artık bu devirde, 
bu şartlar içerisinde çalışan hükümetlerin, is
tikrardan, istikrarlı kalkınmadan ve politikaları 
memleket kararına yürütmekten sorumlu hükü
metlerin, istikrarı bozacak tedbirleri gözü. ka
palı alacağını hiç zannetmiyorum. Hiçbir Hü
kümete bu vasfı lâyık görmüyorum. Hükümet
ler istikrarı balştacı edeceklerdir, Devleti pa
rasız bırakmıyacak çareleri ve tedbirleri arıya-
caklardır. Ararkende her defasında yeni bir 
kanun tasarısiyle Yüce Heyetin önüne gelecek
lerdir. Bunu önlemek için yükseltilen bu % 15 
kaydını veya teklif edilen % 12 kaydını bir ke
nara itelim. Biz yeni bir teklifte, eğer Yüce 
Heyetiniz iltifat ederse, yeni bir teklifin üze
rinde duralım. O teklif de; yüzde şu kadar ye
rine, iktisadi şartların gerektirdiği manipü-
lâsyonu, süplesi sağlamak için bir heyete bu
nun miktarını tâyin yetkisini verelim. 

Başkanlığa bir takrir takdim ettim; Mali
ye Bakanlığı, Devlet Plânlama Müsteşarlığı ve 
Merkez Bankası bir arada, zamana göre, za
manın ihtiyaçlarına göre bu hususu tesbite yet
kili olsun. Bu tesbitte de bu kuruluşların - ki 
bunların hepsi ayrı ayrı istikrarlı kalkınmadan 
sorumlu kuruluşlardır - bu sorumluluklarını bir 
kenara atarak istedikleri kadar bu tavanı yu
karı doğru iteceklerini kabul etmediğim için 
ve hükümetlere de peşinen itimadettiğim için, 
çünkü arz ettiğim, Hükümet istikrardan sorum
lu, para politikasından sorumlu, memleketi 
bir enflâsyona götürecek bir Hükümet bun
dan doğacak iktisadi ve sosyal felâketlerden 
evvelemirde Hükümet sorumlu, böyle bir Hü
kümetin,, böylesine dört taraftan sorumlu ku
rulların, dört taraftan sorumlu kuruluşların, 
müesseselerin bu yönde başıboş kararlar ala-
mıyacağına inandığım için ve bu ihtiyaca mut-
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lak surette kaanii olduğum için bu takriri tak
dim ettim. Bu takrir kabul edildiği takdirde 
Hükümet rahatlıkla hareket edecek. Değil ar
kadaşlarım, % 15, % 12, değil % 5 ihtiyaç olur 
belki veya hiç ihtiyaçolmaz, Hükümetin niye 
elini kolunu bağlıyalım da serbest bırakmıya-
lım, sorumluluğunu müdrik Hükümet rahat ha
reket etsin ve ekonomimizin, kalkınmamızın, 
para siyasetimizin gerektirdiği tedbirleri bu 
yönde rahatlıkla ve mesuliyetini müdrik ola
rak alsın. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Kanun tasarısının tümü üzerinde grupum 
adma yaptığım görüşmede bu madde üzerin
de yeterli derecede durduğumu sanıyorum. Ve 
bir önerge vereceğimi de arz etmiştim, bu öner
geyi vermiş bulunuyorum. Bu münasebetle kür
süye tekrar çıktım. Bu gerçekten, para kıy
meti yönünden son derece önemli bir madde
dir. Vaktiyle, Merkez Bankasının Hazineye 
avansı için bir tavan kabul edilmiş. O tavan; 
bütçe giderlerinin yüzde şu kadarı şeklinde 
değildi. Cumhuriyet Merkez Bankasının Hazi
neye açacağı avans miktarı; banka sermayesi 
ile ihtiyaç akçeleri toplamının % 50 si ile sı
nırlanmıştı, yani başka çeşit bir tavan tes-
bit edilmişti ilk zamanlarda. 1955 ten sonra bu 
tavan değiştirildi ve bütçe giderler toplamının,, 
yani bugünkü ölçünün % 15 i olarak kabul edil
di. Sonraları 1961 de bu sınır % 5 e indirildi, 
sonra % 10 a çıkarıldı. 1969 Bütçe Kanununda 
yor alan bir madde ile de % 12 ye çıkarıldı. 

Bütün bu olaylar, çok sık fasılalarla cere
yan etti. Görülüyor ki; bu madde Maliye ba
kımından, Merkez Bankası bakımından çok 
hassas bir maddedir, istitraden arz edeyim; bu 
hassasiyet dolayısiyledir ki, Savacı arkada
şımla asla mutabık değilim, sanmıyorum ki, 
komisyon da, Hükümet de mutabık olsunllar. 
Bu mevzularda itimadetmek başkadır, tedbir 
almak başkadır. Hiç tedbir almadan itimadet-
aek, bu mevzularda hiç düşünülecek bir şey 

değil, yani hâtıra getirilebilecek bir şey de
lildir. Şöyle M; meselâ Bütçe Komisyonu ola
rak her konu üzerinde titriyoruz, yeni bütçe 

kabul edildiği günden bugüne kadar, yani 
Marttan itibaren parça,, parça Bütçe Komisyo
nunda ve sonra da Umumi Heyette kabul etti
ğimiz kanunların bütçeye yüklediği yük, be
nim kendi yaptığım hesaplara göre yarım mil
yarı bulmuştur. Halbuki sözde hassas davra
nıyoruz, her konuda hassasız, para kıymetin
de hassasız, bütçe muvazenesinde hassasız,, ama 
gelgeldim ne komisyon olarak, ne Genel Ku
rul olarak tutamıyoruz, benim yaptığım he
saplara göre, üç aşağı beş yukarı, yarım mil
yar?. buldu. Maliye Bakanımız da oturduğu yer
den beni teyidediyorlar. E, Hükümet sorum
ludur efendim. Sorumlulukla bu iş halledilmez 
ki. Bunlar iktisadi kanunlardır; hükmünü icra 
eder, sorumlulukla halledemeyiz bu işi. istikra
rı da sorumlulukla halledemeyiz, edemiyoruz iş
te. Edemiyoruz. Hükümet istiyor. Bütçe muva
zenesinin bozulmasını Maliye Bakanı hiç iste
mez. Bütçe Komisyonu da istemiyor, fakat ken
dimizi bir türlü tutamıyoruz; Mart başından 
beri kabul ettiğimiz kanunların önümüzdeki, 
bütçeye yüklediği yükün yekûnu yaptığım, he
saplara göre 500 milyon, liradır. Oturdukları 
yerden Maliye Bakanımız da beni teyidettilsr, 
verdiğim rakamı teyidettiler. Şu halde, itimat
la, sorumlulukla bu dâvaları çözemeyiz. Hükü
met olarak kendisini cendere içinde hissetme
lidir, yoktur bunun başka çaresi. Bunlar çok 
nazik konulardır,, kendi kendini cendere için
de hissedecektir, başka çaresi yoktur. Para, son 
derece nazik bir mevzudur; bunun kıymetini ko
rumakla vazifeli, sorumlu Hükümetten başlıya-
rak, Merkez Bankası, ilaahir, hepimiz kendimizi 
bâzı takyitler altında hissetmek zorundayız. 
İnsanız çünkü, tazyiklere mukavemet edemiyo
ruz; birine oldu, haydi buna da olsun, diyoruz, 
işte bütçeye yükliyeceği şey şu kadar binden 
ibarettir, yahut, birkaç milyondan ibarettir. 
Fakat bunlar alt alta konulduğu zamanda bü
yük yekûnlarla karşılaşıyoruz zamanla. O iti
barla, kendi kendimizi takyidetmek zorunda
yız. Esasen, Sayın Savacı arkadaşımızın buyur
dukları şekilde tamamen serbest bırakılmış bir 
avans müessesesini, ben bilmiyorum, yani baş
ka merkez bankalarında görmedim, Taslama
dım, belki vardır, ama ben raslamadım. 

Şimdi, önergemin mahiyeti şudur; Bütçe Ka
nunu ille biz bu sene avansı % 10 dan, % 12 ye 
çıkardık. Diyorum ki; bu kâfidir. Bakınız ra-

— 572 — 



M. Meclisi B : 95 20 . 5 . 1969 O : 1 

kam vereceğim: 1968 bütçesinin inisiyal bütçe, 
yani Meclisten çıktığı zamanki rakamı 
21 612 000 000 lira idi. % 10 avans, yani son 
bütçe kanunundan önceki avans haddi. % 10 
idi, şu halde Hazine 2 162 000 000 liralık avans 
alabilir idi, almıştır da. Ama, önceki yıllardan. 
aldığını geriye ödiyemediği için bunlar âdeta 
donmuştur, bugün donmuş vaziyettedir. Mer
kez Bankasından çekebildiği miktarlar her se
ne bir yıldan öbür yıla, bütçe gider rakamın 
daki artışın % 10 una inhisar etmektedir. Bu 
sene % 12 ye çıkardık, bütçe rakamımız da 
21 612 000 000 dan, 26 milyar küsura çıktı. 
26 milyar olarak kabul ediyorum; şimdi nisbet 
de % 15 e çıkacağına göre Hazinenin alabilece
ği. avans 3 900 000 000 dur. 2 milyara yakın ^ns-
mım kullanmıştır zaten, şimdi şu halde bu im
kân verildiği zaman yeniden Hazinenin çeke
bileceği net avans miktarı 1 738 000 000 dur. 
1969 yılında Hazine, Merkez Bankamızdan 
1 738 000 000 lira çekebilecektir. Ben, karni
ni hadler üzerinde konuşuyorum, tabiî Mer
kez Bankası, bu kadar veremem, der, anlaşır
lar,, yüzde 15 değil de, % 12 de mutabık kalır 
maliys, % 14 te mutabık kalır, onun hakkında 
bir diyeceğim yok, kanuni hadler dâhilinde 
konuşuyorum; 1 738 000 000 lira çekebilir. 

Ziraat Bankamızın geçenlerde Krediler Nâ
zım Komitesi, Tarım Bakanı, Maliye Bakanı 
ve Ticaret Bakanımız, üçünün bir araya gel
mesi ve Tarım Bakanımızın Başkanlığı altında 
toplanmaları suretiyle kurulan kurul, Ziraat 
Bankamızın 1969 yılında uygulıyacağı kredi 
politikasını konuşmuş, ve tasvibetmiştir. O ra
poru incelediğimiz zaman şunu görüyoruz: Bu 
yıl, Ziraat Bankamız Merkez Bankamızdan 2 
pıilyar lira istikraz edecektir. Zirai kredilerde 
de seyyaliyet çok az olduğu için, verilenin geri 
'mması, kredinin bu suretle tekrar Merkez 

Bankasına dönüşü pek öyle senesi içinde vuku-
bulmamaktadır. Bunu da nazarı itibara alırsak, 
âzami, tavan olarak görülür. Yalnız bu iki kn-
naldan 1969 yılında Merkez Bankasından piya
saya - tavan olarak söylüyorum - 3 milyar 73S 
milyon liralık enjeksiyon, para hacmma enjek
siyon yapılmıştır. 

Çok rica ederim; bu kadar enjeksiyona pa
ra kıymeti dayanır mı? Fiyat mekanizması ne 
olur? O itibarla Savacı arkadaşımızla şu nokta

da mutabık düşmeliyiz. Takyitlsr şarttır. Bıı 
takyitlerin de kendisini hissettirecek şekilde 
olması lâzımdır. 

Bu bakımdan, kanunun 50 nci maddesinde 
öngörülen yüzde 15 yerine yüzde 12 nin veril
mesi, yüzde 12 olarak tesbit edilmesi uygun ola
cağı. inancındayım. Çünkü zaten biz, 1G69 yılı 
Şubatının son günlerinde kabul ettiğimiz büt
çe kanunu ile bu tavanı yüzde 10 dan yüzde 
12 ye çıkardık. Mayıs ayında da bunu yüzde 
15 e çıkarmıyalım. Yüzde 12 ile yetinmeye çalı
şalım, yeni koyduk bu tavanı, üç ay içinde ta
van değiştirmiyelim. 

Savacı arkadaşımız; «Devletin parası olıııoz 
olur mu; bunların zamanında ödenmesi lâzım
dır.» dediler. Bütün bunların hepsi doğrudur. 
Bunlar bu kanaldan olmaz. Bunlar, gerçekçi. 
bütçe tanzimiyle mümkün olur. Gerçekçi büt
çe tanzim, edildiği zaman, Hazine taahhütlerini. 
zamanında yerine getirebilir, istihkak sahiple
rinin parasını muntazaman ödiyebilir. Mev
simlik temevvüçlerin, mevsimlik yetersizlikle
rin giderilme çaresi de işte bu 50 nci maddede 
öngörülmüştür. Bu yeter ve artar. Eğer biz 
bütçe, tanzim edilirken elimizdeki gerçek du. 
rumu bilerek «Gerçek durumumuz şudur, gide
rimiz de ancak bu olabilir.» diye gerçekçi tah
minler yaparsak ve bütçemizi ona göre düzen
lersek bu gibi keyfî aksaklıklar görülmez. 
Bakınız, elimde Şubat ayı rakamları yok; 1969 
bütçesinin 11 aylık rakamları var. Meselâ 1967 
de «Geçen yıllar bütçe emanetlerinden ödenen
ler». Yani 1968 yılı içinde tahsil ettiği gelir
den 1967 de ödiyemeyip de ertesi seneye dev
redilen istihkaklar yekûnu 1 milyar 99 milyon
dur. Milyardan aşağı düştüğü yok. Hep dev
rediliyor, hep devrediyor. Bu rakamların bir 
mânası var, o da şu; bu rakam diyor ki: «Büt
çeni gerçekçi yap, masraflarını gelirine göre 
ayarla, hayali bütçe yapma». Bu rakam bunu 
söylüyor. Bu rakamın dilinden anlamamız ve 
ona göre tedbir almamız lâzımdır. ' 

Şimdi biz; efendim kolay ödiyelim, kimsenin 
istihkakı gecikmesin, onun için bütün bu tavanı, 
bütün bu tahditleri kaldıralım, dersek sonumuz 
hiç iyi olmaz. Bu kanaldan muntazaman istihkak 
alanlar dâhi bize sonra hayır dua etmezler. O iti
barla önergemin iltifat görmesini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın Boyacıoğlu, buyurun. 
İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 

— Muhterem Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Sayın Savacı arkadaşımızın önergesine ben 

de katılacağım. Zira «Hükümetler hata yap
maz» diye bir kaide yoktur, zaman zaman hata 
da yapabilirler, kasden olmasa bile. 

Bu itibarla, zaten kanun tasarısında da Hü
kümet teklifini Geçici Komisyonumuz aynen 
kabul etmiştir. Hükümet teklif;, kendi elini ko
lunu bağlamak arzusundadır. Bu itibarla geniş 
tutmanın ve lâyüsel bir hâle getirmenin mâ
nası kalmaz. 

Biliyorsunuz, bu verilecek avansın tahsilat 
ile oranlı olması lâzımdır. Tahsilatımız eğer 
gecikmişse birtakım istihkaklan ödiyebilmek 
için Merkez Bankasından Hükümet avans ala-

. . .>.. 

20 . 5 . 1969 O : 1 

çaktır. Bunun da geniş çapta verilmesi belki 
iyi neticeler doğurmaz. Bu bakımdan tahdide 
tabi tutulmasında zaruret vardır. Daha evvel
ki bütçe tatbikatlannda yüzde 15 denenmiş 
olduğuna göre artık bunun yüzde 12 ye indiril
mesinde de bir fayda görmüyorum. 

Maddenin aynen kabulünü istirham ediyo
rum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde 

söz alan daha arkadaşlanmız var. Vakit dol
muştur, Meclisimizin mevcudu da meydanda. 

Vaktin gecikmesi sebebiyle, 21 Mayıs Çar
şamba günü saat 15,00 te toplanılmak üzere, 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

95 NCİ BİRLEŞİM 

20 . 5 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — 22 Nisan 1902 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde efelenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) S. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi - . 5 . 2 . 1969) 

X 3. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

X 4. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 

Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi - . 8 . 2 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yabama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tariki : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ricü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 .12 .1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
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sayılı Kanıma bir geçici madde eklenmesi I 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. -r- Siverek kazasının Dağfoaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S.. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 

Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının L.u,ld:nl^:;:sı hali
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (iS. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 , 12 . 1968] 

15. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve îa*aın<bul Mil
letvekili Ilhami ISancar'ın, Dilekçe Kanma Ko
misyonu Genel Khırulunum 12.3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzait §eııer"in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da-
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö-



rüşülnıesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

21. — 'Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Karun 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçlan hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385,'436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 
11 arkadaşının, subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(2/93) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
15 . 4 . 1969) 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi trafik 

dersi okutulmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve İçişleri komisyonları raporları. 
(2/725) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

X 26. — Tekel Geırıel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabı-
ııa ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/958, 3/161, 1/66) (S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X 27. - Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesabına ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 .1969) 

X 28. — Devlet Hava Moydaınlıarı İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesaibına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Ha
va Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 29. — Onman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu '(3/956, 1/347) (S. Sayısı : 
876) (Dağıtma tarihi : (25 . 4 . 1969) 

X 30. — 1 >evlet Su İşleri Genel' Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinihesabıma ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuma dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile Devlöt Su işleri Genıel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 



X 31. —• Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesaıbına ait genel uygunluk (bil
diriminin sunulduğuna dair (Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
(bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtana tarihi : 25 . 4 . 1'969 

X 32. —• İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yıllı Kesinlhesabına ait 'genel uygunluk bil
diriminin «sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Keaiıuhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtma tarihi : '25 . 4 . 1969) 

X 33. —• İstanbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğunla dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
ıbütçe yüı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu ('3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 35. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesa-
bı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları. (5/47) (S. Sayısı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969) 

36. — Çainıaklkale Milletvekili Cilhad Baban'm 
yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono
mik cephelerini bütün ayrıntıları ile aydınlat
mak ve bilgi edinmek üzere bir Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi ve Araştır
ma Komisyonu raporu (10/13) (S. Sayısı : 874) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

37. —• Antal'ya Milletvekili Hasan Fehmi Boz-
tepe ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Kuruluş ve memurları Kanununa ek, 
Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşıra teşkilât 
Ve -müesseselarinide çalışan 'bilûmum memur ve 
'hiametl'ilerin intibakları ve sair özlük işleri hak-
kınldaki kanun teklifine dair Cumlhuriyet Sena
tosu. Başkanlığı tezkeresii ve Cumlhuriyet Se

natosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plan Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 2/521; CuımÜmHiyet Senatosu 2/257) (S. Sa
yısı : 732 ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
13 . 5 . 1969) 

38. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun 6972 sayılı korunmaya muhtaç 
çocuklar hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/168) 
(S. Sayısı : 898) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BJRlNOt GÖBÜŞMSÎ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştiriliri esine, 1 maddenin kaldınlmasma ve 
bu kanıma bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

4. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba-



kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) LDağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 6. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 8. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

9. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 11. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

12. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
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arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi - .6 .4 .1968] 

X 13. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili İlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuzal'ın, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari

hi : 25 . 11 . 1968] 

16. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 18. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 .11.1968) 



X 19. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy îtleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

20. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

21. —• Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 22. — 31 . 12 . 1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) ('S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 23. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 24. — Bursa Milletvekili İbrahim Oktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

25. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ'-
nun 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanun/un 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eM) (Dağıtma tarihi : 7.12.1968) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. ıSayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 

sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kanunc 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 

28. —• Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 29. —• İzmir Milletvekilli Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunuh 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1068) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

31. —- 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11.12 . 1968) 

32. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi ; 
11.12 .1968) 



33. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanım teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

34. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

35. — 1076 sayılı Yedek (Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

36. — (Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

37. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12 .1968] 

X 38. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kuruamoj 
(IYAK) kamumu teklifi ve Ticaret, imar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis-
yomlarındam seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

39. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğren in Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 
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40. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı
rıman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 41. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkımdaki Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X42. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

43. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

44. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

45. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

46. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

47. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi* : 5 . 2 . 1969) 
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48. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş- J 

pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde gecen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

49. — Ankara Milletvekili Kemal Başcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek- I 
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) | 

50. — İsitanlbul Milletvekili İsmail Hakkı Te^ 
kinePin, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 ncı maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 .1969) 

X 51. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki halkkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışıma, 
Maliye, Adalet ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo : 

ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağııtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

52, — İzmir Milletvekili Hüsamettin G-ümüş-
pala'nm, 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklemımesd haMonda ikanun teklifi ile ! 

Kütahya Milletvekili Himımjet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine iki bend ve bu ka
nuna geçici madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma taıihi: 15 . 2 . 1969) 

X 53. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizld Milletvekilii Hüdai Oral ve 
24 arkadaşımın teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarıım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Grc-
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma terfihi: 15 . 2 . 1969) 

54. —• İzmir Milletvekili Hüsamctin Gümüş-
pala Sbe Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'in 
5616 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (a), (e) 
fıkralarının değiştirûlımesâ. hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla-
rmdan seçüLen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 55. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmahnması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

56. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

57. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

58. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Ka 
nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nci maddeleriyle ek 2 ve '3 mcü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve (bu kanuna 'bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 



Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununum değişik 27 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

59. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Çömlek-
akpmar köyü hane 1, cilt 6, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu «Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sayısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

60. — Fazla fiyatla (bilet satanların ceızalanı-
•dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

61. — SaliMd ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi :25 . 3 . 1969) 

62. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
île Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 

• cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

63. — Akyazı ilçesi merkez Yeniıköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyinoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın-

• da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

64. — Van'ın Gürpınar ilçesd Hoşap bucağı 
Işıkpınar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 

»doğumlu Nurettin . Kahraman'm ölüm cezasına 
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çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

65. — Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Arslan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekinel, Aydın Milletvekili Reşat 
Özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve 'Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

66. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa-

- yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 . 4.1969) 

67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

68. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi
yet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

69. — Çorum Milletvekili Hikni İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad-



desinin (e) bendinin tadiline ve bir mıadde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

70. — 'Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanunu tasarısı ve Maliye, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/404) (S. Sayısı : 
857) [Dağıtma tarihi : 11 . '4 . 1969] 

71. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nm, 
24 . 12 . 1964 gün ve (521 sayılı Danıştay Kanu
nuna bağlı (1) ısayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/785) (S. Sayısı : 858) 
[Dağıtma tarihi : 14 . 4 . 1969] 

72. — Aydın Milletvekilli Reşat Özarda'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/484) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

73. — Cumjhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 3 arkadaşının, PTT perso
nelinin bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkında kanun teklifi ve Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/618) 
(S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

74. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis
yonları raporları. (1/464) (S. Sayısı : 885) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1969) 

75. — Türk Silâhlı Kuvvetleri îç Hizmet Ka
nununun 34 ncü maddesinin (C) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve iç
işleri ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/626) (S. Sayısı : 887) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1969) 

X 76. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletimle Genle! Müdürlüğü işçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığının Sosyıal Sigortalar Ku
rumuna devri hakkındaki Kanuna 'ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/678) (S. Sayısı : 
886) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1969) 
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77. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve-
Manisa Milletvekili Ertuğrul Akçafam, 6122 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sa
yılı Kanunun '66 ncı maddesinin (B) fıkrasında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Istanibul Üyesi Mefbrure 
Aksdley'in 5434 ısayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun 74 ncü maddesinin 4 nicü fıkrasından 
sonra bir fükra eklenmesi hakkında 'kanun tekli
fi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/743, 2/548) (IS. Sayısı : 890) (Dağıtma tari
hi : 12 . 5 . 1969) 

78. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile 
Eslkişehir Millletviekili M. Isımet Angı'nm, Silâh
lı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner he
kimlere de tazminat verilmesi hakkınlda kanun 
teklifleri ve Millî 'Savunma ve Plân komisyon
ları raparları (2/792; 2/789) (S. Sayısı : 889) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1969) 

79. — Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yararlı 'hizmetieri geçen üç kişiye vatani hiz
met tert'ilbinden aylık Bağlanması hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/525) (S. Sayısı : 891) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1969) 

80. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kökor ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Anka
ra Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanunu ile 
bu Ikanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvel
lerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifli ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/852) (S. Sayısı : 
894) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969) 

81. — Cumjhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Kökor ve Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in. 
Ankara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkın
da 5239 sayılı Kanuna Ibağlı (2) sayılı cetvele 
bâzı kadrolar ilâve edilmıesi hakkınlda kanun 
teklifi ve Millî Eğitim ve Plân kdmisyonları ra
porları (2/845) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1969) 

82. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 8 
arkadaşının, Şa lbanopu İslâm Kulaç'a vatani 
lıizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/664) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma. 
rihi : 131 . 5 . 1969) 
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83. — Gümüşane MillötvelkiTi SaJbri özcan San j 
(ile Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay 
ve 5 arkadaşının, 23 . 3 . 1964 gün ve 443 sayılı 
İlkokul Öğretmenleri Ödeneği Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ile ilgili kanun tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553) (S. Sayısı : 892) [Dağıtma tarihi: 
13 . 5 . 1969] 

84. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Mi Türker ve 18 arkadaşının, Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere r 
ödenek verilmesine dair 883 sayılı Kanunum 1 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Tarım 
ve Plân komisyonları raporları (2/562) (S. Sa
yısı : 893) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969] 

85. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna ibâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ile 'Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu 
ve 3 arkadaşının, Aydın Milletvekili Eeşat özar- | 
da'nm, Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, İs
tanbul Milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkadaşı
nın, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Tur- | 

gut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin ve Ada
na Milletvekili Bekir Tünıay ve 8 arkadaşının 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/674, 2/645, 2/716, 2/717, 2/722, 2/839, 
2/863, 2/876, 2/877) (S. Sayısı : 897) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 5 .1969) 

86. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün, İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan, Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 2 ar
kadaşı, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Muslihittin Yılmaz Mete, Eskişehir Milletvekili 
ismet Angı ve Cumhuriyet Senatosu Konya 
Üyesi Mehmet Varışlı'nm, Millî Eğitim Bakan
lığı meslekî ve teknik öğretim okulların öğret
menlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri (2/857, 2/800, 2/807, 2/810, 
2/828) (S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 
13 . 5 . 1969) 

(95 nci Birleşim) 





Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayı sı : 732 ye 2 nci ek 
Antalya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe ve 3 arkadaşının, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve memurları Kanununa ek, 
Sıtma Eradikasyonu merkez ve taşra teşkilât ve müesseselerinde ça
lışan bilûmum memur ve hizmetlilerin intibakları ve sair özlük işleri 
hakkındaki kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /521; 

Cumhuriyet Senatosu 2/257) 
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1251) 

Cumhur iye t Senatosu 
Genel Sekreterliği 19 . i . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 9578-2/257 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 22 . 1 . 1969 g"ün 've 4354 sayılı yazınız : 
7402 teayılı Sıtmanın imhası hakkındaki Kanuna ek, sıtma eradikasyonu merkez ve taşra teşki

lât ve müesseselerinde çalışan ıbilûmum memur va 'hizmetlilerin intibakları IhaJkkında kanun tekli
finin Millet (Meclisince kabul olunan metili, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nun 17 . 4 . 1969 
tarihli 62 nci 'Birleşiminde değiştirilerek işari oyla kabul edilmiş ve dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim.) 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
(Uıııılııuıiydt SıOiııaltosu Başken! 

Not: Değıiştirıilerıek açık -oya arz . 
Madde 
Madde 
Madde 
Madde 
Geçiri Md. : 
Geçiici Md. 
Madde 
Madde 

1 ve kanun başlığı 
2 
o 

: o : 4 
1 
o 

5 
G 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 9.5,. 1969 

Esas No. 2/521 
Karar No. : 223 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 17 . 4 . 19'69 tarihli 52 nci Birleşiminde (değiştirilerek 
ka'bul edilımiş lolan, Antallyu Milletvekilli Hasan l^lım'i (Bbztlcpe ve 3 arkadaşının, (Sağlık ve Soısyal 
Yarldim Bafcanllığı ÎKhınululş ve ımclmurlan Kânununa >efc, Sıtma Kradikaısyonu 'Merkez, Taşıra Teş
kilât ve müesseselerinde çalışan yilûimninı memur ve hizmetlilerin intibakları ve (sair özllü'k üsleri 
hakkmldaki kanun teklifli), 

ISağiıik vıe Söisyal Yarldim Bakanlığı İle Maliye Bakanllığı temsilcilerinin de katıklılklıaırı n'iırle-
simde ıgOTiüşülldü; 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca değiş tinilen, kanunun, kanun başlığı, .1, 2, 3, 4, 5, i), ge
çici 1, ve 3 ncü ımaldjdeleır ile teklife 'bağlı (3) sayılı ectveldeikli dleğ'işikllikleır İK'nimislenlm'iştilr. 

Genel Kurulun taisyipUcrine sunullımak ve öne .dik ve ivedilikle göY'üşülmtek diz erte Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
S.. Koç 

' istanbul 
N. Eroğan 

Rize 
E. Y. Akçal 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İstanbul 
M. Güven 

Trabzon 
E. Dikmen 

IJrfa 

Antalya 
/ / . F. Bozteye 

Gümüşane 
8. Ö. San 

Maraş 
V. Pirinçcioğiu 

Trabzon 
/ / . Orhan 

B. Hatko (Boran) 

Mület Meclisi (S. Sayısı : 732 ye 2 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

7402 sayılı Sıtmanın imhası 
hakkındaki Kanuna ek, sıtma 
eradıkasyonu merkez ve taşra 
teşkilât ve müesseselerinde ça
lışan bilûmum memur ve hiz
metlilerin intibakları hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanun 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışan bilûmum memur ve hiz
metlilerin hizmet şartlarını ve 
intibaklarını düzenler. 

MADDE 2. — Halen Sıt
ma Eradikasyonu Teşkilâtında 
maaşlı veya ücretli olarak sıt
ma savaş memuru, sürveyans 
kontrolörü ve sağlık koruyu
cusu unvanları ile çalışan bü
tün memurlara, yardımcı sağ
lık memuru unvanı verilir. 

Yardımcı sağlık memurları, 
Sıtma Eradikasyonu Teşkilâ
tında ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca lüzum görü
lecek diğer sağlık hizmetlerin
de çalıştırılırlar. 

Yeniden alınacak yardımcı 
sağlık memurlarının nitelik, 
yetki ve sorumlulukları Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca çıkarılacak bir yönetme
likle düzenlenir. 

MADDE 3. — Sıtma Era
dikasyonu merkez ve taşra teş
kilâtında çalışanlar için 7402 
ve 981 sayılı kanunlarla veril
miş olan kadrolardan bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
gösterilmiş olan kadrolar kal
dırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

Sıtma Eradikasyonu merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilûmum memur ve 
hizmetlilerle Trahom Savaş teş
kilâtında çalışan hasta ilâçlayı-
cılarınm intibakları hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Bu kanun 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Sıtma Eradikasyonu 
merkez ve taşra teşkilâtında 
çalışan bilûmum memur ve hiz
metlilerin ve trahom savaş teş
kilâtında çalışan hasta ilâçlayı-
cılarmın hizmet şartlarını ve 
intibaklarını düzenler. 

MADDE 2. — Halen sıtma 
eradikasyon teşkilâtında maaş
lı ve ücretli olarak sıtma sa
vaş memuru, sürveyans kont
rolörü ve sağlık koruyucusu 
unvanları ile çalışanlarla, tra
hom savaş teşkilâtında çalı
şan hasta ilâçlayıcılarına sağlık 
savaş memuru unvanı verilir. 

Sağlık savaş memurları, 
sıtma eradikasyonu ve trahom 
savaş teşkilâtlarında ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca lüzum görülecek diğer 
sağlık hizmetlerinde çalıştı
rılırlar. 

Sağlık savaş memurlarının 
nitelik, yetki ve sorumlulukları 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

MADDE 3. — Sıtma era
dikasyonu merkez ve taşra teş
kilâtında çalışanlar için 7402 
ve 981 sayılı kanunlarla veril
miş olan kadrolardan bu kânu
na bağlı (1) sayılı cetvelde gös
terilmiş olan kadrolar kaldı
rılmıştır. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu metni 

Sıtma Eradikasyonu merkez ve 
taşra teşkilât ve müesseselerin
de çalışan bilûmum memur ve 
hizmetlilerle Trahom Savaş teş
kilâtında çalışan hasta ilâçlayı-
cılarının intibakları hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Cumhuriyet 
Senatosunun 1 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet 
Senatosunun 2 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet 
Senatosunun 3 ncü maddesi be
nimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 732 ye 2 nci ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Bütçe Kanununun (D) cet
veli ile verilmiş olan kadrolar
dan bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilmiş olan 
kadrolar 1968 malî yılında 
kullanılmaz. Bunların yerine 
bu kanuna bağlı (3) sayılı cet
velde gösterilmiş olan kadrolar 
konmuştur. 

Cumhuriyet Seratosunun kabul 
ettiği metin 

Bütçe Kanununun (D) cet
veli ile verilmiş olan kadrolar
dan bu kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelde gösterilmiş olan 
kadrolar 1969 malî yılında kul
lanılamaz. Bunların yerine bu 
kanuna bağlı (3) sayılı cetvel
de gösterilmiş olan kadrolar 
konmuştur. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu metni 

MADDE 4. — Cumhuriyet 
Senatosunun 4 ncü maddesi be
nimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Cum
huriyet Senatosunun Geçici 
1 nci maddesi benimsenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) 
Bu kanunun yayımı tarihinde 
görevi başında bulunan ve üc
retle istihdam edilen sağlık 
koruyucuları, sürveyans kont
rolörleri, laborantlar, lâbor-
ratuvar teknisyeni, istatistik 
teknisyeni, başantomoloji tek
nisyeni ve antomoloji teknis
yenleri, bu kanunla verilmiş 
olan unvanlarla ve 3656 sayılı 
Kanunun umumi hükümlerine 
göre girebilecekleri maaşlı me
muriyet derecelerine alınırlar. 
Bunların ücrette geçen hizmet
lerinin üçte ikisinin her üç yıl 
için bir derece ilâve edilmek 
suretiyle intibakları yapılır. Üç 
senelerden artan hizmetleri 
müteakip terfilerine sayılır. Bu 
suretle maaşlı kadrolara ge
çirilenlerin ithal edilecekleri de
receye ait maaş tutarları, halen 
bulundukları emeklilik derece
sinden aşağı olanlara aradaki 
fark terfi suretiyle telâfi edi
linceye kadar ödenmekte de
vam olunur. 

MADDE 4. — Sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirildiği böl
gelerde çalışan sağlık savaş 
memurlarına, kanunî aylıkla
rından başka 224 sayılı sağlık 
hizmetlerinin sosyalleştirimesi 
hakkındaki Kanun gereğince 
emsalleri gibi sosyalleştirme 
tazminatı ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) Bu 
kanunun yayını tarihinde gö
revi başında bulunan ve ücretle 
istihdam edilen sağlık koruyu
cuları, sürveyans kontrolörleri, 
laborantlar, lâboratuvar tek
nisyenleri, istatistik teknisyeni, 
başantomoloji t3knisyeni ve an
tomoloji teknisyenleri ve hasta 
ilâçlayıcıları bu kanunla veril
miş olan unvanlarla ve 3656 sa
yılı Kanunun umumi hüküm
lerine göre gir3bilecekleri ma
aşlı memuriyet derecelerine alı
nırlar. 

Bunların ücratte geçen hiz
metlerinin üçte ikisinin her üç 
yılı için bir derece ilâve edil
mek suretiyle iıtıbakları yapı
lır. Üç senelerden artan hiz
metleri muta? kıp terfilerine 
sayılır. Bu suretle maaşlı kad
rolara geçiriler lerin ithal edi
lecekleri dereceye ait maaş tu
tarları halen alnakta oldukları 
maaş tutarlarından aşağı olan
lara aradaki fark terfi suretiy-

MHlet Meclisi (S. Sayısı : 732 ye 2 ned ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

b) Bu kanun yürürlüğe 
girmeden önce merkez ve taş
ra teşkilatındaki aylıklı kad
rolara alınmış olanlardan ev
velce ücretli hizmeti bulunan
ların ücrette geçen bu süreleri 
bu maddenin (a) fıkrasının 
ikinci bendine göre, terfilerine 
sayılır. 

c) Bu kanunun neşri tari
hinde aylıklı olup da evvelce 
kadrosuzluk sebebiyle zamanın
da terfi edemiyenlerin kaybet
tikleri bu süreleri nazara alı
narak intibakları yapılır. 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

le telâfi edilinceye kadar öden
mekte devam olunur. 

b) Bu kanun yürürlüğe gir
meden önce merkez ve taşra 
teşkilatındaki aylıklı kadrolara 
alınmış olanlardan evvelce üc
retli hizmeti bulunanları» üc
rette geçen bu süreleri bu mad
denin (a) fıkrasının ikinci ben
dine göre terfilerine sayılır. 

c) Bu kanunun neşri tari
hinde aylıklı clup da evvelce 
kadrosuzluk sebebiyle zamanın
da terfi edemiyenlerin kaybet
tikleri bu süreleri nazara alına
rak intibakları yapılır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hiz
met durumlarına göre aylığı 
yükseltilenlere, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten başla
mak üzere, yükseltilen aylıkları 
ödenir. Geçmiş yıllar için aylık 
farkı ödenmez. 

Ancak, bu kanuna göre yeni
den intibakları yapılanların, 
eski derece tutarlan üzerinden 
kesilmiş bulunan kesenek, kar
şılık ve artış farkları ile yeni
den tesbit edilecek derece tu
tarlarına göre kesilmesi gere
ken kesenek, karşılık ve artış 
farkları arasındaki farklar ku
rumca hesaplanarak toplamı 
ilgililer adına borç kaydedilir 
ve aylıklarından ayrıca her ay 
% 10 oranında kesilerek Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına gönderilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu ka
nunun yürürlüğa girdiği tarihte 
Sıtma Eradikasyonu Merkez 
ve taşra teşkilâtında ve trahom 
Savaş Teşkilâtında çalışan per
sonelden bu kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde kadroları kaldı
rılanlar ve 1969 yılında kulla-

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu metni 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kesin
leşmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Cum
huriyet Senatosunun geçici 
3 ncü maddesi benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 732 ye 2 nd ek) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. . 

Cumhuriyet Senatosunun kabul 
ettiği metin 

nılmıyacak olan (2) sayılı cet
velden ücret alanlar (kazanıl
mış haklan saklı tutulmak kay-
diyle) bu kanuna bağlı (3) sa
yılı cetveldeki kadrolara yeni
den atanırlar. Yeniden atan
maları yapılıncaya kadar bu 
personelin almakta oldukları 
aylıkların ödenmesine devam 
olunur. Yeni atanmalar yapıl
dığı tarihte geçici görev, izin 
ve hastalık gibi kanuni sebep
lerle görevi başında bulünmı-
yanlardan işe başlama kaydı 
aranmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu metni 

MADDE 5. — Cumhuriyet 
Senatosunun 5 nci maddesi be
nimsenmiştir. 

MADDE 6. — Cumhuriyet 
Senatosunun 6 ncı maddesi be
nimsenmiştir. 

(Millet Meclisi metnine bağlı cetvel) 
[3] SAYILI CETVEL 

D. 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
9 

10 

11 

12 

Memuriyetin unvanı 

Merkez teşkilâtı 
Şube Müdürü 

» » 
Şei 
» 

İstatistik Memuru 
» » 
» » 
» » 

Memur 
Kâtip 
Başantomolojlist 

11 teşkilâtı 
Sıtma Bölgesi Ayniyat Me
muru 
Sıtma Bölgesi Ayniyat Me
muru 
Sıtma Bölgesi Ayniyat Me
muru 

Aded. 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
5 
1 

10 

15 

15 

Millet Meclisi 

Aylık 

1 100 
950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
600 

500 

450 

400 

(S. <S 

D. 

13 

11 
12 
13 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
9 

10 
11 
12 
12 

ayısı 

Memuriyet 

iSıtroa (Bölgesi 
muru 
Sıtma Bölgesi 

in unvanı 

Ayniyat Me-

Kâtibi 
» » » 
» » » 

Yardımcı Sağlık Memuru 
» » » 
» » » 
» » » 
» » 
» » 
» » 

Laborant 
» 
» 
» 

Antomolojist 

: 732 ye 2 nci 

» 
» 
» 

ek) 

Aded 

20 
13 
25 
22 
50 

100 
200 
250 
480 
820 

1 900 
20 
30 
60 

100 
20 

4 175 

Aylık 

350 
450 
400 
350 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
600 
500 
450 
400 
400 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metne 
bağlı cetveller) 

[3] SAYILI CETVEL 

D. 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

9 

10 

11 

12 

13 

Memuriyetin unvanı 

Merkez teşkilâtı 
Şube Müdürü 

» » 
Şef 
» 

İstatistik Memuru 
» » 
» » 
» » 

Memur 
Kâtip 
Başantomolojlist 

11 teşkilâtı 
Sıtma (Bölgesi Ayniyat Me
muru 
Sıtma 'Bölgesi Ayniyat Me
muru 
Sıtma Bölgesi Ayniyat Me
muru 
Sıtma Bölgesi Ayniyat Me
muru 

Aded 

2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
3 
5 
1 

10 

15 

15 

20 

Aylık 

1 100 
950 
800 
700 
700 
G00 
500 
450 
400 
350 
600 

500 

450 

400 

350 

I). 

11 
12 
13 

8 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

9 
10 
11. 
12 

12 

Me 

Sıtma 
» 
» 

Sağlık 

.Sağlık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nıuriyetin unvanı 

Bölgesi 
» 
» 

Kâtibi 
» 
» 

Savaş Memuru 

Savaş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Laborant 
» 
» 
» 

Antomolojist 

Memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

13 
25 
22 

50 

50 
100 
200 
250 
5.10 
870 

2 205 

20 
30 
60 

100 

20 

4 620 

Aylık 

450 
400 
350 

700 

700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

600 
500 
450 
400 

400 

(Millet Meclisi Bütoc Plân Komisyonu) 

(1) ve (2) sayılı cetveller kesinleşmiştir. 
(3) sayılı cetvel benimsenmiştir. 

* • » 

Millet Meclisi [S. Sayısı ; 732 ye 2 ııci eik) 





D5nem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Eskişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından 5 er 

üyeden Kurulu Geçici Komisyon raporu (2 /785) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 isaıyılı Danıştay Kanununa Ibağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair •kanun teklifi gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur. 

ıGereğini arz (öderim. İsmet Angı 
E s e f t i r MBetvekili 

»EREKÇE 

31 . 12 . 1964 tarihinde yürürlüğe giren 521 sayılı Danıştay Kanununa bağlı 1 sayılı cetvelde 
gösterilen 'kadroların derece yetersizliği, aradan çok kısa bir süre geçmiş bulunmasına rağmen 
Danıştay meslek mensuplarından olan kanun sözcüsü, başyardımcı ve yardımcılarının meslekî ve 
iktisadi yönden geleceğe ait ümit ve güvemlerini kayb ettir eeıek niteliktedir. 

ıNifteikim, 1968 yılı Danıştay [Bütçesinin Yüksek Meclislerde görüşülmesi sırasında sayın üye
ler, ıbu 'konuya özellikle temas etmiş bulunmaktadırlar. 

Millet (Partisi Grupu adına Konya Milletvekili Sayın Beyit Faruk Önder, «Danıştay mensupla
rının bugün içinde bulundukları güçlüklerden birisi (de (kadro (kifayetsizliğidir. Yıllardan beri 
kadrosuzluk sebebiyle terin edomiyen veya bu sebeple maaş bakımından terfi (ettiği halde, aynı 
kadroda kaldığı için kıdeminin gerektirdiği ödeneği dahi lalamıyan !bu meslek mensuplarının kad
ro Isıkıntısmı giderecek tedbirleri Hükümet düşünmeli 've sağlıyactalk hükümleri de biran evvel 
Yüce Meclise getirmelidir.» demişlerdir. 

(Millet İMecMsi Tutanak Dergisi, ö i l t : 25, B : 44, 18 . 12 . 1968, 0:1 sayfa : 133) 
Keza Adalet Partisi Grupu adına İstanbul Milletvekili Sayın Nuri Eroğan: «Danıştaym karşılaş

tığı Idiğer bir 'zorluk da, kadro meselesidir. Kanun, Danıştay 'meslek (mensuplarından olan kanun 
sözcüsü başyardımcı ve yardımcı /adedini 203 olarak tesbit /etmiştir, ancak dışardan yapılan ata
malar sebebiyle kadrolarda bir sıkışma olmuştur. 

Danışitayda kadro bilhassa üye namzetliğini ihrazetme ve ödenek bakımından önem taşımak
tadır. Halen sekizi kanun sözcüsü olmak üzere 10 aded kanun sözcüsü ve yardımcı üye nam
zedi alabilmek için kadro bekleme durumundadır. (Bir terfi müddeti sonunda, kanun sözcülerinin 
yirmi üç (adedi, yardımcıların yirmi bir adedi bu kadroyu alamama doiayısiyle üye namzedi du
rumuna girecek münhal kadro bulunmaması sebebiyle de mağduriyetlen devam edecektir. Ke
za Ibu kimseler, 886 sayılı Kanunda gösterilen ödenekten de faydalanamıyaoa/klardır. Kendile
rini Ibu mesleke adamış ve çok »ağır şartar altında çalışan meslek mensuplarının fertlerine eğil
mek ve gerekli hal çarelerini 'bulmak görevimizdir.» 

(Millet (Meclisi Tutanak «Dergisi, .cilt: 25, B : 44, 18 . 2 . 1968, 0:1, sayfa : 138) 
1968 yılı Danıştay 'Bütçesinin 'Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasında, Adalet Partisi 

Grupu adına Niğde Senatörü iSaym Hüseyin Avni GöMürk'de: «Mamafih, Danıştaydaiki bu birik
me tıkanıklığın ve ibüyük adeddeki devir dosyalarının bu halde olmasının çeşitli sebepleri vardır. 
Bunlardan birisi mıevcut kanuna göre çalışması lâzımgelen kadroların tıkanmış olmasıdır. Ger
çekten, bugün Danıştay'da 25 aded münhal olduğu (halde, (aynı zamanda yetmiş üç aded kanun 
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sözcüsü ve yardımcısı '.işgal ettikleri kadroların 1 -2 derece üstündeki kadrolardan maaş almak
tadır İd, 'bunun mânası da 'Danıştay üyeliği adaylığı kazanılması ve ödenek bakımlından önemli
dir. Bu durumun \da düzeltilmesi lâzımdır. Bundan 'dolayı, bu .kadroları ıaçmak ve münhal kad
roları doldurmak suretiyle müesseseyi dalı a rahat ealıştınmakfmümikündür.» denmişlerdir. 

Yüksek ^Meclislerden en ıa.çı<k ve kesin şekilde ifadesini bulan .kadrolardaki derece 'kifayetsiz
liğinin- giderilmıe zaruretini belirtmek içim ayrıca genokçe '-göstermeye lüzum bulunmamaktadır. 
Ancalk, bu 'görüşmelerin yapıldığı tarihten bu yana geçen sürenin, iadı geçen ımensuplar aley
hinle daha ağır bir durum yarattığı izahtan varestedir. 'Kaldı İd, Danıştay bünyesi itibariyle sta
tik bir müessesedir, Bir taşra teşkilâtı olmadığı gibi .tâyin, nakil, emeklilik, istifa gibi kadro 
boşaltıcı fmiiefl&eseler bu menisuplar yönünden işle nomeıktcdir. Danıştay içinden üye seçilme ihti
mali de, mevcut tatbikata binaen çok zayıf olduğundan, feragat ve fedakârlıkla âmırnıe hizmeti 
gören bu mensupların üst kadroları işgali ümidi, maalesef bu dnrumdalki bir kanun sözcüsü veya 
başyardımcının vefatını gözleme gibi bir davranışla ta.lia.kkuk etme yoluna girmiştir. 

Bu arada şu hususu belirtmelk gerekir ki, bu teklifin kanunlaşması hallinde, bütçeye tahmil 
edeceği külfet 64 800 liradır. 

'Danıştay Kanununa bağlı 1 sayılı cetvelde gösterillom ımevcut kadroların adedi, bugünkü ve 
yarınki ihtiyacı (karşılar durumdadır; bu itibarla teklifin ikadro adedini fazlalaştırma ile veya 
hor hangi bir .kadrodan üye adaylığı ve ödenek basamaklar] bakımımdan önemli olan kadrolarım 
adedinin ıaııtırılma.sı öngörülmektedir. 

Nitekim, Başkanım sözcüsüne vekâlet etme durumumda olan en ikidendi kanım (sözcüsüne ve 
keza en kıdemli başyardımcıya 2 '000 liranın kadrosu 'gösterilmiş, 9 aded Dâva daireleri ve dâva 
daireleri 'kuruluma birer kanun sözcüsü hesabiyle onar ade.d 1 750, 1 500 ve 1 250 liralık kadro 
verilmiş diğer kadrolar da zaruret göz önüne alınarak azaltılmıştır. 

Başyardıımeılıik (kadrolarının kanun metninde görev yeri gösterilmek suretiyle düzenlenmiş ol
ması .bakımından, bu kadroları ihtiyaç misbetimde artırmak ımümıkim olamamıştır. Sadece mevcut 
kadroların dereceleri yükseltilmiştir. 1 nei smıf yaıdınıcıibk 4 ve 5 mel derece olmak üzere tan
zim edilerek yardımcıların 1250 liralık kadroya ihtiyaçları İni isunetle giderilmiş, diğer yar
dımcı sınıfların (kadrolar. ı da keza ihtiyaç ve ön em nazara alınaraktevzi olunmuştur. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 10 . i . 1969 
Esas No: 2/785 

Karar No: 2 
Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili İsmet Amgı'nm, «24 . 12.1964 gün ve 521 sayılı Danıştay Kanununa bağ
lı (1) -sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi» Başkanlığınızca Geçici Komisyo
numuza tevdi edilmesi üzerine Plükümet temsilcileri ve teklif sahibi hazır bulunduğu halde Ko
misyonumuzca tetkik edilip müzakere olundu. 

Kamum teklifiyle, Danıştay meslek mensuplarımdan kanun sözcüsü, başyardımcı ve yardımcıları, 
Danıştay üyeliği seçimine girme imikânlarmı artırması ve kadro sıkışıklığını gidermek suretiyle 
ödenek: basamaklarımdan faydalanma imkânı sağlanması derpiş olunmaktadır. 

Teklif ve gerekçesi, esas itibariyle Komisyonumuzca uygun mütalâa olunmakla beraber, tek
lif olunan kadro cetvelindeki 2 000 ve 1 750 liralık ıkadrolarm genel personel rejimine, 521 sayılı 
Kanunun kabul ettiği anasisteme ve kadro dengesine uygun düşmiyeceği görülmüş, 1 nci sınıf 
yardımcılığın iki dereceye çıkartılarak tavan 1 100 liralık kadronun 1 250 Mralrk 'kadro olarak 
tesbiti ise; başyardımcılık kadrolarının 1 250 liradan başlaması, başyardımcıların kanun motuin-

MJllet Meclisi (S, SayiKi : 858) 
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de görev yeri gösterilmdk suretiyle adedeıı tesbiti sebe'biyle 521 sayılı Kanundaki dengeye ve fiilî 
duruma uygun olamıyacağı anlaşılmış, Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün bu esaslar dairesinde 
vermiş olduğu önergesi kabul edilmek suretiyle teklife bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesi Ko
misyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Teklife bağlı (1) sayılı cetvelde yapılan değişiklikle birlikte teklif m'etni Komisyonumuzca ay
nen kaJbul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üaere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
saygiyle sunulur. 

Geçici Koinıisyon Başkanı 
Rize 

Erol Akgal 

Sözcü 
Konya 

S. Faruk Önder 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

Hakkâri 
Ali Karahan 

İmzada bulunamadı 

Istanibııl 
Nuri Eroğan 

Rize 
İsmail Sarıgöz 

Trabzon 
Söz hakkım var 
Ilamdi Orhon 

Van 
M. Salih Yıldız 

Uşak 
Orhan Dengiz 

İmzada bulunamadı 

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ İSMET 
ANGI'NIN1 TEKLİFİ 

24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 

yapılmasına dair kanun teklifi 

(MADDE 1. — 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sa
yılı Danıştay Kanununa bağlı (1) sayılı cet
velde fcanunslözcüsü, başyardımcı ve yardımcı
lara ait derece ve sayıları yazılı kadrolar kal
dırılma, yerine bu, kanuna bağlı derece ve sa
yıları yazılı kadrolar Ikionulmıuıştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımji 
yürürlüğe girer, 

tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunıuı hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞlŞTlRlŞİ 

24 . 12 . 1964 gnin ve 521 sayılı Danıştay 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 

yapılmasına dair kanun teklifi 

/MADDE 1. — Teklifin 1 ncî madjdesi Komjs-
yonuımuzca aynen kabul ed^foniiştir. 

MADDE 2. — Tekjliifin 2 nci malddesi Ko-
mJisyonuim.uzea aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü mjaddesi Komis-
yormmjUjzca aynen 'kabul edilmiştir. 

Millet Meclisli ('S. Sayısı : 858) 
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Eskişehir Milletvekili İsmet Angının teklifine bağlı cetvel 

). 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
2 
3 

Memuriyetin ner'i 

Kamun ıSözeüsü 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
> 
» 

Başyardımcı 
» 
» 

Aded 

1 
10 
10 
10 
5 
% 
1 
7 
5 

Aylık 
tutarı 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
2 000 
1 750 
1 500 

D. 

4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuniyetin 

» 

nıerli 

1 mei $ınıf Yardımcı 
» 
» 
» 
» 
» 
1» 

» 
»' 
» 
> 
» 
* 

» 
» 
;» 
» 
:» 
» 

Adekl 

3 
26 
26 
19 
16 
26 
18 
17 

Aylık 
tutarı 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

Kanun Sözcüsü 
> » 

Başyardımcı 
» 

Geçid Komisyonun metnine bağh cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

11 
15 
9 
4 

10 
6 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
1 500 
1 250 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 nci Sır 
2 »' » 
3 ncü » 
4 » » 
5 nci » 
6 nci » 

30 
24 
22 
25 
26 
21 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

mmm 

Millet Ütaltti .(«. »ayus* : 958) 



Dönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa Milletvekili Ertuğrul 
Akça'nın, 6122 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in 5424 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından sonra bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (2 /743, 2 /548) 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm, 6122 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (fi) fıkrasında deği

şiklik yapılması hakkında kanun teklifi (2/743) 

21 . 10 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

6122 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 sayılı Kanunun G6 ncı maddesinin (13) fık
rasında değişiklik yapılması hususundaki kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunul
muştur. 

Gereğine emir ve müsaadelerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Manisa Milletvekili Amasya Milletvekili 
Ertuğrul Akça Nevzat Şener 

GEREKÇE 

6122 sayılı Kamunun 4 m-ü mıalddesiyle değişik 5434 sayılı Kamunun 66 mcı ımaddesıinıJn (B) fık
rasında Emekli Sandığı istliraıkçıirenimıdcn fiilî hi/.ınet müddetleri 15 yıl ve ıdalha 'fazla olanlardan 
ölenlenin dul ve yetimlerûne 'maaş bağlanacağı açı/klammış olup, 15 yıldan az (hikmeti olanların dul 
ve yetimlerime aylı'k bağlanacağınla dair her hangi, bir Ihüküım /bul'ummam-aktajdır. 

Ancak bu dul ve yetimlerden öyleleri var 'ki, bunlardan bâzıları ya !alkıl hastası olup akıl has
tanelerimde IbeM de amiürleri boyumica yatmak talihsizliği ile haşhaşa kalmış hd'çjbir yerden geliri 
ölmıyam 'zavallılar, yahut da ©emniyet içine gi'kamayıp çahşaımıyacak derecede ımâlûl ve sakat olan 
biçarelerdir. Vesayet altındadırlar. 

Bu (hal (karşısında a'kıl (hastanelerine düşmüş olanların (hastane ve ilâç ücretleıti ile diğer zaruri 
ımasraflarını 'kısmen olısun Ikarşıl'amak 'bedetnlen sakat olup ç ahşam. ıyacalk durumda olanların da 
iıdameıi hayatlarını temııin liçdn Ikemdilerine maaş b ağlanması vicdami ve sosyal ıhar vazi'fe telâkki edil-
mıeiktedir lki, ,bu düşünceye 'sayın milletvekili arkadaşlardan her han'gi hiiımıniin dalhi (olamaz) di
yeceği asla varit değildir. 

Kanunların ihtiyaçlar (karşısında çııkarılıması ve gerektiği ızaıman değiştinilımesi vatandaşın hak
ikini ıkorumak yönünden 'adalete uygun düşeceği cihetle esasen sayıları pek ıaız 'olan bu gibilere 
snaaş hağlamması âgin yukarda 'baıhsi gecem ikanunıda laşağıldaflai şekilde değişjklıilk yapılmasını Yü
ce Meclislimize aırz ve teklif öderiz. 

Saygılarımızla. 
Ertuğrul Akça Nevzat Şener 

Manisa Milletviefeili Amasya Miilıeftveklii 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in 5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanu
nunun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından sonra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

(2/548) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 8162 •• 04927 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun yetmişdördüncü maddesinin dördüncü fikrasmdan sonra bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyejt .Senatosu Başksaiiıı 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

5434 »sayılı 'T. O. Emekli iSandığı (Kanununun yetmişdördüncü maddesinin dördüncü fıkrasın
dan sonra (bir tfıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifimi ve Igerekçesini ekli olarak sunuyorum.. 

Lâzım gelen işlenilin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksolcy 

GEREKÇE 

5434 ısayılı 'T. C. Emekli Sandığı Kanununun 74 ncü '»maddesinde babasından aylık almakta 
olan erkek evlât, malûl olacak olursa aylığı kesilmiyor, (rjâkin aylığı kesilmiş veya hiç aylık bağ
lanmamış olan erkek evlât sonradan nıâlûl duruma düşerse artık hiçbir bak tanınmıyor. 

Meselâ : İ5434 [sayılı 'Kanunun 75 İnci maddesinde ise, evli olan 'kız çocuklar babalarının ölümün
den sonra boşanır veya dul kalırsa, babalarından aylık bağlanıyor. 

Aylıkları 'kesilen iveya (hiç aylık bağlanmamış olan erkek evlâtlar; sonradan çalışamıyacak ka
dar malûl 've tmuhtaç duruma düşerlerse tekrar aylıklarının bağlanması (sosyal adalet icabıdır. 
Bu noksanlığın giderilmesi için ilişik kanun teklifi hazırlanmıştır. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 5 . 2 . 1968 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/548 
Karar No. : 29 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, (5434 sayılı T. C 'Emekli (Sandığı Ka
nununun 74 (ncü maiddesinin 4 ncü fıkrasından sonra bir Ifıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, il
gili 'bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik (ve müzakere iedildi. 

Millet Meclisi (S. Sayım ; 890) 
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Gerekçede arz ve izah lolunan hususlar, komisyonumuzca da [uygun mütalâa edilerek teklif, 
noi maddede yapılan değişiklikle kaibıü 'edilmiştir. 
Havalesi (gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
'Maliye Komisyonu 

Başkanı ıSözcü 
Çankırı (Burdur Ankara Aydın 

T. Akman F. Kırbaslı A. Dallı N. Menteşe 

Çorum 
İV. Yücer 

'Erzurum 
G. Karaca 

-Gaziantep 
N. Sarıca 

Maraş 
V. Pirin çcioğlu 

Çorum 
II. İncesulu 

Tekirdağ 
H. Ba§ol 

İSTANBUL SENATÖRÜ MEBRURE AK^ 
SOLEY'İN KANUN TEKLİFİ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
74 ncü maddesinin dördüncü fıkrasından sonra 
yeni bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 74 ncü maddesinin dördüncü 
fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Babasından almakta olduğu aylığı kesilmiş 
olan veya hiç aylık bağlanmamış olan erkek 
evlât sonradan çalışamayacak kadar malûl 
ve muhtaç duruma düşerse, Emekli Sandığına 
yazılı müracaatını takibeden ay başından iti
baren aylık bağlanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihte yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
74 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Kanunun 74 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Almakta oldukları aylıkları kesilen veya 
ölüm tarihinde aylığa müstehak olmayan er
kek çocuklardan sonradan malûl ve muhtaç du
ruma girenlere, sandığa müracaatlarını ta
kibeden aybaşından itibaren aylık bağlanır 
ve gerekirse 68 nci maddeye göre düzeltme ya
pılır. ı 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

ay-

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

Millet Meclisi (S. Sayısı : 890) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 24 . 1 . 1969 

Esas No: 2/743 
Karar No: 21 

Yüksek Başkanlığa 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akca'nm, 6122 sayılı Kanu
nun 4 neü maddesiyle değişik 5434 sayılı Kanunun 66 neı maddesinin (b) fıkrasında değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik 
ve müzakere edildi : 

Yapılan görüşmeler sonunda; kanun teklifinin başlığının değiştirdim esine, maddeye uygulaıma-
daki kolaylığı sağlamak için açıklık veri İmcisine, iştirakçi veya emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü 'aylığı almakta ilçen, ölenlerin ölüm tarihinde aylığa müs'talhafc Inıluıiımıyan ve 'aylığı kesil
dikten sonra malûl kalan erkek çocukların da bulunduğu bunlai'in da müracaat ve sızlanmaları 
göz önüne alınarak, eşiitllik ve adalet ilkelerine uygun olarak sosyal güvenlik yardımından yarar
landırılmaları maksadı mülâhaza edil erek, yeni bir hüküm vaz'edilımesine ve geçici maddedeki : 
Bu kanunun yayımı tarihinden önce ek birinci (5434 sayılı Kanunun geçici 28 nci maddesine gö
re toptan ödeme yapılmış veya yapılacak karı ve çocuklar dâhil) ve ikinci maddeler kapsamına 
ginmiş olanların da bu hükümlerden yararlanmalarına, Komisyonumuzca 'karar verildi. 

Teklif yapılan bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek, üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komüsyonıı Başkanı ve Kâtip 
bu rapor Sözcüsü Binlgöl 

Çankırı Mehmet E. Oündoğdu 
T ahir Akman 

Balıkesir Bolu Uoruım 
Adnan Akın Hasan Özcan IIilmi İncesulu 

Ur "al 
I» ellice Boran 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Karar No. : 226 9 . 5 . 1969 
Esas No. : 2/743, 2/548 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu 'Komisyonumuza havale 'buyu ulan, Amasya Millctvelkili Nevzat Şener ve Ma
nisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, (6122 sayılı Kanunun 4 ncü 'maddesiyle değişik 5434 sayılı 
.Kamınun 66 neı maddesinin (B) fıkrasında değişik!i.k yapılması hakkında kanun teklifi), ve ön ha
valesi uyarınca 'Maliye Komisyonunca teklif hakkında hazırlanan rapor, T. O. İUmekli iSandığı Ge
nel Müdürlüğü ile (Maliye (Bakanlığı temsilcileri d,n de «kalıklıkları İBirleişiımde görüşüldü. 

5434 sayılı 'Kanunun 66 neı maddesinin (113) fıkrası uyarınca Emelkli 'Sandığı /iştirakçilerinden 
fiilî hizmet 'müddetleri 15 yıl ve daha fazla olan1 arın ölümleri halinde dul ve yetimlerine aylık 
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bağlanmakta, 15 yıldan 'az hizmeti olan iştirakçilerin ölümleri 'hailinde ise toptan ödeme yapıl
maktadır. 

Teklif, bu ıkabîl kimselerin toptan ödeme ile ellerine geçen cüz'i miktardaki parayı günlük ih
tiyaçlarına sarf ederek, ımütebaki yıllarını türlü zaruret Ve yoksulluk: içerisinde geçirdiklerinden 
bahisle, yetim ve dul (maaşına müstahak olabilmek için ifiilî hizmet ydı tabanının (5) yıl olarak 
tesbitiyle, 'bankasının yardımı olmaksızın yaşantılarını devaım 'ettiremiyenlere aylık bağlanmasını 
öngörmektedir. Çdk ımahdut sayıdaki bir kısım vatandaşlardan 'teklifteki şartları haiz olanların 
mağduriyetlerini önliyecek olan teklif Komisyonumuzca tüm ıolaralk (kabule şayan mütalâa edilmiş, 

Maliye ''Komisyonunca Ikanun tekniği yönünden uygulamada melhuz tereddütleri izale bakı
mından, 'kanun (başlığını 've başlığa uyularak madde metinlerini de yeniden düzenleme/k suretiyle 
yapılan değişiklik ve ayrıca, ölüm tarihinde aylığa müstahaJk olmıyan veya aylığı kesilen erkek 
çocuklardan, muzdar durumda olanlara da aylık bağlanabilmesi için (Kanuna yeni İbir ek madde 
ilâvesini »uygun 'gören Komisyonumuz Maliye Komisyonunca dlâve edilen »bu ıek madde hükmünü 
kapsıyan, Oumhuriyet (Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'm laynı 'mahiyetteki teklifinin 
cie <bu (teklif ile tevhiden ve görüşmelere, Amasya Milletvekili Nevzat »Şen-er ve Manisa Milletvekili 
Ertuğrul Akça'nm tekliflinin esas alınmasına karar vererek, maddelerin görüşülmesine geçilmiş 
ve teklif Maliye Komisyonunca yapılan değişik şekliyle ve Komisyonumuzca da İEik 1 nci iile Ek 
2 nci ımadde metinlerinde geçen (kovalıyan) deyimi yerine (taıkibeden) deyimini koymak suretiyle 
kabul etmiştir. 

Öncelik 've ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun 'tasviplerine Sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan .Sö>zcü 
Kütahya Zonguldak Antalya Balıkesir 
M. Erez K. D. Sungun II. F. Boztepe S. Koç 

Çanakkale Gümüşane İstanbul İstanbul 
S. İnan S. Ö. San N. Eroğan M. Güven 

Maraş Rize Trabzon Trabzon 
V. Piriçcioğlu E. Y. Akçal E. Dikmen II. Orlıon 

Urfa 
B. Hatko (Boran) 
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Amasya Milletvekili Nevzat 
Şener ve Manisa Milletvekili 

Ertuğrul Akça'nm teklifi 

6122 sayılı Kanunun 4 ncil 
maddesiyle değişik 5434 sayılı 
Kanunun 66 ncı maddesinin 
(B) fıkrasında değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 6122 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesiyle deği
şik 5434 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin (b) fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Devlet memurlarının vefat
larında, geride bıraktıkları 
dul ve yetimlerinden çalışamı-
yacak ve cemiyet içine çıkamı-
yacak kadar aklen ve bedenen 
hasta ve sakat olup vesayet al
tında bulunan ve bu durumla
rı vasilerince tam teşekküllü 
hastane veya okul hastanesin
den alınacak raporla tevsik ile 
birlikte, hiçbir yerden geliri 
(Ana, baba ve akrabadan mi
ras yolu ile kendisine intikal 
etmiş gelir) olmadığı ve ken
disine kanunen bakmakla mü
kellef ana, baba, evlât gibi hal 
ve vakti yerinde yakını da bu
lunmadığı mahkeme yolu ile is-
bat edilenlere, memurun hizmet 
süresinde onbeş yılı doldurmuş 
olma kaydı aranmaksızın fiilî 
hizmet süresinde beş yılı dol
durmuş olması kâfi görülerek 
maaş bağlanır. 

Vefatın işbu kanunun neşri 
tarihinden evvel vukuu halin
de Emekli Sandığınca veya 
Hazinece kendilerine toptan 
ödeme yapılmış olan aynı du
rumdaki dul ve yetimler de bu 
kanundan faydalanırlar. 

Ancak, bu gibilerin toptan 
aldıkları paralar, bağlanacak 
olan aylıklarının dörtte biri ke
silmek suretiyle mahsubedilir. 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa aşa
ğıdaki ek ve geçici maddeler 
eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Fiilî hiz
met süresi 5 yılı doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarihinde, başkasının yar
dımı olmaksımn hayatlarını 
devam ettiremiyecek derecede 
malûl ve muhtaç bulunan dul 
eşleri ile çocuklarına, yazı ile 
Sandığa müracaatlarını kova-
lıyan ay başından itibaren 15 
yıl hizmet süresi üzerinden 68 
nci maddedeki esaslara göre 
dul ve yetim aylığı bağlanır. 

EK MADDE 2. — Ölüm ta
rihinde, aylığa müstahak olmı-
yan veya aylığı kesildikten 
sonra, başkasının yardımı ol
maksızın hayatlarını devam et
tiremiyecek derecede malûl ve 
muhtaç duruma giren erkek ço
cuklara, yazı ile Sandığa mü
racaatlarını kovalıyan ay ba
şından itibaren aylık bağlanır 
ve gerekirse 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nunun yayımı tarihinden önce, 
ek birinci (5434 sayılı Kanu
nun geçici 28 nci maddesine 
göre toptan ödeme yapılmış 
veya yapılacak karı ve çocuk
ları dâhil) ve ikinci madde 
kapsamına girenler hakkında 
da bu maddeler hükmü uygula
nır. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Maliye Ko
misyonunun 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Fiilî hiz
met süresi 5 yılı doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarihinde, başkasının yar
dımı olmaksızın hayatlarını 
devam ettiremiyecek derecede 
malûl ve muhtaç bulunan dul 
eşleri ile çocuklarına, yazı ile 
Sandığa müracaatlarını taki-
beden ay başından itibaren 15 
yıl hizmet süresi üzerinden 68 
nci maddedeki esaslara göre 
dul ve yetim aylığı bağlanır. 

EK MADDE 2. — Ölüm ta
rihinde, aylığa müstahak olmı-
yan veya aylığı kesildikten 
sonra, başkasının yardımı ol
maksızın hayatlarını devam et
tiremiyecek derecede malûl ve 
muhtaç duruma giren erkek ço
cuklara, yazı ile Sandığa mü
racaatlarını takibeden ay ba
şından itibaren aylık bağlanır 
ve gerekirse 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Maliye 
Komisyonunun geçici maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Şener ve Manisa Milletvekili 
Ertuğrul Akça'nın teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu vürütür. 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

..>... »•©-<« 
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