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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 835 
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Tİ 835 :838 
III - GELEN KÂĞITLAR 838 
IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA KSUN USLARI 839,870,920 
1. — İçel Milletvekili H. Cavit Okya-

yuz'un, bâzı Parlâmento üyelerinin adla
rının afyon kaçakçılığına karıştığı yolun
daki bir gazetede intişar eden habere dair 
gündem dışı demeci. 839 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
in, GlMA T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî 
yılı bilançosu ibra edilmediği ve müesse
senin usulsüz ve müessese aleyhine muba
yaalar yaptığı iddiasiyle bir Meclis araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/34) 839: 

841 
3. — Konya Milletvekili Necmettin Er-

bakan'm, «Müşterek Pazar» geçiş döne
mine geçişimizdeki usulsüz ve millî men
faatlere aykırı tutumundan dolayı Hükü
met hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/8) 870:872 
- 4. — Grup başkanvekillerinin, çalışma-

Sayfa 
lara 3 . 8 . 1970 Pazartesi günü akşamına 
kadar araverilmesine dair önergesi 920 

5. — Başkanlığın, Millet Meclisinin 
3 ncü dönem 1 nci yıl çalışmaları hakkın
da açıklaması 920:921 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 841,872 
1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sa
kıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının 14.7.1965 
gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümer eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerinin kaldırılması hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (1/331) (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 841: 

866 
2. — Genel Kadro kanunu tasarısına 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez-
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Sayfa 

keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân 
Komisyonu raporu (1/354) (S. Sayısı : 
228 e İ n c i ek) 866:867 

3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(1/359) (S. Sayısı : 229 a 1 nci ek) 867:869 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu 
personelinin aylık ve ücretlerine dair ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sa
kıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının 14.7.1905 
gün ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen ve Millet, Meclisince 
benimsenmiyen metni hakkında Karma 
Komisvnn rarjoru ile Mîllet Meclisi. Cum-
huvivfit, Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri a/331, 2/297) (S. Sayısı : 200 e 
2 nci ek) 872:876 

5. _ 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 savılı 
1970 yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu rakoruna 
dair Oumhıırivet, Senatosu ve Bütçe K^rma 
Kn-mic-von başkanlıkları tezkereleri fi /364} 
(S. Sayısı : 234) 876:877,922:925 

Sayfa 
6. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 

imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yu
goslavya Federatif Cumhuriyeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/95) (S. Sayısı : 217) 877: 

878.926:929 
7. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-

çal ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 
12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline 
ve bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/145) (S. Sayısı : 220) 878:880 

8. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirtmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Bursa Milletvekili Ka
sım önadım ve 12 arkadaşının, Ziraat 
Odaları ve Ziraat Odaları Birlipi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bir geçici madde eklenmesine ve Sakar
ya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 ar
kadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir
limi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırıl
masına ve adı fferen kanıma bâ?n madde
ler fiVİpnmfisine d^ir karmn teklifleri ve 
Adalet. Tarım ve Plân krtTmsTrrynlâ Tnrlan 
spnilon 4 f»r üverien kıırnln 30 Wn İn rj.*»-
cir.i Komisvoıı raporu (1/333, 2/*0 9. W) 
(S. Sayısı : 223) 880 *87 889:921 

9. — Nafaka alacaklarının yabancı 
memleketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye 
katılmamızın uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/120) (S. Sayı
sı : 216) 887:889,930:933 
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I - GEÇEN TU 

İzmir Milletvekili Kemal önder, memleke
timizin Ortak Pazar'da hazırlık döneminden 
geçiş dönemine intikali dolayısiyle görüş, 
uyarma ve temennilerine dair, 

Elâzığ Milletvekili Ömer Faruk Sanaç da, 
Güney - Doğu, Doğu ve iç - Anadoluda hü
küm süren ve büyük zararlara yol açan kurak
lık v© Hükümetin alması gereken tedbirler 
hakkında gündem dışı demeçte bulundu. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 24 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısı ikinci defa açık oya sunuldu ve 
oyların ayrımı sonumda, taşanının kabul olun
duğu bildirildi,. 

6064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 

Birinci oturum 
içel Milletvekili Cavit Okyayuz, bâzı Parlâ

mento üyelerinin adlarının afyon kaçakçılığına 
karıştığı yolundaki bir gazetede intişar eden ha
bere dair gündem dışı demeçte bulundu. 

Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'm, G-İMA 
TAŞ Müessesesinin 1966 malî yılı bilançosu ib
ra edilmediği ve müessesenin usulsüz ve mües
sese aleyhine mubayaalar yaptığı iddiasiyle bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
okundu ve gündeme alınarak sırası geldiğinde 
görüşüleceği bildirildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı üzerinde Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliklere dair 
Plân Komisyonu raporunun gelen kâğıtlardan 
aJlmarak basılıp dağıtılmasından itibaren 48 
saat geçmeden ve öncelikle görüşülmesi onay
landı. Adı geçen kanun tasarısı üzerinde Cum
huriyet Senatosunca yapılan değişikliklerden 
9 ncu madde dışındaki değişiklikler benimse
nerek bu maddeler kesinleşti. 9 ncu maddenin 
her iki Meclisin ilgili komisyonundan seçi-
(lecek 6 şar üyeden kurulacak bir Karma Ko
misyonda görüşülmesi kabul olundu. 

31 . 7 . 1970 O : 1 

Odaları Birliği Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı 
ve bu konu ile ilgili kanun tekliflerinin mad
deleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Grup Başkanvekillerinin, birleşimin 31.7.1970 
Cuma günü saat 10,30 a bırakılmasına dair öner
gesi kabul olundu ve birleşime saat 19,00 da 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

Genel Kadro kanunu tasarısı ve, 
27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâh

lı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad-

| deler eklenmesi hakkında kanun tasarısı üze-
! rinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği

şikliklerin benimsendiğine dair Plân Komisyo
nu raporlarının gelen kâğıtlardan alınarak 
basılıp dağıtılmalarından itibaren 48 saat geç
meden ve öncelikle görüşülmeleri onaylandı 
ve görüşmeler sonunda raporlar kabul oluna
rak adı geçen tasarıların kanunlaştıkları bil
dirildi. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere birleşime 
saat 13,00 te ara verildi. 

İkinci oturum 

Konya Milletvekili Necmetin Erbakan'ın, 
«Müşterek Pazara» geçiş dönemine geçişimiz-
deki usulsüz ve millî menfaatlere aykırı tutu
mundan dolayı Hükümet hakkında bir gensoru 
açılmasına dair önergesi okundu ve gerekli 
işlemin yapılacağı bildirildi. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâ
zı madelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı üzerinde Cumhu-

II — BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETÎ 

'ANAK ÖZETİ 
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riyet Senatosunca yapılan ve Millet Meclisin
ce benimsenmiyen değişikliğe dair Karma Ko
misyon raporunun gelen kâğıtlardan alınarak 
basılıp dağıtılmasından itibaren 48 saat geç
meden ve öncelikle görüşülmesi onaylandı ve 
Karma Komisyon metni kabul olunarak adı ge
çen kanun tasarlısının kanunlaştığı bildirildi. 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 
Bütçe Kanununa ek kanun tasarısının mad
deleri kabul olunarak tümü açık oya sunuldu 
ve oyların ayrımı sonunda kanunlaştığı bildi
rildi. 

30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzala
nan Türkiye Cumhuriyeti ille Yugoslavya Fe
deratif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
(Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülerek, maddeleri onaylandı ve tü
mü açık oya sunularak, oyların ayrımı sonun
da, kabul edildiği bildirildi. 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 9 
arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi Öncelik ve ivedi
likle görüşülerek kabul olundu. 

Nafaka alacaklarının yabancı memleket
lerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın 

Sözlü sorular 
1. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 

Ankara'daki Çorum Yüksek Öğrenim Tale
be Yurdunun basılma olayına dair sözlü so
ru önergesi, (İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir.) (6/150) 

2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair sözlü soru öner
gesi (Başbakanlığa gönderilmiştir.) (6/151) 

3. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Belediye Başkanı hak
kında verilmiş olan ceza hükmünün tatbik edil
meme sebebine dair sözlü soru önergesi. (Ada
let ve İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir) 
(6/152) 

Yazılı sorular 

1. — Ankara Milletvekili Orhan Bir git'in, 
istanbul ve Kocaeli'de meydana gelen olaylar-

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının, 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek, maddeleri 
onaylandı ve tümü açık oya sunularak, oyların 
'ayrımı sonunda, kabul edildiği bidirildi. 

6064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, 
yapılan görüşmelerden sonra, kabul olundu. 

Grup Başkanvekillerinin çalışmalara 3.8.1970 
Pazartesi günü akşamına kadar ara verilmesi
ne dair önergesi kabul olundu. 

Başkanlıkça Millet Meclisinin 3 ncü dönem 
1 nci yıl çalışmaları hakkında açıklamalarda 
bulunuldu ve sayın üyelere sağlıklı bir tatil 
devresi temennilerinin iletilmesinden sonra, 

1 Kasım 1970 Pazar günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere birleşime saat 19,50 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Ferruh Bozoeyli Ordu 

Menduh Ekşi 

Kâtip Kâtip 
Siirt Ankara 

Zeki Çeliker Kemal Ataman 

dan dolayı Sıkıyönetim Mahkemesine sevk edi
lenlere dair yazılı soru önergesi (Başbakanlığa 
gönderilmiştir) (7/268) 

2. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk'-
ün, halen Hükümetin tasarrufu altında bulunan 
Güneş Matbaacılık T. A. Şiketinin basın organ
ları ile olan münasebetlerine dair yazılı soru 
önergesi, (Başbakanlığa gönderilmiştir) (7/269) 

3. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
1970 bütçe müzakereleri sırasında Bidar Barajı
nın yapımı ile ilgili bir soruya halen cevap ve-
rilmeyiş sebebine dair yazılı soru önergesi, 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir) (7/270) 

4. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
Siirt'in su ihtiyacının karşılanması için ne gibi 
tedbirler alındığına dair yazılı soru önergesi, 
(Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir) (7/271) 

5. — Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay'ın, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı İşletme 

SORULAR 
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Müdürlüğüne bağlı, jeoloji ve sondaj servisleri
nin lağvedileceği haberinin doğru olup olmadı
ğına dair yazılı soru önergesi, (Enerji ve Tabiî 
Kaynaiklar Bakanlığına gönderilmiştir) (7/272) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, bir gazetede yayınlanan yazıya gö
re, tasfiye haline geçen yedi bankadan, Merkez 
Bankasınca dağıtıldığı bildirilen paradan, han
gilerinin ne miktarda istifade ettiğine dair ya
zılı soru önergesi, (Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir) (7/273) 

7. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak 
hudutlan dâhilinde bir konserve fabrikası ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
yazılı soru önergesi, (Sanayi Bakanlığına gön
derilmiştir.) (7/274) 

8. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'in, Uşak 
ili hudutları içinden geçmekte olan Banaz çayı 
ile Gediz çayı üzerinde sulama tesisleri yapılma
sına dair yazılı soru önergesi, (Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir) (7/275) 

9. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, bâzı 
gazetelerde yayımlanan, Uşak Elmalıdere Ca
miî İmamı ile Uşak Müftüsünün yapmış oldu
ğu beyanlara dair yazılı soru önergesi, (Başba
kanlığa gönderilmiştir) (7/276) 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir sendika başkanının polis tarafından döğül-
me iddiasının doğru olup olmadığına dair yazılı 
soru önergesi, (İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir) (7/277) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Çaykara ilçesinde lise öğretiminin 
1970 - 1971 ders yılında başlatılıp başlatılmıya-
cağına dair yazılı soru önergesi, (Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir) (7/278) 

12. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğ-
lu'nun, Gaziantep Devlet Hastanesine montaj 
edilmek üzere gönderilen röntgen cihazının ne 
zaman hizmete gireceğine dair yazılı soru öner
gesi, (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir) (7/279) 

13. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Kilis şehrine, Tibil pasaport kapısın
dan geçiş yapmak için, yolculuk edenlerin hangi 
yoldan yararlandığına dair yazılı soru önergesi, 
(İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir) (7/280) 

14. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Kilis ilçesinde yapılmış bulunan ka
palı spor salonuna dair yazılı soru önergesi, 

(Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilmiştir) 
(7/281) 

15. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Türkiye'de tarımsal araştırma yapan 
enstitülere dair yazılı soru önergesi, (Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir) (7/282) 

16. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, boykota katılan bir öğretmenin, mü
dürlük görevine atanmasının durdurulmasına 
dair yazılı soru önergesi, (Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir) (7/283) 

17. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Antep Fıstığının taban fiyatının tes-
bitine dair yazılı soru önergesi, (Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir) (7/284) 

18. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Kaçakçılığın önlenmesi amaciyle Gü
ney - Doğu Anadolu'da mayınlanan arazilere 
dair yazılı soru önergesi,. (İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir) (7/285) 

19. — Artvin Milletvekili A. Naci Budak'm, 
Yusufeli ilçesi Morkaya köyü hudutlan içinde 
kalan ormanın, işletme gücü olup olmadığına 
dair yazılı soru önergesi, (Orman Bakanlığına 
gönderilmiştir) (7/286) 

20. — Artvin Milletvekili A. Naci Budak'm, 
Yusufeli ilçesi Morkaya köyünde orman yolu 
ile orman işletmesince piyasa için istihsal yapıl
masından dolayı meydana gelen olaylara dair 
yazılı soru önergesi, (İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir) (7/287) 

21. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Frintaş Şirketi yöneticilerinin tutum ve davra-
nışlanna dair yazılı soru önergesi, (Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir) (7/288) 

22. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nm, D.S.I. 
Genel Müdürlüğünün Sivas iline yaptığı yatı
nın harcamalarına dair yazılı soru önergesi, 
(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gön
derilmiştir) (7/289) 

23. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nm, İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde Siirt'e bağlı Per
vari ilçesinde yapılacak hidroelektrik santralı
nın programdan çıkanlma sebebine dair yazılı 
soru önergesi, (Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir) (7/290) 

24. — Siirt Milletvekili Adil Yaşa'nm, Siirt 
merkez ilçesinde bulunan sigortalı işçi sayısına 
dair yazılı soru önergesi, (Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir) (7/291) 
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bakanlığa gönderilmiştir) (7/292) 
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26. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da yapılacak olan 
hastanenin 1970 yılında inşaatına başlanıp baş-
lanmıyacağına dair yazılı soru önergesi, (Çalış
ma Bakanlığına gönderilmiştir) (7/293) 

III — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Üste fiilen taarruz suçundan hükümlü 

îzmir ist. Er. Eğt. Tuğ. sabık onbaşısı iken ter
his edilen 1946 doğumlu Eskişehir Karacaşehir 
köyü nüfusunda kayıtlı Aykut Alpergün hak
kında özel af kanun tasarısı (1/375) (Adalet 
Komisyonuna) 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvelinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/376) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

Teklifler 

3. — Kocaeli Milletvekili Cevat Âdemoğlu'-
nun, Feridun Kandemir'e vatani hizmet terti
binden 1 750 lira maaş verilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/387) (Maliye ve Plân komisyon
larına) 

4. — tçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk 
Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci maddele
rinin yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifi (2/388) (Adalet Komisyonuna) 

5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
1163 sayılı Kooperatifler Kanununda bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bir maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun teklifi (2/389) 
(Adalet ve Ticaret komisyonlarına) 

Raporlar 

6. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkada
şının, 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 200 e 1 nci ek; Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1462) 

7. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkada
şının, 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkında kanun teklifinin Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilen ve Millet Meclisince benim-
senmiyen metni hakkında Karma Komisyon ra
poru ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Komisyon metinleri (Millet Meclisi 

1/331, 2/279; Cumhuriyet Senatosu 1/1132) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 200 e 1 nci ek, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 1462) 

8. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mecli
si 1/374; Cumhuriyet Senatosu 1/1141) (Mil
let Meclisi S. Sayısı 239, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1473) 

»>«-<« 
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BÎRÎNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 137 nci Birle 
simini açıyorum. 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — İçel Milletvekili H. Cavît Okyayuz'un; 
bâzı Parlâmento üyelerinin adlarının afyon ka
çakçılığına karıştığı yolundaki bir gazetede inti
şar eden habere dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız, bugün bir ga
zetede intişar eden ve bâzı Parlâmento üyeleri
nin afyon kaçakçılığına adı karıştığı yolundaki 
haber üzerine gündem dışı bir konuşma talebet-
miştir. 

Bir arkadaşımız da pancar fiyatları ile ilgili 
görüşünü açıklamak üzere gündem dışı söz ta-
lebetmiştir. Yalnız birinci arkadaşımıza, yani 
birinci sırada ifade ettiğim konu hakkında mâ
ruzâtta bulunacak arkadaşımıza söz vereceğim, 
fakat 5 dakika içinde görüşlerinizi lütfen Sa
yın Cavit Tevfik Okyayuz ifade ediniz. 

Buyurun efendim. 
OAVİT OKYAYUZ (içel) — Sayın Baş

kan, çok aziz arkadaşlarım; 
Elimde dünkü tarihli Yenigün Gazetesi var. 

Onun manşetini ve yazıdan yalnızca bir satırı 
size okumak istiyorum: 

«Amerikalı bir yazara göre, Türkiye'de af
yon kaçakçılığını yasama dokunulmazlığı olan 
kişiler yönetiyor.» 

Şimdi yazıdan da bir satırı okuyacağım iz
ninizle: «Türkiye ̂ de afyon kaçakçılığını yöne
ten şebekenin ardında yasama dokunulmaz
lıkları bulunan bâzı kudretli kişiler vardır.» 

Sayın Başkan, 30 Temmuz Perşembe günkü 
Yeni Gazetedeki gerçekten ağır ve üzücü bu hü
kümle yasama dokunulmazlığı bulunan kimse
ler yani biz hepimiz, korkunç bir ithamın altı
na itilmiş bulunuyoruz. 

Hepimizin gönül ve fikir birliğinde aziz say
dığımız, fazilet saydığımız büyük Türk Mille-

Görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

tinin temsilcileri olarak, T>u fazilete böylece ka
ra ve korkunç bir leke sürmek ithamı altında 
kalmak gerçekten azap ve istirap vericidir. 

Ben Türk Parlöımanterlerinin, aziz milletve
killerinin bu türlü hareketler peşinde menfaat 
sağlamak gibi kirli işlere girmiyeceklerine emi
nim ve onların millî ve fikri ahlâk ve güçleri
nin bu türlü rezil işlere karışmalarına engel ola
cağının da mutlak inancı içindeyim. 

Afyon kaçakçılığını Türkiye'de yasama do
kunulmazlığı olan kişiler yönetiyor diyenler, 
yabancı diyarda da olsalar, bu iddialarını is-
padetmelidirler, 

Devlet ve Hükümet, devletlerarası hukuk 
kuralları içinde bütün gücünü kullanarak bu 
iddia ve ithamı tetkik ve tahkik etmelidir. 
Milletin hakiki ve hukukî temsilcisi T. B. M. M. 
nin ışık ışık şeref ve haysiyet dolu âlemi bu 
türlü karanlık bir hükmün kara ve korkunç bir 
ithamın altında kalamaz ve kalmamalıdır. Çün
kü gerçekte bu ithamın altında kalan büyük 
Türk Milletinin millî haysiyetidir. 

Ben Hükümetin ve Meclis Başkanlığının bu 
mevzua lâyık olduğu ehemmiyeti vererek bu 
iddianın üzerine dikkatle ve alâka ile eğilece
ğine eminim. Bu emniyet duygusu içinde neti
ceyi güvenle bekliyor, Sayın Başkanı ve değer
li arkadaşlarımı büyük bir hürmetle selâmlıyo 
rum. (Alkışlar.) 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, 
Gima T. A. §. Müessesesinin 1966 malî yılı bilan
çosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsız ve 
müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddiasiyle 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/34) 
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BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar arkadaşı- I 
mız bir Meclis araştırması önergesi vermiştir, 
bunu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Ba-şkanhğına 
Gima T. A. Ş. ile ilgili olarak müessesenin 

1966 malî yılı bilançosu ibra edilmediği ve mü
essesenin usulsüz ve müessese aleyhine muba
yaalar yaptığı bu yüzden müessesenin malî bir 
çıkmaza doğru sürüklendiği yaygın halde Türk 
kamu oyunu ilgilendirir bir hale gelmiştir. Bu 
yönden aşağıda arz ve izah edilen hususlar
da bir Meclis araştırmasının açılmasını Anaya
samızın 88 nci maddesine göre arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 
Gima T. A. Ş. memleketimizde gelişen eko

nomik hayatın yarattığı çeşitli zorluklan gi
dermek her gün artan hayat pahalılığı karşısın
da başıboş bırakılan fiyatların ağırlığı altında 
ezilen vatandaşlara yardım ve ciddî bir reka
beti temin gayesiyle kurulmuş olan ticari bir 
müessesedir; Gima T. A. Ş. bir taraftan halkı
mıza ucuz, temiz, kaliteli ve bol miktarda yiye
cek temin etmek diğer taraftan müstahsilin 
malını değer fiyatla satın alacak ve böylece 
ekonomik vazifede denge unsuru olacaktır. Ku- I 
ruluş gayesinde müstahsil ile müstehlik arasın- j 
da en iyi ayarlama yapan müessese olarak hal- I 
kımıza örnek çalışma göstermesi icabeden bir 
mıüeessesedir. Hiç şüphe yok ki, Gima T. A. Ş. 
halka, halkı ezmeden onların her türlü yiyecek 
ve giyecek hattâ Devlet Müesseselerinin her 
yönden ihtiyaçlarını giderecek emtiayı temin 
etmesi rasyonel bir düzen içinde çok iyi bir or
ganizasyonla sağlanacağı da şüphe götürmez 
bir gerçektir. Ticari müeesseseler gibi kârını 
düşünmekle beraber halkın itimadını, güvenini 
sağlıyacak normal fiyatların içinde malların 
satılmasını da gözden uzak tutmıyacaktır.. Bü
yük şehirlerde dar ve sabit gelirli memur, işçi, 
küçük esnaf ve halk kütleleri alış - verişte 
kontrolsüzlük fiyatlardaki keyfilik yüzünden 
bugün gerçekten çok müşkül şartlar içinde 
hayatlarını idame ettirmektedirler. İşte bu küt
lelerin sığınağı, dayandığı ve fahiş fiyatla satış 
yapan müesseselere karşı onları normal fiyata 
zorlayıcı satış yapmak durumunda olan Gima- | 
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nm maalesef bugün masraflara keyfi idareye 
sürüklendiğinde acı bir gerçektir, Malî gücünü 
yitiren müesseselerin kısa zaman içinde itibar 
ve itimadını da kaybedecekleri normal bir eko
nomi kaidesidir. Millî Türk ekonomisine hizmet 
etmek için kurulmuş ve teşkilâtlanmış olan Gi-
mamn içinde bulunduğu malî çıkmazdan kurta
rılması ve tekrar daha güçlü bir şekilde, halkın 
hizmetine girmesi en büyük temennimiz olduğu 
cihetle bu müessesenin malî yönlerindeki usul
süz ve kanunsuz eylemlerin tesbiti için mutlaka 
bir meclis araştırmasına ihtiyaç vardır. Esasen 
Gima T. A. Ş. nin 1966 malî yılı bilançosunun 
ibra edilmemiş olması idare meclisi üyelerinin 
her birine ayrı ayrı çalışmax odaları ve sekre-
terya bürolarının kurulması seçilmiş olan bir 
üyenin idare meclisi üyeliğinden istifa etmesi 
mubayaaların muayyen kimselerden yapılması, 
malların günden güne kalitesinin bozulması bu
na rağmen fiyatların yükselmesi ve suiistimal 
ididalannın yaygın hak söylenmesi Gima üze
rine gölge düşürmüştür. Bu yönden: 

1. — Gima T. A. Ş. ne alman toplu malların 
bugüne kadar kimlerden satınalındığı ve firma
ların tesbiti. 

2. — Satınalınan malları veren firmalar dı
şında daha müsait tekliflerle daha iyi mal ve
rilmesi hususunda yapılan tekliflerin incelenip 
tesbiti. 

3. — Gima T. A. Ş nin idare meclisinin 
31 . 1 . 1968 gün ve 29/2 sayılı kararı ile daha 
evvel Ziraat Bankası müfettişleri tarafından 
Gimanın işlerini tetkik ederek hazırlanan rapo
run yeniden gözden geçirilmesi ve icabında Gi
manın lüzumlu evraklarına başvurmak suretiy
le yeniden bir rapor hazırlanması için görev
lendirilen profesör Jale Siyah, Avukat Sefer 
Eronat, Dç. Dr. Kemal Dal ve Dç. Sedat Üna-
lan tarafından hazırlanan geniş raporda Gdma'-
nm ticari işlerinin çok kötü yürütüldüğü ve bu 
işleri yürütenlerin cezai mesuliyeti taşıdıkları
nı bunların hakkında kovuşturma yapılmasına 
dair mütalâa beyan etmişler mesul olan şahıs
ların isimlerini de tek tek saymışlardır. Ayrıca 
raporlarında Sinan Kuran adında birinde Gi-
manm halen 6 milyon lira gibi bir alacağın bu
lunduğunu da işaret etmişlerdir. Bu rapor ge
reği bugüne kadar da yerine getirilmemiş, ida
re meclisleri bu raporda belirtilen hususların 
üzerine sünger çekmek cihetine gitmişlerdir. 
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Gima'nın yaptığı ticari işlerde ve Gima'nın 
işlemesinde görülen cümle usulsüzlüklerde ve 
yolsuzluklarda geçici müdürler kurul ve idare 
meclisleri başkan ve azalarını müteselsilen ve
kâlet akdinde vekilin müvekkile karşı olan so
rumlulukları ve G-ima memurlarının da yolsuz
luğa iştirak edenlerinin hukukî yönden hizmet 
akdine malî ve cezai yönden muhatabolmaları 
gerekir. Bu hususla ilgili her türlü ididalarında 
malî ve muhasebe yönünden tesibiti için. 

4. G-ima ihalelerini Sinan Kuran adında bi
riyle yaptığı işlerde ekseriya kendi adına alma
yıp Sinan Kuran'a bırakmış bir taraftan da bir 
nevi resmî müesseselerin inhisarı olan bir işi Si
nan Kuran paylaşmıştır. 792 sayılı Koordinas
yon kararının Gima'ya sağladığı menfaatleri 
dışarı çıkarmış, şahsın cebine yollamıştır. Üçün
cü devrede Sinan Kuranla yapılan işlerin port
resi 24 milyona yakındır. Sinan Kuranla yapı
lan ticari işlerde birinci derecede Sinan Kuran 

V — GÖRÜŞİ 

i, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun 
kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara Mil
letvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşının 
14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kı
sım hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun 
teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meulisi Plân Komis
yonu raporu (1/331) (S. Sayısı : 200 e 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Bütçe 
Plân Komisyonu Başkanvekili Sayın Erol Yıl
maz Akçal'm bir önergesi var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlarda bulunan : 
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve teklifleri (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek), 

(1) 200 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

muhatap gösterilmiştir. Bu yüzden işin finans
man hacmi dışardan malın alınış fiyatı ve teslim 
yerinde yapılan işlerden G-ima tamamen haber
siz kalmıştır. Kâr hesabı ve malın teslimi mas
raflarının miktarı yalnız Sinan Kuran'in beya
nına dayanılarak tahakkuk ettirilmiştir. Sinan 
Kuran'in bonoları ödenmemiş borçları kabarmış 
olmasına rağmen Sinan Kuran'a Gima devamlı 
şekilde para ve iş verilmesinde tereddüt göster
memiş bu yüzden de müesseseyi zarara sokmuş
tur. Raporda geniş ve detaylı şekilde gösterilen 
hususların aydınlığa kavuşması müesseseyi kur
tarmak ve iflâstan önce gerekli tedbirlerin alı
nabilmesi için bir Meclis araştırmasının açıl
ması memleket ve millî ekonomi yönünden (za
ruridir. Bu yönden Meclis araştırmasının açıl
masını arz ve talebediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önerge bilgilerinize sunulur. 

Önerge hakkında gerekli işlem yapılacaktır. 

LEN İŞLER 

2. 'Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı, (S. Sayısı : 29 a 1 nci ek) 

3. 'Genel kadro kanunu tasarısı (S. Sayısı 
228 e 1 nci ek) in gündeme alınmasına ve 48 saat 
geçmeden görüşmelerinin bütün işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanvekiü 
Rize 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
önergede üç ayrı tasarı bir arada teklif edilmiş. 
Biz bunları sırası ile oylarınıza arz edeceğiz. 

Bunlardan bir tanesi 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı hükümlerini değişti
ren kanun tasarısı ile ilgilidir. Bu 1 nci sıradaki 
kanun tasarısının - basılıp dağıtılmıştır - 48 sa
at geçmeden görüşmesinin yapılması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım; şimdi öncelikle gö
rüşülmesine karar verdiğiniz kanun tasarısı, 
Cumhuriyet Senatosundan bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılarak gelmiş bir tasarıdır. Deği
şiklik yapılmış olan maddeler komisyonumuzda 
incelenmiş, bunlardan bir tanesi hariç, diğerle-
rindeki değişiklik komisyonumuzca benimsen
miştir. Bu benimsenmiş olan Cumhuriyet Sena
tosu metinlerini madde madde okutup, müzake
re açıp, oylarınızı istiyeceğim. 

Bunlardan birincisi 4 ncü maddedir. 4 ncü 
maddeyi okutuyorum : 

657 sayılı Devlet memurları Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı 
dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücret

lerine dair Kanun 

Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde 
bulunma yasağı : 

Madde 28. — Devlet memurları Türk Tica
ret Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayıl
malarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz
lar. Ticari mümessil veya ticari vekil, veya ko
lektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette 
komandite ortak olamazlar. Ticaret ve sanayi 
müesseselerinde görev alamazlar. Devlet me
murlarının üyesi oldukları yapı veya tüketim 
kooperatiflerinde yönetim ve denetim görevleri 
ile 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 
5 ve 6 ncı maddesi, 8 . 10 . 1968 tarihli ve 1066 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri bu ya
saklamanın dışındadır. 

Yukardaki fıkrada gösterilenler dışında ka
lan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin 
Devlet memurları tarafından yapılamıyacağı 
kurumların kuruluş kanunlarına, yoksa bu ka
nuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yönet
meliklerinde gösterilir. 

Eşleri, reşidolmıyan ve mahcur olan çocuk
tan yukardaki fıkralarda gösterilen faaliyetler
de bulunan Devlet memurları bu durumu 15 
gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle 
yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Okunmuş olan bu maddeyi Ko
misyonumuz benimsemiştir. Söz istiyen arkada
şımız var mı Yok. 

I Benimseme hususunu oylarınıza sunuyorum; 
| Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 

madde kesinleşmiştir. 
Madde 9. — 657 sayılı Devlet memurları Ka-

! nununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
j ğiştirilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 
| Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda 

çalıştırılan Devlet memurlannm sınıflan aşağı
da gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 

yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören 
ve bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara gir-
miyen Devlet memurlan genel idare sınıfını teş-

i kil eder. 
Bu sınıfta : 

I a) İlkokul ve dengi okullar mezunlan 16 
ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
11 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olan
lar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunlan 13 ncü 
i derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 
I nci derecenin son kademesine kadar yükselebi-
i lirler. 

d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 

meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve 
mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, mü
hendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, 
teknik öğretmen okullanndan mezun olup da 
öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde 
çalışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sa
yılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, 
fen memuru, tekniker, teknisyen ve emsali tek
nik unvanlara sahibolup en az orta derecede 
meslekî tahsil görmüş bulunanlar teknik hiz
metler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim gören

ler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe baş
lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 

I yükselebilirler. 
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b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okul
lardan mezun olanlar ile 3437 sayılı Kanuna 
göre tütün eksperi yetiştiren okullardan me
zun olanlar 11 nci derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yük
sek tekniker yetiştiren okullardan mezun olan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlar
dan mühendis ve mimar sıfatını almış olanlar 
10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre
nim yapmış olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenler
den Devlet memurluğuna girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest 
olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa 
edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu 
işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine 
girmek istiyenlerin teknik hizmetlerde geçen 
süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 87 nci maddesinin 
(a), (b), (c) ve (ç) fıkralarında sayılan mües
seselerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan 
sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayı
larak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas ola
cak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve atanma
da kazanılmış hak sayılmaz,. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığı
nı geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağ
lığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 
tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim Dev
let Memurları ile bu hizmet sahasında çalışan 
yüksek öğrenim görmüş fiaikaterapist, ebe hem
şire, sağlık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, 
biyologlar, psikologlar, diyetçiler, sağlık mühen
disi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, 
hemşire, köy ebesi, hemşire yardımcısı (Fizik 
tedavisi, lâtooratuvar, eczacı, diş, anastezi, rönt
gen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı 
ve toplum sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık me
muru, sağlık savaş memuru hayvan sağlık me
muru ve benzerleri sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derece

nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından 
mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

d) 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademe
sinden 4 yıl yüksek öğrenim görmüş olanlar 
10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe baş
larlar, ve 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim gör
müş olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kademesin
den işe başlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hiz
metine girmeden önce yurt içinde veya yurt 
dışında mesleklerini serbest olarak veya bu ka
nuna tabi olmıyan müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu şekilde çalı
şarak tekrar Devlet memuriyetine girenlerin bu 
hizmetlerde geçirdikleri sürelerin 3/4 ü (196 
nci maddede belirtilen şekilde tesbiıt edilecek 
mahrumiyet bölgelerinde en az üç yıl çalışacak 
olanların tamamı) memuriyette geçmiş sayıla
rak her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı 
bir derece yükselmesine esas olacak şdkilde de
ğerlendirilir. 
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Bu şekilde değerlendirilecek hizmıe yılı süre
sinden sadece öztel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atan
mada kazanılmış hıak sayılmaz. 

Ancak, T. O. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarınla tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son Ikademe aylı
ğını geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurum

larda eğitim ve öğğretim vazifesiyle görevlendi
rilen öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta: 
ia) Özel Kanunuma göre ilkokul öğretmen

liği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin 
son kademesin© kadar yükselebilirler. 

b) Özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi ve gerekse yüksetk dereceli öğretim mües
seselerinde öğretim görevi yapmak niteliğini ta
şıyanlar 10 ucu derecemin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

©) Üniversiteler dışında Ikalan yüksek öğ
retim müessselerinde öğretim görevi yapanlar 
10 ncu derecenin 1 nci kademesinden işe baş
larlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, do-
çenler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına 

göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıt
lı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yet
kilini haiz olan Devlet memurlarını kapsıar. 

Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinde iş© başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hikmetleri sınıfı* özel kanunlarıma gö

re çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan 
ve dinî görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 nci derecenin ilk kademesinden, imam - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademe

sinden işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 
11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler Ve 
Kur'an kursu öğretmenleri 10 ncu derecenin, 
vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son 'kademe
sine kadar yükselebilirler. 

b) İmam - hatip okulunun 1 mci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 
4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) İmam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan. imam - hatipler 13 ncü derecenin 
iljk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derece
min son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fa
kültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komi

ser muavini, komiser, başkomiser, emniyet mü
fettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri ve em
niyet ımüdürü ve emniyet müdürü sıfatını ka
zanmış emniyet mensubu Devlet memurlarını 
kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul 

mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci, 
komiser muavinleri, komiserler, başkoımiserler, 
emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olan
lar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe bas
iti rlar ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son 
fon kademesine, komiser muavinleri, komiser
ler, Ibaşkomiserler, emniyet müfettişleri, polis 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 6 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
bunlardan polisler 7 nci , komiser muavinleri 
ve komiserler 6 nci, başkomiserler, emniyet 
müfettişleri, polis müfettişleri ve emniyet âmir-
Itri 5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet mü
dürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları 
1 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı Ihizmetler sınıfı, kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak mü-
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racaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek 
hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıt
ma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatla
rını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak 
veya tedavi kurumlarında hastaların ve hasta
nelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hiz
metleri yapmak veya kurumlarda koruma ve 
muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardım
cı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel 
bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak 
üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmet
leri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü mad
denin (c) bendinde tanımlananların dışında ka
lanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 ncı derecenin ilk 
kademesinden başlar ve 11 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
A) 
a) ilkokul, ortaokul, lise ve bunların dengi 

okulları bitirdikten sonra, memuriyete girme
den önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan 
meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimlerini 
başarı ile tamamladıkları her yıl için bir kade
me ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
tsonra Devlet memurluğuna girmeden önce 
yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi gö
renlerin başariyle tamamladıkları her öğrenim 
yılı için bir kademe ilerlemesi Tıpta uzmanlık 
belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında dok
tora yapanlara bir derece yükselmesi uygula
nır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğ
renim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara 
bir, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğ
renim dallarında doktora yapanlara iki kademe 
ilerlemesi uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri 
sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek 
öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezun 
olanların 4 yılı aşan başarılı her Öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik 
Hzmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 yıl
dan fazla yüksek öğrenim gerektiren yüksek 
okullardan mezun olanların 5 yılı aşan başarılı 
her 'öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uy
gulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alman; bakanlık müfettiş yar
dımcıları, 'maiyet memurları, dışişleri meslek 
memurları, maliye hesap uzman yardımcıları 
vfi bankalar yeminli murakıp yardımcılarının 
özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapı
lacak yeterlik sınavında başarı göstererek mü
fettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli 
murakıplığa, dışişleri meslek memurluğunda 
ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart 
koşulan bir dereceye atanmaları esnasında ve 
bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ay
rıca bir derece yükselmesi uygulanır. 

f) Devlet memuru iken,̂  girişteki öğrenim 
derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi 
tamamlıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 
S6 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derece
lerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu ka
nunun 68 nci maddesinde yazılı derece yüksel
mesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki 
görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (b) 
ve (c) bendlerindeki hükümler saklıdır. 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kade
melerinden işe başlıyanlarla yukarki (a), (b), 
(c), ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine ka
deme ilerlemesi uygulananların, kademe ilerle
mesine tekabül eden süreleri 68 nci maddede 
derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörü
len sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıf

ları mensuplarından Yasama Meclislerinde asli 
ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, un
van, derece, intibak ve diğer bilumum özlük 
haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
divanlarına aittir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
okunmuş olan maddeyi Komisyonumuz tetkik 
etmiş ve benimsememiştir. Madde hakkında 
sözü olan?.. Yok. 

Benimsememe hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Benimsen
memiştir. 

Böyle olunca, bu madde için bir karma ko
misyon kurmak gerekmektedir. Anayasa gere
ğince, bu karma komisyonun her iki Meclisten 
eşit adedde üyeden kurulması icabediyor. 

Her iki Meclisten seçilecek 6 şar üyeden 
12 kişiüik bir karma komisyon kurulması hu-
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susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Ve bu metin 
karma komisyonun tetkikine sunulmuştur, ile
ride Karma Komisyona intikali gereken husus
lar zuhur ederse, bunlar da aynı komisyona ve
rilecektir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 16. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48 nci maddesinin (B) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(B) Özel şartlar : 
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ncı ve 41 

nci maddelerde belertilen öğretim ve eğitim ku
rumlarının birinden diploma almış olmak. 

2. Görev ve çalışma yönetmeliklerinde be
lirtilen diğer şartları haiz bulunmak. 

BAŞKAN — Bu maddeyi Komisyonumuz 
benimsemiştir. Söz istiyen .. Yok. 

Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 27. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştMlmiştir : 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapıl
ması : 

Madde 65. — Kurumlar, sınıflarının her de
recesindeki kademe ilerlemesini yılda üç defa 
aynı tarihte alınacak toplu onayla yaparlar. 

Toplu onayın hangi tarihlerde alınacağı Ma
liye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince 
birlikte tesbit edilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz Cumhuriyet 
Senatosunca olan değişikliği benimsemiştir. Be
nimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, madde kesinleşmiştir. 

Madde 28. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Derece yükselmesinde süre ve usul : 
Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerinden 

gayrı bir derecedeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir ^alt derecedeki memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul me
zunları 5, ortaokul ve dengi, liıse ve dengi okul
lar mezunları 4 yıl) bulunmuş bu derecenin 3 
ncii kademe aylığını (ilkokul mezunları 5, orta
okul ve dengi, lise ve dengi okullar mezunları 
4 ncü kademe aylığını) fiilen 1 sene almış, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği gö
rev için kuruluş kanunlarına yoksa bu kanuna 
göre hazırlanacak görev ve çalışma yönetme
liklerinde belirtilen nitelikleri ihraz etmiş, 

e) Sicil bakımından bir üst dereceye yük
selebilecek nitelikte olduğu kurumun «Değer
lendirme Kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 

Olanlar «yeterlik veya yarışma seçmesi» 
veya «yeterlik veya yarışma sınavı» nida ba
şarı gösterdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (ye
terlik veya yarışma sınav) larınm genel esas
ları Devlet Personel Dairesi tarafından hazır
lanacak bir tüzükle belirtilir. Kurumlar bu tü
zük esasları içinde yönetmelikler yapabilirler. 

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki 
kadrolara, derece yükselmelerindeki süre kay
dı aranmaksızın tâyinindeki usule göre daha 
aşağı derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabil
mesi için, memurun en az 10 yıl 13 . 12 . 1960 
tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sine tabi kurumlarda çalışmış, yasama organı 
üyeliğinde bulunmuş olması ve tâyin olunaca
ğı görev işin gerekli nitelikleri kazanmış bu
lunması şarttır. 

Bu suretle üst dereceye atanan memurlar 
bu görevlerde kaldıkları sürece atandıkları 
kadronun aylığını alırlar. Bu gibilerin atandık
ları kadro aylığı emekli aylığının hesabında ve 
başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak 
sayılmaz. Bunların atandıkları üst kadrolarda 
geçirdikleri her yıl 1 kademe ilerlemesi ve her 
3 yıl bir derece yükseltilmesiıne esas olacak şe
kilde değerlendirilir. 

BAŞKAN — 28 nci madde ile ilgili deği
şikliği komisyonumuz benimsemiştir. 

Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş 
ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 30. — 657 sayılı Devlet • Memurları 
Kanununun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 
Madde 71. — Memurların sınıflarının gös

terge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf 
değiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf 
değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için 
bu kanunda veya kuruluş kanunlarında, yok-
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sa bu kanuna göre hazırlanacak görev ve ça
lışma yönetmeliklerinde belirtilen niteliklere 
sahibolmaları ve girecekleri dereceler için açı
lacak sınav veya seçmeyi kazanmış bulunma
ları şartır. 

Bu durumda eski sınıfının derecesinde elde 
ettiği kademe ilerlemesi ve işgal ettiği son ka
demede geçirdiği süre yeni sınıfındaki karoya 
intibakında dikkate alınır. 

BAŞKAN — 30 ncu madde ile ilgili Cumhu
riyet Senatosunca yapılmış olan değişiklik ko
misyonumuzca benimsenmiştir. 

Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş 
ve 30 ncu madde kesinleşmiştir. 

Madde 36. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların ter
hislerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvazzaf 
askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına 
alınanlardan terhislerini mültaakıp tekrar Dev
let memurluğuna girmek istiyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada 
iktisalbetmiş oldukları derecedeki bir kadroya 
öncelikle atanırlar ve bunların muvazzaf as
kerlikte geçen ısüreleri atandıkları kadroda 
kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlen
dirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrıl
madan önce işgal ettikleri kadroda kazandık
ları kademe ilerlemeleri ayrıca göz-önünde 
bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile 
askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı (ilk
okul mezunları için 5 yılı, ortaokul, lise ve 
bunların dengi okullar mezunları için 4 yılı) 
aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi 
ettikleri zaman, bu derecede kademe ilerleme
si yapılmak suretiyle değerlendirilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
komisyonumuz benimsemiştir. 

Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Benim, sayın komisyondan ve Hükümetten 
bir ricam var; biz burada okurken ve muame
le yaparken hatalı hareket edebiliriz. Müza
kerelerin takibe dilmesi icabetmektedir. Sizi 
konuşturanlara da, sizlere de bu ricayı yap
mak durumundayım. 

Şimdi, 36 ncı maddeden sonra 37 nci mad
deye geçiyoruz. 37 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 37. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Dev
let memurluğuna girenlerin kademe intibak
ları : 

Madde 84. — Muvazzaf askerlik görevini 
yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atanan
lar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvaz
zaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tas
dikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak 
ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle 
derece yükseltilmesinde de değerlendirilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
de komisyonumuz benimsemiştir. Söz istiyen? 
Yok. 

Benimseme hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş 
ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 38. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

ıSeferde veya talim ve manevra için hazar
da silâh altına alınanların askerlik süreleri
nin kademe ve derece intibakları : 

Madde 85. — Devlet memurlarından muvaz
zaflık hizmeti dışında talim ve manevra mak-
sadiyle veya seferde silâh altına alınanların 
kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre için
de derece yükselmesi gerektiğinde terhisle
rinden sonra açık kadro bulunması ve sınav 
veya seçmede başarı göstermeleri şartiyle si
lâh altında geçen süreleri yükselecekleri üst 
derecenin kademesinde dikkate alınır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
de komisyonumuz benimsemiştir. 

Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş, madde kesinleşmiştir. 

Madde 39. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığı 
verilmek suretiyle bir göreve vekâlet şartları : 

Maadde 86. — Bir görevin Devlet memur
ları eliyle vekâleten yürütülmesi halinde maaş-
sız vekâlet asıldır. 
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Ancak, bu kanuna tabi kurumlarda malî, 
nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan sayman ve 
sayman mutemetlerinin çeşitli suretle izinli ve
ya geçici görevle görevlerinden ayrılmış olma
ları veyalhut görevden uzaklaştırılmış bulun
maları veya bu görevlere ait kadroların boşal
ması halinde aynı veya alt derecedeki memur
lardan vekâlet maaşı verilmek suretiyle atama 
yapılabilir. 

İBu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan ve
ya serbest olarak meslek icra eden veteriner ve
ya hayvan sağlık memurları, veterineri veya 
hayvan sağlık memuru bulunmıyan belediyele
rin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu. 
hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle il
gili kadrolara vekâlet maaşı verilmek suretiy
le atanabilirler. 

Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek me
mur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yüksek 
okulların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (yaz 
tatili hariç), tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, 
veteriner, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
açıktan vekil atanabilir. 

BAŞKAN" — Değişiklik Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. 'Söz istiyen?.. Yok. 

Benimsenmeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş, madde kesinleşmiştir. 

Madde 43. — Ö57 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden 
atanmaları : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi 
istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet memur
luğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları sınıfta 
boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini 
taşımak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta 
oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin ay
nı kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci 
madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer 
bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da atana
bilirler. 

Devlet memuru veya emekli veya müstafi 
iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden ve
ya yasama organı üyesi iken emekli olanlardan 
tekrar seçilemiyenler veya Seçim Kanunu gere
ği istifa edip yasama organı üyeliğine seçilemi
yenler yasama görevi sona erenler ile dışardan 

atanmış 'bakanlardan tekrar Devlet memurluğu
na dönmek istiyenler bu maddenin 6 nci fıkrası 
hükmüne göre iktisabettikleri memuriyet dere
cesindeki açık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktisabettikleri derecede açık 
bir kadro bulunmaması halinde rızalariyle daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları müm
kündür. Ancak, müktesep haklarına muadil de
receden bir kadronun boşalması halinde bu yer
lere tâyin hakları saklıdır. 

Yukardaki fıkrada yazılı şartlara göre tâyin
leri yapılamıyanlara açık maaşları tam olarak 
ödenmeye devam olunur. Bunların açık aylığı 
almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emekli
liklerine tam olarak sayılır. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacak
lar girecekleri derece için bu kanunda öngörü
len sınav veya seçmeye tabidirler. 

Yasama görevinde ve bakanlıkta geçirilen 
her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir 
derece yükselmesine esas olacak şekilde değer
lendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun 
diğer hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
de Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsen
meyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş, madde kesinleşmiştir. 

Madde 50. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 147 nci maddesinin (B) ve (E) 
bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı 
maddeye aşağıdaki (ı'G) bendi eklenmiştir. 

(!B) (Sözleşmeli ücreti : Bu kanunun 4 ncü 
maddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan per
sonele, sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

(E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tabi ku
rumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim 
kurumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluş
larda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan 
öğretmenlerle öğretim üyelerine ve diğer Dev
let memurlarına belirli bir öğretmenlik kadro
suna ait aylıktan ders saati itibariyle ödenen 
parayı, 

G) îş güçlüğü ve riski zammı : Hayat ve 
sağlık için tehlike veya çalışma şartları bakı
mından güçlük arz eden veya normalin üstün
de gayret sarfını gerektiren görevler için yö
netmelik hükümlerine göre ödenen parayı. 
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BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
de Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsen
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 62. — ı057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

İstisnai memurluklardan ayrılanların duru
mu : 

Madde 163. — İstisnai memuriyetlere : 
a)( !Bu kanuna tajbi kurumlardan atanmış 

olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri 
takdirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş ol
dukları süre, bu kanunda derece terfii için be
lirtilen esaslara göre girebilecekleri yeni dere
cenin tâyininde normal derece terfii sürelerine 
karşılık sayılır. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık 
sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiin
de dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 
nci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, baş
ka bir sınıfa girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan 
atananlar, bu kanuna tabi kurumlarda bir göre
ve atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memu
riyete geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara 
göre ve girilecek derecenin sınav veya seçmesi
ni başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerle
mesine sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümle
ri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
de Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsen
meyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 63. — Millet Meclisi metninin 63 
ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca metinden 
çıkarılmıştır.) 

BAŞKAN — Bu madde metinden çıkarıl
mak suretiyle vâki değişiklik de Komisyonu
muzca benimsenmiştir. Benimsenme hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 63. —057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Vekâlet aylığına hak kazanma : 
Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve 

başladıkları tarihten; 

B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenler
den aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 
günden fazla devam eden süre için, bu sürenin 
bitimini takibeden işgününden, başka kurum
lardan vekâlet ettirilenlerle, öğretmenlik, öğ
retim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczası, mühendis, 
veteriner, hayvan sağlık memurluğu, köy ve 
kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet et
tirilenler işe başladıkları tarihten itibaren hak 
kazanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üyeliği, 
tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteriner, 
hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imam
lığı. kadrolarına vekâleten atananlar hariç, di
ğer boş kadrolara 0 aydan fazla vekâlet aylığı 
verilmez. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsen
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 04. — ©57 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir göreve vekâleten atananlara vekalet 
edilen görevin dâhil olduğu sınıftaki memuriye
te giriş derecesinin ilk kademe aylığının üçte 
ikisi, öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabiplik, diş 
tabipliği, eczacılık, mühendislik, veterinerlik, 
hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imam
lığı kadrolarına açıktan vekâlet edenlere, sınıf
larının bu görevler için tesbit edilen memuriye
te giriş derecesinin ilk kademe aylığı verilir. 
Bulundukları mahalden gayri bir mahalde bir 
göreve vekâlet suretiyle atananlara Harcırah 
Kanununun geçici görevle başka mahalle gön
derilenlere ait hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
de komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsen
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 05. —057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 176 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştü4 : 

Ders ve konferans ücretleri : 
Madde 176. — 89 ncu madde gereğince ken

dilerine ders görevi verilenlere ders veya kon
ferans saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe 
kanunlarında gösterilir. 
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BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleş
miştir. 

Madde 66. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Fazla çalışma ücreti : 
Madde 178. — Günlük çalışma saatleri dı

şında, fazla çalışılan süreler hakkında bu ka
nunun 99 ncu maddesinin son fıkrası hükmü uy
gulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azlığı ne
deniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve 
dolayısiyle fazla çalışmalarının izinle telafisine 
imkân olmıyan meslek mensuplarına fazla çalış
ma ücreti ödenebilir. 

Hangi meslek mensuplarına ne miktar fazla 
mesai ödeneceği her yıl Ibütçe kanunlarında gös
terilir. Ve uygulama ilgili kuruluşların görüşü 
alınarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanacak bir yönetmelik
le düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili değişikliği Ko
misyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve madde 
kesinleşmiştir. 

Madde 67. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 190 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir" : 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 
Madde 190. — Devlet memurlarının ek sos

yal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer 
ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, ta
sarruflarını yurt kalkınmasına yararlı olacak 
verimli sahalarda değerlendirmek üzere bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir 
yıl içinde çıkarılacak özel bir kanunla «Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu» kurulur. 

Kurum bütün Devlet memurlarını kapsamı
na alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki 
3 . 1 . 1961 gün ve 205 sayılı Kanuna tabi Dev
let memurları bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan 
aylık tutarlarının % 5 i hu kurum için kesilir. 

Halen bu kanunun kapsamına giren kurum
lara ait dinlenme kampları ilerde Memur Yar
dımlaşma Kurumuna devredilmek üzere müşte
rek bir idareye tevdi olunur. 

Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı 
olduğu merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
bir tüzükle tesbit olunur. 

BAŞKAN — Bu maddedeki değişiklik Ko
misyonumuzca benimsenmiştir. Benimsenme hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... *Kabul edilmiş ve madde kesinleş
miştir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, bundan sonra 71 nci maddeye kadar bütün 
ileride de bu şekilde maddeler var; sadece mad
de numaraları değişmiştir. Bu sebeple okunup 
okunmaması hususunu takdirlerinize arz ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim maddeler okunacak
tır. Zaten çok zaman kaybedecek de değiliz, 
vaktimiz de müsaittir. 

68 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 68. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 191 nci ve 192 nci maddeleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu değişiklik de Komisyonu
muzca benimsenmiştir. Benimsemeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 69. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Devlet memurları için konut : 
Madde 193. — Devlet memurlarının lüzum 

ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihti
yaçları, İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edi
lerek Bakanlar Kurulunca onanacak program
lar gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl 
konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan 
karşılanır. 

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenle
nil. 

BAŞKAN — Değişiklik Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. Benimsemeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleş
miştir. 

Madde 70. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 196 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne za
man, hangi hallerde ve görevlerde, ödenek ve
rileceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu öde
nek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme 
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usulü şekil ve şartları Başbakanlık Devlet Fer- j 
sonel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar 
Kurulunca onanacak bir yönetmelikle tesbit olu-
nuı\ 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
de Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimse
meyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 71. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun VI ncı kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

İşgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük 
zamları : 

Ek Madde — Hayat ve sağlık için tehlike 
veya çalışma şartları bakımından güçlük arz 
eden veya normalin üstünde gayret sarfını ge
rektiren veya eleman temininde müşkülât çeki
len görevler için işgüçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zamları ödenir. Bu zamların mikta- I 
rı ve hangi memurlara verilebileceği, meslek ni
telikleri, çalışma şartları, teminlerinde ve hiz
mette tutulmalarında güçlük bulunması ve ben
zer hususlar nazara almmak suretiyle tesbit 
edilir. 

Uygulama ilgili kuruluşların görüşü alına
rak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai
resi tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle I 
düzenlenir. 

Hangi görevler için ne miktar işgüçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük samları ödeneği 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. I 

Hangi görevler için ne miktar işgüçlüğü ve 
riski zammı ödeneği her yıl bütçe kanunların- I 
da gösterilir. I 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu I 
maddedeki en son fıkra hataen basılmıştır ve I 
esasen okunmamıştır. Ellerinizdeki basılı kâ- I 
ğıtlarda hataen basılmıştır ve okunmamıştır. I 
Esa3 madde onun dışındaki kısımdadır. 

Bu maddeyi de Komisyonumuz benimsemiş- I 
tir. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmi- I 
yenler... Kabul edilmiş ve madde kesinleşmiştir. 

Madde 72. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 214 ncü maddesi aşağıdaki şekilde I 
değiştirilmiştir. 

Kurumların memurlarını hizmet içinde ye
tiştirme esasları : 

Madde 214. — Devlet memurlarının yetişme- I 
lerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve da- | 
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ha ilerild görevlere hazırlamak amaciyle uygu
lanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Dai
resi tarafından ilgili kurumlarla birlikte hazır
lanacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür. 

BAŞKAN — Bu maddeyi de Komisyonumuz 
benimsemiştir. Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş ve madde ke
sinleşmiştir. 

Madde 73. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 235 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Kaldırılmak suretiyle yapılmış 
olan bu değişikliği de Komisyonumuz benimse
miştir. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 74. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun VIII nci kısmının sonuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

BAŞKAN — Bu 74 ncü madde içinde dört 
tane ek madde vardır. Komisyonumuz tamamı
nı benimsemiştir. Fakat ayrı ayrı oylarınıza su
nulacaktır. 

Geçici süreli görevlendirme : 
Ek Madde 1. — Bu kanuna tabi memurlara, 

13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici sü
reli olarak görev verilebilir. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak 
görevlendirilen memurların kadroları ile ilişki
leri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve 
emeklilik hakları devam eder. 

BAŞKAN — Ek madde 1 Komisyonumuzca 
benimsenmiştir. Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici süreli görevlendirme şartları : 
Ek Madde 2. — Geçici süreli görevlendirme 

yolu ile başka bir görevle çalışan memurlar hak
kında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ek madde 1 e göre görevlendirilen me
mur, hem kendi sınıf ve meslekinin ve hem de 
geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mev
zuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katma bütçeli kurumlar dışın
da, bir kurumda geçici süreli olarak görevlen
dirilen memurlar aylıklarını gittikleri yerlerin 
bütçelerinden alırlar ve geçici süreli görevlen
dirildikleri kadronun aylık ve diğer hakların
dan yararlanırla!'. 

c) Geçici görevlendirme memurun muvafa
kati. ile olur ve 2 yılı geçemez. 
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d) Geçici süreli görevlendirme, yalnız 7 nci 
ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görev
ler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlen
dirmenin memurun mesleki ile ilgili olması şart
tır. 

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Per
sonel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili 
bakanlıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek 
karariyle yapılabilir. Geçici süreli görevlendir
menin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, si
cil ve sair hususlar tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Benimsenen değişikliği oyunu
za sunuyorum. Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3. — Bu kanun konusu ile ilgili 
hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda 
yer alır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 4. — Bu kanunun 59 ncu madde
sindeki «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si» ibarelerinden sonra «Memurluklarına» keli
mesi ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu ayrı ayrı 
kabul ettiğiniz ve 74 ncü maddenin içinde bu
lunan dört geçici maddenin tamamını 74 ncü 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 75. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 94 ncü maddesinin birinci fıkrası
nın sonuna aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir. 

Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen 
mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu 
terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, 
yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme is
teğinde bulunulmuş sayılır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 76. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 1 ve 2 nci maddeleri kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili benimseme
yi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(Madde 77. — Cumhuriyet Senatosunca me
tinden çıkarılmıştır.) 

i BAŞKAN — Bu 77 nci madde Cumhuriyet 
Senatosunca metinden çıkarılmıştır. Bu suretle 
yapılan değişiklik de Komisyonumuzca benim
senmiştir. 

I Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 77. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şe-

I kilde değiştirilmiştir : 
I İntibak işlemlerini yapacak merci : 
I Geçici Madde 4. — İntibak işlemleri, bu ka-
I nunun geçici 22 nci maddesi gereğince kurulan 
I İntibak Komisyonunun tesbit edeceği genel 
I esaslar içinde bu kanunun hükümlerine göre ku-
I rumlannca yapılır. 

I BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
I de Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi 
I Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I Madde 78. — 657 sayılı Devlet Memurları 
I Kanununun geçici 5 nci maddesi aşağıdaki şe-
I kilde değiştirilmiştir : 
I Memurların intibakında malî esaslar : 

I Geçici Madde 5. — Bu kanuna tabi kurum-
I lardaki memurların bu kanunda belirtilen nite-
I lik ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıf-
I lann derece ve kademelerinde alacakları aylık 
I tutarları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen ay-
I lık tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan zam 
I ve 819 sayılı Kanunla verilen avansın da eklen-
I meşinden sonra elde edilecek miktardan aşağı 
I olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerle-
I mesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilin-
I ceye kadar, ödenmekte devam olunur. 
I Bundan başka; 
I 1. 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesine gö-
I re istihdam edilenlerden, bu niteliğin bulunma-
I dığı yeni kadrolara atanan, (İntibak sırasında 
1 aym görevde kalmak şartiyle), 
i 2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin 
i ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrola-
I ra atanan (intibak sırasında aynı görevde kal-
| makşartiyle), 
] 3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun-
I la değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası 

ile 1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan 
aradaki farkı Bakanlar Kurulu karan ile taz-

| minat olarak almakta iken yeni kadrolara ata-
] nan, 
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4. S656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanun
la değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi de
ğiştiren 30 . 5 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kad
roların 1, 2 veya 3 üst derece aylığını kaza
nılmış hak olarak alanlardan, yeni kadrolara 
atanan, 

5. özel kanunları gereğince, tazminat, öde
nek (temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis 
edilen belirli görevlerden yeni kadrolara ata
nan, 

Memurların bu kanunda belirtilen nitelik ve 
diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların dere
ce ve kademelerinden alacakları aylık tutarla
rı, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları 
aylık tutarlarından veya aylık ve 1 . 3 . 1970 
tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olun
muş tazminat, ödenek toplam tutarlarından aşa
ğı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve dere
ce yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar 
ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emek
liliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonun
da girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu 
madde gereğince ödenebilecek olan farkın top
lamıdır. 

Bu farklar, tamamiyle kalkıncaya kadar, her 
yıl bütçelerinde belirli tertiplere konulacak öde
neklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Bu madde ile değişikliği de 
Komisyonumuz benimsemiştir. 

Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 79. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 6 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakında malî esaslar: 
Geçici Madde 6. — Bu kanuna tabi kurum

larda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
göre istihdam edilen daimî hizmetlilerle bütçe
lere ekli (S) cetveline dâhil kadrolarda çalışan
ların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şart
lara göre girecekleri sınıfların derece ve kade
melerinde alacakları aylık tutarları, 7244 sayı
lı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarına, 263 
sayılı Kanunda yapılan zam ve 819 sayılı Ka
nunla verilen avansın da eklenmesinden sonra 
elde edilecek miktardan aşağı olduğu takdirde, 
aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yük

selmesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmek
te devam olunur. 

(Millî İstihbarat Teşkilâtında 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine göre istihdam edi
len daimî hizmetlilerin bu kanunda belirtilen 
nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıf
ların derece ve kademelerinde alaoakları aylık 
tutarları eski kadrolarında fiilen almakta ol
dukları ücret ile 644 sayılı Kanuna göre aldık
ları tazminat, ödenek ve tayın bedeli toplam tu
tarlarından aşağı ise, aradaki fark, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilin
ceye kadar ödenmekte devam edilir.) 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
de Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 80. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esas
lar : 

Geçici Madde 7. — Bu kanuna tabi kurum
larda 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine gö
re bütçelerin masraf tertiplerinden alman kad
rolarda istihdam edilen geçici hizmetlilerden bu 
kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartları taşı
yanlar halen bulundukları kadrolarda aldıkları 
ücretler ne olursa olsun yeni derecelerinin ilk 
kademe aylıklarını alırlar. 

BAŞKAN — Değişikliği kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 81. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intiba
kında malî esaslar : 

Geçici Madde 8. — Bu kanuna tabi kurum
larda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
na bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hiz
metlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik perso
nel yönetmeliği» ne göre alınan yevmiyeli kad
rolarında çalışan personelden bu kanunda belir
tilen nitelik ve diğer şartlara göre girebilecek
leri sınıfların derece ve kademelerinde alacak
ları aylık tutarları, 4/10195 sayılı Kararname
ye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye 
tutarından aşağı olduğu takdirde, aradaki fark 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiy
le giderilinceye kadar ödenmekte devam olu
nur. 

— 853 — 
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BAŞKAN — Komisyonca benimsenmiştir. 
Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 82. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyonca vâki değişikliği 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 83. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve tek
nik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hiz
metlerinin değerlendirilmesi : 

Geçici madde 12. — Halen sağlık hizmetleri 
ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Dev
let memuriyetine girmeden önceki hizmetleri, 
sınıfların tesisi ile ilgili 36 ncı maddenin II nci 
teknik hizmetler sınıfı ve III ncü sağlık hizmet
leri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki 
esaslara göre değerlendirilir. 

Bu değerlendirme, aynı şekilde Parlâmento
da bulunan sağlık ve teknik hizmet sınıfları 
mensupları için de uygulanır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gire
cekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe aylı
ğını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek geçici 
2 ve ek geçici 3 ncü madde hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 84. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde ça
lıştırılan personele uygulanacak malî hükümler: 

Geçici madde 13. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki Kanun hükümlerine göre sözleşme 
ile çalışmakta olan sağlık personeli aynı görev
de kaldığı sürece bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre derece ve kademelerinde 
alacakları aylık tutarı, eski kadrolarından fii
len almakta oldukları mahrumiyet şartları taz
minatı ve seyyar hizmet tazminatı dışında ka
lan sözleşme ücretlerinden aşağı ise. aradaki 
fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam 
olunur. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 85. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 14, 15, 17, 18 ve 19 ncu mad
deleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Kaldırılmak suretiyle yapılmış 
olan değişikliği Komisyonumuz benimsemiştir. 
Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürür
lüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin 
yürürlükte kalacağı : 

Geçici madde 20. — 32 ve 33 ncü maddedeki 
yönetmelikler, 49 ncu maddedeki tüzük. 50 nci 
maddedeki tüzük, 79 ncu maddedeki yönetme
lik, 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci maddedeki 
yönetmelik, 107 nci maddedeki yönetmelik, 
112 nci maddedeki yönetmelik, 121 nci madde
deki tüzük, 123 ncü maddedeki tüzük, 125 nci 
maddedeki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 
178 nci maddedeki yönetmelik, 179 ncu madde
deki yönetmelik, 190 ncı maddedeki tüzük, 193 
ncü maddedeki tüzük, 194 ncü maddedeki yö
netmelik, 196 ncı maddedeki yönetmelik, 210 
ncu maddedeki yönetmelik, 211, 212 ve 213 ncü 
maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönet
melikler, 214 - 217 nci maddelerdeki yönetme
likler ve eğitim genel plânı, 223 ncü maddedeki 
yönetmelikler, 231 nci maddedeki tüzük ve yö
netmelikler, VI ncı kısmın sonuna eklenen ek 
maddede adı geçen iş güçlüğü ve riski zammı
na ilişkin yönetmelik, 

Altı aylık süre içinde düzenlenip yürürlüğe 
konuluncaya kadar bu hususlara dair yürür
lükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
de benimsenmiştir. Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsemeyi 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 87. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 21 nci maddesi kaldırılmıştır. 
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Madde 88. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

İntibak Komisyonu : 
Geçici madde 22. — Bu kanun hükümlerine 

göre yapılması gerekli intibakın genel esasları
nı tesbit etmek üzere kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Maliye Bakanlığından 3 ve Devlet 
Personel Dairesinden 3 temsilcinin katılmasiyle 
«Devlet Memurları Kanunu İntibak Komisyo
nu» adı ile bir komisyon kurulur. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince 
yapılması gerekli intibak ile ilgili her türlü in
celemeyi yapabileceği gibi komisyonda kurum
ların memur ve müstahdemlerini geçici olarak 
çalıştırabilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
de Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimse
meye iştirak edenler... Etmiyenler... Benimseme 
kabul edilmiştir. 

Madde 89. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun geçici 23 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 23. — İlkokul mezunu olma
yıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ma
aşlı kadrolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cet
vellerinden alman kadrolarda çalışmakta olan
ların intibakları durumlarına göre ilkokul me
zunu olanlar gibi yapılır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Benimseme 
kabul edilmiş, madde kesinleşmiştir. 

Madde 90. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir : 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsemeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Benimseme kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 90 ncı madde 
içindeki bütün ek geçici maddeler ve tümü iti
bariyle 90 ncı madde Komisyonumuzca benim
senmiştir. «Benimsenmiştir», sözlerini tekrar 
kullanmadan bunları okutup oylarınıza suna
cağım. 

Ek geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 
Sınıflara intibak : 

Ek geçici madde 1. — Bu kanuna tabi ku
rumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalı
şan personelden bu kanunun 4 ncü maddesinin 
(A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri 
ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yap
tıkları görev göz önünde tutularak sınıflara 
dâhi! edilirler. 

BAŞKAN — Ek geçici 1 nci maddeyi benim
semeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Aylıklı ve barem içi ücretlilerin derecelere 
intibakı : 

Ek geçici madde 2. — Ek geçici 1 nci mad
de gereğince sınıflar içindeki derecelere intibak 
aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi 
kadrolarında çalışmakta olanlardan halen : 

Kadro aylığı 2 000 lira olanlar 1. dereceye 
» » 1 750 » » 2. » 
» » 1 500 » » 3. » 
» » 1 250 » » 4. » 
» » 1 100 » » 5. » 
» » 950 » » 6. » 
» » 800 » » 7. » 
» » 700 » » 8 . » 
» » 600 » » 9 . » 
» » 500 » » 10. » 
» » 450 » » 11. » 
» » 400 » » 12. » 
» » 350 » » 13. » 
» » , 300 » » 14. » 

intibak ettirilirler. 

a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1, 
2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü 
maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edile
cek kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu 
kadrolar şahıslarına münhasır olmak üzere mah
fuz tutulur. Şahsa münhasır olan kadrolar, her 
hangi suretlte boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1. 2 ve
ya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar, kadro
larına tekabül eden derecelere intibak ettiril
mekle beraber, aldıkları 1, 2 veya 3 üst derece 
aylık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk 
kademe aylıkları kendilerine ödenir. 
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Ancak, yapılacak intibakta halen bulunduk
ları [kadroda bir üst derece aylığı alanlardan 
îstiyenler, kadro derecelerinde kalmak suretiy
le kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

Bu gibiler, 36 ncı madde ile tesis edilen sı
nıflardaki tahsil derecesine £we varılacak en 
üst dereceyi aşmamak saatiyle ve 68 nci madde
nin (b) ve (e) fıkraları uyarınca, aldıkları ay
lıklara muadil kadroları ihraz etmeleri halinde 
kademe ve derece ilerlemelerine tabi olurlar. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösteril
mek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tab
losunda müktesep haklarının tekabül ettiği de
recelere intibak ettirilirler. 

d) istisnai mevkilerde olanların fiilen al
dıkları kadro aylık veya ücret derecelerine 
eşit derecelere intibakları yapılır. Bunlardan 
işgal ettikleri kadrolarda 1, 2 veya 3 üst de
rece iaylık veya ücret alanlar, kadrolarına eşit 
derecelere intibak ettirilmekle beraber hakla
rında yukarflri (b) bendi hükümleri uygula
nır. 

ihtisas kadrolarında bulunanların intibak
ları ise ihtisas kadrosunun görevini fiilen yap
makta olanlar kadro aylık veya ücret derece
leri üzerinden, kadro görevini fiilen yapmıya-
rak bir başka görevde çalışanlar ise emekliya 
esas olan aylık veya ücret dereceleri üzerinden 
yapılır. 

Ancak, 1 Mart 1970 tarihinden sonra ihtisas 
mevkilerine atananlardan daha önce ihtisas 
mevkii sayılan bir kadroyu işgal etmekte olan
ların intibakı eski kadro dereceleri üzerinden 
ve yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde 
yapılır. Daha önce ihtisas mevkii sayılan bir 
kadroyu işgal etmiyenleriın intibakı ise emekli
liğe esas olan dereceleri üzerinden yapılır. 

Bu bemd uyarınca kadro aylık veya ücret 
dereceleri üzerinden intibakları yapılanlar di
ğer memuriyetlere nakillerimde ve tahvillerinde 
müktesep hak teşkil etmemek üzere, intibak, 
ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığı ken
dileri için müktesep hak teşkil edinceye kadar 
verilmeye devam olunur. 

İhtisas kadrolarına intibakı yapılanlar bu 
kadronun görevi dışında bir görevde çalıştırı
lamazlar. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edil
dikleri derece aylığı ile müktesep haklan olan | 

derece aylığı arasındaki farkı tazminat olarak 
veya diğer suretle alanlar, bulundukları kad
ronun muadili olan derecenin ilk kademesine 
intibak ettirilirler. Bu dereöeler kendileri için 
müktesep hak teşkil edinceye kadar intibak et
tirildikleri derecenin ilk kademe aylığını al
maya devam ederler. 

f) Aylık barem içi kadrolarda görev yap
makta olanların daha önce bu kanun kapsamı
na giren kurumlarda (D) ve (E) cetveli kad
rolarında ve yevmiyeli teknik personel statü
sünde geçirilmiş ve daha önceki intibaklarda 
dikkate alınmamış süreleri ayrıca intibakta ek 
geçici 3 ncü maddesi hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilir. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 
Başkan, müsaade ederseniz sayın komisyondan 
bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Sayın 

Başkan, bu ek geçici 2 nci madde uzun olduğu 
için Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikli
ği iyi takibedemedik. YainiE su hususun ko
misyon tarafından açıklığa kavuşturulmasını 
istirham edeceğim : 

Bu intibak maddesi hükümlerine belediye
ler, özel idareler ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinde çalışanlar da dâhil midir? 

BAŞKAN — Buyurun, sayın komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKiLt 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Dâhildir 
efendim,. 

BAŞKAN — Ek geçici 2 nci maddede yapı
lan değişikliği komisyonumuz benimsemiştir. 

Benimsemeyi.. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Hizmetlerin derecelere intibakları : 

Ek geçici madde 3. — 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesi kapsamına giren kadrolarda 
çalışanların intibakları 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde 
emekli keseneklerine esas olan derecelerine gö
re yapılır. 

Bu kadrolarda çalışanların daha önce bu 
kanun kapsamına giren kurumlarda (E) cetve
li kadrolarında veya yevmiyeli teknik perso
nel statüsünda geçirdikleri ve daha önceki in
tibaklarda dikkate alınmamış hizmet süreleri 
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de bu madde hükümleri çerçevesinde ayrıca 
nazara alınır. 

3656 »ayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce bütçelerin (E) cetvellerine dahil masraf ter
tiplerinden alınan ücretli kadrolarda çahşımak-
ta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna 
atanmaları gerek! görülenlerden barem kanun
larına tabi olanların intibakları ek geçici 2 nci 
madde esasları dâhilinde, barem dışı olarak 
istihdam edilenlerin ise, tahsil durumları iti
bariyle girebilecekleri dereceye 3656 sayılı Ka
nuna tabi kurumlarda geçen müddetlerinin her 
üç senesi için bir derece verilmek suretiyle in
tibakları yapılır. 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadro
larında çalıştırılanlar hakkında da yukarıki 
fıkradaki intibak hükümleri uygulanır. 

Büitçe kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gös
terilen kadrolarda çalıştırılanların intibakları 
633 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hü
kümlerine göre yapılır. 

Bu kanun ek geçici 2 nci maddesinin (a) 
bendi hükmü yukardaki fıkralara girenler 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici 3 ncü maddedeki de
ğişiklik de Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edülmiştir. 

Yevmiyeli Teknik Personelin derecelere 
intibakı : 

Ek 'Geçici Madde 4. — Bu kanun yürürlü-
girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hiz
metlerde çalıştırılacak yevmiyeli Teknik Per
sonel Yönetmeliği» gereğince istihdam olu
nanlardan 36 nci maddede yazılı teknik per
sonel sınıfına girmek niteliğinde olanların Dev
let hizmetinde ve dışında geçen teknik hitzmet 
«üresinden Devlet hizmetinde ve 657 No. lu 
Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesi
nin (a), (b), (c), ve (ç) fıkralarında zikredi
len müesseselerde geçen müddetin tamamı ve 
gtri kalan sfürenin 3/4 ü toplamı memuriyette 
geçmiş sayılarak bu sürelerin her yıl bir ka
deme ilerlemesinle ve her üç yılı bir derece yük
selmesine esas alınmak suretiyle yeni derecele
re intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 
36 noı maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 

girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hiz
metler sınıfına girmek niteliğinde olup da tek
nik hizmetle ilgili görevi fiilen yapmıyonlarm 
Genel İdare hizmetleri sınıfına intibakları yu-
karki esaslara göre yapılır. Şu kadar ki, fiilen 
teknik hizmet yapmakla beraber bu kanunun 
36 nci maddesinde teknik hizmetler sınıfına gi
rebilmek için öngörülen meslekî eğitim şartını 
halis bulunmıyanların bu sınıfa intibaklarında 
meslekî eğitim kaydı aranmaz. 

Yukardaki esaslara göre intibakı yapılan 
personelin snltıbak ettiği derece ve kademe 
Emekli Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmûyenler... Kabul edilmiştir. 

Kademelerde ve kaideme içinde intibak : 
Ek Geçici Madde 5. — Ek geçici 1, 2, 3 ve 

4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece inti
bakı yapılanların, girdikleri sınıf ve derece
lerdeki kademelere intibakları; intibaklarına. 
esas olan kadrolarda geçirdikleri süre esas 
alınmak ve bu sürenin her yılı için bir kademe 
verilmek suretiyle yapılır. 

Bulundukları derecedeki hizmet süreleri 
farklı olanların derece içindeki her hizmet yılı 
bir kademe ve artan yıl kesirleri girdslkleri ka
demede geçmiş sayılır. 

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı de
recelere intibak ettirilenlere, intibak ettiril-
dVderi derecenin son kademe aylığı verilir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 özel idareleri ve belediyeler memurları : 
Ek Geçici Madde 6. — 11 özel idareleri ve 

belediyeler bütçelerinde veya bunların kur
dukları birliklerden aylık veya ücret alanlarla, 
bu kurumlarca 4/10195 sayılı Bakanlar Kuruhı 
Kararma bağlı yönetmelik gereğince yevmi
yeli olarak istihdam edilen personel hakkında, 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye ka
dar, 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 
3656 sayılı kanunlarla bunların ek ve tadille
rinin kendileri ile ilgili hülcümlerinin uyguan-
masına devam olunur. Ancak; 

A) 11 özel idareleri belediyeler hizmetle-
ıVıin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Ka
nunun 36 nci maddesi ile tesis edilen sınıflar
dan kadrolar alırlar. 

Bv kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 
nci maddelerinde yazılı hususları dikkate ala-
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cak şekilde tanzim edilerek İçişleri Bakanlığı 
aracılığı ile Devlet Personel Dairesine gönderiılir 
ve Devlet Personel Heyetinin kararı ve Ba
kanlar Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) Söz konusu kurumların, bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra 657 sayılı Ka-
nnun 36 nci maddesâade tesbit edilen sınıflara 
ayrılan memurları Devlet memurları için bu 
Kanunda tesbit edilen intibak hükümlerine gö
re, (A) fıkrasında belirtilen şekilde alman 
kadroların derece ve kademelerine intılbak et
tirilir. 

C) 11 özel idareleri ve belediyeler me
murlarının aylık miktarlarının tesbitinde bu 
kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır. 

657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, ka
deme ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre 
yükselinebilecek en yüksek dereceler hakkın
daki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü mad-
desiiiid son fıkra hükmü bu kurumlar personeli 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyle ilgili değişikliği Ko
misyonumuz benimsemiştir. Beninılsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, sav
cı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları : 

Ek Geçici Madde 7. — (Anayasa Mahkeme
si asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâkim
lik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu 
meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay 
ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı 
ve savcı yardımcıları) hakkında kendi özel ka
nunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı 
Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556 sayılı Hâkimler, 
44 sayılı Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Da
nıştay, 832 sayılı Sayışjtay kanunları ile 3656 
sayılı Kanuna ek ve tadillerinin aylık ve öde
neklerle ilg.V.i hükümleri hariç, diğer hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur ve bu ka
nunla Devlet memurlarına sağlanan diğer hak
lardan faydalanırlar. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili benimseme
yi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek Geçjüi Madde 8. — Anayasa Mahkemesi 
raportörleri ile hâkimlik ve savcılık meslekin
de bu meslekten sayılan görevlerde bulunanla

rın ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları 
ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, 
fiilen almakta bulundukları aylıklarının de
recelerinin gösterge tablosunda, tekabül et
tiği derecelere intibak ettirtmek suretiyle he
saplanır. 44 sayılı Kanunun 18 nci maddesi
nin son fıkrasındaki geçici raportörlere iliş
kin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerinsin testoiti, intibakla
rını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre 
esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bâr 
kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl 
kesirleri girdilileri kademede geçmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, 
ıbi:inci sınıf hâkim ve Bavcılarla, Danıştay ve 
Sayıştay kanunlarına göre 1 nci derece kad
roda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci de
recesinin son kademesi olan 1 000 göstergesine 
intibak edenler ve aylık ödemeleri bu gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas alınarak ya
pılır. 

Hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu mes
lekten sayılan görevlerde bulunanların, Anaya
sa Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve 
Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı 
yardımcılarının aylık ödemeleri; 10, 9, 8 ve 
7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o 
kademenin gösterge. rakamına ilâve edilecek 
100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o kademenin gösterge rakamına 
ilâve edilecek 160; 3, 2 ve 1 nci derecelerim, ka
demelerinde bulunanlara o kademenin göster
ge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından son
ra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas tutularak ya
pılır. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik 
de benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3959 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek 
ve tadillerine tabi kurumlar : 

Ek Geçici Madde 9. — 3659 sayılı Kanunla 
ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerine tabi olan kurumların (Et ve Balık 
Kurumu ve Petrol Ofiai dâhil) personeli hak
kında kendi özel kanunları yürürlüğe gidinceye 
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kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri 
ile özel kanunlarındaki hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin 
aylıüdannın hesabımda aşağıdaki esaslar uygu
lanır. 

A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itübaren hizmetlerinin 
gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 
35 nci maddedeki esaslar dairesinde kadrola
rını tesbilt ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının 
hesabında bu kanuna ekli (1) sayılı gösterge 
tablosu esas alınır. 

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara gi
riş ve hizmette derece yükselmeleri ve kade
me ilerlemeleri ve öğrenim derecelerine göre 
yükselebilecekleri en yüksek dereceler husu
sunda kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceler
den alınabilecek kadrolar genel ve katma büt
çeli kuruluşlarda bu derecelere tahsJö edilmiş 
kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz önün
de bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar 
Kurulu tarafından tesb3t edilir. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
Komisyonumuz benimsemiştir. Benimsemeyi ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mrAir. 

Ek geçici madde 10. — Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalı
şanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun 
atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini 

doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük
sek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğre
nim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) rıkrası dışında kalan personel hak
kında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygula
nır. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumun
da çalışan personele ödenecek (iş güçlüğü, iş 

riski ve teminindeki güçlük zamları) ile (mah
rumiyet zammı) ve (fazla çalışma ücretleri) ku
rumun yönetim kurulu tarafından, diğer Devlet 
memurları için tesbit edilecek miktar ve şart
lara uygun şekilde bir yönetmelikle tesbit edilir. 

d) Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü dereceden ih
tiyaç?. olan kadroları, kurum yönetün kurulu, 
genel idarede bu derecedeki kadroların diğer 
kadrolara oranı ile bu kadrolara ilişkin görev
lerin önemine uygun şekilde tesbit eder. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
nun haber ve program hizmetlerinin yürütülme
sinde her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve 
hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 11. — Ek geçici 9 ncu ve 
10 ncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan 
personelin sınıflara ve derecelere intibaklarında 
bu kanunun intibak hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenkr... Kabul edilmiştir. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkestra 
teknik personeli : 

Ek geçici madde 12. — Devlet Tiyatro, Ope
ra ve balesinin özel kanunlarına göre, staji-
yev, mütehassıs hizmetli, sanatkâr olarak çalışan 
personeli hakkında , bu kanun esasları çevçere-
sindo hazırlanacak kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar, 10 . 6 . 1949 tarihli ve 5441 
sayılı Kanun, 14 . 7 . 1970 tarihli ve 1310 sayılı 
Kanun ve 14 . 7 . 1970 tarihli ve 1309 sayılı 
Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. An
cak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesi stajiyer-
leri ile sanatkârları, sanat uygulatıcıları ve sah
ne uygulatıcılarının aylıklarının hesabında bu 
kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Stajiyerler 10 ncu derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve girdikleri derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. Sanat uygulatıcıları 
10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. Sahne uygulatıcıları 13 ncü dere
cenin ilk kademesinden işe bağlarlar ve 6 ncı 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
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0) Devlet tiyatrosu ve operası orkestra üye
leri hakkında ek geçici 14 ncü madde hükümle
rine göre işlem yapılır. 

D) Devlet tiyatro, opera ve balesinin (A)* 
bendinde tesbit edilen personelin dışında kalan 
personeli hakkında Devlet Memurları Kanunu
nun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara ait 
hükümlerle intibak hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde de benimsenmiştir. 
Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve bele
diye konservatuvar ve orkestrası : 

Ek geçici madde 13. — Belediye opera ve 
tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar 
ve orkestralarının teknik bünyeye dâhil olan 
stajiyer, mütehassıs hizmetliler ve sanatkârları 
hakkında, kendi özel kanunları yürürlüğe girin
ceye kadar 29 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı Kanun 
ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve tadil
lerinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sanat
kârların aylık ücretleri hakkında, bu kanunun 
ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) 
bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları 
uygulanır. 

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen 
sanatkâr ve staj iverler için bu bendde gösteri
len hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetki
lidir. 

B) Belediye opera ve tiyatroları ile şehir 
ve belediye konservatuvarlan ve orkestralarında 
çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel 
hakkında bu kanunun belediyeler personeli ile 
ilgili hükümleri uygulanır, 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üye
leri : 

El: geçici madde 14. — Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre 
teknik kuruluşuna dâhil olan personeli hakkın
da kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye ka
dar, 6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu kanu
nun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. Ancak; 

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
teknik kuruluşuna dâhil üyelerinin aylıklarının 

hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas 
alınır. 

B) Bunlardan staj iverler 10 ncu derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel 
kanununa göre, teknik kuruluşu dışında kalan 
personeli hakkında, bu kanunun Devlet memur
larının sımflandırılmaları; derece ve kademelere 
intibakları ile ilgili hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra 
teknik personelinin derece intibakı : 

Ek geçici madde 15. — Ek geçici, 12, 13 ve 
14 ncü maddelerde yazık personelin intibakında 
bu maddeler kapsamına giren görevlerde geçir
dikleri sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesi ve 
her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak 
şekilde değerlendirilir. 

Ancak bunlardan 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere 
intibak ettirileceklerin, bu dereceler için Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin gö
rüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca tesbit 
edilen unvanlar için ihdas edilecek kadrolara 
atanmış olmak şarttır. 

Bunlar dışında kalıp da, 1, 2, 3 ve 4 ncü de
recelere intibakı gerekenler gösterge tablosu
nun 5 nci derecesine intibak ettirilirler. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devlet sanatçıları : 
Ek geçici madde 16. — Ek geçici 12 nci ve 

14 ncü maddelerde düzenlenen kurumlarla, 
Devlet Konservatuvannda görev almış, üstün 
yeteneklere sahip ve uluslararası ün. yapmış sa
natçılar hakkında, bu kanunun 59 ncu ve mü-
taakıp maddelerindeki istisnai memuriyetlere 
ilişkin hükümler uygulanır. 

Devlet sanatçısı olma hakkından faydalana
cak sanatçılarda aranacak nitelikler, Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yö
netmelikle tesbit edilir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi ka^ul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 
hükümler : 
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Ek geçici madde 17. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte özel kanunlarına göre söz
leşme ile çalıştırılmakta olanlar hakkında sözleş
melerinde yazılı süreler sona erinceye kadar söz
leşme hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

Bunlardan sözleşmelerinin hitamında Devlet 
memurluğuna geçmek istiyenlerin bu kanuna 
tabi kurumlarda sözleşmeli olarak geçirdikleri 
hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesi, 
her 3 yılı bir derece ilerlemesine sayılmak sure
tiyle girebilecekleri sınıflara intibakları yapıla
bilir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler,.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde 
çalışmakta olan memurların durumu : 

Ek geçici madde 18. — Bu kanuna tabi ku
rumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fiilen yaptıkları, iş dolayısiyle Devlet memuru 
tanımına girenlerin Devlet memurluklarına geç
mek istemeleri kurumlarının muvafakati ve boş 
kadronun mevcudiyeti halinde halen gördükleri 
hizmetin mahiyetine göre 36 ncı maddede yazılı 
sınıflara intibakları yapılır. Bu takdirde işçi sta
tüsünde geçirdikleri süreler her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine 
esas alınacak şekilde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan 
kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı : 

Ek Geçici Madde 19. -— Bu kanunun ek ge
çici 0, 7, 9, 12, 13, 14, 16 ncı maddelerinde 
yazılı olanların aylık miktarlarının tesbitin-
de de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet me
murları için kabul olunan katsayı uygulanır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 
Ek Geçici Madde 20. — 057 sayılı Kanu

nun değişik 190 ncı maddesinde memur ay
lıklarından kesilmesi öngörülen % 5 Memur 
Yardımlaşma Kurumu kesenekleri 1 . S . 1970 ta
rihi esas alınmak suretiyle ve Maliye Bakanlı
ğınca tesbit edilecek usule göre kesilmeye baş
lanır. Bu kesenekler özel kanunu çıkıncaya ka
dar T. 0. Merkez Bankasında açılacak bir hesap
ta toplanır. Saymanlıklar her ayın kesenek

lerini ertesi ayın 1$ nci günü akşamına ka
dar T. C. Merkez Bankasına yatırmak veya 
göndermek zorundadırlar. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 21. — Ek geçici 6, 7, 
9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde yazılı ku
rumlar personeline Devlet memurlarına öde
nenler dışında her hangi "bir ödeme yapıla
maz. 

Bu kanun kapsamı dışında kalan ve fa
kat aylıklarını bu kanuna göre alan kuruluş
ların personeli 89 ncu maddedeki ders görevi 
ücreti 147 nci maddedeki sözleşmeli perso
nel ücreti, ders görevi ücreti, iş güçlüğü ve 
riski zammı, 176 ncı maddedeki ders ve kon
ferans ücreti, 178 nci maddedeki fazla çalış
ma ücreti ve 057 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun VI ncı kısmının sonuna eklenen 
ek madde gereğince ödenecek işgüçlüğü ve 
riski zammı ve diğer özlük ve sosyal hak
lardan 657 sayılı Kanununun kapsamına giren 
kurumlar memurları için tesbit edilecek esas 
ve miktar üzerinden faydalanabilirler. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul, etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 22. — Bu kanunun ek 
geçici 1, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 16 nci 
maddeleri uyarınca yapılacak intibaklarda, per
sonelin iGenel Kadro Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihteki hukukî durumları esas alınır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul, etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 23. — Bu kanunun uy
gulanmasında yeterli hüküm olmaması do
layısiyle kesin bir şekilde halledilmesine imkân 
blunmıyan durumları, kanunun benzer hü
kümleri ile genel ilkelerini dikkate almak su
retiyle çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetki
lidir. 

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen hal
ler için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 24. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 
100, 150 veya 200 rakamları eklenmek sure
tiyle hamgi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 
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üâ 70 arasındaki göstergelerin hangi memu
riyetler içini alınacağı, kanunun ilk uygula
ma yılında ©akanlar Kurulunca tespit edî  
lir ve tesübit tarihini takibeden ay başından 
itibaren ödeme yapılmaya başlanır. Teslbit 
edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile 
Tüllüye Büyük Millet Meclisinin bilgisine su
nulur. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 25. — Yasama organı üye
leriyle dışardan atanan bakanlardan emek
liliklerini devam ettirenler, Yasama organın
dan veya memuriyetten emekli olanların, 
kazanılmış haklarını teşkil' eden emekli kese
neklerine, esas olan derecelerine gösterge tab
losunda tekabül eden dereceler üzerinden in-
tıfbaklan yapılır ve emeklilikleri düzenlenir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 26. — Halen teşkilât ka
nunu ve kadroları (bulunmıyan bakanlıklar için 
Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, 
bu ^bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve 
ilgili kuruluşlarda bulunan personelden, ba
kanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettik
leri görevlere tâyin ve intibakları bu kanun 
hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul, etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 27. — Ek geçici 2 ve 
3 ncü maddeler uyarınca öğrenim derecelerine 
göre girebilecekleri derecenin daha aşağısın
da (bir dereceye intibak ettirilenler sınıfları
nın giriş derecesine yükseltilirler. Bunların 
eski derecelerinde geçirdikleri sürenin her 
yılı bir kademe ilerlemesine esas olacak şekil
de yeni derecelerinde dikkate alınır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 28. — 36 ncı maddenin 
genel hükümleri kısmının (e) fıkrasında söz 
konusu edilen Devlet memurlarından halen 
müfettiş, kaymakam, maliye hesap uzmanı, 
'bankalar yeminli murakıbı unvanı taşıyanlar 
ile Dışişleri Bakanlığında smıvla seçilmesi 
şart koşulan bir göreve atanmış olanlardan 
halen işgal ettikleri kadro dereceleri 9 ncu 
dereceye karşılık gelenler 8 nci derecenin 1 nci 

kademesine intibak ettirilirler. Bunların eski 
derecelerinde geçirdikleri süreler yeni dere
celerinde geçirdikleri süreler yeni derecelerin
de kademe ilerlemesinde ve derece yükseltil
mesinde dikkate alınmaz. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul, etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 29. — Yüksek öğrenim
lerini tamamladıktan sonra Devlet memurlu
ğuna girmeden önce kendi meslek sahaların
da doktora yapmış olanlardan bu öğrenimleri 
dolayısiyle kıdem almamış olanlarla, Devlet 
memurluğu sırasında ücretsiz izin almak su
retiyle kendi meslek sahalarında doktora yap
mış olup ücretsiz izin süresince kıdemleri iler
lememiş olanlara, intıfbaklarında «bir derece 
yükselmesi uygulanır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 30. — Bu kanunun ek ge
çici 9 ncu maddesinde yazılı kurumlardan özel 
kanunlarla kurulmuş ve sarmeyesinin % 60 
ından fazlası Hazineye aidolanlarm, mesleke 
özel yarışma sınavına tabi tutulmak sure
tiyle alınan genel müdürlük müfettiş yar
dımcılarının Devlet Personel Dairesince dü
zenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmelikle
rine göre yapılacak sınavda haşarı göstere
rek müfettişliğe atanmaları sırasında kendi 
özel kanunları çıkıncaya kadar bu kanunun 
9 A/e fıkrasında Bakanlık müfettişlerine ta
nınan haklardan faydalanırlar. Bu gibiler 
hakkında ek geçici 28 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 31. — Kendi özel kanun
ları çıkıncaya kadar bu kanun kapsamı dı
şında kalıp da aylıklarını bu kanuna göre 
almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 
10, 12, 13 vs 14 ncü maddeleri kapsamına gi
ren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerdeki kadrolara, derece yükselmele-
rindeki süre kaydı aranmaksızın tâyininde-
ki usule göre aşağıdaki derecelerden memur 
tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabil
mesi için, memurun en az 10 yıl, 13 . 12 . 1960 
tarihli ve 160 sayılı Kanununun 4 ncü mad-
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desine tabi kurumlarda çalışmış olması veya 
yasama organı üyeliğinde bulunmuş olması ve 
tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri 
kazanmış bulunması şarttır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 32. — «Maarif Vekâleti 
tarafından idare edilecek mektep pansiyon
ları hakkındaki 1838 numaralı Kanunun (bâzı 
maddeleıinnı tadiline ve bu kanuna bası hü
kümler ilâvesine dair» 2005 sayılı Kanuna da
yanılarak Bütçe Kanununa bağlı «N» cetveli 
ile alman kadrolarda istihdam olunanlar, 
hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılıncaya kadar; bu kanun hükümleri uygula
nır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 33. — Bu kanunun malî 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte 
28 . 2 . 1971 tarihi arasında bağlanacak emekli, 
malûllük, dul ve yetim aylıkları, yapılacak 
intibakların sona erdirilmesine intizaren, bu 
kanunun yürülüğünden önceki aylık tutarları
na göre hesaJbedilir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 34. — Bu kanunun malî 
hükümlerinin yürürlüğe girdiği1 tarihte 
28 . 2 . 1971 tarihi arasında T. C. Emekli San
dığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, 
(giriş aidatı ve artış farkları dâhil) karşılık 
ve % 1 nisbetindeki ek karşılıklar yeni tutar
lar üzerinden tesbit edilmekle beraber, bun
lardan eski aylık tutarlarına veya emekli 
keseneğine esas aylıklara isabet eden miktar
lar T. O. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa 
ödenmiyecek miktarlar hakkında 1970 yılı 
Bütçe Kanununun 21 nci maddesi hükmü uy
gulanır. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul, etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 35. — Evvelce, 36 ncı 
maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 
ve 4 ncü derecelerindeki görevlerde bulun
muş olup da sonradan daha aşağı dereceler
deki görevlere atananların, emeklilik kesenek
leri evvelce iktisabetmiş oldukları yukarı de

recelerdeki aylıkları üzerinden kesilir ve emek
lilikleri bu derecelerden düzenlenir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi kabul edenler... 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 36. — Bu kanunun ek ge
rici 2 nci ve 3 ncü maddeleri uyarınca Dev
let memurluğuna intibak etirileceklere Devlet 
memuriyetine girişte yüksek okul mezunu 
olmayıp da memuriyet sırasında yüksek öğre
nim görenlerden dört yıldan az süreli yüksek 
öğrenimi haşan ile tamamlıyanlara 1, dört yıl 
daha fazla süreli yüksek öğrenimi başarı ile 
tamamlıyanlara 2 kademe ilerlemesi verilir. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Bu madde ile 
ilgili bir soru soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Efendim, be

lediye, özel idare ve İktisadi Devlet Teşekkül
leri memurları bu maddenin kapsamına girer 
mi, girmez mi? Biz öyle anlıyoruz. Fakat zapta 
geçmesi bakımımdan açıklanmasında fayda var
dır, rica ediyorum.. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKAN-
VEK1L1 EEOL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sa
yın Başkan, maddede Devlet memuriyetinden 
bahsediliyor. Bu bakımdan mümkün olmıyacak. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Bir 
izahatta bulunmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız, bu
radaki durum şudur arkadaşlar; ya Cumhuri
yet SenatosundaM değişiklik benimsenir yahut 
benimsenmez. Benimsenmezse karma komisyon 
ıkurulur. Yani burada artık başka değişiklik 
yapamıyoruz. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Bu 
madde üzerinde gerekli açıklamanın Komisyon
ca yapılmasında, fayda mülâhaza edilir. Değer
li arkadaşımız bu vuzuha kavuşmak için bir so
ru sordular. Komisyonumuz, Devlet memurluğu 
kapsamı, ibaresi bulunduğu için özel idareler, 
belediyeler, İktisadi Devlet Teşekkülleri me
murlarının bu madde kapsamına girmiyeceğini 
ifade ettiler. Komisyonun bu mütalâası yanlış
tır. kanaatindeyim. Çünkü maddenin karşılığın
da 36 ncı maddede Millet Meclisinin metni ile 
bundan evvel kabul buyurduğunuz geçici 2 nei 
madde kapsamında bendeniz de bir soru sor
dum; «Devlet memuriyetinde intibaklar yapı
lırken ek geçici 2 nci madde belediye, özel ida-
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re ve İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları 
bu intibak maddesine dâhil midir?» dediğimde, 
Komisyon, «Evet» diye ifade buyurdular, «dâ
hildir» dediler. Bu madde, bununla aynıdır. 
Burada madlemki intibaka belediye, özel idare 
ve İktisadi Devlet Teeşekkülleri girmektedir, 
intibak ikinci madde, bu ek giçioi 36 ncı mad
de de diıkkat buyunılursa, bu kanuna ek geçici 
2 nci, 3 noü maddeye atıf yapmaktadır. O mad
de kapsamına giren memurları içine almakta
dır. Bir yanlışlık olmaması lâzımdır. Büyük bir 
kütleyi, bir tek kelimeyle «mağdur» etmiş olu
ruz. Lütfen Sayın Komisyon iyi teemmül buyur
sunlar. Bu madde hükmüne, benim anlayışıma 
göre, özel idareler, belediyeler ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurları girmektedir ve bu 
memuriyetlere girmiş olan kimseler, memuriye
te girdikten sonra bir üst derece yüksek öğre
nim yaptıkları takdirde, bir veya iki kademe 
ilerlemesi alacaklardır, almaları iktiza eder. is
tirham ederim; Hükümet ve Komisyon dikkatli 
bir mütalâada bulunsunlar. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası ola
cak mı efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EKOL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, arkadaşımızın sorduğu sual, ek geçici 2 nci 
maddede, belediyelere ait intibak bükümlerine 
aitti. Bu sebeple, ona müsbet cevap verdik. Fa
kat buradaki, simidi görüşülmekte olan madde
de, tamamen «Devlet memuru» tâbiri geçiyor. 
Bu bakımdan geniş bir yorum yapamıyacağız. 
Sadece, arkadaşımızın söylediği şekle de, ilgili 
teşekküllerin kendi kanunlarına sarahat veril
mek suretiyle yapılabilir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyonumuz bu maddeyle 
ilgili değişikliği de benimsemiştir. Benimsemeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 37. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim 
yapmak veya bilgi, görgü, ihtisaslarını artır
mak veya incelemelerde bulunmak üzere yurt 
dışına çıkmış Devlet memurları ile burslu ola
rak yurt dışında öğrenim yapmaları kurumları 
ve ilgili yabancı ülkenin görevli kuruluşu ara
sında kararlaştırılmış olanlara yurt, dışındaki 
öğrenimleri süresince aylık ve ücretleri, bu ka

nunla yürürlükten kaldırılan hükümlerle tesbit 
edilmiş tutarlar üzerinden kendilerine ödenir. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle 90 ncı 
maddenin içinde bulunan 1 den 37 ye kadar ek 
geçici maddelerin tamamını kabul buyurdunuz. 
Şimdi, bunlann tamamının çerçeve maddesini 
teşkil eden 90 ncı maddeyi tümü itibariyle Ko
misyon da benimsemiştir, oyunuza sunuyorum. 
Benimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 91. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üç 
fıkra eklenmiştir : 

b) 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı, 28 . 2 . 1959 
tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların 
ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden ev
vel ve sonra yürürlüğe giren teşkilât kanunla
rı ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hü
kümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartla
rını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, 
ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm 
ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini 
ve diğer özlük işlerini düzenliyen hükümler Ge
nel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın 
son gününden itibaren yürürlükten kalkar. 

c) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda 
hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri 
uyarınca sözleşme ile yürütülmesine devam olu
nacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi 
üzerine Maliye Bakanlığı ile Devlet Feersonel 
Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakan
lar Kurulunca tesbit olunur. 

d) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır. 

e) 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanu
nun 17 ve 19 ncu maddeleri, 12 . 10 . 1960 ta
rihli ve 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 
sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddeleri hükümleri 
saklıdır. 

Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu 
kararı ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Benimsemeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Madde 92. — Bu kanunun ve diğer personel 
kanunlarının uygulanması için Maliye Bakan
lığı ve Devlet Personel Dairesi bu kanunlar kap
samına giren kurumlarla Devlet bütçesinden 
finanse edilen bütün kurumlarda organizasyon 
ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve di
ğer gerekli bütün incelemeleri yaparlar. Kadro 
talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli 
plân ve programlara dayanması şarttır. 

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kad
ro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet büt
çe uzmanı ve Devlet Personel Dairesine Devlet 
JRereonel uzmanı kadroları verilir. 

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel 
uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talep
leri ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya 
ve evrakı tetkik etmeye yetkilidirler. 

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ay
rıntıları görev ve çalışma yönetmelikleri ile dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Komisyonumuz değişikliği be
nimsemiştir. Benimsemeyi Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 93. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun yürürlüğe girmesi : 

A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi ta
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 
(Aynı kanunun geçici 20 nci maddesi hükmü 
saklıdır.) 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1.3.1970 
tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeeden 
ay başından itibaren uygulanır. Ancak; 1.3.1970 
ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden aybaşma kadar geçen süre için 
aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun 
yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle 
ve bu kanun hükümlerine göre yapılan intibak 
sonucunda tesbit edilen yeni derece ve kademe 
aylığı ile, 1 . 3 . 1970 tarihinden bu tarihe ka
dar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas 
olan aslî görevinden dolayı ve kaldırılan hü
kümlere göre ödenen aylık, ücret, 4/10195 sa
yılı Kararname hükümlerine göre ödenen yev
miye, işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi öde

meler arasındaki fark tesbit edilir ve bu fark 
Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve 
tesbit edilecek usule göre kendilerine ödenir. 
(Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai 
ücreti ve 6245 sayılı Kanuna göre yapılan öde
meler bu mahsupta dikkate almanaz.) 

2. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Ka
nununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden ay
başma kadarM süre zarfında durumlarında de
ğişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate 
alınarak yapılacak gerekli intibak sonunda tes
bit edilecek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde 
ödenir. 

3 . 13 1970 tarihi ile Geenel Kadro Kanunu
nun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşına 
kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa ol
sun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görev
den ayrıldıkları Veya öldükleri tarihteki du
rumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 
1 nci fıkra hükümlerine göre tesbit edilecek 
fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına 
ödenir. 

Bu kanun kapsamı dışında kalmakla bera
ber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri ted
vin edilen kurumlar personeline, bu kanun hü
kümlerine göre yapılacak aylık ödemelerin baş
langıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da yu-
kardaki (B) bendi hükümleri uygulanır. 

C) Genel bütçeye dâhil olup da Genel Kad
ro Kanunu ile ilişkisi bulunmıyan kurumlarda 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince 
yapılacak her türlü ödemelerle ilgili hükümler 
1 . 3 . 1970 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 188, 189 ve 193 ncü maddeleri, bu madde
lerde söz konusu kanunların yürürlüğe konul
duğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü 
maddeleri ile ek geçici 23 ncü maddesi bu ka
nunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

E) 657 sayılı Devlet Meemurları Kanunu
nun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 
malî yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun 
pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci mad
desi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 
5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 
5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 
1970 malî yılında da devam olunur. 
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F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden aybaşma kadar 1108 
sayılı Maaş Kanununun değişik 13 ncü madde
sinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 
5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olan
lar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu mad
dede yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde res
mî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine 
yatarak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi 
ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin ce
naze giderleri kurumlarınca karşılanır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili değişiklik 
de Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimse
meyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 94. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 232. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 
çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmi
yeli personel hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri 
İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askerî 
Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Ka
nununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte 
bulunan diğer mevzuatın uygulanmasını sağla
ma bakımından bu kanunda açıklanan, 

Yer değiştirme suretiyle atamaya dair 72 nci 
madde, 

Çalışma saatleri hakkındaki 99 ncu madde, 
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti hakkın

daki 100 ncü madde, 
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hiz

mette çalışma saat ve usulünün tesbiti hakkın
daki 101 nci madde, 

Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 
138 nci madde, 

Hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu yeni bir maddedir, değil mi 
Sayın Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — Meclisimizde kabul edilen bir 
metnin değişikliği de Komisyonumuz benimse
miştir. Benimsemeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Madde 95. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

31 . 7 . 1970 O : 1 

BAŞKAN — Değişiklik madde numarasın-
dadır, benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 96. — Bu kanunun Yasama Meclis
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi başkanları, diğer hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Değişiklik benimsenmiştir. Be
nimsemeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 1 No. lu cet
vel Cumhuriyet Senatosunca aynen kabul edil
miştir.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
arada bu kanuna bağlı bir numaralı cetvelde 
değişiklik yapılmadığı için kesinleştmiş ve bin-
netice bu kanun müzakereleri bitmiştir ve ka-
nuniyet iktisabetmiştir. Bu kanunun memleke
timi.?: için... 

KEMAL DEMİR (Bolu) — 9 ncu madde var 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, ikazınız için teşekkür 
ederim. Bir maddesi Karma Komisyona gitmiş
ti, acele etmiş oldum. O madde de geldikten 
sonra, bugün söyliyeceğim hayır temennisini 
tekrar etmek fırsatını bulacağım. 

2. — Genel Kadro kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (1/354) (S. Sayısı : 228 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; vak
timiz var. Cumhuriyet Senatosundan gelen Ge
nel Kadro Kanunuyla ilgili ve birkaç maddeden 
ibaret bir değişiklik var. Komisyonumuz bu 
değişiklikleri de benimsemiştir. Esasen biraz 
evvel Yüksek Heyetinize arz edilen komisyon 
takririnde bu kanun tasarlısı da vardı. Bu hu
sus da, 48 saat geçmeden görüşülmesi teklifi 
evvelâ oylanmalıdır. 

Bu hususu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi hususundaki komis
yon teklifini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

228 e 1 nci ek S. Sayılı oasmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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Cumhuriyet Senatosunun yapmış olduğu de
ğişikliklerden bir tanesi 3 ncü maddeye aittir. 
Bu maddeyi okutuyorum: 

Genel Kadro kanunu tasarısı 
Madde 3. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa ek gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecelerine girecek kadrolar ve bu kad
roların unvanları aynı kanunun 34 ncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde 1970 malî yılı içinde 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir Cumhuriyet 
Sena'tosu ve Millet Meclisi kadroları için bu tes
bit, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanlıkları 'divanınca yapılır. 

Bakanlar Kurulunca tesbit edilen unvanlara 
ilişkin görevleri bu görevin kadrosunu işgal et
mek suretiyle fiilen yapmakta olanlardan inti
bak sonucunda daha aşağı derecelere intibak et
tirilmiş olanlar bu görevlerin Balkanlar Kuru
lunca tesbit ©dilen kadrolarına intibak ettiri
lirler. 

Bu gibilerin eski derecelerinde geçirdikleri 
süreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesin
de dikkate alınır. 

intibalılar sonucunda sınıfların 1, 2, 3, ve 
4 ncü derecelerine intibak ettirilenlerin işgal 
ettikleri kadrolara ilişkin görevler için Bakan
lar Kurulunca daha aşağı derecelerde kadro tes
bit edildiği takdirde bu gibilerin intibak sonu
cunda aldıidan kadrolar şahsa münhasır olmak 
üzere ve geçici süreli olarak muhafaza edilir. 
Şahsa münhasır oları bu kadrolar her hangi su
rette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

BAŞKAN — Komisyonumuz, Cumhuriyet 
Senatosundaıki yapılan değişikliği benimsemiş
tir. Bu hususu oyunuza sunuyorum. Benimse
meyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefa
let sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge müdür
lüklerinde görevli Devlet memurları,, 657 sa
yılı Kanunun intibak hükümleri gereğince 
bu kanuna bağlı cetvellerdeki kadrolara, yeni
den Bakanlar Kurulu Kararnamesine, müşterek 
Kararnameye veya atamaya yetkili âmirin ona
yına lüzum kalmadan atanmış sayılırlar ve ay
lıklarının bu kadrolardan ödenmesine devam 
olunur. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikükde 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsemeyi 
kabul edenler.. Kabul etimyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Kasım 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyon değişikliği benimse
miştir. Benimsemeyi kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunun Yasama Meclis
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlıkları, diğer hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişiklik-
de benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kabul ettiğiniz 
ve Cumhuriyet Senatosunca değiştirilmiş olan 
ve Komisyonumuzca da benimsenmiş olan 3 ncü 
maddeye bağlı cetvellerde de, Cumhuriyet Se
natosu değişiklik yapmıştır. Komisyonumuz, 
bu 1 sayılı cetvelde yapılan değişikliği de ka
bul etmiştir, benimsemiştir. Bu benimsemeyi 
de oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu arada, bu 1 sayılı cetvelde yapılmış olan 
değişiklikler Cumhuriyet Senatosunda 1468 Sı
ra Sayılı matbuada mevcut idi. Biz bunu ay
rıca sayın üyelere damıtmış bulunuyoruz. Bu 
cetveller de savın üyelerin elindedir. Yani. ay
rıca Millet Meclisi ismi altında damıtmadık. 
Cumhuriyet Senatosunda da^tılmış olan cet
velleri aynen sayın milletvekillerine dağıtmış 
olduk. 

Sayın Komisyon, bu kanunun başka bir nok
san tarafı kaldı mı? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Kalmadı 
efendim. 

BAŞKAN — Kanun bitti; kanuniyet ikti-
sabetti. Bundan sonraki muameleleri yapıla
caktır. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

3. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı-
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na dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (1/359) (S. Sayısı: 229 a 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Görüşmemiz gereken Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kaldı. 

Millî Savunma Bakanı buradalar mı efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Maliye Ba
kanı buradalar efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Herhalde beni kabul edersiniz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Komisyon Başkanının verdiği önergede, bu 

Askerî Personel Kanununu da içine alan bir 
ifade vardı. Böylelikle Türk Silâhlı Kuvvetle
ri Personel Kanununda değişiklik yapan ta
sarının da 48 saat geçmeden görüşülmesi hu
susunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanunda da Cum
huriyet Senatosu bâzı değişiklikler yapmıştır. 
Komisyonumuz bu değişikliklerin tamamını 
benimsemiştir. Bu benimsediği hususları, sı-
rasiyle Cumhuriyet Senatosu metni olarak oku
tuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ek madde 5 ve 
ek madde 9; aslında kanunun 13 ncü madde
si içindedir. Böylelikle, bu ek madde 5 ve ek 
madde 9 ncu maddedeki benimsemeler de ka^ 
bul edildikten sonra:, 13 ncü madde diğer ek 
maddelerle birlikte benimsenmiş oluyor, diye 
düşünüyoruz. Sayın Komisyon, bu hususu doğ
ru mudur efendim?. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet, Sayın 
Başkan, doğrudur. Bu şekilde benimsenmiş ola
caktır. 

BAŞKAN — Bu şekilde benimsenmiş olu
yor. Bu tavzih ile oyunuza sunmuş olacağız. 
ek madde 5 i okutuyorum : 

(1) 229 a 1 nci ek S. Sayılı b-asmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 

27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek

lenmesi hakkında Kanun 

144 ve 223 sayılı kanunların ve 926 ısayılı Ka
nunun 49 ncu maddesinin uygulanmasına esas 

olacak albay maaşı 

Ek madde 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 
sayılı Kanun ve bunu değiştiren 1256 sayılı Ka
nun, 18 Nisan 1963 tarih ve 223 sayılı Kanun 
ve 926 sayılı Kanunun değişik 49 ve geçici 26 
ve 27 nci maddelerindeki tazminat nisbetlerinin 
tesbitinde esas olan albay maaşı; üç yılını bi
tirmiş albaya bu kanunla verilen aylığın ke
sintisiz tutarının yüzde kırkıdır. 

BAŞKAN — Ek madde 5, Komisyonca be
nimsenmiştir. Bu hususu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil-
mişitr. 

Ek madde 9 u okutuyorum:. 
Askerî Yargıtay Başkanı ve üyeleri ile askerî 
hâkim ve askerî savcıların aylık ödemeleri 

Ek madde 9. — Askerî Yargıtay Başkan ve 
üyeleri ile, askerî Yargıtay Başsavcısının ay
lık ödemeleri rütbe ve kıdemlerine göre inti
bak ettirildikleri gösterge rakamına ilâve edi
lecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edile
cek miktar esas alınarak yapılır. 

Askerî hâkim ve askerî savcılar ile 26 Ekim 
1963 gün ve 357 sayılı Askerî hâkimler ve aske
rî savcılar Kanununun 39 ncu maddesinde gös
terilen kadrolarda görev yapan askerî hâkim
lerin aylık ödemeleri; gösterge tablosunda rüt
beleri karşılığında gösterilen 10, 9, 8, ve 7 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara o ka
demenin gösterge rakamına ilâve edilecek 100, 
6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulu
nanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve 
edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından son
ra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpıl
ması sonunda elde edilecek miktar esas tutu
larak yapılır. 

Bu madde kapsamına giren general ve ami
rallere (Askerî Yargıtaydakiler dâhil) 1 000 
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gösterge rakamı uygulanır ve aylık ödemele
ri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 
rakamından sonra bulunacak sayının belli kat
sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek mik
tar esas alınarak yapılır. 

Yukardaki fıkralar kapsamına girenlerin 
emekliliklerine esas olacak aylıklarının tesbi-
tinde, ek n 6 sayılı cetveldeki göstergeler dik
kate alınır. 

BAŞKAN — Bu madde ile İlgili değişikli
ği Komisyonumuz benimsemiştir. 

Söz istiyen var mı? Yok. Benimsemeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu suretle 5 nci 
ek madde ve 9 ncu ek maddenin içinde buundu-
ğu 13 ncü madde Komisyonca benimsenmiştir. 
Esasen, Başkanlığa sundukları raporu bir 
cümlesinde de, «Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca 13 ncü ve 18 nci ınaddeki yapılan 
değişiklikler Komisyonumuzca yerinde görü
lerek benimsenmiştir» cümlesi vardır. Bu se
beple 13 ncü maddeyi de benimsemiştir. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet

leri Personel Kanununun malî hükümlerinin 
yürürlüğe girmesi; 

a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hü
kümleri «14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklen
mesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan 
kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 
Kanun» un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile 
ilgili hükümleri ile birlikte ve aynı usul ve 
esaslara göre uygulanır. 

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim 
yurtları ve bursları, aile yardım ödeneği, doğum 
yardımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, tem
sil giderleri ve yakacak yardımına ait hüküm-
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leri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bu konuları düzenliyen hükümleri ile birlikte 
uygulanır. 

c) Öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri 
bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygu-
lanır. 

d) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 nci madde
leri 1970 malî yılında uygulanamaz. 2005 sa
yılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkında
ki 2 nci maddesi hükmü ile çocuk zammı öden
mesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödeme
sine ilişkin 5504 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanmasına 1970 malî yılında da devam 
olunur. 

e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hü
kümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ne* 
maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak 
Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ta
rihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır. 

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hüküm
leri uygulanıncaya kadar bu konulan düzen
liyen eski kanunların uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili değişikliği 
de Komisyonumuz benimsemiştir. Söz istiyen 
var mı? Yok. 

Benimsemeyi oyunuza sunuyorum, Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu suretle bu kanun tasarısının da görü
şülmesi bitmiş, kanuniyet kazanmıştır. Bu ka
nunun da memleketimiz için ve Türk Silâhlı Kuv
vetleri mensupları için hayırlı ve başarılı ol
masını temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; saat 15,00 te tek
rar toplanacağız. Bu toplantımızda Katsayı ile 
ilgili Kanunu; tabiî bu* Personel Kanunu ile 
ilgili Karma Komisyondan gelen husus görü
şülüp bittikten sonra görüşeceğiz. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

— 869 — 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Perruh Bozbeyli 
.KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — 137 nci Birleşimin 2 nci Otu
rumunu açıyorum. Çoğunluğumuz vardır, gö

rüşmelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erba-
kan'ın, «Müşterek Pazar» geçiş dönemine ge-
çişimizdeki usulsüz ve millî menfaatlere aykırı 
tutumundan dolayı Hükümet hakkında bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/8) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız gensoru öner
gesi vermiş, bu önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Katına 
Özü : Müşterek Pazar) ve geçiş 
dönemine girişindeki usulsüz ve 
millî menfaatlere aykırı tutu
mundan dolayı Hükümet hak
kında gensoru açılmasına dair 
önerge. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Ortaklık Konseyinin Türkiye Dışişleri Bakan
lığının da iştiraki ile yaptığı 22 Temmuz 1970 
tarihli 13 ncü Toplantısından sonra bir bildiri 
yayınlanmış ve Ibu 'bildiri ile mezkûr toplantı
da Türkiye'nin Ortak Pazara girişi merhalele
rinden en önemlisini teşkil eden geçiş dönemi
ne ait «Karma Protokol» ile yeni bir «Malî 
Protokol» ün müzakerelerinin yapıldığı bildiril
miş, her iki Protokol hususunda taraflar ara
sında mutabakata varıldığı ilân edilmiş, adı 
geçen protokollerin esasları hakkında bilgi 
verilmiş ve her iki anlaşmanın yaz tatilini mü-
taakııp imzalanacağı açıklanmıştır. 

Hariciye Vekili 28 Temmuz 1970 te basın 
mensuplarına verdiği yazılı demecinde ilse 
«Brüksel'de yapılan son feonsey toplantısında 
üye devletlerle mutabakata vardık. Anlaştı-
ğraııız hususların protokol metni haline gel
mesi için gerekli çalışmaların Ekim ayı
nın ikinci yarısına kadar süreceğini tahmin 
ediyoruz. Anlaşmayı imzalamak bu tarihte 
mümkün olacaktır. Bu suretle Türkiye geçiş 
dönsmine intikal etmiş olacaktır.» demiştir. 

Bu vakıalar Hükümetin memleketimizi Yü
ce Meclisin malûmatı ve muvafakati olmaksı
zın usulsüz olarak millî menfaatlerimize aykırı 
(bir badireye sürüklemede olduğunu apaçık gös
termektedir Zira : 

1. Ortak Pazar bir Katolik birliğidir. He
defi üye memleketleri tek bir Devlet halinde 
birleştirmek ve kendine mahsus ideolojik mak
satlara sahip bir konseyde yetkileri toplıyarak 
her bir üye memleketin hükümranlığı hakkını 
elinden almak gayesini gütmektedir. 

Büyük çoğunluğunu Hıristiyanların teşkil 
edeceği ve daha dün Kıbrıs konusu münasebe
tiyle içlerindeki haçlı zihniyetini yeniden or
taya koymuş bulunan bir topluluğa Müslüman 
Türkiye'yi bir vilâyet gibi bağlamak Türki
ye'yi, onun büyük tarihini onun insanilik için 
çok mühim olan hüviyetini yok etmek demek
tir. Hıristiyanların içinde eritilmeye matuf 
böyle bir hareket mevcudiyetini ve hüviyetini 
kıyamete kadar muhafazaya azimli ve kararlı 
olan asil milletimizin tarihi ile, kültürü ve 
inancı ile istiklâli ile ve hükümranlığı ile bağ
daşamaz ve böyle bir teşebbüse meyletmek 
(Millî iradenin) kudretini bilmiyenlerin eseri 
olalbilir. Milletimiz böyle bir tutumun bütünüy
le ve şiddetle karşısındadır. Batı ile her türlü 
ticari münasebet kurula uilir. Fakat bu asîl 
millet Hıristiyan potasında eritilemez, bir Hı
ristiyan topluluğu tarafından hükümranlık 
hakları elinden alınamaz. 

Türkiye'nin maddi ve mânevdı menfaatleri 
aramızda kültürel tarihî bağlar bulunan ve ik
tisadi denge olan İslâm memleketleri ille Müş
terek Pazar tlmrulmasıdır. İslâm memleketle
rinde en mühim statejik ham maddeler mevcut
tur. Geniş ve ihtiyacı çok fazla bir pazar var-
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dır. Bilhassa Petrolden dolayı mallarımızı sa
tmayabilecek dolarları mevcuttur, Türkiye'nin 
sinaı mamaullerini satabilmesi için imkân ve ih
tiyaç. vardır. Türkiye bu memleketlerle müş
terek pazar Ikurduğundıa süratle sanayileşecek 
ve güçlenecektir. Buna mukabil Batı ile Müşte
rek Pazar Türkiye'yi sömürge yapacak mahi
yettedir. 

Bu açık hakikatler muvacehesinde Türkiye 
Batı ile tek Devlet olmaya gidemez, gitmeye 
girişmesinde de hiçbir menfaat yoktur. Ancak 
sonu sömürülmeye gitmiyen karşılıklı menfaat 
ve denge esasına dayanan ticari ikili anlaşma
lar yapabilir ve yapılmalıdır. 

2. Hal böyle iken yeni Türkiye'nin Batı ile 
(Müşterek) bir devlet olmak değil sadece ticari 
anlaşmalar yapması lâzımgelirken o günün 
şartları altında 13 Eylül 1963 tarihinde Anka
ra Anlaşması yapılmış ve bu anlaşma 1 Aralık 
1964 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

Mezkûr anlaşmanın 5 yıllık devresinde 
A. P. hükümetleri Türkiye'nin geçiş dönemine 
girmeye hazırlanması hususunda hiçbir ciddî 
çalışma yapmamışlardır. Bu maksatla alınan 
175 milyon dolarlık: yardımı büyük kısmıyla 
Devlet yatırımlarıma ailt âcili ihtiyaçlarını kar
şılamak için kullanılmış özel sektöre aidolan 
Hasım ise Anayasaya aykırı olarak bir özel ban
ka olan Sanayi Kalkınma Bankası vasıtasiyle, 
bu paranın ne için lalındığı bir kenara bırakıla
rak, keyfi bir şekilde İstanbul civarındaki mut
lu bir azınlığa dağıtılmıştır. 

Türkiye geçiş dönemine girmeye hazır değil
dir. Türkiye'min iktisadi durumu 5 sene önce
sine nazaran çok daha zor şartlar altına gir
miştir. Devlet uzmanları bu geçişin aleyhimize 
olacağını belirtmişlerdir. Ankara Anlaşması
nın Ek Protokolünün 1 nci maddesine göre ge
çiş dönemime girişimizi 6 yıl daha geciktirmemiz 
mümkündür. Hal böyleyken mevcut diğer şart
lara rağmen cüz'i bir malî yardımı alabilmek 
için, içine düşülmüş bulunan malî krizin zor-
lamasiyle ne pahasına olursa olsun geçiş döne
mine girilmeye tevessül edilmiştir. 

3. Anayasanın 65 nci maddesi ve 244 sayılı 
Kanunun «Karma Protokol» ün T. B. M. M. ne 
getirilmesini âmir bulunmaktadır. T. B. M. M. 
nin 15 . 5 . 1970 tarihli 81 nci Birleşiiminde Hü
kümet adına konuşan Maliye Vekili bu konuda, 

Hükümet mensupları bir yandan boyuna geçiş 
dönemine girmeye hazırız dedikleri halde daha 
katma protokolü Yüce Meclise getirmek mec
buriyetinde olup olmadıklarını bile incelememiş 
olarak ve Demirel'in de bu konuda nasıl hare
ket ettiklerini istediğin bilmediği için, «244 sa
yılı Kanuna göre gelmesi lazımsa getireceğiz 
değilse getirmiyeoeğiz» demiştir. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Or
taklık Konseyinin 13 ncü toplantısından sonra 
yayınlanan mezkûr bildiri de katma protokol 
bölümünün bililtizam en sonuna konulan ve 
mümkün olduğu kadar, milletin gözünden ka
çırma gayret ve üslubu içerisinde aynen şu sa
tırlar yer almakta ve «Son olarak Protokoida, 
yerleşme hakkı, hizmetler, ulaştırma ve ekono
mik politikaların yaklaştırılması (rekabet, ver
gileme ve mevzuatın yaklaşitımlması, ticaret po
litikası, iktisat politikası) konularında da hü
kümler öngörülmüştür» denilmektedir. Bu hü
kümler nelerdir? Bunlar bililtizam açıklanma
maktadır. 

Bu hükümler Ankara Anlaşmasının 12 ilâ 
21 nci maddesine mütaaliik hükümlerdir. Bu 
yüzden bunların iki hususiyeti vardır. 

1. Türkiye Devletinin hükümranhğını elin
den almak, 

2. Türkiye'de yabancıların yerleşmesini iş 
edinmesini ve mülk edinmesini serbest hale ge
tirmek. 

Hemen büyük bir ehemmiyeitle işaret etmeye 
mecburuz ki, Türkiye'yi Müşterek Pazara sok
mak isfciyen dirijan müstemlekeci güçler as
lında bu ikinci maddedeki hususlar için Türki
ye'yi Müşterek Pazara sokmayı iarzu etmekte
dirler. Kıbrıs'ın sitratejik maksatlarla muhacir 
Rumların plânlı olarak yerleştirilmesi suretiyle 
bugünkü haline geldiğini bilenler bu maddelerle 
ne yapılmak istendiğinin farkındadırlar. 

Katma Protokol açıklanan haliyle Türk ka
nunlarında ve Devletin içtimai ve iktisadi temel 
nizamlarında değişiklik yapma mahiyetindedir. 
Bu bakımdan mutlaka Yüce Meclisin tasdikine 
sunulmak mecburiyetindedir. Zira: 

1. Plân Kanunu Türkiye'yi bir sanayi 
memleketi yapma hedefine yönelmiş olduğu ve 
her türlü ağır sanayinin makina ve motor sana
yinin Türkiye'de kurulmasını âmir bulunduğu1 
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hailde katma protokol Türkiye'yi lancak geri 
kalmış ülkelere has basit bir pamuklu iplik ve 
dokuma ısanayiinden başîka diğer bütün sanayi
den iktisaden nuenedici mahiyettedir. Bu iti
barla plân kanuna aykırıdır. Hükümetin Tür
kiye'yi böyle foir istikamete dolaylı yoldan it-
mıaya hakiki yoktur. 

2. Yabancıların Türkiye'ye yerleşme, iş 
edinme, mülkiyet edinmesine müsaade etmeye 
ve dolayısı ile bu neticelere müncer olaoalk mü
saadeler vermeye Anayasa ve ilgili kanunlar 
muvacehesinde Hükümetin hakkı yolktur. Bu 
hususları mutlaka kanunla düzenlenmesi zaru
reti vardır. 

3. Katma Protokol Ankara Anlaşmasının 
basit bir uygulaması değildir. Ortaik Basara gi
rişin kırmızı çizgisidir. Mutlaka Yüce Mec
lisin (tasdikine sunulmak mecburiyetindedir. 
Hal böyle iken Hariciye Vekili yukarda arz 
olunan beyanların da Yüce Meclisten bahsetme-
metkte ve Yüce Meclis tatilde iken Ekimde lan-

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
~bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanun kap
samı dışında kalan kamu personelinin aylık 
ve ücretlerine dair kanun tasarısı ve Ankara 
Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşı
nın 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında ka
nun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca değişti
rilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen metni 
hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet 
Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komis
yon metinleri (1/331, 2/279) (S. Sayısı: 200 e 
2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Kar
ma Komisyonunun Başkanlığa verdiği bir öner
ge vardır, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kıs

mında bulunan 057 sayılı Devlet Memurları 

(1) 200 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

laşmıanın imzalanacağını ifade etmektedir. Böy
le konuşmaya ve böyle bir tatbikata girmeye 
hakları yoktur, ve mesuliyetlerini muıcipddr. 

4. Katma Protokolde kabul edilen hususlar 
millî menfatlerimizle bağdaşamaz. Bıasit bir 
iki taviz karşılığında Türkiye sanayiden mah
rum bir müstemleke olmaya itilmekte ve Tür
kiye iktisadi yönden ve yerleşme yönünden 
yabancılara peşkeş çekilmektedir. Türk hü
kümranlığının ortadan kalkmasına gidilmekte
dir. 

Yukarda arz olunan sebeplerden dolayı Hü
kümet hakkında gensoru açılması için işbu 
önergemin gündeme alınmasını ve kabulü için 
oya vaz'ını saygı ile rica ederim. 

30 . 7 . 1970 
Konya Milletvekili 
Necmettin Erbakan 

BAŞKAN — önerge 'bilgilerinize sunulur. 
önümüzdeki birleşimde gereği yapılacaktır. 

kanunu tasarısının sıra sayısı 200 e 2 nci ek, 
Karma Komisyonca karara bağlanan 9 ncu 
maddesi hakkındaki raporun gündeme alına
rak 48 saatlik süre (beklenmeksizin öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Komiyon 
Başkanı 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — önergede belirtilen Karma 
Komisyon raporu, gelen kâğıtlardadır, önce, 
gelen kâğıtlardan gündeme alınması hususun-^ 
da oylarınızı isteyeceğim. Bu hususu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabdl edilmiştir. 

48 saat geçmeden ıgörüşülmesi hususunu ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu k&Jbul eden^ 
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; basılmış ve da
ğıtılmış olan raporda 3 ayrı metin vardır. 
Bunlardan birisi Millet Meclisinin metni, 
birisi Cumhuriyet Senatosunun metni, birisi de 
Karma Komisyon metnidir. Karma Komis
yon metni okunduktan sonra evvelâ bu me
tin oya sunulacaktır. Bunun kabul edilme
mesi halinde Cumhuriyet iSenatosu metni, onun 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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da kabul edilmemesi halinde Millet Meclisi 
metni oya sunulacaktır. Ama Karma Komis
yon metni kabul edilirse madde kesinleşmiş 
olacaktır. 

Şimdi, Karma Komisyonunun hazırlamış ol
duğu 9 ncu madde ile ilgili metni okutuyo
rum. 

Madde 9. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 

Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 
yönetim, icra,, büro ve benzeri hizmetleri gören 
ve bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara 
girmiyen Devlet memurları genel idare sınıfı
nı teşkil eder. 

Bu sınıfta : 

a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 
ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
11 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu 
olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu derece
nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilir
le/. 

II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 

meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve 
.mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, mühen
dis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, 
teknik öğretmen okullarından mezun olup da 
öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde 
çalışanlar, 3437 ve 9.5.1969 tarihli 1177 sayılı ka
nunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen me
muru, tekniker, teknisyen ve emsali teknik un
vanlara sahibolup en az orta derecede mesle-
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M tahsil görmüş bulunanlar teknik hizmetler 
sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim gören

ler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe baş
lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlar
lar ve 5 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren 
okullardan mezun olanlar ile 3437 sayılı Kanu
na göre tütün eksperi yetiştiren okullardan 
mezun olanlar 11 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile 
yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun 
alanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, 
bunlardan mühendis ve mimar sınıfını almış 
olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğ
renim yapmış olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenler
den Devlet memurluğuna girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest 
olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa 
edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu 
işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine 
girmek istiyenlerin teknik hizmetlerde ge
çen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayı
lı Devlet Memurları Kanununun 87 nci madde
sinin a, b, c ve ç fıkralarında sayılan müesse
selerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan 
sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sa
yılarak bu sürelerin her yılı bir kademe iler
lemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine 
esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde geçen süre 12 
yılı geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve 
atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına tabi görevlerde bulun
muş olanların kazanılmış haklan şaMıdır. 
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Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükselebilecekleri derecenin son kademe aylı
ğını geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıl", sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağ
lığı dahil) meslekî eğitim görerek yetişmiş, 
olan taoip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim 
gibi Devlet Memurları ile bu hizmet sahasın
da çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikote-
rapist, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hiz
met mütehassısı, biologlar, psikologlar diyet
çiler, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık 
idarecisi ile ebe, hemşire, köy ebesi, hemşire 
yardımcısı (Fizik tedavi, lâboratuvar, eczacı, 
diş, anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardım
cıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisye
ni dâhil) sağlık memuru, sağlık savaş memu
ru, hayvan sağlık memuru ve benzerleri sağlık 
personelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci derece

nin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından 
mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesin^ 
den işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 
nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

d) 4 yıldan daha az süreli yüksek öğre
nim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk ka
demesinden, 4 yıl süreli yüksek öğrenim gör
müş olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim gör
müş olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet 
hizmetine girmeden önce yurt içinde veya yurt 
dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî 
veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak 

yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyen-
lerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden 
Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 87 nci maddesinin a, h, c ve 
ç fıkralarında zikredilen müesseselerde geçen 
müddetin tamamı ve 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 196 nci maddesinde belirtilen 
şekilde tesbit edilecek memuriyet bölgelerinde 
en az üç yıl çalışanların veya çalışacak olanla
rın müddetinin tamamı ve geri kalan sürenin 
3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak 
bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerleme
si ve her üç yılı bir derece yükseltilmesine esas 
olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı 
süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 
yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve 
atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına tabi görevlerde bulun
muş olanların kazanılmış haklan saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin 
girecekleri dereceler öğrenim durumlarına 
göre yükselebilecekleri derecenin son kade
me aylığını geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren ku

rumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle gö
revlendirilen öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) Özel Kanununa göre ilkokul öğretmen

liği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi. ve gerkese yüksek dereceli öğretim mües
seselerinde öğretim görevi yapmak niteliğini1 

taşıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğ
retim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 
10 ncu derecenin 1 nci kademesinden işe baş
larlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, 
doçentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 
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V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunla

rına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya 
kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde tem
sil yetkisini haiz olan Devlet memurlarını 
kapsar. 

Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre 

çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve 
dinî görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam -
hatipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmen
leri, vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve bunlardan kay
yımlar 11 nci derecenin, imam - hatipler, mü
ezzinler ve Kur'an kursu öğretmenleri 10 ncu 
derecenin, vaiz ve müftüler 7 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

fo) İmam - hatip okulunun 1 nci devresi
ni bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci dere
cenin 4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 
9 ncu derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

c) İmam - hatip okulunun 2 nci devre
sini bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü de
recenin ilk kademesinden işe 'başlarlar ve '5 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya 
fakültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, ko

miser muavini, komiser, başkomiser, emniyet 
müfettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri ve 
emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını 
kazanmış emniyet mensubu Devlet memurla
rını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, orta

okul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve bunlardan po
lisler 8 nci, komiser muavinleri, komiserler, 

başkomiserler, emniyet müfettişleri ve emni
yet âmirleri 7 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olan
lar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve bunlardan polisler 7 nci derecenin 
son kademesine, komiser muavinleri, komiser
ler, başkomiserler, emniyet müfetişleri, polis 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 6 ncı derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bun
lardan polisler 7 nci, komiser muavinleri ve ko
miserler 6 ncı, başkomiserler, emniyet müfet
tişleri, polis müfetişleri ve emniyet âmirleri 
5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet müdürü 
sıfatını kazanmış emniyet mensupları 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak mü^ 
raoaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek 
hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıt
ma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasat
larını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptır
mak veya tedavi kurumlarında hastaların .ve 
hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile il
gili hizmetleri yapmak veya kurumlarda ko
ruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmet-
lere yardımcı mahiyetteki görevlerde her ku
rumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyet
te olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yar
dımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 
4 ncü maddenin (c) bendinde tanımlananların 
dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 ncı derecenin ilk 
kademesinden başlar ve 11 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
a) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların den

gi okulları bitirdikten sonra, memuriyete gir
meden önce bir üst seviyede öğrenim sayılmı-
yan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimle
rini başarı ille tamamladıkları her yıl için bir 
kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yük
sek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenle-
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rin başariyle tamlaldıklıarı her öğrenim yılı için 
bir kademe ilerlemesi Tıpta uzmanlık belgesi 
alanlarla diğer öğrenim dallarımda doktora ya
panlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğ
renim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara 
bir, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğ
renim dallarında doktora yapanlara iki kade
me ilerlemesi uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri 
sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek 
öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezun 
olanların 4 yilı aşan başarılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik 
hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 
5 yıldan fazla yüksek öğrenim gerektiren yük
sek okullardan mezun olanların 5 yılı aşan ba
şarılı her öğrenim yılı için bir kademe iler
lemesi uygulanır. 

e) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alınan; bakanlık müfettiş yar
dımcıları, maliyet memurları, dışişleri meslek 
memurları, maliye hesap uzman yardımcıları 
ve bankalar yeminli murakıp yardımcılarının 
özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapı
lacak yeterlik sınavında başarı göstererek mü
fettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli 
murakıplığa, dışişleri meslek memurluğunda 
ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart 
koşulan bir dereceye atanmaları esnasında ve 
bir defaya mahsus olmak üzere haklarında 
ayrıca bir derece yüselmesi uygulanır. 

f) Devlet memuru iken, girişlteki öğrenim 
derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi ta-
mamlıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 36 
nci maddede yazılı memuriyete giriş dere
celerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu ka
nunun 68 nci maddesinde yazılı derece yüksel
mesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecede
ki görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (b) 
ve (c) bendlerindeki hükümler saklıdır. 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri ka
demelerinden işe başlıyanlaıia yukarıki (a), 
(b), (c), ve (d) fıkraları uyarınca kendileri
ne kademe ilerlemesi uygulananların, kademe 
ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 nci mad
dede derece yükselmesi için gerekli olduğu ön
görülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendi
rilir. 

Bu kanunla tesıbit edilen çeşitli hizmet sı
nıflan mensuplarından Yasama Meclislerinde 
asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, 
unvan, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük 
haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
divanlarına aittir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, bu uzun 
madde okunmuş ıoldu. Bu, karma komisyonun 
hazırlamış olduğu metindir. Şimdi bu hususta 
görüşmek istiyen var mı? Yok. 

Komisyonun metnini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi ve (bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Mec
lisimizce de nihai olarak kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. Bu kanunun memleketimiz için 
ve Devlet memurları ve bu kanundan istifade 
edecekler için hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım şimdi bir başka işe 
geçiyoruz. 

5. — 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (1/364) (S. Sayısı : 234) 
(V 

BAŞKAN — Bu, kısa adı ile kat sayıyı tes-
bit eden kanun tasarısıdır. Bu tasarı Senatodan 
geçtikten sonra Yüce Huzurunuza gelmiş, tümü 
hakkındaki görüşmeler Tbitmiş, maddelere geçil
miş, 1 nci maddesi görüşülürken Sayın Maliye 
Bakanının talebi Heyetinizce de kabul edile
rek komisyona iade edilmişti. 

Şimdi komisyon tekrar bunu getiriyor. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı 
'Bütçe Kanununa ek kanun 

Madde 1. — 1970 malî yılı Bütçe Kanunu
na aşağıdaki ek madde eklenmiştir : 

(*) 234 S. Sayılı oasmayazı 29 . 7 . 1970 
tarihli 135 nci Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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Ek Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memur
ları ı Kanununun 154 ncü maddesi uyarınca sı
nıflara ait gösterge tablosunda yer alan göster
ge rakamlarının aylık tutarlarına çevrilmesin
de 1970 bütçe yılında (7) katsayı uygulanır. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

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

Madde 2. — Bu kanunun yayımı tarihinde 
1286 sayılı Kanunun 53 ncü maddesi yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun 1 . 3 . 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü 
açık oylarınıza sunulmuştur. Kutular sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bundan evvelki 
birleşimde görüşülmesine başlanmış bulunan 
6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi 'hakkındaki kanun tasarısının mü
zakeresi yarım kalmıştı. Bu kanunun çerçeve 
maddesi içindeki maddelerden 19 ncu maddeye 
kadar görüşülmüştür. Bu kanunun çerveve mad
desi içindeki diğeri maddeleri 32 nci maddeye 
kadar devam etmektedir. Bu maddelerle ilgili 
olarak 20 tane önerge verilmiştir. Maddelerden 
bir tanesi komisyona gitmiş, henüz gelmemiş
tir. Bu sebeple açık oylamaya da tabi olmasını 
düşünerek Yugoslav anlaşması ile ilgili kanun 
taranışını bunun önüne almayı uygun buluyo
rum. Ancak, tasvibinizi rica edeceğim. Bu şe
kilde hareket edeceğiz; tasvibettiğiniz takdir

de evvelâ Yugoslavlarla ilgili anlaşmanın tas
dikine dair kanun tasarısını görüşeceğiz. 

Sükûtunuzu tasvip sayıyorum. 

6. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasımda Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (*) 

BAŞKAN — Komisyon yerinde, Hükümet 
mevcut. 

Şimdi bu tasarı gündemdedir. Metinde önce
lik teklifi vardır. Ayrıca öncelikle görüşülmesi 
hususunda, Sayın Erol Yılmaz Alkçal tarafından 
önerge de verilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türkiye 'Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduuğna 

dir kanun tasarısı 

Madde 1. — 30 Mart 1968 tarihinde An
kara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
arasında Konsolosluk Sözleşmesinin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz is
tiyen? Yok. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

(*) 217 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

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

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 

7. — Bize Milletvekili Erol Yılmaz Akçdl 
ve 9 arkadaşının, 9434 sayılı Kanununun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı : 
220) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; A. P. 
ve C. H. P. grup yetkililerinin imzası ile veril
miş bir önergede gündemin 50 nci numarasında 
yer alan, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi
nin tadiline dair kanun teklifinin öncelikle 
görüşülmesi taleibedilmektedir. 

Ancak, bu önerge hakkında bir muamele 
yapmayacağız. Zira grup başkanvekillerinin ön
celik talebine yetkileri yoktur. Yalnız, tetkik 
ettirdik, bu sözü edilen kanunun.. 

AHMET ŞENER (Traibzon) — iSayın Baş
kan; biz bunu imza ederken protokolumuzda 
vardı. Başkanvekillerinin öncelik 'talebi olmıya-
cağım zaten biz biliyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim, mesele yok. 
Esasen biz sayın grup yetkililerinin imzasını 

ihtiva eden bu önergeyi aldıktan sonra tetkik 
ettik, yetkili komisyon fbaşkanı öncelik öner
gesi vermiş, raporunda da ayrıca mevcut. 

Şimdi bu öncelik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 9 
arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair 220 sıra sayılı kanun teklifi
nin, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Plân Kom. Başkanvekili 
Erol Yılmaz Akçal 

(1) 220 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi de gündemi
mizdedir arkadaşlarım. 

öncelikle görüşülmesi hupuöunu tasvibini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmesi hususunu tasvibinize 

. sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci mad
desinin II işaretli fıkrasına bir (N) bendi ve 
sözü geçen kanununa geçici bir madde eklen

mesine dair kanun 

Madde 1. — 5434 sayılı T. O. Emekli San
dığı Kanununun «sandıktan faydalanacaklar» 
hakkındaki 12 nci maddesine aşağıdaki (N) 
bendi eklenmiştir. 

(N) Emekliliğe tabi görevlerde bulunma
madan illerin daimî komisyon üyeliğine seçi
lenlerle, Emeklilikle veya Sosyal Sigortalarla 
ilgilenmeden belediye başkanlığına veya Par
lâmento üyeliğine seçilenler, seçimlerden iti
baren 6 ay içinde yazı ile Sandığa müracaat 
ederek emeklilikle ilgilenmelerini istedikleri ve 
emekli keseneklerini Ödedikleri takdirde, kese
rek karşılıkları da ilgili kurumlardan alınmak 
suretiyle, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

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

'Geçici Madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte 1 nci maddede yazılı görevlerde 
bulunanlarla Tbu görevlerden ayrılıp, emeklilikle 
ilgili »başka görevlere geçmiş olanlar, sözü ge
cen görevlerdeki hizmetlerini 5434 sayılı T. 0. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 23 . 2 . 1965 ta
rihli ve 545 sayılı Kanun esaslarına göre borçlan
mak suretiyle emeklilik sürelerine eklenmesini 
isteyebilirler. 

BAŞKAN — Madde Ihakkmda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi okunacak 
takrirde imzaları olan arkadaşlarımız 2 nci bir 
geçici madde teklif ediyorlar. Okutuyorum. 
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Arkadaşlarımın dinlemelerini rica ederim, 
basılıp dağıtılmamıştır, yeni bir maddedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan, T. C. Emekli San
dığı Kanununun 12 nci maddesinin (II) işa
retli fıkrasına bir (N) bendi ve sözü geçen 
kanuna geçici bir madde «ki yapılması gere
ken tadilâtla geçici iki madde olacaktır..» ek
lenmesine kanun teklifiyle il daimî komisyon 
üyeleri ile belediye başkanları ve Parlâmento 
üyelerine tanınmış olan emeklilik hakları mu
allâkta bırakılmış sayılmalıdır. Zira bu kişiler, 
tanınmış yeni hakkı ancak seçildikleri tarih
ten itibaren geçen altı ay içerisinde kullanabi
lecekleri kanun teklifi metninde tasrih edilmiş 
bulunmaktadır. Bu müddeti geçirmiş olanlar 
ise haklarını kullanamıyacaklar demektir. 
Memleketimizde son mahallî seçimlerin 2 Ha
ziran 1968 günü, genel seçimlerin de 12 Ekim 
1969 günü. yapılmış olması itibariyle halen 
vazife görmekte bulunan ve işbu kanun tekli
finden yararlanacak olan Parlâmento üyeleri, 
belediye başkanları ve il daimî komisyon üye
leri bu altı aylık müracaat müddetlerini ge
çirmiş bulunmaktadırlar. İşte mezkûr kanun 
teklifindeki bu noksanlığı gidermek ve diğer 
özel kanunlarla emeklilik hakkı tanınmış olan 
kişilerden bu altı aylık müddeti geçirmiş olan
ların kanuni haklarını kullanabilmeleri imkâ
nının sağlanması mülâhazasiyle aşağıdaki met
nin, bu kanun teklifine geçici ikinci madde 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz : 

Geçici madde 2. — Durumları, 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin (II) işaretli fık
rasına 5951 sayılı Kanunla eklenen (L) ve bu 
kanunla eklemen (N) bendleri şümulüne giren
lerle, Kurucu Meclis Üyeliğinde bulunmuş 
olanlardan halen emeklilik hakkı tanınan gö
revlerde veya T. B. M. M. üyeliğinde bulunan
lardan; tanınan altı aylık süre içinde mü
racaat etmemiş olnlar için bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yeniden bir yıl
lık süre tanınmıştır. 

Sivas Hakkâri 
Vahit Bozatlı Ahmet Zeydan 

Sivas istanbul 
Tevfik Koraltan Hüseyin Dolun 

Kayseri Sivas 
Tevfik Doğan Avşargil Mustafa Timisi 

Konya 
ahsan Kabadayı 

BAŞKAN — Komisyon buna katılar mı efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bu metni geçici 2 nci mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu suretle yukar
daki maddenin adı da geçici madde 1 olacaktır. 

iSayın komisyon, yukardaki maddenin adı 
da böyle olunca geçici madde 1 olacaktır, de
ğil mi? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet. 

BAŞKAN — Şu halde yukardaki maddede
ki bu eksikliği de tamamlıyahm, onu da geçi
ci madde 1 olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
;renler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. Tümü
nü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başka
nım, kanunun başlığında «Bir geçici» deniyor, 
bu takdirde «İM geçici» olacak. 

BAŞKAN — Evet, arkadaşımızın ikazı ye^ 
rinde. Bütçe Plân Komisyonunun değiştirisin-
de «T. C. Emekli Sandığı Kanununun 12 nci 
maddesinin (II) işaretli fıkrasına bir (N) ben
di ve sözü geçen kanuna geçici bir madde ek
lenmesine dair Kanun» deniyor; halbuki, bunu 
«Geçici 2 madde eklenmesine dair Kanun» di
ye düzeltmemiz icabediyor. Bu düzeltmeye 
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(hakkımız vardır. İçtüzüğün 109 ncu madde
si kanunun kesin kabulünden evvel bu türlü 
mantıkî düzeltmeler yapmaya imkân vermiş
tir. Bunu «ıGeçici iki madde eklenmesine dair 
Kanun» şeklinde oyunuza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IBöyieoe, kanunun tümü Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

« 
8. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 

Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri've Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) 

(BAŞKAN — Ziraat Odaları kanun tasarı
sının görüşülmesine geçiyoruz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan; Ziraat Odaları kanun tasarısından evvel, 
Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde 
tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamııza dair 
bir kanun tasarısı vardı, acaba onu görüşımek 
mümkün olmaz mı? Bu hususta bir takririmiz 
de var. 

BAŞKAN — Yüce Heyet tasvibettiği tak
dirde elbette mümkün olur. iSiz takririnizi lüt
fedin verin, ben de Yüce Heyetin mütalâası
nı alayım. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Takriri ver
dim efendim. 

BAŞKAN — Bunun için bizim zamana ihti
yacımız var. Çünkü, takrir burada verildi, 
dosyasını getirmiş değiliz. Dosyasının getiril
mesi lâzım, Ziraat Odaları kanun tasarısının 
görüşülmesine devam edelim, Onu da arada gö-
düşebiliriz. Şu anıda elimizde dosya yok, dos
yayı getirtelim. 

Arkadaşlarım; 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 

Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının görüşül
mesine, kaldığı yerden devam edeceğiz; fa
kat biraz evvel sayın komisyon başkanının ifa
de ettiği kanun tasarısının bir anlaşma tasdi
ki olması ve açık oya sunulması zarureti dola-
yısiyle, dosyası geldiği takdirde arada da onu 
görüşebileceğiz, tabiî tasvilbettiğiniz takdirde. 

Şimdi, Ziraat Odaları ile ilgili kanun tasa
rısının 1 nci maddesinin içinde bulunan 4, 6, 
8, 9, 11, 17 numaralı maddeler kabul edilmiş, 
18 numaralı madde komisyona gitmiş, 19 nu
maralı madde de kabul edilmiştir. Komisyona 
gitmiş bulunan 18 numaralı madde geri gel
miştir. Şimdi, komisyondan gelen metni oku
tuyorum. 

idare heyeti ve oda meclisinin feshi : 
Madde 18. — Oda idare heyeti ve meclisle

rinin feshi aşağıdaki esaslara göre yapılır : 
a) İdare heyetlerinin feshi : 
Oda meclisleri; idare heyetlerinin, çalışma

ları meslekî ahlâk ve memleketin umumi men-
faatleriyle ahenkli olarak yürütülmemesi, mev
zuata uymaması, görevlerini kötüye kullanma
sı, siyasetle uğraşması hallerinde feshedip, 
yenilerini seçebilir; yeni idare heyetleri feshe
dilenlerin süresini tamamlar. 

fb) Oda meclisinin feshi : 
1. Oıda meclisleri üye tamsayısının yarı

sından fazlasının yazılı talebi ve yine üye tam
sayısının 2/3 nin bu talep üzerine vereceği ka
rar ile kendi kendini fesheder. 

2. (a) fıkrasındaki işlemleri yapan, oda 
umumi heyeti veyahut birlik kararma riayet 
etmiyen oda meclisleri, oda umumi heyetince 
feshedilir. 

Bu hallerde meclis yeniden teşkil olunur. 
Yeni meclis eskisinin süresini tamamlar. Fes
hedilen meclisin yeniden teşekkülüne kadar 
bu kanun ve nizamnamede gösterilen görevle
rin ne şekilde ifa edileceği Tarım Bakanlığın
ca belirtilir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; ko
misyonumuz Ibu yeni metni daha evvel kendi
sine verilmiş olan takrirleri tetkik ederek ha-
ızırlamıştır. Bu yeni metin lâyıkıyle duyurula-
bildi ise, takrir veren arkadaşlarımdan rica 
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edeceğim. Yeni metin kendi görüşlerini akset-
tiriyorsa, takrirlerini geri alacaklardır, akset-
tirmiyorsa, hakkımda muamele yapılacaktır. 

Sayın Ali Rıza Uzuner?.. 
ALİ RIZA UZUNER (Tralbzon) — Komis

yonun metnine iştirak ©diyorum, takririmi ge
ri alıyorum. 

. BAŞKAN — Takririniz geriverikniştir. 
Sayın Baha Müderrisoğlu? Yok. Takririni 

oylıyacağıız. 
Sayın Burhanettin Asutay? 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ko

misyon isteğime uymuştur, takririmi geri aldım. 

BAŞKAN — Sizin de önergenizi geriveriyo-
rum efendim. 

iSayın Turhan özgüner .. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Komisyonun 

metnine iştirak ediyorum, takririmi geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Takririniz geriverilmiştir. 
Burada bulunmadığı için Baha Müderrisoğ

lu'nun önergesini okuyorum : 
«Görüşülmekte olan Ziraat Odaları kanun ta

sarısının madde 18 in (b) bendinin 2 nci fıkra
sında 3 ncü satırın başına, (Ziraat Odaları bir
lik kararlanna) olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif ederim» diyor. Bu düzeltme yapılmış mı 
Sayın Komisyon?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Takrire iştirak etmiyoruz, 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon takrire iştirak etme
miş. 

önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. .Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyonun hazırladığı metni - ki, biraz ev-
ve1. okunmuştur, 18 nci madde için yeni metin
dir - oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu önergeyi 18 nci madde olarak oylannızs 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18 nci madde bitti, 19 ncu madde kabul edil
miş; 20 nci maddeyi okutuyorum. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidat 

Madde 20. — Dördüncü maddenin «a» fık
rasına göre odalara kayıtlı bulunanlardan tah
sil olunacak yıllık aidat miktarları halamından 

üyeler beş dereceye ayrılır. Üye derecelerinin 
tâyininde üyenin yıllık gayrisâfi çiftçilik geli
ri nazara alınır. 

a) 100 000 lira veya daha yukarı geliri 
olanlar birinci derece, 

b) 50 000 ilâ 1O0 000 liraya kadar geli
ri olanlar (50 '000 dâhil) ikinci derece, 

c) 25 000 ilâ 50 000 liraya kadar geliri 
olanlar (25 000 dâhil) üçüncü derece, 

ç) 5 000 ilâ 25 000 liraya kadar geliri olan
lar (5 000 dâhil) dördüncü derece, 

d) 5 000 liradan az geliri olanlar beşinci 
derece çiftçi addolunur. 

Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat mik
tarları, birinci derece çiftçiler için binde dört, 
ikinci derece çiftçiler için binde üç, üçüncü de
rece çiftçiler için binde iki, dördüncü derece 
çiftçiler için binde bir, beşinci derece çiftçiler 
için binde yarım nisbetine göre hesaplanır. 

Dördüncü maddenin «b» ve «c» fıkralarına 
göre odaralara kaydedilen üyeler ise, yıllık gay
risâfi çiftçilik gelirlerine göre üç dereceye ayrı
lır. 

a) 100 000 lira veya daha yukarı geliri 
olanlar birinci derece, 

b) 50 000 ilâ 100 O00 liraya kadar geliri 
o1anlar (60 000 dâhil) ikinci derece, 

c) 50 000 liradan aşağı geliri olanlar üçün
cü derece çiftçi addolunur. 

Bunlardan alınacak yıllık aidat miktarları 
da, birinci derece çiftçiler için binde beş, ikinci 
derece çiftçiler için binde dört, üçüncü derece 
çiftçiler için binde üç nisbetine göre hesapla
nır. 

Her iki grup üyelerden alınacak giriş ücret
leri; birinci derecedeki çiftçilerden 1O0, ikinci 
derecedeki çiftçilerden 50, üçüncü derecedeki 
çiftçilerden 25, dördüncü derecedeki çiftçiler
den 10, beşinci derecedeki çiftçilerden 1 lira ola
rak alınır. 

Yukardaki esaslara göre bulunacak yıllık 
aidat miktarları birinci derece çiftçiler için on-
bin liradan yukarı, beşinci derecedeki çiftçiler 
için *bir liradan aşağı olamaz. 

Re'sen yapılacak kayıtlarını ve tesbit oluna
cak derecelerini durumlarına uygun bulmıyan-
lar nizamnamede tesbit edilecek usuller daire
sinde oda meclisine itiraz edebilir. 
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Mahiyetleri ve nevileri nizamnamede göste
rilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretlerle 
odalar idare heyetlerince verilecek veya tasdik 
edilecek vesikalardan alınacak ücretlerin mik
tarları, idare heyetinin teklifi ve oda meclisinin 
tasdikiyle tesbit olunur. 

Odalara kayıtlı olmadığı anlaşılan kimseler
le işletme ve müesseselere içinde bulunulan yıl 
haricolmak üzere geçmiş yıldan evvelki yıllar 
için aidat tahakkuk ettirilemez. 

Tahakkuk yılını takibeden yılın başından iti
baren 5 yıl içinde tahsil edilemiyen giriş ücret
leri ve aidat zamanaşımına uğrar. 

Giriş ücretleri ve yıllık aidatın tahsiline ait 
usuller nizamnamede belirtilir. 

BAŞKAN — 20 nci madde ile ilgili olarak 
üç arkadaşımız söz istemiş ve 8 tane değiştirge 
önergesi verilmiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Grup adına 
sözi rica ediyorum. 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın Ah
met Şener, buyurun. 

0. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — ISaym Başkan, muhterem arka
daşlarım ; mümkün olduğu kadar kısa konuşma
yı tercih edeceğim. 

20 nci madde tasarının anamaddesi ve en 
önemli maddelerinden biridir. Burada, evvelâ 
çiftçiyi gelir bakımından sınıfa ayırmış, 100 bin 
lira veya daha yukarı olanlar, 50 bin lira ile 
100 Ibin lira arasında geliri olanlar, 25 bin lira 
ile 50 bin lira arasında olanlar ve 25 bin lira
dan 5 bin liraya kadar olanlar ve 15 bin lira dâ
hil olmak üzere 5 sınıfa ayırmışlardır. Sonra 
bunlardan (birinci kategoriye dâhil olanlardan 
binde 4, ikinci kategoriye dâhil olanlardan bin
de 3, üçüncü kategoriye dâhil olanlardan binde 
2 ve dördüncü katerogiye dâhil olanlardan bin
de 1 beşinci sınıfa dâhil olanlar da binde 0,5 
gelirlerinden ücret vermiş olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Esas nokta iSayın Tarım (Bakanlığı veya zi

raat odaları bu sınıfları (hangi kıstas ve ölçüle
re göre ayırma imkânlarına sahip olabilecektir? 

Evvelâ bölgelerin toprak mülkiyetine, tapu
suna, her sene değişen gelirin bu tasnife tabi 
tutulmak suretiyle yapılmasında büyük zarar
lar vardır. Bunu yaparken odalar elbette en son 
olarak, ilk merci olan muhtarlıklara müracaat 
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edecek ve bunu geliri 100 bin liradır, 50 bin li
radır, 25 bin liradır, 5 bin liradır gibi rakamlar
la ifade edecektir. IBunu tesbit ettikten sonra 
kanun hükümlerine göre yüzde itibariyle bu ge
lirlerden pay alacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu aslında, 'Sayın Bakanın da burada her 

defasında söyleniyor dediği kısım, yani ne ver
di de ne alıyor sözü doğrudur. 

Şimdi, benim çiftçi olarak bu sene 1O0 bin 
liralık, 50 bin liralık gelirim oldu. Ziraat Oda
sının bu gelirin oluşunda etkisi ne oldu? Bunu 
bilmek zarureti vardır. Her defasında söylüyo
rum ve yine de scyliyeceğim; ziraat odası güb
re bakımından, kredi bakımından, tohum bakı
mından, fide bakımından ve damızlık bakımın
dan yapmış olduğu yardımlardan benim 80 bin 
liralık gelirimi 100 bin liraya çıkarmışsa, hemen 
bunu vermeye hazırım. Ama eğer bunu, hiçbir 
şey yapmadan, benim çalışmamla, benim çocu
ğumun alınteri ile yapıp kazandığım bu gelir
den alıyorsa, ben ziraat odasına bu sene verece
ğim, gelecek gene vereceğim, daha öbür sene ve
receğim, ne zaman yardım edecek bana bu? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben 'bir ziraat mühendisi olarak bu teşekkü

lün yaşamasını isterim. Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu da bunun gayelerinin tahakkuk et
mesini gönülden ister. Ama diyoruz ki, bu tas
nifi hangi esaslara göre tesbit ettik? Köyde bu
lunan vatandaşa, senin gelirin 10 bin liradır, 
25 bin liradır, 50 bin liradır, 100 bin liradır, 
sen onun için şu kategoriye giriyorsun dediği
miz zaman rahatlıkla ben bu gelirin karşılığını 
vermem için beni bunda ikna edeceksiniz. Ama 
bunu tesbit işini muhtara vereceksiniz ve ziraat 
odası bunu tasdik edecek ve ondan sonra ilân 
edecek, itirazlar yapılacak. Malûmunuzdur bi
zim köylerimizdeki itirazlar; Caminin görülmi-
yen bir duvarına asılır. Buna itiraz edeceksin, 
bu mümkün değildir. 

YAŞAR BİR (Sakarya) — Zaten onu da 
okuyamaz. 

C. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Devamla) — Arkadaşımızın dediği gibi, onu 
da okuyamaz. 

Şimdi, bir tasarı hazırlarken Mecliste buna 
iyi bir imkân sağlıyalım, bunu da huzur içinde 
yapalım bütün arkadaşlarımızın da arzusu bu
dur. 
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Şimdi, bu tasnifi yaparken 'bizini teklifimiz 
böyle olmamıştır. Senede 12 liradan 120 liraya 
kadar gelir bağlıyarak 20 nci maddeyi böyle 
değiştirmiştik, ama arkadaşlarımız bunu kabul 
etmediler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu odanın da gelirleri küçümsenmiyecek 

kadar fazladır. Muhtelif teşekkül ve kurumlar
dan 2 milyon lira alacaktır, bu hususta kanun 
da çıkartmışız. Bu kanunla Ibiz çok şeyler veri
yoruz. Ama bunu verirken de ziraat odasını bu 
kanunun esprisi içinde güçlü çiftçiyi temsil 
edecek diye anlamamak lâzımdır. Ziraat Odaları 
çiftçinin gelirinden gerektiği kadarını alabil
sin, ama ona hizmet etme imkânını da temin et
sin. 

Efendim, bir kısım arkadaşlarımız; daha ye
ni kuruluştur bunlar, inkişaf edip bunları sağ-
lıyamamıştır, 'bu kuruluşlar fakir köylü ve çift
çi vatandaşın çocuklarını da okutacaktır, diyor
lar. Ama şimdiye kadar bu olmamıştır, bol bol 
memur istihdam etmiştir, bunun yanında bslki 
1 - 2 talebeyi de okutmuştur. Bu da gayelerin
den bir tanesi olmalıdır. Bu yönleri ile tasarı 
güzel tedvin edilmiştir. Bu gelirlerin ziraat 
odasına verilmesine grupum gönülden taraftar
dır, ama bunları verirken köylü ve çiftçiyi sı
nıflara ayırırken bu konunun esprisini Tarım 
Bakanı veya Komisyon burada açıklamalı; han
gi kıstaslarla bunu yaptığını izah etmelidir. 
Niçin 100 bin lira dedik de 1 milyon demedik, 
niçin '50 bin lira dedik de 30 bin lira demedik 

Gelirleri 100 'bin liradan fazla çiftçilerimiz 
vardır, 1 milyonluk olanlar vardır, 500 bin lira 
olanlar vardır. Tesbit edilmiş bulunan bu kıs
tasın açıkça belirtilmesi ve çiftçinin de bunu bil
mesi ve ben şu kıstasların içine giriyorum, o 
halde bunu rahatlıkla verebilirim, demelidir. 
Bu değişikliklerin, de yapılmasını zaruri görü
yoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bundan evvel
ki maddede olduğu gibi bu maddede de verilmiş 
bir çok takrirler var. Bunların hepsini size ver
sem, bu önergeler muvacehesinde yeni bir metin 
hazırlamak lüzumunu görür müsünüz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELÎ GÜL-
KAN — (Edirne) Olur Sayın Başkanım. (A. P. 
sıralarından, «takrirler kâfi değil, görüşleri de 
öğrenelim» sesleri.) 

BAŞKAN — Haklısınız efendim; görüşler de 
ortaya çıksın, ondan sonra, diyorsunuz. Ben bir 
sürat kazandırmak istemiştim. 

Şimdi söz sırası Sayın Ülker'indir. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben biraz son

ra konuşacağım Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Peki efendim. 
O halde söz sırası Sayın İsmail Hakkı Ala

ca'dadır. Buyurunuz Sayın Alaca. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bu kanunun tadiline mütaallik 20 nci mad

de, demin arkadaşımın da ifade ettiği gibi çok 
önemli hükümler arz eitmektedir. Fakat bu mad
deye sureta bir nazarla bakılacak olursa mem
leketin ve milletin büyük menfaatlerinin de he
der olacağı kanaati bizi burada konuşmaya mec
bur kılmıştır. 

Bâzı hislere kapılarak; aman bu vesile ile 
köylüyü kalkındıralım, ziraat odaları köylüyü 
Cennetâsa bir hayata kavuşturacaktır diye ha
yallere kapılmanın da yeri olmadığı kanaatin
deyiz. 

Ben ziraat odalarına karşı bir allerji duy
muyorum. Yalnız bu yeni teşekkülün bugüne 
kadar olan tatbikatında, hele alelhusus getirilen 
bu tadilâtla, âdeta 99 basamaklı bir merdiveni 
bir nefeste çıkmak gibi bir hava yaratıldığı, 
lâyiha metninin tetkikinden pekâlâ anlaşılabilir. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, beş dakika ile 
konuşmalar tahdidedilmiştir. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 
Madde aşağı yukarı beş dakikada cehren oku
namaz. Bir iki dakika daha izin veriniz bağlı-
yayım konuşmamı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 

Anayasa Mahkemesi kararında, böyle bir keyfî 
takdire mahal olmadığına karar vermiştir. Ma
lûm ya bunlar da bir cemiyettir. Burada hare, 
rüsum ve vergi mahiyetinde değil, bir giriş ai
datı ile bir de yıllık aidat alınmaktadır. Şimdi, 
burada gerçek kişileri 5 kategoriye ayırmış ve 
geyrisâfi iradlarmm naza,ra alınacağını söylü
yor. Gayrisâfi irat müessesesi, iki üç gün evvel 
Meclisten geçen kanunlarımıza göre tamamen 
tarihe malolmuştur. Bu gibi ahval, beyan esası
na istinadetmektedir. 
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Binaenaleyh, Devlet dahi kendi imkânlarına 
göre gayrisâfi usulle bir iradı tâyin edemiye-
cek kudrette olduğunu ifade ve beyan etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, Yüce Meclisçe 
alınmış bir karar vardır. Bu kararı ben yapmış 
değilim, lütfen bağlayınız. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — Arz 
edeyim efendim, maksat burada çıkıp bir derdi 
ifade etmektir. Yoksa Devletin kesesinden açık 
bir bono getirip de vermek değildir. İki dakika 
isin verin de bağlıyayım. 

Ticaret odaları, esnafı sınıflandırırken beyan 
üzerine sermayelerine göre sınıflandırır. Bina
enaleyh, burada gerçek kişileri de sınıflarına 
ayırırken beyan esasını kabul etmek lâzımgelir. 
Bu beş sınıf üzerinde yapılan tasnif tamamiyle 
realiteye uymıyan keyfî bir esas olarak kabul 
edilmiştir. 

Geçenlerde 4 ncü maddenin (b) ve (c) fık
ralarına mütaallik itirazımın yeri burada ken
diliğinden belli olmaktadır. Meselâ, Anayasa 
Mahkemesinin tedvinine esas olan orman işlet
mesinden iki senelik hare olarak 47 bin lira 
yük tahmil etmiştir ziraat odası bir işletmeye. 

Orman Bakanlığına bağlı birçok işletmeler 
vardır. Tarım Bakanlığına bağlı yüzlerce üret
me çiftlikleri vardır. Meselâ İğdır'daki çiftlik
ten, Sultansuyu Harasından, Karacabey Hara
sından, her birinden bugünkü esaslara göre 
10 ar bin liradan eksik olmamak üzere bu zira
at odalarına bir meblâğ alınacaktır. Halbuki 
bu müesseselerden değil, yalnız şahsiyeti hükmi-
yeleri, yani hangisini temsil ediyorsa meselâ, 
orman işletmelerinden, şundan bundan ayrı ayrı 
alnacağına, doğrudan doğruya Orman Uumum 
Müdürlüğünden bir para alınır, bu şekilde bu 
aidatın alınması lâzımgelir. Yoksa (b) ve (c) 
toendlerine ait heyetli umumiyesini sınıflandıra
rak zecri bir haraç mâhiyetinde muazzam bir 
panayı ıalıp dıa, iktisadi sahadan muazzam bir ser
veti alıp da, âtıl bdır sahaya, verimsiz saha
lara sarfına meydan verecektir ki ,bu, iktliısac 
kaidelerine, memleket menfıaıatlanna tamamen 
aykırı bir harekettir. 

Bu itibarla bu husus hakkında dıa takririm 
mevcuttur, takririm okunduğu zaman tekrar 
müdafaa edeceğim bu durumu. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğiu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, 'değerli arkadaşlarım; 

Ziraat Odaları ve Türjkiye Ziraat Odaları 
Birliği tasarısında 20 noi maddenin iyi tedvin 
edilmediği kanaatindeyim. Bu huısusltaki dü
şüncelerimi kısaca, zamanın müsaadesi nisbetin-
de, arz etmek üzere söz laldım. 

Birinci derecedeki çiftçiler için yıllık aidat, 
binde dört hesabiyle, tabanda 400 lira tutar, 
Beşinci derece çiftçiler içlim, en az 5 000 lira ge
liri olan çiftçiler için de yıllık aidat 2,5 ılira tu
tar. Demek [ki 2,5 lira ile 400 lira arasında de
ğişmektedir. Kanunun tesbit ettiği rakamlara 
göre bu âzami miktardır. Halbuki kanun içeri
sinde birinci derece çiftçinin yıllık aidatının 
10 000 liradan yukarı oüıamıyacağı hajkkında 
ayrıca bir kayıt vardır ki tamamen lüzum
suz ve yersiz olduğu kanaatindeyim, hiçbir 
mesnedi yoktur bunun. 

Şimdi, asıl benim üzerinde durmak istedi
ğim meselelerden birisi şudur; üye dereceleri
nin tâyininde üyenin yıllık gayrisâfıi çiftçilik 
geliri nazara alınır, diyor. Demek ki, bir çift-
yi kaçıncı derecede çiftçidir, yıllık gay
risâfi geliri nedir, bunu tesbit edebilmek için 
evvelâ geliri nazara alınacak, sonra bu iş ya
pılacak. Çiftçinin gayrisâfi geliri, her yıl, her 
mevsim, bilhassa hava şartlarına göre, son de
rece değişken bir faktördür. Bunun tesbiti 
son derece güçtür. Gayrisâfi geliri jkim teısbıit 
edecektir; bu merci tesbit edilmemiştir. Hangi 
metotlara göre tesbit edilecektir; bu metotlar 
tâyin edilmemiştir veya tâyin usulü dercedilme-
miştir. 

Hakiki objektif ölçüler ne olmalıdır; bi
rinci, ikinci, üçüncü sınıf derecelerde veya bu 
dereceler içerisinde gayrisâfi geliri tesbit eder
ken hakilki, objektif ölçüler ne olmak gerekir; 
bunların da esas unsurları metne konmamıştır. 
Bunlar son derece keyfi birtakım işlemlere, 
şikâyetlere ve sonunda da binbir türlü itiraz
lara yol açabilecek niteliktedir. 

Hizmet ^karşılığı alınacak ücretler, vesika
lardan alınacak ücretler oda meclislerine göre 
değişmektedir. Demıek ki bir kazada başka bir 
ücret alınacak, başka bir jkazada değişik ücret 
alınabilir. Bir beraberlik yofetur ve bunu birli
ğe götürmek için hiç değilse bir vilâyet içerisin-
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de bunu bir birliğe götürecek bir esas testoit 
etmek gerekir. 

Beş yıl içinde tahslil edilemdyen giriş üc
retleri ve aidat zamanaşımına uğrar, diyor. 
Bu, kanunun esas esprisine aykırı bir hüküm
dür. Bu madde ilıe hiçbir üyeden giriş ücreti 
ve aidatı alamazsınız, madem M, bir müeyyi
desi yoktur, diğer taraftan da üye olmaya 
mecbur tutuyorsunuz, öbür taraftan aidatı, gi
riş ücreti mutlaka alacağım diyorsunuz ama, 
beş yıl geçerse zamanaşımına uğrar, demekle 
de kanun esprisine aykırı bir durum yaratı
yorsunuz. 

Bu şekliyle bu noksandır, objektif faktör
lerden yoksundur. Bu maddeyi komisyon geri 
almalı, esaslı bir şekilde gözden geçirmelidir. 
Çünkü, ziraat odalarının ve birliklerinin işle
mesine imkân verecek olan madde budur. Bu 
maidde işlemediği takdirde, odalardan ve bir
liklerden umduğunuz faydayı alamazsınız. Te
şekkür edeıim. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurun efen
dim. 

TURAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

Bu kanunun müzakeresinde ehemmiyetli 
maddelerden birini görüşüyoruz. Bu kanunun 
dünden itibaren görüşülmeye başlandığını ve 
bilhassa sayın Bakanın büyük bir hassasiyetle, 
ama biraz da bir heyecanla ki, meydan mitingi 
heyecaniyle bâzı tenkidlere, eleştirilere yöne
len arkadaşlarımızı fazlaca muhatap aldığını 
ve hattâ kızdıklarını dile getirmek isterim. Şöy
le ki; arkadaşlarım bu madde üzerinde, yine 
dar gelirliden çiftçiden hakikaten faMrliğin 
tam mânasiyle içinde bulunan bu insanlardan 
bahsettiğimiz zaman, «fakirlik edebiyatı yapı
lıyor» denmesin ve dün tenkidlerde bulunan sa
yın Bakan şu şekilde yine hitaJbetmesin. De
diler ki; «Bu kanun Türk çiftçisinin şuurlan-
masını temin edecektir. Bu kanuna karşı çık
mak, Türk çiftçisinin teşkilâtlanmasını isteme
mektedir.» 

Arkadaşlarım, biz bu kanunun her madde
sini kabule mecbur değiliz, eleştireceğiz. Esa
sen Yüce Meclisin de görevi budur. Bu mad
delerin üzerinde hassasiyetle dururken bizim 
de elbet de fakir çiftçiden ve köylüden yana 

olduğumuzu ve bu hassasiyetle konuştuğ-umu-
zu kabul buyursunlar. 

Arkadaşlarım; maddenin, beş dereceye ayı
rarak beş bin liradan az geliri olanlar, beşin
ci derece çtifçi addolunur, kısmı üzeride dura
lım. Esasen bunun bir terazisi yoktur, hakika
ten bulunabilir mi? Odalar vazifesini gereği 
gibi yapıp da tam mânasiyle gelirleri tesfoit 
edebilirler mi, o, beş dakikalık zamana sığmaz. 
Onu arkadaşlarım dile getirdiler, mevzu dışı 
bırakıyorum. 

Ancak arkadaşlar, bu tasarının 5 nci mad
desi; girişi mecburi kıldığına göre, Türkiye'de, 
«ben çiftçilik yapıyorum,.» diyen herkes bu 
tasarı gereğince odalara kaydolacaktır, mec
burdur. Odalara kaydolan bu şahısların bi
rer liradan ibarettir, vereceği aidatın yekûnu; 
bunu mu çok görüyorsunuz, teşkilâtlanmayı 
mı çok görüyorsunuz, Türk köylüsünün şuur-
lanmasına mı karşısınız, diyen sayın Bakan, 
şu maddenin geleceğini bilerek nasıl dün ko
nuşmuştu. Maddede asgari haddi bir lira tu
tuyor, âzamisi nedir? 

Arkadaşlarım, bu maddenin (c) den sonra
ki dereceleri aidata taksim eden kısmında, 
yukardaki esaslara göre bulunacak yıllık aidat 
miktarları, birinci derecedeki çiftçiler için 
10 000 liradan yukarı, beşinci derecedeki çift
çiler için 1 liradan aşağı olamaz. 1 liradan 
aşağı olamaz ama, 1 İradan yukarı olurr Arka
daşlarım, Türk çiftçaısinin içinde 5 000 liradan 
az geliri olanlar öylesine fakirdir ki, ve 
bunlar öylesine bir fasit daire içersindedirler 
ki, Ziraat Bankasından bir şeyler alır, toprağa 
yatıramaz, ama Ziraat Bankasının vâdesi gelir, 
tefeciye başvurur, tefeciden alır fazlasiyle, Zi
raat Bankasına öder, tefecinin vâdesi gelir, tek
rar Ziraat Bankasından alır, ama bu dönen fa
sit daire içerisinde o çiftçi giderek elindeki bir 
avuç toprağı da kaçırır. 

öylesine perişan olan küçük çiftçi için, 1 lira 
gibi bir rakamı da mı çok görüyorsunuz, denil
mesine karşı diyorum ki, bir lirada bağlayınız. 
Asgari haddi 1 liradır, demek suretiyle hiçbir 
teminat getiremezsiniz. Odaların bu küçük çift
çiye, bu çok fakir çiftçiye ne getireceği belli 
değilken, bir de buna geleceği belli olmıyan 
bir menfaat karşılığı büyük bir külfet yükleme
yi ben hayırlı görmüyorum ve bu kanun tasa-
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rısının geliş esprisine uygun görmüyorum arka
daşlarım. 

Bu selbeple bir önerge takdim ediyorum. 
önergemde bu fıkranın sonundaki cümlenin 
«1 liradır» şeklinde kesinlik getirmesini temi
nat kaibul ediyor ve önergeme iltifat buyurul-
masmı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, buyurun. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Bu kanunun 20 nci maddesinde, çiftçilerin 

derecelere ayrılması çiftlik gelirinin gayrisâfisi 
üzerinden hesaplanır, denmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; ibir çiftçi gelir te
min edebilmek için yatırım yapacaktır. Yatırım 
yaptığı her şeyde binde dördünü bu kuruma 
aidat olarak verecektir. Buna hakkımız yoktur. 
Köylü masraf yapacaktır, çiftini sürecek, trak
tör alacaktır, çuval alacaktır, amele kullanacak
tır, ot ayıklatacaktır, zirai mücadele için ilâç 
alacaktır. Zirai mücadele ilâcına vereceği para
nın binde dördünü de ziraat odalarına aidat 
olarak verecektir. Böyle şey olmaz muhterem 
arkadaşlar. 

Önerge verdim, çiftliğin yıllık net kârının 
dikkat nazarına alınarak çiftçilerin değerlendi
rilmesi adaletli olacaktır. Aksi takdirde biz Ibu 
kanunla çiftçimizi ezmiş olacağız, ona çok bü
yük kötülük etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İkinci husus; beş dereceye ayrılıyor çiftçi

lerimiz. Birinci derecede olanlardan binde dört 
aidat almıyor. Bunun binde ikiye ve diğerleri
nin de aynı şekilde yarı yarıya indirilmesi için 
önergede teklifte bulundum. Bu maddedeki mik
tarlar çok fazladır. Köylü, kendi tarlasından 
dolayı Maliyeye verdiği vergiden daha çok bir 
ödeme yapma külfeti ile karşı karşıyadır. 

Bu müzakere ettiğimiz kanunla toplanan 
aidat o kadar çok olacaktır ki, 200 000 O00 li
ranın ötesine geçmektedir. Yalnız toplama yer
lerini gösteriyor 'bu kanun, fakat nereye sarf 
edileceğini göstermiyor. Yalnız toplanacak, fa
kat sarf edileceği yer meçhul. Bu kadar parayı 
bu kurum ne yapacaktır? 

Binaenaleyh, ıbu 20 nci maddede gösterilmiş 
olan binde miktarlarının yarı yarıya indirilme
sini arz ve teklif ediyorum. Çiftçimize bu ha
liyle 'büyük yük olacaktır. Takdir Yüce Mecli
sindir. 

Hürmetlerimle. 
[BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Tetkik etmek üzere önerge
leri istiyoruz Sayın İBaşkanım. 

BAŞKAN — Efendim, kifayet önergesi var
dır. Henüz beş arkadaşımız konuşmuşlardır. 
Kifayet kabul edilirse o zaman da önergeler 
hakkında muamele yapmak mümkündür. Şimdi 
Sayın Başer'e söz veriyorum. Siz de konuşmanı
zı yaparsınız, ondan sonra kifayet kabul edilir
se bütün önergeleri Komisyona, vereceğim. 

Kürsüde bulunan açık oylama kupalarına 
oylarını kullanmamış arkadaşlarımız lütfen kul
lansınlar. 

Buyurun Sayın Başer. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Getirilmiş olan bu maddede çiftçilerimiz beş 
derecsye ayrılmıştır. Fakat !bu beş dereceyi na
sıl tesbit edeceğiz? Herkes kendisini beşinci, 
dördüncü, üçüncü derecede görmek ister. Çün
kü, ziraat da devamlı azalan Vergi Kanununa 
tabidir, kuraklığa tabidir ve bu sene Ibiz çiftçi
nin yanma pek iyi gitmiyoruz arkadaşlar. Bir 
taraftan kuraklık, bir taraftan yeni çıkan arazi 
Vergisi Kanunu, bir taraftan da şimdi Ziraat 
Odalarının giriş aidatı, üye aidatı. Bu bakım
dan bu maddede gösterilmiş olan nisbetlerde, 
düşüklük yapılması zaruridir. Hattâ, 4 ncü ve 
5 nci maddelerdeki üye mecburiyeti ya kaldırıl
malı, yahut da odalara üye olursa dahi - onla
rı mahrum etmemek için - kendilerinden aidat 
almamak lâzımdır. Çünkü, bugün Türkiye'de, 
dünkü konuşmamda da arz ettiğim gibi, 
23 000 000 çalışır, ancak kendisi köylü olarak 
karnını doyurur, şehirlilerimizin karnını doyur
mak için Avrupa'dan, Amerika'dan buğday it
hal ederiz. Biz ziraatçi memleketiz diye geçine
nleyiz ve bugün köylerden sedirlere akın varsa 
ziraatçiliğin geçer bir sanat olmadığının ifa
desidir. Köylü, karnını maalesef doyuramıyor 
ve Ziraat Odaları da Türk çiftçisl'ne, Türk 
köylüsüne hiçbir şey götüremiıyecektir. Çiftçiye 
hizmeti, ZV^aat Bankası götürüyor, Tarım Kre
di Kooperatifi götürüyor, Zirai Donatım gö
türüyor, Tarım Bakanlığı götürüyor. Bunun dı
şında hiçbir teşekkül götüremez. Biz burada 
toplıyacağımız aidatla oradaki idare heyet-
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lerinsrı huzur hakkını ödiyeceğiz. Köylü; «ku
rak arazimi sulu araziye çevir» diyebilir mi? 
Neyle çevirecek Ziraat Odaları Gübresini ve
rebilecek m:ı, kredisini verebilecek mi, ilâcını 
verebilecek mi? Veremiyecek. O halde bu mad
de ile köylünün üzerine fazla gitmemiz doğru 
değildir. Ben bir önerge verdim; bu nisbetleri 
düşürüyoruz. Önergeye iltifat edeceğinizi yüce 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, Metanet Bilgin 
arkadaşımız, «Yeteri kadar konuşulmuş, konu 
aydınlanmıştır. Kifayet* müzakere teklif ede
rim.» diyor. Önergesi bu. 

Kifayeti müzakere önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul' edilmiştir. 

Şimdi, komisyon bu madde ile ilgili olarak 
verilsıûyj olan önergeleri istiyor. Biz de bu istek 
üzerine bütün önergeleri Komisyona veriyo
ruz. 

Komisyondan yem metin geldikten sonra 
önergeler hakkında işlem yapılacaktır. 

,9. — Nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kamın tasarısı 
ve Adalet, Dişini eri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (S. Sayısı : 216) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biz 
bu arada biraz evvel Heyeti Umumiyenize arz 
ettiğimiz husus ile ilgili «anlaşma tasdiki» me
selesini, tasv-ibettiğiniz takdirde halledebiliriz 
zannediyorum. 

'Gündemimizdeki 216 S. Sayılı iş ile ilgili, 
yani nafaka işi ile ilgili komisyon yersin alsın. 

Arkadaşlarım, biraz evvel bu nafaka ile il
gili anlaşma tasdiki konusunda «Hemen me
seleyi bitirelim» diye bir önerge verildi. Komis
yon ve Hükümet nerede?.. 

Efendim, Ziraat Odaları iıle ilgili konuyu 
tetkik eden Komisyonun bir arka sıraya geç
mesini rija edeceğim; çünkü, onlar bu madde
yi hazırlayıncaya kadar da öbür işi bitirmemiz 
icabediyor. 

Efendim, biraz evvel mevzuujbahsettiğinriz 
husus şu : 

(1) 216 S .Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

«Bugünkü gündemin birimci görüşülmesi 
yapılacak işler bölümünde 47 numarada kayıt
lı 216 S. Sayılı kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle ve diğer işlere takdimen görüşülme
sini arz ve teklif ederim.» 

«Plân Komisyonu Başkanvekili 
Erol Yılmaz Aikçal» 

Bu, nafaka alacaklarının yabancı memle
ketlerde taJhsili ile ilgili sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair bir kanun tasa
rısıdır. Plân Komisyonu... burada; Hükümet.. 
burada. 

Bu kanun tasarısının öncelikle görüşülme
si Komisyon tarafından teklif edilsyor. Bu hu
susu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kabulünüz, aynı zamanda, görüşmekte 
olduğumuz Ziraat Odalan ile ilgili kanun ta
sarısının arasında bu hususu görüşmek mâna
sını da tazammun ediyor. 

Tümü hakkında söz :İ3tiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ivedilikle görüşülmesi hususunu oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketler
de tafhsXi ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uy

gun bulunduğuna dair kanun 
Madde 1. — 20 Haziran 1966 tariüinde 

New - York'da akdolunan «Nafaka alacakları
nın yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili Söz
leşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Aytuğ. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Bu nafaka alacaklarının yabancı memleket
lerde taJhsili ile ilgils sözleşmeye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ülke
mizde bi* sosyal boşluğu doldurmaktadır. Ka
nunu sevk edenlere ve getirenlere şahsım adına 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Bugün bir vakıadır ki, yurdumuzdan Al
manya'ya, Belçika, Bolanda ve Fransa, son 
zamanda Avustralya ve diğer Avrupa Ülkeleri
ne birçok işçilerimiz gitmekte ve bu işçilerimiz 
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yurt dışına çıktıktan sonra, bir bakıma ailele
rinden kopmakta ve gerek aileleri, gerek ço
cukları ve gerekse bakmakla mükellef oldukları 
ana ve babaları bakımından bunları terkedil
miş ve kendi kaderlerine bırakılmış olarak 
memleketimizde bırakmaktadırlar. 

Çalışmak üzere giden bu vatandaşlarımız; 
eşlerine, çocuklarına ve muhtacolan ana - ba
balarına; Türkiye'deki mevcut hukuka göre 
eslerine bir tedbir nafakası ve esas nafaka ol
mak üzere ve gene bakmakla mükellef olduk
ları 18 yaşına kadar olan çocuklarına nafaka ve 
bilhassa muhtaç ana - babaya yoksulluk nafa
kası olmak üzere nafaka ile yükümlüdürler. 

Ancak, bu yükümlülükleri, Türkiye'de bu
lundukları sürece ilgili mahkemelerden alına
cak nafaka ilâmlarını infaz ettirmek suretiy
le kabil olmaktadır. Yurt dışına çıkınca, bu 
Kanunun gereği alınan ilâmlar infaz edilme
mekte ve böylece bu Âkıd devletler olan ülke
lerde ; gerek Almanya, gerek Belçika, gerek Hol
landa ve dj(ğer ülkeler ile bu kabil anlaşmala
ra ait sözleşme bulunmamasından mütevellit 
bu istihsal edilen, elde edilen ilâmlar geçerli 
olamamaktadır. 

Bu bakımdan bu boşluğu doldurmak üzere, 
ilgili devletlerde yapılan yazışmalarda iki hu
sus nazarı itibara alınmış, bunlardan birincisi 
verilmiştir ki, bu, adı geçen Almanya, Belçika, 
Holanda ile aramızda ya bir anlaşma yapmak 
suretiyle bu kabîl ilâmların infazı cihetine gi
dilsin veya bu olmadığı takdirde, daha evvel 
yapılmış olan nafaka alacaklarının yaJbancı-
memleketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye ka
tılmak suretiyle bu yolu tercih etmek suretiy
le, ilâmların geçerli bir hale getirilmesi yoluna 
gidilsin diye tavsiyede bulunulmuştur. 

Biraz evvel söylediğim gilbi, bugün Avrupa 
ülkelerinde ve daha çok kesif bir şekilde Al
manya'da birçok işçilerimiz bulunmaktadır. Bu 
isçilerimizin, Türkiye'de bıraktıkları eşlerine 
ve çocuklarına bilhassa mağdur ana - babaları
na yardım elini uzatmaları ancak onların ha
miyetlerine kalmış durumdadır. Hükümetlere, 
ilgili mercilere, bilhassa Hariciye Bakanlığına, 
Çalışma Bakanlığına, ülkemizi bu memleket
lerde temsü eden elçiliklere bu yolda yapılan 
müracaatlar çoktur. Bu müracaatlar o kadar 
çoktur ki, bunun karşısında ancak telkin ve 

tavsiyeden başka bir şey yapılamamakta ve 
bu telkin ve tavsiye ise arzu edilen sonuca bir 
cevap olamamaktadır. 

Bu itibarla, daha evvel yapılmış ve sadece 
Âkıd devletler ile bilâhara bu anlaşmayı kabul 
etmek suretiyle, parlâmentolarından geçirmek 
suretiyle, iltihakını kabul eden ülkeler arasın
da geçerli bulunan 20 Haziran 1956 tarihinde 
New - York'da akdedilen nafaka alacaklarının 
yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili sözleş
meye katılmamızın zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla, devreyi kapatmakta olduğu
muz şu sırada yapacağımız belki en güzel ve 
en hayırlı kanun, bu yurt dışına çıkıp ta; terke
dilmiş, kendi kaderine bırakılmış olan, işçi
lerin Türkiye'deki eşlerine, çocuklarına, ana -
babalarına böylece el atmış olacaktır, bir boş
luğu doldurmuş olacaktır. 

Kanun yerindedir, müspet oy kullanacağız. 
Hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, siz 
do kabulü lehinde mi konuşacaksınız efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 

Huzurunuza gelmiş olan tasarı hakikaten 
çok önemlidir. 1962 yılından berâ Türkiye'den 
yabancı memleketlere, fazla miktarda işçi mai
şetini temin için gitmektedir. Bunlar bilhassa 
bekâr olarak gidiyor, ailelerini ve çocuklarını 
Türkiye'de bırakıyorlar. Köyünden, kasabasın
dan, şehrinden çıkmış; Batı Avrupa'yı gör
dükleri zaman elbette ki bunlarda bir değişik
lik oluyor; birçoğu Türkiye'deki ailesini, ço-
luğunu çocuğunu unutuyor, kendi yaşayışına 
bakıyor. Bunu meslek icabı biliriz. Açtığımız 
nafakalar için çok zaman tebligat yapılmaz, 
adresi bulunmaz, «tercüme» derken, en az bir 
nafaka için beş sene gibi zaman kaybına uğ
rar. G'önül ister ki, ijçi gönderdiğimiz bütün 
memleketlerle, yapılacak anlaşmalarla, vatan
daş mahkemenin kapısını çalmadan, kolaylık
larla, ailesine bakmak mecburiyetinde olan 
mükellef doğrudan doğruya çocuğunun, aile
sinin, varsa muhtaç baba ve annenin nafaka
sını ödesin. Madem ki bunlar yurt dışına ken
dilerine ve ailelerine faydalı olmak için gidi-
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yor, hiç değülse bu mecburiyet konduğu za
man, Türkiye'de kalan çocukları da bu işçile
rimizin emeklerinden geniş surette faydalanır 
ve aynı zamanda mecburi bir tasarruf suretiyle 
yurda döviz de girmiş olur. 

Bu bakımdan gelmiş olan bu tasarı büyük 
fayda temin edecektik, bunu daha da genişlet
mek lâzımdır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında başka 
tfös istiyen var mı .. Yok. 

1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Tümü hakkında söz istiyen... Yok. Tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. 

8. — 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No .lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) 

BAŞKAN — Biraz evvel müzakeresini yap
mış olduğumuz Ziraat Odailariyle ilgili kanun 
tasarısının görüşülmesine devam ediyoruz. 

20 nci madde henüz Komisyondan gelme
miştir, o madde gelinceye kadar 26 ncı mad
deyi konuşalım. 

26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ziraat Odaları Birliği Umumi Heyeti 

Madde 26. — Ziraat Odaları Birliği Umumi 
Heyeti 17 nci madde gereğince yapılan vilâ
yet kongrelerinde iki yıl için seçilip gönderile
cek temsilcilerden teşekkül eder. 

Umumi heyete sekize kadar (sekiz dâhil) 
Odası olan vilâyetlerden iki, sekizden fazla oda
sı olan vilâyetlerden üç temsilci gönderilir. 

Birlik idare heyeti reis ve azaları, genel 
sekreter umumi heyette üye ve rey sahibidirler. 

Umumi heyet iki yılda bir Aralık ayı için
de toplanır. Birlik idare heyetinin vereceği ka
rara göre umumi heyetin olağanüstü toplan
tıya çağırılması caizdir. 

Umumi heyet toplantılarına ilgili bakanlık
lar ve meslekî kuruluşlar temsilcileri de ça
ğırılır. Ancak bunların seçme ve seçilme hak
ları yoktur. 

Toplantı, birlik idare heyeti başkanı tara
fından açılır ve başkanlık divanı için bir baş
kan, bir başkanvekili ve dört kâtip seçilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında verilmiş 
<bir tadilât önergesi vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 6964 sayılı Kanunun bâzı 

maddelerini tadil eden tasarının 26 ncı madde
sinin 5 nci paragrafında yer alan, 

«Seçme ve seçilme hakları yoktur» 
Paragrafına, 
«Oy hakları yoktur» 
Kelimesinin eklenmesini arz ve teklif ede

rim. 
Saygılarımla. 

İzmir 
Burhanettin Asutay 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?.. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi bir hususu öğrenmek istiyorum : Bu 
kabul edilen önergede; «26 ncı maddenin 5 nci 
paragrafında yer alan (seçme ve seçilme hak
ları yoktur) paragrafına; (oy hakları yoktur) 
kelimesinin eklenmesini».... denilmektedir. 
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Bu ifadeyi nereye koyacağız «Seçme, se
çilme ve oy hakları yoktur» şeklinde mi ola
caktır? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmiır) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misimiz, önerge be
nim olduğuna göre izah. edeyim? 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu önerce ka
bul edildi, artık Komisyona kaldı bu iş.. 

26 ncı maddenin 5 nci paragrafındaki cüm-
leyj bu kabul ile okuyorum : «Umumi Heyet 
toplantılarına ilgili bakanlıklar ve meslekî 
kuruluşlar temsilcileri de çağırılır. Ancak 
bunların seçme, seçilme ve oy hakları yok
tur. 

Böyle mi olacak efendim?... 
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne) — Evet efendrim. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kanım, seçme hakkı olmadıktan sonra zaten oy 
hakkı yoktur. Bu, haşiv değil mi efendim? 

BAŞKAN — Bu şekilde kabul edildi efen
dim. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkanım, biraz evvelki madde
lerde aynı değişiklik yapıldı. Seçme, seçilme 
hakkı başkadır, oy hakkı başkadır. Bu kabul 
edilmezse, biraz evvel kabul edilen maddelerde
ki hüküm muallâkta kalır. Onun için yapılan 
değişiklik yerindedir, haşw değildir. 

BAŞKAN — Evet... 
Şimdi arkadaşlar, biraz evvel okuduğum 

•tavzih ile ve verilen önerge muvacehesinde bu 
26 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

,Binlik İdare Heyeti 

Madde 28. — Birlik idare heyeti, birlik 
umumi heyetinin kendi üyeleri arasından iki 
yıl için seçeceği on kişi ile birlik genel sekre
terinden teşekkül eder. 

Birlik .Uare heyeti, kendi üyeleri arasından 
•blv başkan bir başkanvekili ve bir muhasip se
çer. 

Ziraat Odaları Biriliğini protokolda idare 
heyeti başkanı veya başkanvekili, bulunmadık
ları takdirde başkanın heyete dâhil bulunan
lar arasından seçeceği kimseler temsil eder. 
Elliğin kanuni mümessili idare heyeti başka
nıdır. Bununla beraber iç yönetmedik dairesin
de idare heyeti başkanı veya başkanvekili ile 

diğer bir veya birkaç üyenin müşterek imza
ları ancak baliği .Vzam. eder. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yor-. de yok, takrir de yok... 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan ,maddedeki «muhasip» kelimesinin 
«sayman» olması hakkında bir önerge vermiş
tim. 

BAŞKAN — B^de bu madde ile ilgili hiç 
önerge yok. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz 
bu «sayman» kelimesi hakkında buradan izahat 
vereyim. 

BAŞKAN Buyurun efendim. 
TARIM! BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir

ne) — Sayın Başkanım, bu kanun eski kanunu 
tadJl etmektedir, binaenaleyh esks kanunla bir 
bütündür. Diğer maddelerde «muhasip», burada 
ise «sayman» olamaz. Bu bakımdan kanunun 
bütünlüğünü muhafaza edelim diye daJha fazla 
eski kanundaki deyimleri aldık. 

BAŞKAN — Evet, efendim. Esasen bizde 
öyle ıb:V: takrir de yok. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) —Da
ha evvel vermiştim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şiimdi biz bulamıyo
ruz, ama verdi iseniz ,ısrar ediyorsanız bekle
riz, bir daJha yazarsanız, oya sunulur. Şimd:ı siz, 
«muhasip» kelimesi, «sayman» olsun diye ısrar 
ediyor musunuz efendim?.. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ha
yır efendim. 

BAŞKAN — Öyle ise bu 28 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

30 ncu maddeyi okutuyorum. 

Umumi kâtip ve iç yönetmelik 

Madde 30. — Umumi Kâtip, Birlik Umumi 
Heyetince Devlet hizmetinde, Birlik ve oda
larda, özel veya resmî zirai işletmelerin başın
da en az 5 yıl çalışmış ziraat yüksek mühendis
leri arasından 4 yıl için seçilir. 

Umumi Kâltip Birlik idare Heyeti ile Birlik 
Umumi Heyetinde üye ve oy saJhilbidir. 

Aynı. şahıs umumi kâtip olarak tekrar se
çilebilir. 

— 890 — 
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Birliğin iç teşkilâtının iş bölümü ve işlerim 
yürütülmesi şekli ve imza yetkileri, Birlik 
idare Heyetince hazırlanıp Birlik Umumi 
Heyetince tasdik edilecek bir yönetmelik ile tâ
yin olunur. 

BAKSAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen... 

Buyurun Sayın Ali Rıza Uzuner. 
ÂLİ RIZÂ UZUNER (Trabzon) — Sayın 

(Başkan, değerli arkadaşlarım; 

30 ncu madde özellikle umumi kâtibin vasıf
larını tevhit etmektedir. Getirilen Ibu madde ile 
6964 sayılı Kanunda umumi kâtiplik için aran
ması öngörülen şartlar bir Ölçüde değiştirilmek 
istenmektedir. 

'Meselâ Yüksek Ziraat Mühendisliğine önce
lik. veren, diğer ziraat mühendislerine kabili
yetli de olsalar onlara bu mevki için imkân ver-
miyen bir prosedür getiriyor. Bu iki kanun ara
sındaki farktan doğmaktadır. Bu, husus bu 
t aşariyle asıl kanun arasındaki bariz farklı hü
kümlerden 'biridir. 

Diğer taraftan bir monopol daha yaratılı
yor imkân ve fırsat eşitliğini zedeleme yönün
den; o da şudur: «özel veya resmî zirai işlet
melerin 'başında en az beş yıl çalışmış ziraat 
yüksek mühendisleri arasından dört yıl için se
çilir.» 

Değerli arkadaşlarım, 
işletmelerin başında olmryabilir, yönetici 

olmıya'bilir ama çok kabiliyetli olan arkadaşlar, 
bir işletmenin başında bulunmadığı için, mün
hasıran bu nedenle, böyle bir mevkiye gelemi-
yecektir, bu hükme göre. Tatbikatı dikkate 
alırsak da'ha ziyade resmî işletmelerin başında 
bulunanların görev alacağı bir mevki olarak 
ortaya çıkıyor, başkaları buray gelemez. Özel 
rektörde ziraat yüksek mühendisi istihdam 
eden işletmeler çok malhdudolduğu için, daha 
ziyade devlet sektöründe çalışanlar, devlet sek
törü işletmelerinin başında bulunanlar ve bun
ların birçoğu da, özür dileyerek ve fakat ger
çeği ıbelirtmek bakımından ifade edeyim ki, po
litik tercihlerin ağır bastığı mevkiler olması 
hasebiyle Birliğin genel sekreteri olabilmek için 
siyasi iktidarın tercihinin büyük ölçüde ağır
lık taşıdığı muhakkaktır. 

«İşletmelerin başında bulunmak.» Bunun 
özel şartlarları vardır, 'birçok arkadaşlarımı 

tenzih ederim ama bu böyle gelişir; başında 
olmayıp da müessesede çalışmak, güçlü olmak, 
kabiliyetli olmak yeterli .görülmüyor. Bu ga
yet sakıncalı bir noktadır. Bundan önce değiş
tirilmek istenilen anakanunda böyle belirtilme
miştir, çok faıklı bir prosedür vardır. 30 ncu 
maddede neden bu ölçüde bir değişiklik yapıl
dığını anlamak bizim için mümkün olmamakta
dır. 

Sayın Komisyon bu maddede hiçbir deği
şiklik yapmamıştır, sayın Hükümetin 6964 sa
yılı Kanunun 31 nei maddesini değiştirmek ge
rekçesi nereden doğmaktadır; bunu tasarının 
gerekçesinde sarih olarak görmek mümkün ol
madığından, Sayın Tarım Bakanının bu konu
ya açıklık vermesini bilhassa istirham ediyorum 
değerli arkadaşlarım. 

Bu maddenin iki bakımdan hatalı olduğu 
kanısındayım, Elbetteki ziraat yüksek mühen
disleri daha yüksek eğitim görmüş kişilerdir, 
p;ma işletmelerde yetişmiş, özel işletmesinde 
yetişmiş çok başarılı bir ziraat mühendisinin 
umumi kâtip olması engellenmemelidir. Bu 
hatalı bir yoldur. Daha evvelki kanunda böyle 
bir hüküm yoktu. Zannediyorum ziraat mü
hendisleri ve yüksek mühendisleri tadadedil-
ıniş, ayrıca yabancı memleketlerde ihtisas gö
renlere bir rüchaniyet hakkı tanınmıştı, daha 
bilgili, dalha ehliyetli olması bakımından. 

Bu noktaları belirtmek için söz aldım, te
şekkür ederim. 

Özellikle Sayın Hükümetin bu maddeyi de
ğiştirmesinin gerekçesini açıklamasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
ktiyen? Buyurun Sayın Önadım. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan 
değerli milletvekilleri; 

Ben bir deyim üzerinde durmak için söz 
almış bulunuyorum. 

Daha evvel kabul buyurduğunuz 28 nci 
madde birlik idare heyetinin teşkilini anlatı
yor ve 1 nci fıkra, «Birlik genel sekreterinden 
teşekkül eder.» diyor. 30 ncu maddede de, «sek
reter» reyimi yerine «umumi kâtip» deyimi kul
lanıyor. 

Acaba, Komisyonca, bu hususta yeknesaklığı 
sağlamak ve her iki maddede de. «sekreter» 
ise «sekreter» tâbirini; «umumi kâtiplik» tâ-
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•biri kullanacaksa o tâbirin kullanılması husu
sunda bir şey düşünülüyor mu? Sayın Komis
yondan ve Hükümetten bu hususu rica için 
«•öz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
0964 sayılı Ziraat Odaları Kanununun eski 

30 ncu maddo hükmü şu idi: «Umumi kâtip, 
Birlik Umumi Heeytince seçilir. Birliğin iç teş
kilâtının iş bölümünü ve işlerin yürütülmesi 
şekli ve imza salâhiyetleri Birlik İdare Heyetin
ce hazırlanıp, Birlik Umumi Heyetince tasdik 
edilecek bir talimatname ile tâyin olunur.» 

Yenisinde ise; burada arkadaşlarım da be
lirtti, bilhassa umumi kâtip ve iç yönetme
lik kısımlarında büyük farklar vardır. Bu za
ruretin de neden doğduğunu, burada Umumi 
Heyetin huzurunda bu işin daha karakteristik 
olan vasıflarını elbette ki, Sayın Bakanlık or
taya koyacaktır. 

«Madde 30. — Umumi Kâtip, Birlik Umumi 
Heyetince Devlet hizmetinde, Birlik ve Odalar
da, özel veya resmî mrai ilşetmelerin (Birlik ve 
odalarda ezel ve resmî zirai işletmelerin) başın
da en az 5 yıl çalışmış ziraat yüksek mühendis
leri arasında 4 yıl için seçilir.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Birliğin Umumi Kâtipliğinin bir ziraat 

mühendisi tarafından yürütülmesinde büyük 
faydalar vardır. Elbette ki, işletmeciliği ile, tek
nik bilgisi ile yapılacak olan tamimlerin, veri
lecek olan emirlerin, yürütülmesi icabeden tek
nik işlerin yerine getirilmesi bakımından, hat
tâ kendi salâhiyetlerini kullanması yönünden 
de bir ziraat mühendisinin Umumi Kâtiplik 
mevkiinde bulunmasında büyük faydalar var
dır. 

Ancak, burada arkadaşlarımızın belirttiği 
gibi, bu kadar tadadi bir şekilde maddenin ted
vin edilmesinde Tarım Bakanlığının veya Oda
nın gördüğü zaruret nedir; onu bilmemek doğ
ru değildir, bilmemiz gerekir. Ancak, bu mad
denin de değiştirilmesinde asla uygun görmedi
ğim, bir ziraat mühendisi olarak, bu konuda da 
meslektaşlarıma siyanette bulunmaya zaten ih
tiyaçları yoktur, bunu asla kabul etmem; 

Ben «Ziraat Mühendisi» olmasında zaruret 
olduğuna inanırım; ancak, neden bu şekilde bir 

değişikliğe gidilmiştir, şimdiye kadar yapılan 
tatbikatta, talimatnamenin yürütülmesinde bir 
aksaklık mı olmuştur? Ziraat mühendisi elbette 
ki idareden gelebileceği gibi özel bir çiftliğinin 
başında, özel bir işletmenin başında muvaffak 
olmuş bir ziraat mühendisi de gelebilir. Yalnız 
özel çiftliğinde, özel işletmesinde muvaffak olup 
olmadığının takdirini nasıl yapacağız? Elbette 
ki bir ziraat mühendisini Ziraat Bakanlığından, 
üretme çiftliklerinden, bir Devlet çiftliğinden 
alır iken, onun muvaffak olup olmadığını sorup 
öğrenmek mümkündür, ama özel bir çiftlikte 
kendi bünyesinde çalışırken muvaffak olmuş 
mudur, olmamış mıdır, keyfiyetini bir tahkike 
tabi tutmak çok güç. Gelmiş aday olmuş. Siyasi 
tercihlerle onu tercih etmişiz, ama Tarım Ba
kanlığında muvaffak olmuş olan bir ziraat mü
hendisini yapmadık... 

Bilirsiniz ki, bizim memlekette öyle oluyor 
maalesef; siyasi tercihler, bâzı zamanlarda asıl 
olan vazifeye ehliyetin önünde tutulmaktadır. 
Orada, kendi çiftliğinde hiç muvaffak olma
mıştır, ama getirilir burada genel kâtip ola
rak konulabilir. Ama, Tarım Bakanlığı bünye
sinde her konusu ile muvaffak olmuş olan bir 
meslektaşın, bir ziraat mühendisinin getirilip, 
bunun başına konulduğu gibi, biz burada gör
dük, başkanlıklarını da gördük. 

Burada, elbette ki, siyasi tercihlerle getiril
miştir, senelerce onun başına oturtturulmuştur. 
Bugün çiftçi olduğu şahitlerle ispat edilemiye-
cek kadar dar gelirli bulunan bir insandan bir 
ziraat odasına gelir temin etmeye gayret eder
ken, getirmiş, bir toprak ağasını onun başmda-
senelerce oturtmuşuzdur. İstirham ederim, siya
si tercihle olmuştur, başka şekilde değil. O se
çimlerin de nasıl olduğunu biliyorum. 

işte ben, bu görevde bir ziraat mühendisi
nin olmasında zaruret olduğuna inanıyorum; ça
lışkan ziraat mühendisi bir arkadaşın olmasını 
arzu ederim, ama çiftliğinde muvaffak olup ol
madığını kimse bilmez, hiçbir örnek, ne tohum
luğunda, ne damızlığında, ne işletmesinde yok
tur. Getirilir, bu görevin başına konulursa o sa
man buna «hayır» demek lâzımdır. İstirham 
ederim, bu kanunun Tarım Bakanı tarafından 
vuzuha vardırılmasında zaruret vardır ve ben 
şahsım adına konuşuyorum, burada ziraat mü
hendisinin olmasında isabet vardır, bu isabeti 
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takviye etmek için, bilhassa Ziraat Bakanlığı
nın bunu izah etmesinde zaruret vardır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında başka söz 
istiyen?. Yok. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Bir Öner
gemiz var. 

BAŞKAN — Sayın Uzuneri'n önergesini 
okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 30 ncu maddesinin 1 nci fıkrası

nın 2 nci satırını aşağıdaki şekilde arz ve teklif 
ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

«özel veya resmî zirai işletmelerde en az 
5 yıl çalışmış ziraat yüksek mühendisleri ara
sından 4 yıl için seçilir.» 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

OEÇİOİ KOMİSYON SöZCUlStt VELİ GÜL-
KAN — (Edirne) — Katılmıyoruz. 

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

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

Birliğin gelirleri 

Madde 31. — Ziraat Odaları Birliğinin gelir
leri şunlardır : 

a) 21 nci madde gereğince odalardan gön
derilecek % 101ar, 

b) Neşriyat gelirleri, 
c) Yardım ve bağışlar, 
ç) Sair müteferrik gelirler, 
d) T. C. Ziraat Bankasından 1 000 O0O li

radan az olmamak şartı ile yapılacak yıllık yar
dım, 

e) Yıllık gelirleri 50 000 lirayı aşan Ticaret 
Borsalarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tu
tarının % ö i, 

f) Tarım Bakanlığı Bütçesine konacak 
2 000 000 liradan az olmamak üzere yapılacak 
yıllık yardım, 

«d», «e» ve «f» bendlerinde yazılı teşekkül
ler bu paraları zamanları nizamnamede belli 
edilecek 4 eşit taksitte birlik emrine ödemekle 
yükümlüdürler. 

BAŞKAN —Bu madde Ihakkmda Sayın Bur-
hanettin Asutay, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu söz istemişlerdir. Başka söz 
istiyen de var mı?... Müderrisoğlu, Hüsamettin 
Başer, İsmail Hakkı Alaca, Ahmet Şener... 

Söz Burhanettin Asutay'ın, buyurun efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, saygı değer milletvekilleri; 

Odalar Birliğinin gelirleri bir hayli fazla 
noktada serpilmiş : Ziraat Odalarının gelirleri
nin % 10 unu alıyoruz, neşriyat, bağış ve yar
dımlar, sair müteferrik gelirler ve ayrıca Tür
kiye Oumlhuriyeti Ziraat Bankasından 1 milyon 
lira. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası mil
yonlarını zaten piyangoya vermek suretiyle iş
çiye, köylüye açacağı kredilerden kesmekte, bir 
de bunun yanında 1 milyon lirayı bu odaya ve
recek. 

Sonra, Ziraat Vekâleti de 2 milyon lira ve
recek... 

Ziraat Vekâletinin işi başından a^mış, Mecli
simizde ve Bütçe Komisyonunda gelir azlığın
dan dolayı tüm vazifelerini yapamıyacağı şi
kâyeti içinde; bu şikâyetler tesbit edilmiş iken 
odaya 2 milyon lira verecek. 

Ne yapar bu Ziraat Odaları Birliği? Aidat 
aldığı müesseseye ne getirir? 

6964 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, «Tarla ve 
bağ, bahçe ziraati, hayvancılık, ormancılık, zi
raat sanatları ve sair zirai istihsal, yetiştirme 
ve kıymetlendirme gibi» şeklinde bir hükümle 
bir vazife vermiştir Odalara ve Odalar Birli
ğine. Kurulduğu tarihten bu tarihe kadar bu 
noktada, yetiştiriciye ve çiftçiye tek hizmeti 
tesbit edilmemiştir. 

Aynı maddenin alt pragramında, «her saha
da umumi menfaatlere uygun bir surette geliş
mesine, mahsul kalitelerinin iyileşmesine, müs
tahsilin kalkınmasına yardım eder» diye bir !hü-
küm var. Kalkınma ya krediyle olur, veya çift
çiyi ürününü yetiştirmekte eğitmekle olur. Ka
nun Odalar Birliğine bu hususta herhangi bir 
mükellefiyet de tahmil etmemiş. 

Konuşma süresi 5 dakika ile kayıtlı olduğu 
için kısaca şöyle arz ediyorum : 

Ziraat Bankasından verilmesi H^ıvro^lnn 1 
milyon liranın 500 bin liraya, Ziraat Vekâleti-
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nin vermekle yükümlü kılındığı 2 milyon lira
nın 1 milyon liraya indirilmesi; tüm zirai gelir
lerinden istifade etmek suretiyle her türlü geli
rini saglıyan Ticaret Biorsalarma konulmuş 
olan % 5 in, % 8 e çıkarılması ve Ticaret Oda
larının umumi gelirlerinden % 2 sini bu müesse
seye vererek, kendisine yardımcı bir kuruluşa 
el uzatması lâzımgelir. Bu husus ile ilgili öner
ge vereceğim. 

Sayın milletvekilleri; bunun dışında, şu hu
susun behemahal bu maddede yer alması için 
bana yardım ediniz; bu maddeye şöyle bir hü
küm getirilmek lâzımgelir : 

«Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birlikleri 
yıllık gelirinin asgari % 10 unu, âzalarının ken
di branşlarında yetiştirmelerini saglıyan semi
ner açmaya, kurslar tertibine mecburdur» 

'Seminer açarak, kurs tertip ederek; üretici
ye ekimini yetiştirmek, hayvanım beslemek için 
kendilerine yardım edebilecek bir husus için 
gelirinin % 3.0 unu muhakkak bu sahaya, sarf 
etmelerine bu maddede yer veriniz ki, hio ol-

•J İ M 

mazsa Odalar vo Odalar Birlikleri yalnız para 
t alın il müessesti değil, kendisine para saglıyan 
kişilere de eğitim bakımından yardımcı mües
sese haline gelsin voya alışsın. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uzuner, buyurunuz. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 

Birliğinin bugüne kadarki faaliyetlerinin aksak
lığa maddi kaynaklarının yetersizliğinden değil, 
sevkii idare ve iyi teşkilâtlanamamadan, asıl 
fonksiyonunu ihmal etmekten doğagelmiştir. 

Şimdi bu kanunla aksıyan tarafları ıslah 
edelim derken, tümü üzerinde görüşmek imkâ
nını bulamadım, fakat bir maddesi görüşülürken 
arz etmeye çalıştım; daha ziyade Odaları ve 
Odaları vasıta kılarak Birliği maddi yönden 
güçlendirmek gibi bir gaye güdülmektedir. 

Daha evvel Yüksek Heyetinizce müzakere 
konusu olan ve Komisyon tarafından verilen 
önergelerin ışığında yeniden tedvin edilecek 
elan 20 nci madde ile giriş ücretleri, yıllık aidat, 
konuşmacı arkadaşlarımızın beyanlarından an
lıyoruz ki - kabarık bulunmaktadır, şişik bulun
maktadır, stabl bir gelir kaynağı da olmamak
tadır. G-ayrisâfi gelirden bahsetmektedir, her yıl 
şartlara göre değişebilir. Konuşan arkadaşlarım 

I bunu ifade ettikleri için, zamanın kısa olması 
itibariyle değinmiyorum. 

Şimdi biz odaları güçlendirmek isterken, da
ha evvelki kanundaki metinde 31 nci maddenin 
(a), (b), (c), (ç) fıkraları aynen mevcuttur; 
burada ilâve edilen (f) fıkrasındajki Tarım Ba
kanlığı büçesine konulacak 2 milyon lira 'ile 
evvelce 800 bin lıirıa ollan Ziraat Bankasından 
ayrılacak yardımın, 1 milyon liraya çıkarıl
ması hususlarıdır. 

Şimdi atlayış asıl temel kuruluşlar olan oda
lardan gedmektedir. Bunları güçlendirmek lâ
zım. Bunlar % 10 larmı Birliğe gönderiyor
lar.. Neşriyat ge'lirferi var, olabilir.. Haitızatm-
•da bu kabil Devlet bütçesinden yardım alan 
müesseselerin faaliyeti, eğer çiftçiye müteveccih 
bir neşriyat ise ve gerçekten öyle olması ge
rektiğine göre, bu neşriyat parla ile yapılmama
lıdır. Çiftçi aidatını veriyor, Devlet yardım 
ediyor, ayrıca çiftçiye para dî ıe bir kitap ver
mek istediğiniz zaman bunu satamazsınız; bir 
nevi tazyik vasıtası olarak [kullanılır, arzu ile 
alınmam. Çiftçiyi eğer 'kalkındırmak işitiyor
sak, onu her yönden teçhiz etmek istiyorsak, bu 
«Extentıion Service» denilen neşriyata, çiftçi 
yardımlaşmaya büyük önem vermek lâzımdır. 
Aslında birçok memleketlerde panasız yapılan 
bu hizmetin bövle bir teşekkül tarafından pa
ra karşılığı yapılması çok garip bir davranış
tım. 

Muhterem arkadaşlarım, burada önemle üze
rinde durmak istediğim diğer bir konu var... 

BAŞKAN" — Sıaynı Uzuner, vaktiniz dolmuş
tuv. 

ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım, eğer izin verirseniz bir iki cümle 
ile toparlamak isıterim. Asıl söz alışımın gayesi 
de bu noktada idi, müsamahanızı istirham edi
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ RIZA UZUNER (Devamla) — Ticaret 

Borsaları 5590 sayılı Kanunla kurulmuş te
şekküllerdir. Nedir bunların fonjksiyonu? Ka
nunda yazılı esaslar dairesinde 'borsaya dâhil 
maddelerin falım ve satım ve fiyatlarını teshil 
ve ilân. işleriyle meşgul olmak üzere kurulan 
tüzel kişiliği haiz kamu kuruluşlarıdır. Bu k,u-

J ruluşlar, yani Ticaret Borsaları, ticari tihtiyaç-
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ların lüzum [kıldığı yerlerde Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığınca kurulur. - Tarım Bakanlığı ile 
bir ilgisi yok. - Borsaların faaliyet bölgeleri 
bulundukları şehrin belediye sınırlarıdır. E, 
borsalarımızın içinde bulunduğu çıkmaz mey
danda. Borsalarımız, maalesef kuruluş ka
nunlarındaki esaslar dâhilinde gelişme imkâ
nını "bulamamıştır, ıama gelişmesi Türk eko
nomisi bakımından, ticaretimiz bakımından 
ve hattâ sanayiimiz bakımından büyük önem 
taşıyor, fakat bu kanunla «Ziraat Odaları Bir
liğine yardım sağlayacağız» diye Hükümet ta
sarısındaki kısıtlayıcı yardım imkânlarını da 
aşarak diyoruz ki: «Yıllık gelirleri 50 000 li
rayı aşan Ticaret Borsalarının bir evvelki yıl 
umumi gelirleri tutarının % 5 i». Halbuki 
Hükümet tasarısında, gelirleri 11 maddeden te
şekkül eden borsaların yalnız (c) ve (ç) fıkra
larında, yani «muamele tescil ücreti» ve «ya
pılan hizmetler karşılığı ücretler» fıkrasındaki 
gelirlerden bir evvelki yılda temin edilen gelir 
tutarının % 5 i şeklindedir. 11 gelir kayna
ğından iki kaymağın % 5 i iken, burada tüm 
gelir kaynağının, yani 11 gelir kaynağının % 5 
ine el atılmış bulunmaktadır. 

Bu, Ticzvrat Borsalarının gelişmesini engalli-
yen ve yurt çapında geniş ölçüde ve haklı 
olarak şikâyet (konusu yapılan bir mevzudur. 
Sayın Hükümetten ve Komisyondan çok istir
ham ediyorum, bütçeden yardım yapıyoruz, 
Ziraat Bankasının yardımı oluyor, çiftçinin yar
dımı oluyor, bir de bunları aşarak, hattâ İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin, birçok müessesele
rin. sırtından Birliği maddi yönden güclendir-
mdk gibi 'bir durum yaratılmamalıdır. Sarfiya
tının ne şekilde olduğunu denetlemek mümkün 
değil; Odaları güçlendirmek iyi bir şey, hisse
lerde buna da temas edeecğim, gelecek madde
de hisse vardır, bu çok sakıncalı ıbir maddedir, 
bu kanunun çok önemli bir noktasıdır; muh
terem arkadaşlarımın da anlayış göstererek bu 
konuda verilmiş bulunan önergelere iltifat et-
ırı elerini ve Sayın Hükümetin, daha doğrusu sa
yın komisyonun verilen önergeleri geri almak 
usulünü bu maddede de uygulamasını istirham 
ediyorum. 

Teşekkür eder saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Efendim, kürsüde bulunan 

açık oylamalara oyunu kullanmamış arkadaş

larımız var mı? Yok. Bu üç kutuda da oylama 
işlemi bitmiştir. 

Şimdi söz sırası Sayın Fahri Uğrasızoğlu'-
nun. Buyurun efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlarım, 

31 nci madde üzerinde arkadaşlarımız de
ğerli fikirlerini beyan ettiler. Bunların büyük 
Lir kısmına iştirak etmemek mümkün değildir. 
Esasında 31 nci ve 32 nci maddeler birbiriyle 
son derece ilgili iki maddedir ve birlikte de 
tedvin edilebilirdi. Bu ssbeple mecburen, 31 nci 
madde üzerinde konuşan bir arkadaşımız 32 nci 
madde üzerinde de konuşmak lüzumunu hisse
decektir. 

Arkadaşlarımızın buyurdukları gibi, esas olan 
memleketimizde süratle gelişmeye muhtaç bir 
durum arz eden Ziraat Odalarını geliştirmektir. 
Odaları geliş'tirme istikametinde faaliyet gös-
'termek, maddi imkânları Ziraat Odalarını ge
liştirici istikamette kullanmak gerekir. 

Bu maddeler dikkatle tetkik edildiği zaman, 
arkadaşlarımız iyi temas ettiler; bir taraftan 
Odaları geliştirme imkânı araştırılırken, bir ta
raftan da Odaların gelirlerinin % 10 unu Bir
liğe almak, bilâhara Birliğin temin edeceği bir
takım gelirleri tekrar Odalara taksim etmek 
gibi bir durum vardır. Buna hiç lüzum yoktur. 
Odalara yardım etmek esas olduğuna göre, esas 
fikir bu olduğuna göre, Odaların gelirlerinin 
% 10 unu almanın lüzum ve mânasını anlaya
madım. Alınmamalıdır. Şayet bu bir eğitim va
sıtası olarak düşünülüyorsa, iyi bir alışkanlık 
yaratmak hedef olarak düşünülüyorsa, bunu 
daha düşük bir rakam olarak tesibit etmekte 
fayda vardır. 

Arkadaşımız iyi bir .şekilde temas ettiler; 
«neşriyat geliri» diye bir gelirin konmasına 
şahsan taraftar değilim. 

Neşriyatı Birlik kimin için yapacaktır? Oda
lar için yapacaktır, çiftçiler için yapacaktır. 
Çiftçileri bir taraftan mecbur tutacaksınız, 
Odaya kaydedeceksiniz, ama ben sana dergi 
gönderiyorum gazete, mecmua gönderiyorum 
bunların paralarını da tahsil edip gönderecek
siniz diye bir fikri, bir hareketi empoze etmek 
de yersizdir kanaatindeyim. Arkadaşlarımız 
önerge verdiler ani bilmiyorum, kendilerine şah
san iştirak ediyorum. 
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Keza arkadaşlarımız gayet iyi temas ettiler; 
meselâ Ticaret Borsalarının yıllık gelirleri tu
tarından % 5 i alınıyor. % 5 i alınıyor ama, 
bunların gelirlerinden % 5 i almıyor; hiç olmaz
sa gelirleri ile giderleri arasındaki farktan, da
ha doğrusu kar diye kabul edecek olursak, kâr
dan bir miktar alınırsa buna diyecek yok, ama 
gelirlerinden doğrudan doğruya % 5 miktarını 
almak, bana da biraz haksızlık gibi geliyor ve 
bu sahadaki faaliyetleri engeller gibi geliyor. 
Komisyon ve Hükümet, tahmin ederim daha iyi 
düşünür. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, vaktiniz 
dolmuştur. 

FAHRİ UĞIiASIZOĞLU (Uşak) — Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Bu bakımdan bu madde üzerinde bâzı hu
susları tadil etmeye ihtiyaç vardır. Komisyo
nun ve Hükümetin verilen önergelere anlayış 
göstermesini sitirham ediyorum, saygılarımı 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Müderrisoğlu, buyuru
nuz. 

BAHA MÜDERRÎSOĞLÜ (Konya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Görüştüğümüz kanun tasarısının 31 nci 
maddesi Birlik gelirlerini tadadetmektedir. Bu
radaki Türkiye Ziraat Bankasının 1 milyon lira 
yardımı ve Tarım Bakanlığının 2 milyon lira 
;y ardımı, Ticaret Borsalarının % 5 i geçmiyen 
yardımı benim şahsi görüşüme göre yerindedir. 
Çünkü Birliğin ve buna bağlı Ziraat Odalarının 
geligmiesi için maddi güce sahibolması gerekir, 
fakat Iburada (a) fıkrasında, «21 nci madde ge
reğince odalardan gönderilecek % 10 1ar» de
nilmektedir. Zaten bu tasarı görüşülürken bü
tün arkadaşların üzerinde hassasiyetle durduğu 
noktalardan bir tanesi de Ziraat Odalarının 
köylüden fazla para alması meselesi idi. Burada 
Ziraat Odaları alacaklar bu paraları, götürecek
ler Odalar Birliiğne verecekler. Ondan sonra 
da arkadaşlar, yine 32 nci madde gereğince 
(d) (e) (f) fıkralarındaki gelirlerin % 10 u Bir
liğe 'kalacak, diğerini de Ziraat Odalarına mü-
Lavaten taksim edecek. Şimdi iki madde birbiri
ne tezat teşkil ediyor; hem oradan alıyor, hem 
oraya yardım ediyor. Binaenaleyh, benim şahsi 
kanaatim şudur ki, buradaki (a) fıkrası yerin
de? dsğildir, gelişmesi icabeden Ziraat Odaları
nın aleyhindedir, bu fıkranın maddeden çıkar

tılması mecburidir. Ben bu husus için da bir 
önerge verdim, iltifat ve itibar ederseniz haki
katen Ziraat Odalarının lehine olur. Durumu 
r.rz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir

ne) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Biz bu kanunu bütün gücümüzle, arkadaş
larımızın da bütün iyi niyetiyle en iyi şekilde 
çıkarmanın heyecanı içindeyiz, fakat konuşan 
bâzı arkadaşlarım bir nevi çelişmenin içine dü
şüyorlar. 

Ben Türk çiftçisinin teşkilâtlanmasının za
ruretini, demokratik bir ülkede en büyük küt
leyi teşkil eden Türk çiftçisinin teşkilâtlanma
sının zararlarını ortaya koyarken arkadaşla
rım bundan alınıyorlar, ama bir hususu söyle
meğe mecburum, arkadaşarımızın bir kısmı ge
liyorlar, «Türk çiftçisinin kudreti yoktur, aidat 
ödemesin» diyorlar. Sonra dönüyorlar, birta
kım kamu kuruluşlarının veya Devletin yardı
mına da, «Bu da olmasın» diyorlar. 

Peki muhterem arkadaşlarım; Türk çiftçisi 
nasıl teşkilâtlanacak? Çiftçiden almıyacaksmız, 
kamu teşekkülleri ve Devlet yardım etmiyecek, 
ondan sonra, «Biz Türk çiftçisinin teşkilâtlan
masının taraftarıyız» diyeceğiz. Bunu izah et
meğe imkân yoktur. Bu bir çelişmedir. Binaen
aleyh, samimiyetle arz ediyorum ki, Türk çift
çisi teşkilâtlanacaktır ve Türk çiftçisinin teş
kilâtlanması zaruridir. 

Her maddede, her fırsatta «Ziraat odaları 
ne getirdi?» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Ben de her defasında arz ediyorum, ziraat 
odaları Türk çiftçisinin şuurlarını getiriyor. 
(O. H. P. sıralarından «öyle şey yok» sesleri). 

Tabiî size göre yok, ama 1963 yılında siz 
iktidardayken niye kanunu tatbike koydunuz? 
Bugünkü olumsuz tatbikatı niye yaptınız? O 
zaman nizamnameye göre aidait alınıyordu, 
olumsuz aidatları en yüksek derecede niye tah
sil ettirdiniz ve niye bunun için Türk çiftçi
sini icraya düşürdünüz? Bunun cevabını vere
mezsiniz. Tabiî zaman değişmiş, bunu söylemek 
istemiyordum ama o kadar çok söylediniz ki, 
ifade etmeye mecburum, çünkü o zaman, daha 
ilk kuruluşunda sizin dediğiniz ifade ile çeşitli 
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şekillerle o zaman ziraat odalarını teşkil eden
ler Cumhuriyet Halk Patftisindendi. Zaman de
ğişti, kuruluşlar değişti, bugün tamamen gerçek 
Türk çiftçisi serbest oyunu kullandı, kanun ger
çek şekilde uygulanmaya başladı, o zaman he
piniz karşısına çıktınız. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O zaman ger
çek seçim olmuyor muydu? 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (De
vamla) — Olmuyordu. O zamanki ilk kurulu
şun nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz; 1963 yı
lında, geçiş halindeki kuruluşları biliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Binaenaleyh, gerçeğe samimî olalım. Bir 
teşekkül ki, henüz 7 nci yılını idrak etmek
tedir; 7 nci yılını idrak eden bir teşekkülden 
20 yıllık bir teşkilâtın hizmetini istemek insaf
sızlık olur. Bu 7 yılm içinde birçok yıllar he
nüz kuruluş yılıdır. Türk çiftçisi henüz ziraat 
odalarının ne demek olduğunu anlamamıştır. 
Çok tabiî olarak bunun idarecileri de henüz va
zifelerini idrak etmemişlerdir. Binaenaleyh, 
insaflı olmağa mecburuz. Bir teşkilâtın zaman 
içinde gelişeceğini hesabetmeğe mecburuz. Bu 
sebeple ziraat odaları gerçekten Türk çiftçisi
nin şuurlanmasmı, Türk çiftçisinin menfaatle
rini korumasına kendisine her gün biraz daha 
vazife bilmekte ve bunun gereklerini yerine ge
tirmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu maddelerle ilgili hususlara gelince: 

Ziraat Bankası dün de veriyordu, bugün de 
veriyor, 

800 bin liraya 200 bin liralık bir ilâve olmuş, 
o da normal sebeplerden olmuş, şimdi arz ede
ceğim: 

Devlelt bütçesinden bugüne kadar her yıl zi
raat odalarına yardım yapılmıştır. Bununla da 
yeni bir şey getirilmemiştir; dünkü tatbikatta 
yıllık bütçelerde bu paralar görünürken, bugün 
kanun maddesinin içine alınması şeklinde gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, sonra mesele büyül
tülerek, «Ziraat odaları bu parayı alıyor, şu pa
rayı alıyor» deniliyor. Ziraat odaları büyük bir 
para almıyor muhterem arkadaşlarım, şimdi kı
saca arz edeceğim. Tabiî M, eğer 20 nci mad
dede konuşmak mümkün olursa bu hususta da
ha tafsilâtlı olacağım, fakat şimdi şu kadarını 
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belirtiyorum ki, malûm olduğu üzere eski ka
nunda ne miktar aidat alınacağı belli değildi, 
bu tüzüğe bırakılmıştı, bu sebeple de Anayasa 
Mahkemesi tarafından bu husus iptal edilmişti. 
Şimdi bunu kanun halinde getiriyoruz. O zaman
ki tüzükteki aidatla mukayese ettiğimiz zaman 
da görüleceği üzere, şimdi büyük ölçüde düşük
lük var. Maddenin yeni şekline göre baş kısım
lardaki bindeler daima düşürüldüğü gibi, 4 ncü 
derecedeki 5 bin lira ile 25 bin lira geliri olan 
çiftçiden eskiden 25 ilâ 100 lira arasında aidat 
alınıyordu. Şimdi sadece beş lira alınacaktır 
muhterem arkadaşlarım. Eski tüzüğe göre ya
pılan tatbikatta 5 nci derecedeki bir çiftçiden 
bir lira ile 25 lira alınacak iken, şimdi sadece 
bir lira alınacaktır. Şimdi soruyorum, bunun 
pahalı olması, çiftçiye yük getirmesi nerededir? 
2"î hm lira yıllık geliri olan bir çiftçi vılda ken
disinin teşkilatlanması için, kendisinin sesini 
duyurması, için, kendisinin meselelerini kamu 
oyuna duyurması için bes lira veremez mi muh
terem arkadaşlarım? Bundan ne kadar büyük 
şey kazanır, işte miktar budur. 

Muhterem arkadaşlarım; bu hesanlara göre 
Sfelir tesbit edildiği zaman da. aidat olarak 
% 100 tahsilat yamlırsa 7 milyon lira gibi bir 
•para elde edil™ ektedir. 620 ziraat odası faali
yettedir, bu 7 milyon lirayı 620 ye taksim etti
ğimiz zaman bir Ziraat Odasına yılda 11 bin 
lira düşmektedir, ayda 1 000 lira bile düşmü
yor. Bu, Ziraat Odasının binasının kirasını mı 
sağlar, yakacağını mı sağlar? 

Binaenaleyh, miktarlar astronomik değildir, 
yüksek değildir, hizmetin en asgari şekilde, bü
yük tasarruflarla ve mahrumiyetler içerisinde 
giderilmesine ancak yetecek bir paradır. Bina
enaleyh, «şu almıyor, bu almıyor» demek, hesa
ba vurulduğu zaman da gerçeğin ifadesi olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Neşriyat geliri üzerinde de çok duruldu, bu
nu anlamanın da imkânı yok. Neşriyattan ge
lir alınacak demek, bu, Türk çiftçisinin uyan
ması için yapılacak nerşiyatın parasız olmıya-
cağının delili değildir. Bu umumi bir hüküm
dür. öyle neşriyat vardır ki, muayyen kütlele
re bitabeder, muayyen yerlere hitabeder, niçin 
onlardan neşriyat geliri alınmasın? Bu demek 
değildir ki, köyü, çiftçiyi eğitmek maksadiyle, 
onlara yeni teknikleri öğretmek maksadiyle ya-
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pacağı öğretici, eğitici neşriyatlar paraya tabi 
olacaktır. Hayır... Bu, Odanın kendi takdirine 
kalmıştır, ama pekâlâ gelir getirebilecek gibi 
neşriyat da yapabilir. Pekâlâ hazırlamış oldu
ğu istatistikleri, bültenleri, eserleri zengin mü
esseselere, kendisinin dışındaki varlıklı müesse
selere para ile verebilir. İşte bu, bunu temin et
mektedir. Binaenaleyh bunda da takılacak bir 
husus yoktur. 

Kursların ve seminerlerin mecburi tutulma
sına gelince : 

Bu husus, zaten maddenin baş kısmında var
dır, vazifelerinde sayılıdır. Türk Ziraat Odala
rı tabiî olarak Türk çiftçisinin eğitilmesi için 
gerekli hizmetleri yapacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Sözlerimi şöyle topluyorum : Bir yandan 
Türk çiftçisinin teşkilâtlanmasının yanında ol
mak, öbür yanden hem aidat alınmasına karşı 
çıkmak, hem Devlet ve Kamu iktisadi Teşeb
büslerinden yardım yapılmasına «hayır» demok 
izahı mümkün bir husus değildir. Türk çiftçi
sinin teşkilâtlanmasını istiyorsak, onun teşkilât
lanmasını mümkün kılacak imkânları kendisine 
sağlamamız lâzımdır. 

«Ziraat Odalarından niye yüzde 10 almıyor, 
31 nci maddede bu yüzde 10 niye iade ediliyor?» 
deniliyor. 

Burada bir çelişme yoktur muhterem arka
daşlarım. Burada, Ziraat Odalarının varlıklı 
olanlarının, varlıksız olanlara bir nevi yardımı 
mevzuubahistir. Bütün Ziraat Odalarından pa
rayı toplayacaksınız, elinizde bir meblâğ ola
cak, ama onu müsavaten, ihtiyaca göre diğer 
odalara taksim edeceksiniz. Bu, bunun ifadesi
dir. 

Bir daha söz almamak için ifade edeyim ki; 
Komisyonun yapmış olduğu Birliğs % 20 fazla
lığı Hükümet olarak kabul etmiyoruz, biz tek
lifimizde bunun yüzde 10 olarak tesbit ettik; 
geri kalanı odalara dağıtılmalıdır. 

Saygılarımla arz ederim. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan bir soru sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sorarsınız ama daha evvel söz
ler var; sözler bittikten sonra sorulara sıra ge
lir. 

Grup adına buyurunuz Sayın Ahmet Şener. 

O. H. P. GRUPU ADINA AHMET ŞENER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, 

Bir defa Sayın Tarım Bakanı arkadaşımız 
bir kanun çıkartıyor; Hükümeti temsilen, bu-
bulunduğu yer itibariyle ben kendisine bu şekil
deki bir konuşmayı fazla gördüm. Daha munis, 
daha iyi konuşabilirdi, çünkü bir kanun çıkar
tıyor. Elbette ona karşı sert muamelede bulu
nan kişiler olur ise cevap vermekte hakkı var
dır, ama burada arkadaşlar ve gruplar kendi 
görüşlerini hiçbir partizanlığa kaymadan söyle
mektedir, hattâ bâzı önergelere müşterek rey 
verdiğimiz de varittir. 

Şimdi kendisi şu kürsüde Tarım Bakanlığı
nı savunur haldedir, bendeniz savunmaz halde 
görünüyorum; bu bir siyasi cilvedir. Sayın Ta
rım Bakanı arkadaşımız kendisi bilmelidir ki, 
partizanlığı, politikayı bu şekilde Tarım Bakan
lığına ve bulunduğu müesseselere kendileri sok
maktadır. İstirham ediyorum, bu tavırlarından 
vazgeçmelidirler, kendisiyle daha dört sene bu
rada müşterek vazife göreceğiz. 

Kendisi burada, bu şekilde savunur bir eda 
ile Cumhuriyet Halk Partisi zamanında kurulu
şunu yapan arkadaşlarımıza «Partizanlık yap
mışlardır, seçim yapmışlardır» demektedir. Siz 
daha iyisini yapma iddiasındasınız ve böyle 
va'detmektesiniz. Elbetteki siz daha iyisini 
yapmaya mecbur kalacaksınız, istirham ediyo
rum, grupum adına ve şahsım adına söylüyo
rum, biz partizanlığın karşısındayız. 

O zaman bir hata yapılmışsa şimdi yapma
mak gerekir. Bu gibi bir kuruluşun başına bir 
arkadaşı - bunu asla buradan söylemiyorum, 
kendisine söyledim - toprak ağasını getirmişler
dir, kendi inisiyatifleriyle, siyasi tercihleriyle 
getirmişlerdir ve bu memlekette iki sene, üç se
ne Ziraat Odasında kan küstürmüştür. Ben bu
nu söylemek de istemem, ancak, istirham ediyo
rum, biz burada memlekete, çiftçiye, köylüye, 
ziraatçiye bir kanun tedvin ederken, bütün ar
kadaşlarımızın fikirlerini alarak daha iyi bir 
şekilde, fakirini koruyarak, zengininden, çok 
kazanandan da bir miktar alarak, Anayasanın 
61 nci maddesinin esas çerçevesi içinde bir ça
lışma yapalım. Zaten bozulma sebebi de odur. 
Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç ka
zanmayandan hiç almamak gerekir. Dâva bu. 
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Gereğimiz de budur. Anayasanın bozma esprisi 
bu idi. «Kanuna göre alacaksınız» demiştir. 

İstirham ediyorum, Sayın Tarım Bakanı, 
«Kuruluş yapılırken partizanlık yapılmıştır» 
diyor. Sayın Bakan arkadaşımız bilmelidir ki, 
bu partizanlığın örneklerini bulunduğu müesse
selerin başında kendileri vermiştir. 

Bu Mecliste bundan evvel burada bulunan 
Maliye Bakanı örnek vermiştir; burada vazife 
görürken bu kadar kanunlar çıkarmıştır, örnek 
vermiştir, örnek bir bakanlık vermiştir. (C. H. 
P. ve G. P. sıralarından, alkışlar) Neden, ga
yet rahatlıkla çetin kanunları çıkarmıştır? Biz 
de ona yardımcı olmaya gayret ettik. Şimdi ken
disinin, burada iki satırlık kanunu çıkartmak 
için partizanlık yapmaya ve burada konuşan 
arkadaşlara ve gruplara böyle davranmaya hak
kı yoktur. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) İstirham ederim... 

Lütfetsin kendileri, ben o işin içinden çık
mış bir kişi olarak en azından kendileri kadar 
ziraat mühendislerini savunmaya mecburum, 
ama aynı zamanda Türk Milletini savunmaya 
mecburum. Zaten, benim meslektaşlarım kendi 
savunmalarını yapacak kadar bilgi ve kültüre 
sahip kişilerdir; Sayın Bakan onların âmiridir, 
bilirler. Burada biz diyoruz ki, Kars'ın her han
gi bir kazasından, bir köyünden, Aydm'ın bir 
kazasından, Maraş'm bir kazasından veya kö
yünden çiftçiden bir para ahmrken, istirham 
ediyorum, bir ölçüye göre para abnması gere
kir... 

Neden beni böyle yüksek sesle konuşmaya 
mecbur ediyorlar, tahrik ediyorlar? 

Kanun çıkartıyorsunuz; siz burada daha yu
muşak, daha okşayıcı, daha olumlu konuşmaya 
mecbursunuz. Bu şekilde meseleleri tahrif ede
rek de konuşmaya kimsenin hakla yoktur. 

Sayın Bakan, «insafsızlıktır» diyor. Düşü
nün, bir milletvekili konuşurken insafsızlık ya
pıyor, bir bakanın söylediği insafsızlık olmu
yor. Onun söyledikleri tümüyle insafsızlıktır. 
(0.- H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Madem ki, kendileri çok objektif düşünüyor
lardı; Hükümet teklifinde 2 milyon lira yoktu, 
Komisyonda konmuştur, şimdi onu savunuyor
lar. Hani objektif düşünüyorlardı? Hükümet 
teklifinde niye getirmedi, onu? Bakanlar Kuru-
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lundan bunu geçirmek mümkün olmuyordu da 
ondan. Onun için, şimdi diyecekler ki, «Ne ya
palım, Komisyon koydu, Millet Meclisinin de 
takdirine bıraktık.» Eğer, objektif düşünüyor
sanız ve bunun üzerinde iyice düşünüyorsanız 
ve ihtisas erbabının, teknik elemanların da fik
rini dinlemişseniz, o zaman altında imzanızın 
bulunduğu Hükümet tasarısına sahip çıkmanız 
lâzımdır. Bu 2 milyon liranın kabul edilmeme
sini biz savunuruz, siz de kabul edersiniz, o za
man doğru. Bunun esası budur. 

Burada gördünüz, daha evvel çıkan kanun
larda bâzı Hükümet üyeleri, «Hayır, bunun so
nuna kadar karşısındayız» dedi. Çünkü, mesu
liyeti üzerine aldı da yaptı, bunu. Sizlerden de 
aynı şeyi beklerdik. 

Ben size şunu söyliyeyim : Ortanın solu po
litikasında Devletten verilmesi taraftarıyım 
ben, grupum da taraftardır, veriniz. Teklif edi
yorum, bunu 5 milyona çıkaralım, ama fakir 
milletten alırken bunun karşısındayız. Fakir 
milletten alınmasına karşı çıkmak Ziraat Oda
larının karşısında olmak demek değildir. Bu, 
milleti düşündüğümüzdendir. Bizim, politikamı
za göre Tarım Bakanlığından verilmesi taraf
tarıyız, verinin, 2 milyonu 5 milyona çıkarınız; 
biz buna da rey veririz, ama hiçbir şey kazana-
mıyan, bir kısır ineği bulunan vatandaş için, 
2 - 3 dönüm tarlası bulunan vatandaş için 1 li
ra 1 liradır. «Bu da çiftçidir» diyorsun, mesele 
burada... 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, elbette ki, 
bu konuda da söylenecek olan laflar vardır, 
ama ben sayın arkadaşlarımdan özür dilerim, 
bunları bana Sayın Bakan söyletti. Asla ve as
la şimdiye kadar yaptığım konuşmaların hiçbir 
tanesinde böyle bir konuşma yapmamışımdır ve 
bu şekilde bir konuşma yaptığımı söylemek im
kânını da hiçbir zaman arkadaşım bulamaz, zan
nediyorum. 

Sayın Bakan arkadaşımızın daha iyi bir ko
nuşma yapması imkânı dururken bu şekilde t i r 
konuşmayı tercih etmesi, beni, grup adına bu 
konuşmayı yapmaya mecbur etti. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Bir kifayet teklifi var, okutu
yorum : 
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Sayın [Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 6964 sayılı Kanunun 31 

nci maddesi üzerinde kâfi derece görüşülerek 
durum açıklığa kavuşmuştur. Kifayeti müzake
reyi arz ve teklif ederim. 

Kars 
Musa Doğan 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, bu müzakeresi biten 31 nci madde ile 
ilgili de epeyce önergeler var. IBunda da bundan 
evvelki gibi, yani, 20 nci maddede olduğu gibi 
bir muamele yapmayı düşünür mü Sayın Ko
misyon? yoksa teker teker okutup haklarında 
muamele yapayım mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VEUİ GÜL-
KAN (Edirne) —Teker teker okunsun ve mua
mele yapılsın efendim. 

BAŞKAN — Peki, şimdi o önergeleri okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 31 nci madde
sinde yer alan (b) fıkrasının metinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 6964 sayılı Kanun tadil 
tasarısının 31 nci maddesinin fıkralarındaki aşa
ğıdaki tadilin yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
tftrmr 

Burhanettin Asutay 
Madde 31. — 
d) T. O. Ziraat Bankasından 500 000 li

radan az olmamak şartiyle yapılacak yıllık yar
dım, 

e) Yıllık geliri 50 000 lirayı aşan Ticaret 
Borsalarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tu
tarının % 8 i 

f) Tarım Bakanlığı Bütçesine konacak 1 
milyon lira, 

1) Ticaret Odaları gelirinin % 2 si, 
Müteakip bendler aynen devam edecektir. 

31 . 7 . 1970 O : 2 

(Sayın! Başkanlığa 
6964 sayılı Kanunun 31 nci maddesinin (f) 

bendinin kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Kars Milletvekili 

İsmail Hakkı Alaca 

Yüksek Başkanlığa 

31 nci maddenin (e) fıkrasındaki Ticaret 
Borsalarından alınacak % 5 tutarındaki gelirin 
% 3 olarak değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Kırklareli Tekirdağ 
Feyzullah Çarıkçı Nedim Karahalil 

ISayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 31 nci 
maddesinin (a) fıkrasının metinden çıkarılması
nı arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanunun 31 nci madde

sinin (e) fıkrasının kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Trabzon 

Ahmet Şener 
Millet Meclisi ISayın Başkanlığına 

Şifahen arz edeceğim sebeplerden dolayı, 
görüşülmekte bulunan tasarının 31 nci maddesi 
(e) fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza üzuner 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ziraat Odaları tadil ta

sarısının 31 nci maddesinin (a) fıkrasındaki 
yüzde 10 un, yüzde 5 e indirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

ıSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ziraat Odaları Kanun 

tadil tasarısının madde 31 deki (d) ve (f) fık
ralarındaki yardımların maddeden çıkarılması
nı, ziraat aletleri ve su motoru yapan fabrika
lara verilmesini tadilen arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

900 — 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ziraat Odaları kanununu 

tadil eden kanun tasarısının madde 31 in (d) 
ve (f) fıkralarının kanun maddesinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu... 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa

yın Başkan, bir önergem daha vardı, 31 nci mad
deye bir fıkra eklenmesine dair. 

BAŞKAN — Yeni bir madde teklif etmişsi
niz galiba onda. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — 31 
nci maddeye bir fıkra eklenmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, siz bu önergenizde «ta
sarıya eklenmesi» dediğiniz için biz bunu 
ek bir madde gibi düşünmüşüz. Halbuki, siz 
şimdi, «31 nci maddeye bir fıkra ekliyelim» di
yorsunuz, değil mi? 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Evet, 
efendim. 

BAŞKAN — O halde bunu da okutalım efen
dim. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 6964 sayılı Kanunu ta
dil eden tasarıya aşağıdaki maddenin eklenme
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir 

Burhanettin Asutay 
«Madde 31. — 
Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği yıl

lık gelirlerinin asgari yüzde 10 unu odaların 
kendi branşlarında yetişmelerini sağlıyan se
minerler açmak, kurs ve konferanslar açarak 
sarfa mecburdurlar.» 

BAŞKAN — Böylelikle tasarıya eklenmesi 
yolundaki cümlemizi biz 31 nci maddeye bir fık
ra eklenmesi teklifi olarak söylediğinizi kabul 
ediyoruz. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, yüce divanın takdirine bırakırım, 
ayrı bir madde olarak da olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, siz tercihinizi kendi
niz kullanmalısınız. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Ayrı 
ek bir madde olarak teklif ediyorum. 

BAŞKAN — O zaman burada muameleye 
koymaya lüzum yok, bizim ilk anladığımız gibi 
oluyor. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bu madde 
ile ilgili olarak verilmiş olan takrirler birbiri
ne zor benzetilmektedir. Bunun için mümkün 
mertebe benziyenleri ele alacağım. 

Meselâ, Sayın Müderrisoğlu, (a) fıkrasının 
metinden çıkarılmasını istiyor, diğer bir öner
gesinde de 31 nci maddenin (a) fıkrasının me
tinden çıkarılmasını istiyor. Biz bu önergele
rin ikisini birbirine benzetiyoruz. 

Sayın Müderrisoğlu, bir fark var mı efen
dim? 

BAHA MÜDERRfflSOĞLU (Konya) — İkisi 
de aynıdır, efendim, daha evvel olmuştu, ver
miş olduğum önerge kayboldu, burada da aynı 
olmasın diye ikincisini sonra verdim. 

BAŞKAN — Evet, ikisi birbirinin aynı. 
Bu önergeden başka (a) fıkrasının metinden 

çıkarılmasını istiyen herhangi bir önerge yok. 
Buna Sayın Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — (a) fıkrasının metinden çıka
rılmasını istiyen teklife Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, bir de Sayın Burhanettin Asutay'ın 
önergesi var, o da (b) fıkrasının metinden çı
karılmasını istiyor. Buna Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELt GÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Hüsamettin Başer arkadaşımızın bir
birine benziyen iki önergesinden bir tanesi 31 
nci maddenin (d) ve (f) fıkralarının metinden 
çıkarılmasını istiyor. Diğerinde ise, (d) ve (f) 
fıkralarındaki yardımların maddeden çıkarıla
rak ziraat aletleri ve su motoru yapan fabrika
lara verilmesini istiyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — İkin
cisini geri alıyorum, birincisinin muameleye 
konmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Zaten ikincisi bir temenni ma
hiyetinde oluyor. Bu önergenizi geri istediğiniz 
için geliveriyoruz. 
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Şimdi, muamele yapacağımız önerge (d) 
ve (f) fıkralarının kanun metninden çıkarılma
sını istemektedir. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Benim 
takririm de (f) fıkrasının kaldırılmasını istih
daf ediyor. Bu itibarla Hüsamettin beyin tak
ririnin akıbeti belli olmadan ben de (f) fıkra
sının kaldırılmasını istediğim için takririmi 
izah etmek istiyorum, ondan sonra reye konma
sını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — (f) fıkrasının çıkarılmasını 
istiyen önergenizi izah etmek istiyorsunuz. 
Buyurum efendim. 

İSMAJL HAKKI ALACA (Kars) — Efen
dim, takririmle istihdaf ettiğim gaye hakika
ten memleketin üstün menfaatlerine uygun ve 
halktan toplanan paraların kuruşunun hassa
siyetle esirgenmesi kaziyesine riayet etttiğim'i-
zin bir ifadesi mahiyetinde arz edilmiştir. 

Biraz evvel Ahmet Şener Bey Arkadaşımı
zın da pek haklı olarak söylediği gibi, Hükü
met tasarısında bu 2 milyon liranın Ziraat oda
larına verilmesi hususumda hiç bir kayıt ve 
sarahat mevcut değilken, doğrudan doğruya 
komisyonda âdeta mıalî esaslara, bütçe teamü
lüne uymayarak, Maliye Vekilinin rızası alın
madan 2 milyon liranın bu teşeikküle verilmesi 
maddeye konmuştur, (f) fıkrası ile. 

Bu itibarla bu teşekkülün esasen kanunun 
1 nti ve 3 ncü maddesinde musarrah gaye ve 
vazifelerini bugüne kadar yerine getirmediği 
ve ilk başlangıç olduğu mazereti her ne kadar 
serdedilmiş ise de bu husus dahi bizi tatmin 
etmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Alaca, şimdi, sayın Ba
kana cevap vermiyeceksiniz, takririnizi izah 
için söz istediniz. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Devamla) — 
Evet, efendim. 

Yalnız burada gelirler düşünülmüştür. 
Bir de 40 ncı maddede bolca hakkı huzurdan 
bahsedilmektedir ve bu toplanan paraların 
yüzde 95 i hakkı huzura gitmektedir. Benim en 
fazla üzüldüğüm nokta burasıdır. 

,Bu itibarla, 2 milyan liranın ve halktan 
toplanan paranın akıbeti meşkûk ve meçhul 
olması tamamen yersizdir. Bunun için (f) fık
rasının tamamen kaldırılmasını arz ve teklif 
ediyorum. 

Saygılarımla. 

— 902 
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BAŞKAN —- Sayım Alaca'nın Önergesinde 
(f) fıkrasınım metinden çıkarılması isteniyor. 

Hüsamettin Başer de önergesinde, «(d) ve 
(f) fıkrasının ikisi de metimden çıksın» diyor. 
Bu iki önergenin (f) fıkrasiyle ilgili müşterek 
yönünü birlikte, sonra (d) fıkrasını müstakd-
len oylarımıza sunacağım. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 

GÜLKAN (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu, (f) 

fıkrasının metinden çıkarılması hususundaki 
teklifleri oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Saym Hüsamettin Başer'in önerge
sindeki ikinci husus (d) fıkrasının çıkarılma-
siyle ilgilidir. Bu hususa komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 
GÜLKAN (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, iki tane önerge daha var. Bunlardan 
birisi Sayın Ahmet Şener'in, diğeri Sayın Ali 
Rıza Uzunerin; ikisi de «(e) fıkrası çıksın» 
diyor. Komisyon buna katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 
GÜLKAN (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, bu İM 
önergeyi birlikte oyunuza sunuyorum. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, tekrar izah etme ihtiyacımı duydum, 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; vaktinizi çok 
kısa bir süre işgal edeceğim için özür dilerim. 
Yalnız, bu önemli noklta, önergemizde belirtti
ğimiz husus; sayın Bakan tarafından da bura
da açıklığa kavuşturulmamış bir husus alarak 
kaldı; yahut da bendeniz takibedemedim, özür 
dilerim. 

Şimdi, 5590 sayılı Kanunun 55 nci madde
sine bakıyorsunuz; 

«a) Kayıt ücreti 
b) Yıllık aidat 
e) Muamele tescil ücreti 
ç) Yapılan hizmetler karşılığı ücretler 
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d) Vesika harçları 
e) Yayın gelirleri 
f) Bağış ve yardımlar 
g) Zamlar 
h) Para cezaları 
ı) Türlü giderler 
i) Borsalarda ajanlık ücreti olarak alman 

paralardan alınmış farklar.» 
Şimdi, komisyonun getirdiği metin bunları 

tamamen kapsamına alıyor. Oysa, Hükümet ta
sarısında bunlardan yalnız (c) ve (ç) fıkraları 
kapsam içine alınmış bulunuyordu. Halbuki, bu 
metin tümünü kapsayacak bir şekilde getirili
yor, bunun önemli bir konu olduğu kanaatinde-
yiın. 

Sayın Hükümetin de bu konudaki görüşü
nü ısrarla talebettim, tekrar ediyorum; borsa
ların bugünkü çıkmaz durumu muzaceıheısinde 
onlara böyle maddi bir külfet tahmil edilmesi 
yerinde olmayacaktır. Diğer kaynaklar esasen 
yeterlidir. O yönden önergemize iltifat edilme
ğimi bilhassa istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener ile Sayın Uzuner'-
in müşterek olan ve «(e) fıkrasının metinden 
çıkarılmasını» derpiş eden önergelerine komis
yon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 
GÜLKAN — (Edirne) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler.. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, Hüsamettin Başer Arkadaşımızın (a) 
fıkrasındaki yüzde 10 nisbetin yüzde 5 e dü
şürülmesini isitdyen önergesi var. Bu önerge 
hakkında komisyonun mütalâası ne? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 
GÜLKAN — (Edirne) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu-
sa sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

!Saym Nedim Karahalil arkadaşımız da, 
(e) fıkrasındaki yüzde 5 nisbetinin yüzde 3 ola
rak değiştirilmesini istiyor. Buna Komisyon ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılıyoruz efendim, 

BAŞKAN — Buna Komisyon katılıyormuş. 
Yani, bu (e) fıkrasında «yıllık gelirleri 50 000 
lirayı aşan Ticaret Borsalarının bir evvelki yıl 
umumi gelirleri tutarının yüzde 5 i» diyor ya, o 
yüzde 5 in, yüzde 3 olarak değiştirilmesini isti
yor Nedim Karahalil arkadaşımız, Komisyon da 
«katılıyorum» diyor. Bu hususu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... 

Bende tereddüt hâsıl oldu, onun için yeni
den oylarınıza sunacağım, arkadaşlarımız lütfen 
oylarını izhar buyursunlar. 

Efendim, metni tekrar okuyorum; (e) fıkra 
«Yıllık gelirleri 50 000 lirayı aşan Ticaret Bor
salarının bir evvelki yıl umumi gelirleri tuta
rının % 5 i» diyor, işte buraya «yüzde 3 ü di
yelim» şeklinde bir önerge verilmiş. Komisyon 
buna katılıyor. Bu önergeyi kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Sayın Burhanettin Asutay arkadaşı
mızın önergesinde ayrı ayrı şu hususlar var: 
Birisi; (d) fıkrasında «Türkiye Cumhuriyet 
Ziraat Bankasından bir milyon» diyor ya, bu 
rakam 500 Obin olsun diyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
umuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Aynı 'önergede ikinci husus; (e) fıkrasında 
«50 000 lirayı aşan» rakamı yerine.. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, yüzde 3 olarak kabul edildiğine 
göre teklifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bu önergenizi size veriyoruz. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Efen

dim, yalnız o fıkrayı geri alıyorum. 
BAŞKAN — Yani, (e) fıkrasiyle ilgili tek

lifinizden sarfınazar ettiniz. O halde §u kaldı: 
(f) fıkrasında Tarım Bakanlığı Bütçesine ko
nan miktar 2 milyon gösterilmiş bu, 1 milyon 
gösterilsin» diyorsunuz. Komisyon buna katılı
yor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ QÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Şimdi bir de, «Ticaret Odaları gelirlerinin 
yüzde 2 si» deniyor ki; esas metinde bu yok. 
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BURHANETTÎN ASUTAY (izmir) — Onu 
geriye alıyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O halde takririnizde bir şey 
kalmadı, takririnizi geri veriyorum. 

Şimdi, bu takrirlerin içinden bir tanesi ka
bul edildi ve (e) fıkrasındaki yüzde 5 nisbeti 
yüzde 3 e indi. işte, bu kabul ettiğiniz değişik
le birlikte 31 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Hisselerin tevzii, yardım ve bütçeden sarfiyat 

(Madde 32. — Hangi odalara ne miktarda 
yardım yapılacağı birlik bütçesinde gösterilir. 

31 nci maddenin «d», «e» ve «f» bendlerin-
de yazılı gelirlerin % 20 sini birlik kendisi için 
alıkoyduktan sonra bakiyesini odalar arasında 
müsavatan taksim eder. 

Birlik bütçesinden sarfiyat başkan veya 
baışkanvekili ve genel sekreter, genel sekreterin 
bulunmadığı hallerde mulhasip üyenin müşterek 
imzası ile yapılır. (1 000) liradan aşağı mü
teferrik masraflar yalnız genel sekreterin im
zası ile yapılabilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Ali 
Bıza Uzuner, Sayın Fahri Uğrasızoğlu ve Sa
yın Turhan özgüner söz istediler. Başka söz isti-
yen var mı? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Ben 
-»c söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi söz sırası Sayın Uzuner'in, buyurun 

Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
«Hisselerin tevzii, yardım ve bütçeden sar

fiyat» başlığını taşıyan 32 nci madde 6964 sa
yılı Kanundaki 32 nci maddeden büyük öl
çüde farklı bir hüviyetle Komisyon tarafın
dan Yüce Meclise sunulmuştur. Şöyle ki: 

6964 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde; 
burada belirtilen oran yüzde 10 idi ve kaynak
lar mahdut idi. Yani, bu kanundaki (a) fık
rası, (b) fıkrası, (c) fıkrası ve (ç) fıkrası var
dı; bunun dışında Ziraat Bankasından 800 
bin ve Ticaret ve Zahire Borsaları umumi ge
lirleri tuutarının yüzde 5 i idi. Yalnız Ziraat 
Bankası ve Ticaret ve Zahire Borsaları umu
mi gelirlerinden sağlanacak olan meblâğın 

yüzde 10 u odalara gönderiliyordu. Bu defa; 
üıraac BanüasındaKi öüu Din lira 1 milyon lira
ya yuaniş, A arım JtSaKanııgı outçesıne Konula-
caK - ki, ÜJÖ4 te DU yoktu - 2 milyon lira ek
lenmiş ve ayrıca Ticaret borsalarındaki genişli-
yen kaynağa rağmen, birliğin hissesi yüzde 
10 üan yüzde 20 ye çıkarılmıştır. Oysa ki ga
ye, birliği yalnız maddi yönden güçlendir
mek değil, asıl müstahsil çiftçideki husuzsuz-
luklara, geleceğinin ne olacağını bilmemekten 
doğan rahatsızlıklara çareyi mahallinde bula
cak odaları güçlendirmek gayedir. Bu bakım
dan daha evvel tesbit edilmiş olan oran, ye
rindedir. 

Yüzde 10 olarak (e) ve (f) bendlerinde ya
zılı gelirlerin yüzde 20 si değil, yüzde 10 ola
rak birlikte kalmasını, geri kalanın odalar 
arasında müsavaten taksim edilmesini öngören 
bir teklifimiz de olmuştur. Aksi takdirde bir
liğin büyük ölçüde tenkit konusu olan ve mu
rakabesi imkânlarından yoksun olduğumuz, 
Tarım Bakanlığının denetimine bağlı olan 
sarfiyatı, - ki, burada tartışma konusu da ol
muştur - çok geniş kaynaklara kavuşturuluyor. 
Ne pahasına?.. Odaları zayıflatma pahasına. 
O bakımdan odaların güçsüz olduğu bir bir
likten bahsetmek esasen bahis konusu olma
mak lâzımgelir. Birlikte çalışan değerli ar-
kadaşlasımızm yeri bir reorganizasyonla, bir
liğin taşrada güçlü olmasını sağlıyacak ted
birleri almak programını uygulaması lâzım
dır. 

Bu yönden, 6934 sayılı Kanunda tesbit edi
len oranın aynen muhafaza edilmesini teklif 
ediyoruz. Özellikle gelir kaynaklarının art
ması muvacehesinde, birliğin de yüzde 10 ala
caklarından dolayı hissesi artacaktır. Bunu 
iki katına çıkarmak çok sakıncalı olacaktır. 
Bu yönde bir önergemiz vardır, iltifat bu-
yurulmasmı istirham ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, buyuru
nuz efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Değerli 
arkadaşlarım; 

32 nci madde malûmunuz olduğu üzere; 
birlilrte toplanan paraların odalara tevzii, 
odalara yardım ve yine birlikte toplanan pa
raların sarfiyatiyle ilgili bir maddedir. Böyle 
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olunca; bütün odalardan toplanmış olan pa
raların en tasarruflu, en îayaalı bir şekilde 
yerlerine sarf edilmesi, bütün odaların ve 
odalara bağlı bütün üyelerin emniyetle bekliye-
cekleri^ itimatla izliyecekleri bir husustur. Bi
naenaleyh, bu maddede öngörülen hususların 
sıkı bir teminat altına bağlanması ve bütün 
üyelerine, odalara bu emniyetin telkin edil
mesi şarttır. Böyle olunca, şimdi bu maddey
le ilgili olarak, şu noktalara temas etmek is
tiyorum : 

«Yardım Birlik bütçesinde gösterilir» di
yor, yani hangi odalara ne miktarda yardım 
yapılacağı birlik bütçesinde gösterilir. Be
nim arz etmek istediğim husus budur. Birlik 
bütçesinde gösterilmesinde fayda vardır ama, 
yardım esaslarının sıkı bir yönetmeliğe bağ
lanması ve hangi çeşit odalara ne miktar
larda yardım yapılabileceğini bütün odalar 
tarafından bilinmesi, lâzımdır. Bu esaslar 
mutlaka bir yönetmelikle tesbit edilmeli. Bu 
yönetmeliğe göre tesbit edilen yardım, büt
çede gösterilmelidir. Bu şekilde olmasını fay
dalı mülâhaza ediyorum, teşkilâtın geleceği 
bakımından. 

İkinci husus; Ziraat Bankasından, Tarım 
Bakanlığı bütçesinden ve Ticaret Borsaların
dan temin edilecek paraların yüzde 20 sinin 
birlikte alıkonulması öngörülüyor. 

Arkadaşlarımız temas ettiler, Sayın Bakan 
da büyük bir anlayışla bunu belirttiler; bu yüz
de 20 nin Birlikte tutulması doğru değildir, bü
yük bir parayıtutmak mânasına gelir. Bina
enaleyh, asıl hedef odaları geliştirmek oldu
ğuna göre, bunun en az yüzde 10 a indirilmesi 
zaruridir. 

Bir notktaya daha temas etmek istiyorum: 
Odalar anasında müsıavaten taksim fikri 

üzerinde hassasiyet göstermek lâzımdır. Her 
ilçede bdr oda tasavvur edecek olursanız, ilçe 
ilcinde mevcut olan köy sayıları, nüfus naza
rı itibara alınmaksızın, müsıavaten taksim fikri 
yanlıştır kanaatindeyim. Bir kazanın 15 köyü 
vardır, birisinin 50 köyü vardır, birisinin 100 
köyü vardır. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam, Sayın Uğra-
sızoğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bir dakikanızı istirham ediyo
rum. 

100 koyun üye sayısıyla, 20 köyün üye sa
yısı ouriAuiiiUien ı&nui ouM-ud̂ mıa gvııe, üuyuK 
uuyıui ix<uidji&ı'i mcdva euıen U^JICI- aj.'a*>.uıukt, v/uıa-
idi' arütüiu.ua ınuusavaüen Ltuuiin lüttu yicumgar. 
j*jicbe.uıajjeyn, Komisyonun bu hususta anıay^ş 
goü termesi üfttıza eauer. 

üir ııoKtaya daha temas edeceğim: 
Genel sekretere 1 000 .liraya kadar sarfiyat 

yetkisi verilmektedir. Genel sekreter yaınız 
başına her zaman 1 000 liraya kadar olan sar
fiyatı yapabilecektir. Tasavvur buyurunuz ki, 
bu paralar binbir güçlükle toplanmaktadır. 
Binbir güçlükle toplanan ve daha faydalı yer
lere sarf edilmesi gereken paraların sıkı bdr şe
kilde murakabesi şarttır. «Bugün 1 000 liraya 
perde aldım, bugün 1 000 liraya koltujk aldım, 
yarın 1 000 liraya kalem alacağım, yarın 1 000 
liraya falanca alacağım» demek suretiyle bu pa
raları sarf etmek haksızlık olur. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçiyor Sayın Uğra-
sızoğlu. 

FAHRÎ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — 
Bunları da bir esasa bağlamak lâzımdır. 1 000 
lirayı tek imzayla sarfı yersiz ve haksız görü
yorum. Bu hususu da Sayın Komisyonun ve 
Hükümetin değerlendirmesini istirham ediyo
rum. 

Tefekkürlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın özgüner, buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

İki hususta verdiğim önergeyi, tekrar söz 
almamak için müdafaa zımnimde söz almış bu
lunuyorum. 

Maddede, «hangi odalara ne miktarda yar
dım yapılacağı Birlik bütçesinde g'österillir» di
yor. Ne miktarda yardım yapılacağı Birliğin 
arzusuna, hattâ bir bakıma keyfine bırakılırsa 
bu husus Odalar için kendi büklerini bilebil
mek bakımından isabetli değildir. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrasında d, e, f gibi 
Birliğin esas gelir kaynaklan olan kısmın % 20 
si Birlik tarafından tutulacak, mütebakisi mü
savi olarak dağıtılacaktır. O halde 1 nci ve 
2 nci fıkrayı beraberce nazan itibara aldığımız 
zaman; Birliğin esas gelirini teşkil eden, bü
yük ağırlığı teşkil eden kısımlar, yani Ziraat 
Bankasından 1 milyon, Ticaret Borsalarından 
% 5 iken şimdi % 3 e indirilen bir gelir ile, 
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Tarım Bakanlığından 2 milyon gibi büyük bir 
gelir ağırlığının % 20 si tutulduktan sonra mü
savi dağıtılacak ise, geride zaten gelirin bü
yük bir yakûnu olmıyan kısmı Birliğin tama
men keyfine veya takdirine bırakılmak hata
lı olur. Bu bakımdan bunu isabetli görmediğim 
için bir önerge veriyorum, bu bir. 

İkincisi, gene maddenin son kısmında, «1000 
liradan aşağı müteferrik masraflar yalnız ge
nel sekreterin imzasiyle yapılabilir» diyor. Oy
saki fıkranın başlangıcımda üç imza aranıyor; 
1 000 liradan yukarı masraflar âsin, başkan, 
başkanvekili ve genel sekreterin imzalarını arı
yor, 1 000 liradan aşağı olunca tek imza... 

Arkadaşlarım, bu genel sekreter için dahi 
teminatlı değildir; hem suiistimale müsaittir, 
ham de dedikoduya müsaittir. Genel sekreterin, 
yanıbaşmda bir başkan veya başkanvekili ile 
birlikte genel sekreter tasarrufta bulunabile
cektir. Bu suretle hem dedikoduya mahal ver
memek ve hem de genel sekreteri sahibeden kur-
tarabilmk için bunu iki imzaya götürücü bir 
teklif getiriyorum. İltifatınızı rica eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Müderris-
oğlu. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Tasarının 32 nci maddesi, gelirlerin % 20 si
nin Odalar Birliğine verilmesini, diğerinin de 
müsavaten taksimini âmirdir. Bizim bütün ga-
yemiz, bu kanunun esas esprisi Ziraat Oda
larını kalkındırmak, her yönü ile güçlendir
mektir. Burada % 20 yi Odalar Birliğine ver
mek, mütebakisini da müsavi olarak taksim et
mek kanaatimce yanlıştır; % 20 nin % 10 a 
indirilmesi ve diğer kısımların da Odalara tak
sim edilmesi gerekir. Bunun için de bir öner
ge verdim, iltifat edilmesini hassaten rica ede
rim. 

Benden evvel konuşan Sayın Uğrasızoğlu'-
nun da ifade ettiği gibi öyle kazalar vardır ki 
çok küçüktür^ ekseri çiftçinin ziraat yapacak 
tarlası da azdır. Öyle ilçeler vardır ki, meselâ 
Karaman İlçesinin bugün 110 tane köyü var
dır, muazzam çiftçiliği vardır, bununla Kulu 
ilçesinin, Hadim ilçesinin, Bozkır ilçesinin, Bey
şehir, Seydişehir ilçelerinin bir tutulması çiftçi
liğimizin geleceği bakımımdan doğru değildir. Bu 

bakımdan Sayın Uğrasızoğlu'nun da ifade ettiği 
gJoi, bu şekildeki ilçelerin de nazarı itibara 
alınması, çiftçinin ve Ziraat Odalarının geliş
mesi bakımından ehemmiyetlidir. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Musa Do

ğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

aziz milletvekilleri; 
Konuşulmakta olan 32 nci maddenin % 20 

ye ait kısmı üzerinde söz edeceğim. 

Görüşülmekte olan kanunun 17 nci madde
sinde, «senelik il kongre masraflarını genel 
merkez öder» diye bir kayıt koymuştuk. Ma-
lûmuâliniz, Birlik, toplanan hisselerin % 10 nu 
kendi bünyesinde saklıyor, kalanını kazalara 
taksim ediyordu. Birliğe bunun gibi masraflı 
işler de tahmil ettiğimize göre, % 20 mikta
rın, yerinde kalması lüzumuna kaaniyim. 

Toplanan paraların ilçeler arasında müte-
saviyen taksim edilmesi mevzuuna bilhassa Ko-
nmyon ve Hükümetin nazar dikkatini rica 
ediyorum. Çoğu kazalarımız toplamış olduk
ları maddi imkânlarla kırtasiyelerini ve kira 
durumlarını vikaye edecek takatte değillerdir. 
Gene biraz evvel konuşan bir arkadaşımın 
•jsah ettikleri gibi, öyle kazalarımız da vardır 
ki, bunların üye gelirleri beş - on kazanın fev-
kmdedir. Kazalar arasındaki taksimatın bu şe
kilde değil de, kazaların maddi imkânlarına gö
re yapılmasını arz ve teklif ediyorum. Komis
yon ve Hükümetin bu hususu nazarı dikkate 
almasını rica ediyorum. 

Bir - iki arkadaşımız, «Genel sekreter 1 000 
liraya kadar sarfa yetkilidir» hükmüne itiraz 
buyurdular. 

Öyle âcil vakalar oluyor ki, bir ilçe muztar 
durumda kalıyor, para istiyor; genel başkan 
ve genel başkan yardımcısının bulunmadığı za
manlarda genel sekreter bu âcil durumu bek
letmek zorunda kalıyor. Bu işler de mevzuata 
uygun olarak yapıldığına göre, bu 1 000 liralık 
sarfiyatın karşısına çıkmıyalım ve genel sekre
ter hesap vermek zorunda olduğuna göre, bu
na dokunmıyalım. Çünkü, biz ilçelerde âcil 
vakalarla karşı karşıya kaldık, teklifte bulun
duk, çoğu zaman gecikti. 

Benim istirhamım budur. Hepinizi hürmet
le selâmlarım. 
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BAŞKAN — Sayın Abdülkadir özmen, bu
yurunuz efendim. 

ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ziraat Odalarının gelirlerini aynı seviye
de tutmak ve hepsine aynı hakkı tanımak doğru 
bir iş değildir. 

32 nci maddeyle Odalara yapılacak yardı
mın sağlam esaslara bağlanması lâzımdır. Ge
lirlerden Birliğe % 20 ayırmak doğru değil
dir. Odalar arasında mütesavi taksim de doğ
ru değildir; bir kazanın 200 köyü vardır, bir 
kazanın 50 köyü vardır. Bugün, İstanbul, An
kara, İzmir, Mardin, Hakkâri, Muş, vilâyet
lerinin geliri bir midir? Bunu düşünerek bu ge
lirin Odalara mütesavi taksimini âdil bulmu
yoruz. 

Benim bir teklifim vardır bu yolda. Ya ka
zalar sınıflandırılır ve taksimat buna göre 
yapılır, veyahut da Odalar Tarım Bakanlığında 
hangi bölüme bağlı ise, o bölümden kazaların 
nüfus ve mıntakalarma göre bu taksim yapılır. 
Yüce Heyetinize sunmuş olduğum teklifim bu
dur. 

Hürmetlerimi sunarım, hepiniz sağolun. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. 
Şimdi bu madde ile ilgili olarak verilen tak

rirleri okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

32 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları
nın birleştirilerek aşağıdaki şekilde kabulünü 
öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan özgüner 
«BHife gelirlerinin (d, e, f) bendlerindeki 

yazılı gelirlerin yüzde 20 sini Birlik kendisi 
için alıkoyduktan sonra, geri kalanını oda
lar arasında eşidolarak taksim eder.» 

Sayın Başkanlığa 

32 nci maddenin son fıkrasının son cümle
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öneri
yorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turha özgüner 

«1 000 liradan aşağı müteferrik masraflar 
genel sekreter ile bidikte başkan veya başkan-
vekilinin imzası ile yapılabilir.» 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 32 nci maddenin ikinci 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Ankara 

Musa Kâzım öoşkun Ferhat Nuri Yıldırım 
«Madde 32 - Fıkra : 2 
31 nci maddenin «d», «e» ve «f» bendlerin-

de yazılı gelirlerin yüzde 80 i malî ve çalışma 
durumları esas alınarak Birlik Yönetim Ku
rulu karan ile Odalar arasında taksim edilir. 
Birlikçe alıkonulan yüzde 20 nin yarısı da Oda
lara yardım fonu olarak kullanılır.» 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddele-
rsnin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısı ile her hangi bir değişiklik yapılmamış 
olan ve mer'i kanunun, «hisselerin tevzii, yar
dım ve bütçeden sarfiyat» matlabı altındaki 
Geçici Komisyonca değiştirilen 32 nci madde
sinin ikinci fıkrasının, «31 nci maddenin (d), 
(e) ve (f) bendlerinde yazılı gelirlerin yüzde 
10 unu Birlik kendisi için alıkoyduktan sonra 
bakiyesini Odalar arasında müsavaten taksim 
eder» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Sayın Başkanlığa 
Madde 32 deki yüzde 20 nin yüzde 10 a in

dirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Nevşehir Konya 
Hüsamettin Başer Baha Müderrisoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının 
32 nci maddesi ikinci fıkrasındaki «% 20» ora
nının «% 10» olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Rıza Uzuner 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 32 nci 

maddesinin son fıkrasındaki «1 000 liradan aşa-
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ğı müteferrik masraflar yalnız genel sekreter 
rin imzası ile yapılır» kısmındaki 1 000 liranın 
500 lira olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

BAŞKAN — Bir de Sayın Abdülkadir öz-
men arkadaşımızın önergıesi son olarak geldi, o 
da diyor ki : 

«32 nci maddenin ilk cümlesinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Birinci cümle: hangi odalara ne miktar yar
dım yapılacağı yönetmelikte belirtilir ve yar
dımlar birlik bütçesinde gösterilir» 

Şimdi arkadaşlarım; bu önergelerden iki ta
nesi birbirine benziyor. 

Sayın Ali Rıza Uzuner ile Sayın Baha Mü
derrisoğlu ile Hüsamettin Başer'in müştereken 
imzaladıkları önergeler birbirine benziyor; ikisi 
de metindeki yüzde 20 nin yüzde 10 a indiril
mesini istiyor. Evvelâ bu hususa komisyon ka
tılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Sayın Başkan, Ferhat Nuri 
Yıldırım'a ait önerge hepsini kapsıyor; hem, 
«Malî durumlarına göre birlik yönetim kurulu 
karan ile odalar arasında taksim edilir» diyor, 
aynı zamanda yine bu şekilde % 10 una indiril
miş oluyor. O önergenin tekrar okunmasını istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, ben, şu öner
geye siz katılıyor musunuz, katıhnıyormusunuz, 
onu soruyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Efen
dim, komisyon «bu yüzde 10 a iştirak ederiz» 
dedi. Şimdi bu reddedilirse bu da oya konmaz. 

BAŞKAN — Tabiî, tabu. Şimdi buradaki 
yüzde 20 1er, yüzde 10 a indirilmiş oluyor. Şim
di sözünü ettiğiniz, Ferhat Nuri Beyin önerge
sinde «% 20 nin yarısı da odalara yardım fonu 
olarak kullanılır» diyor. Bu iki şey birbirinden 
ayrıdır. Şimdi evvelâ buna komisyon katılıyor 
mu, katılmıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — % 20, % 10 indiriliyo. Komis
yon buna katılıyor mu? 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Hükümet olarak mı? 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben komisyona 
soruyorum, Hükümete sormuyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELÎ GÜL-
KAN (Edirne) — % 10 inmesine katılıyoruz. 
geriye kalan % 10 un da Odalar Birliğinde ayrı 
bir fon olarak kalmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Beyefendi, ben tekrar soruyo
rum. Benim sorduğum sual şu efendim: Sizin 
katıldığınız hususu anladım: Yani bu, Ferhat 
Nuri Beyin verdiği önergeye katıldığınızı anJı-
yorum, fakat sorduğum o değil, efendim. Sor
duğum husus; doğrudan doğruya metindeki 
% 20 rakamının silinip yerine % 10 yazlmasını 
teklif eden önergeye katılyor musunuz? Deği
şiklik ancak bundan ibaret olacaktır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Peki, katılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon katldı, bu % 10 a indi. 

İkincisi; metinde, 1 000 liradan aşağı harca
malar için genel sekretere yetki verilmiştir. 
Turhan Özgüner arkadaşımız, önergesinde, bu 
yetkinin yalnız genel sekreter tarafından de
ğil... (Gürültüler) 

Arkedeşlerım, lûten dinler misiniz? Çok az 
bir işimiz kaldı. 

Arkadaşımız Turhan özgüner, bu 1 000 lira
dan aşağı masraflar genel sekreter tarafından 
değil de, genel sekreter ile birlikte başkan veya 
başkanveMlinin imzası ile yapılır, şeklinde de
ğiştirilsin, diyor. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELÎ GÜL-

KAN (Edirne) — İştirak etmiyorum. 1 000 lira 
çok para değildir, bir genel sekreterin salâhi
yeti dâhilinde olmalıdır. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Özgüner 2 nci önergesinde, 32 nci 
maddeyi iki ayrı fıkra halinde değil de, bir
leştirdim ve tek bir hüküm haline getirelim ve 
bu şöyle olsun, diyor: «Birlik gelirlerinde (d), 
(e), (f) bendlerinde yazılı gelirlerin % 20 sini 
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birlik kendisi için alıkoyduktan sonra, geri ka
lanının odalar arasında eşit olarak taksim eder» 
Madde böyle olsun diyor. Buna komisyon katı
lıyor mu? 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELÎ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi yine kanun metninde - Sayın Komis
yon sözcüsü, dikkatinizi rica ederim - kanun 
metninde, miktar olarak genel sekreterin yetkisi 
1 000 lira olarak gösteriliyordu. Sayın Baha Mü-
derrisoğlu arkadaşımız önergesinde, bu mikta
rın 500 lira olmasını istiyor; yani, «500 liradan 
aşağı olan para sarfiyatına genel sekreter yet
kilidir» diyor. Buna katılıyor musunuz? 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ VELI GÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz, zaten bu oylan
mıştı. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Abdülkadir özmen Bey de verdiği önerge
sinde diyor ki, «Birinci cümle şöyle olsun: Han
gi odalara, ne miktarda yardım yapılacağı, yö
netmelikte belirtilir ve yardımlar Birlik Büt
çesinde gösterilir.» 

Buna komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor efendim. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kalbul edilmemiştir. 

Bir önerge daha var efendim. Bu önerge 
de, 32 nci maddenin ikinci fıkrası (31 nci mad
denin (d) (e) ve (f) bendlerinde yazılı gelirlerin 
yüzde 10 unu Birlik kendisi için alıkoyduktan 
sonra, bakiyesini Odalar arasında müsavatan 
taksim eder) şeklinde düzelsin, diyor. Biraz 
evvel reddettiğimiz önerge, yüzde 20 sini ken
disi aldıktan sonra geriye kalan taksim edi
lir, şeklinde idi. Bu, yüzde 10 unu Birlik ken
disi için alıkoyduktan sonra bakiyesini odalar 
arasında müsavatan taksim eder, diyor. 

Buna katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kalbul edilmemiştir. 

Şimdi bir önerge kaldı; bu önergede 32 nci 
maddenin ikinci fıkrasının şöyle olması teklif 
ediliyor: «31 nci maddenin (d) (e) ve (f) bendle
rinde yazılı gelirlerin yüzde 00 i malî ve çalışma 
durumları esas alınarak, Birlik Yönetim Kuru
lu karan ile odalar arasında taksim edilir. Bir
likçe alıkonulan yüzde 20 nin yarısı da, odalara 
yardım fonu olarak kullanılır.» 

Bu önerge kabul edildiği takdirde, ikinci 
fıkrası bu okuduğum şekilde olacaktır. 

Efendim, Komisyon mensupları ile konuşup, 
meşgul etmeyiniz, lütfen işinizi sonra konuşu
nuz, şu meseleyi halledelim. 

Komisyon sözcüsü, anlattıklarımı dinliye-
bildiniz mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Maalesef hiç dinliyemedim 
efendim. 

BAŞKAN — öyle ise bir daha dinleyiniz 
lütfen. 

Şimdi bu önerge ile arkadaşımız diyor ki, 
32 nci maddenin ikinci fıkrası şu aşağıdaki şe-
ş'ildo değiştirilsin ve yeni şeklini alsın: 

31 nci maddenin (d) (e) ve (f) hendlerinde 
yazılı gelirlerin yüzde 80 i, malî ve çalışma du
rumları esas alınarak, Birlik Yönetim Kurulu ka
rarı ile Odalar arasında taksim edilir. Birlikçe 
alıkonulan yüzde 20 nin yarısı da, Odalara yar
dım fonu olarak kullanılır.» 

Bu önergeye katılıyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu öner

geye katılmıyor. Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yalnız kabul ettiğiniz önerge, bu yüzde 20 

lorin yüzde 10 a indirilmesi, yani nisbet bakı
mından indirilmesidir. Böyle olunca, 32 nci 
maddedeki takrir ile değiştirilen tek husus bu 
oluyor. 

Maddeye monte edilmesi de şöyle oluyor: «... 
(f) îbendlerinde yazılı gelirlerin yüzde 10 unu 
Birlik kendisi için alıkoyduktan sonra, bakiyesi
ni Odalar arasında müsavatan taksim eder.» 
Böyle mi efendim? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şu halde, bu ifade ettiğim deği
şiklikle birlikte 32 nci maddeyi tasvibinize su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, yalnız bir madde kaldı, 
yani Komisyona giden 20 nci madde kaldı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, benim ek madde teklifim vardı. (A. P. 
sıralarından «Bırak, vaz geç» sesleri) 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlarım; bu 20 nci 
maddeyi biz Komisyona göndermiştik. Komis
yon da bu geçen maddeler muvacehesinde bize 
yeni bir metin hazırlamayı uygun görürse ha
zırlayacaktı; fakaJt, bize gönderdiği yazıya bir 
önerge muamelesi yapmamız mümkün değildir. 
Çünkü, yazdığı şeyler temennileri ifade ediyor. 
Şimdi bunu okuyacağım efendim. 

«Yüksek Başkanlığa 

Verilen önergeler göz önünde bulundurula
rak, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

A) 1, 2, 3 derecedeki çiftçiler kanunda be
lirtilen nisbetler dahilinde aynen kalması; 

4 ncü derecedeki çiftçilerden maktuen 5 lira; 
5 nci derecedeki çiftçilerden maktuen 1 lira 

aidat alınması, 
B) Mahiyetleri ve nevileri nizamnamede 

gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak ücret
lerle, Oda idare heyetlerince verilecek veya tas
dik edilecek vesikalardan alınacak ücretlerin 
miktarları, idare heyetinin teklifi ve Oda Mec
lisinin tasdiki ile tespit olunur fıkrasının me
tinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz» deni
yor. 

Şimdi böyle olunca, bu yeni bir metin de
ğildir. Bu, mevcut metinden su yazdığı fıkrala
rın çıkarılmasını istiyen, Komisyonca verilmiş 
bir önergedir. Böyle olunca ve madem ki buna 
da lüzum gördünüz, bu önergeniz hakkında da 
muamele yapalım. Yani, yeni bir metin değil
dir, demek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne )— Sayın Başkan, çok uzun ol
duğu için yeniden maddeyi baştan aşağı yaza
madım. Yalnız değişiklikleri. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim. Takrir di
ye yapacağız o hususu. 

Şimdi arkadaşlarım, bu 20 nci madde ile 
ilgili olarak verilen bütün önergeleri okutu
yorum: 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan kanun tasarısının 20 nci 

maddesinin «Mahiyetleri ve nevileri nizamna
mede gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak 
ücretlerle Odalar idare heyetlerince verilecek 
^eya tasdik edilecek vesikalardan alınacak üc
retlerin miktarları Oda Meclisinin teklifi, kay
makam ve valilerin tasdiki ile tesbit olunur» şek
linde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
'Görüşülmekte olan Ziraat Odaları Kanunu

nun madde 20 ye son fıkra olarak aşağıdaki 
teklifimizi arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Hüsamettin Başer 

Madde 20. — Son fıkra: 
4 ncü ve 5 nci derece çiftçilerin Ziraat 

Odalarına kayıtları mecburi değildir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Ziraat Odaları Kanunu

nun madde 20 deki (ç) ve (d) fıkralarındaki 
4 ncü ve 5 nci derecelerdeki çiftçilerden oda 
aidatı alınmaz, şeklinde tadilini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 20 nci madde

sindeki (d) fıkrasından sonra gelen fıkradaki 
1 nci derece çiftçiler için binde 4 ün binde 3 e, 
2 nci derecedeki çiftçilerde binde 3 ün binde 
2 ye, 3 ncü derecedeki çiftçilerin binde 2 den 
binde 1 e indirilmesini, 4 ve 5 nci derecedeki-
lerin hiç aidat vermemelerini tadilen arz ve 
teklif ederim. 

'Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başıer 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ziraat Odaları kanun tasarısının 20 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasından, «4 ncü derecede 
çiftçiler için binde bir, 5 nci derece çiftçiler 
için binde yanm», ibaresinin çıkarılması sure-
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tiyle 25 bin liraya kadar yıllık gayrisâfi çiftçi
lik gelirinden aidat alınmamasını öneririz. 

istanbul Kırşehir 
Reşit Ülker Mustafa Aksoy 

istanbul 
Kâzım Özöke 

Sayın Başkanlığa 

6964 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin 
7 nci bendinin (Bunlardan alınacak yıllık aidat 
miktarları da, 1 nci derece çiftçiler için bin
ide üç, 2 nci derecedeki çiftriler için bin
de iki, 3 ncü derecedeki çiftçiler için de bin
de bir nisbetine göre besaplanır) diye tadilini 
arz ve teklif ederim. 

Kars Milletvekili 
İsmail Hakkı Alaca 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 20 nci maddesinin (c) bendinden 

sonraki 3 ncü fıkranın aşağıdaki şekilde de-
liştirilmesini öneriyorum. 

Saygılarımla. 
İçel 

Turhan özgüner 
Yukarıdaki esaslara göre bulunacak yıllık 

aidat miktarları 1 nci derecede çiftçiler için 
10 bin liradan aşağı olamaz. Ancak 5 nci de-
receoeki çiftçiler için bu miktar sadece 1 li
radır. 

Sayın Başkanlıla 

6964 sayılı kanun tasarısının 20 nci mad
desinin aşalıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

1. 11 nci fıkradaki (Mahiyetleri ve nevi
leri nizamnamede gösterilecek hizmetler kar
şılığı alınacak ücretlerle, odalar idare heyet
lerince verilecek veya tasdik edilecek vesi
kalardan alınacak ücretlerin miktarları idare 
heyetinin teklifi ve oda meclisinin tasdiki ile 
tesbit olunur) fıkrasının kaldırılmasını, 

12. Maddenin sonuna aşağıda yazılı fıkra
nın ilâvesini; 

(4 ncü maddenin (b), (c) fıkralarına göre 
odalara kaydedilen üyelerin yıllık aidatları 
temsil edildikleri tüzel kişilerce şube ve kade
melerine izafeten bir tahakkuk olarak ödenir) 
ilâvesini teklif ederim. 

Kars 
ismail Hakkı Alaca 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
223 sayılı Zirata Odaları Kanununun 20 nci 

maddesindeki 1 nci fıkranın aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

Madde 20. — 4 ncü maddenin (a) fıkrasına 
göre odalara kayıtlı bulunanlardan tahsili 
olunacak yıllık aidat miktarları bakımından 
üyeler 5 dereceye ayrılır. 

Üye derecelerinin tâyininde üyenin yılbknet 
çiftlik kârı nazara alınır. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
223 sayılı Ziraat Odaları Kanununun 20 nci 

maddesindeki (d) fıkrasından sonda başlı-
yan «yılhk aidatlar» fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
(Hasan Tosyalı 

Bunlardan tahsil olunacak yıllık aidat 
miktarları 1 nci derece çiftçiler için binde iki. 
2 nci derece çiftçiler için binde birbuçuk, 
3 ncü derece çiftçiler için binde bir, 4 ncü 
derece çiftçiler için binde yarım nisbetine 
göre hesaplanır. 

5 nci derece çiftçilerden aidat alınmaz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
madde ile ilgili olarak verilmiş önergeleri bir 
tasnife tabi tutmak âdeta mümkün değil, çok 
karışık. Onun için tek tek hakkında mua
mele yapacağız ve Komisyonun da mütalâasını 
alacağız. 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, bir yardımda buluna
bilir miyim? 

Komisyonun hazırladığı metne göre mad
de şu hale geliyor : «Bunlardan tahsil oluna
cak yıllık aidat miktarları 1 nci derece çift
çiler için binde 4, 2 nci derece çiftriler için 
binde 3, 4 ncü derece çiftçiler için binde 2 
nisbetlerine göre hesaplanır. 4 ncü derecedeki 
çiftçilerden 5, 5 nci derece çiftçilerden 1 lira 
aidat alnur» 

Buradaki nisbet o tekliflere de uygun ol
mak üdere asgari hadde inmiştir. 

'Bir de, «Mahiyetleri ve nevileri nizamna
mede gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak 
ücretler» paragrafı da tamamen metinden çı
karılmıştır. Geri kalan madde aynı şekli ile 
kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Peki, efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sa

yın Başkan, maddenin son şekli Sayın Baka
nın izah. ettiği gilbi ise ben önergelerimi geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, zaten izah ettiği gibi 
ise değil, o ifade ettiği cümleyi oya sunaca
ğım. Yani o, o şekilde geçecek. 

ISaym Hasan Tosfalı'nm önergeleri kendi
sine, isteği üzerine geriverilmiştir. 

Diğer arkadaşlarımız da bu izahatı dinle
dikten sonra... Baha Müderrisoğlu arkadaşımız 
da geri aldı. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Sa
yın Başkan, müsaade ederseniz iki kelime söy-
liyeoeğim. Zaten 19 ncu maddedeki (c) ve 
(ç) fıkraları tamamen kaldırılmıştır, ikincisi, 
Komisyon... 

'BAŞKAN — Yani geri alıcınızın esbabı 
mucibesini mi söylüyorsunuz efendim? Buyu
run. 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — (c) 
ve (ç) fıkraları kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Beyefendi, geri almıyor mu
sunuz efendim? 

BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Alı
yorum. 

(BAŞKAN — Hüsamettin Bey, siz de mî1 

geri alıyorsunuz efendim? Hüsamettin Başer?. 
(«Yok» sesleri.) 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Efen
dim, benini tarkririmden birine Komisyon işti
rak ediyor, öbürünü de izah edeceğim. (Sı
ralar arasında karşılıklı konuşmalar, gürül
tüler.) 

BAŞKAN — Gönlünüzü rahat tutun arka
daşlar; gönlünüzü rahat tutun, biraz sükûnet 
efendim. 

ISüleyman Bıey, rica ederim. 

Sayın Alaca, ben sizin ifadenizi anlıyama-
dım; siz iki takrirden birisinden vaz mı geçi
yorsunuz? Efendim, birisini geri mi alıyorsu
nuz? 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Onu 
geri ahvorum, Komisyon iştirak ediyor. 

BAŞKAN — Efendim, ben daha Komisyona 
sormadım, iştirak ©dip etmediğini sanmadım. Siz 
takrMnM geri almıyorsanız, o zaman sokaca
ğım. 

Şimdi efendim, arkadaşlarımdan bâzıları 
önergelerini geri almadılar. Bunları sırası ille 
okuyorum. 

Birisi Hüsamettin Bıaşer arkadaşımıza ait, 
daha levvel okundu. «Madde 20 deki (ç) ve 
(d) fıkralarının 4 ncü ve 5 nci derecelerindeki 
çiftçilerden oda aidatı lalınmaz» şeklinde bir 
teklif bu. 

Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 

GÜLKAN (Edirne) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Etmiyorsunuz!. Kabul edenler.. 

Etmıiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Yine Hüsamettin Başıer iarkadaşımız diğer 

önergesinde diyor ki: «1 noi1 derece çifçiler için 
binde 4 ün binde 3 e, 2 nci derecedeki çiftçiler 
için binde 3 ün binde 2 ye, 3 ncü derecedeki 
çiftçiler için binde 2 nıin binde bire indirilme-
isini ve 4 ncü ve 5 nci derecelerin hiç aidat ver-
memesni tadilen arz ve teklif ederim.» 

Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 

GÜLKAN (Edirne) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Yine Hüsamettin Başer.. «Görüşülmekte 

olan Ziraat Odaları Kanununun 20 noi madde
sinde yer alan hususların aşağıdaki şetkil-
de değiştirilmesini istiyorum: 

Madde 20. — 4 ncü ve 5 ncd derece çiftçile
rimizin Ziraıat Odalarına kayıtları mecburi de-
ğifldir.» 

Komisyon?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 

GÜLKAN (Edirne) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
İsmail Hakkı Alaca'nın öneırgesinden bir ta

nesi; «20 noi maddenin 7 noi bendinin (Bun
lardan alınacak yıllık aidat miktarlarında 1 
nci derece çiftçiler için binde 3, 2 nci derece
deki çiftçiler için binde 2, 3 ncü derecedeki 
çiftçiler için de binde bir nisbetinıe göre hesap
lanır) diye tadilini istiyorum» diyor. 

Bunu geri mi alıyorsunuz? 
İMSAİL HAKKI ALACA (Kars) — Hayır, 

kısaca izah edeyim. 
BAŞKAN — öyleyse bir şey sorayım size: 

Bunu geri lalmıyorsunuz da «Birini geri laJkyo-
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ram» diyordunuz, öbürünü gieri md alıyorsu
nuz? 

ÎSMAÎL HAKKI ALACA (Kars) — Hayır. 

BAŞKAN — Peki buyurun, izah edin. 
İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Muh

terem Başkanım, muhterem iarkadaşliar; 
Burada Sayın Ziraat Vekili (arkadaşımız 

1 noi tablodan faahsötti; orada âdeta {karlı dağ
dan kar bağışl'arcasmıa bâzı tenzilâtı ileri sür
dü, faikat asıl maddenin metnine, lasıl ilüete 
ilişmediler. 

Şimdi, 7 nci fıkranın (a), (b), (c) bencile
rinde; «100 bin lira ve daha yukarı geliri olan
lar 1 nci derece, ondan sonraki 2 nci derece...» 
deniliyor. 

4 ncü maddede tüzel kişiliklerin şubelerin
den de bahsedilmektedir. Farz edelim; Şeker 
Şirketi Umum Müdürlüğü vardır, Türk Anonim 
Şirketi; buna bağlı birçok şeker fabrikaları ve 
ziraat çiftlikleri vardır, birçok çiftlikler var
dır. Devlet orman işletmeleri vardır ki, bunlar 
memleketin her tarafına serpilmiştir. 

Şimdi, diyelim İd, Bolu'da 10 tane orman 
işletmesi vardır, her birisini ayrıca mükellef kı
lacak. Türkiye'de kaç şeker fabrikası varsa, 
hayvancılık, inekçilik ve ziraatle meşgul ise hep
sinden ayrıca 10 ar bin liradan fazla olmamak 
üzere bir aidat almış olacak. Ondan sonra me
selâ Türkiye'de ne kadar üretme çiftliği varsa, 
hepsinden ayrıca alacak, ne kadar belediye ça
yırlan varsa, hepsinden ayrıca alacaktır. Şimdi 
biz diyoruz ki, orman teşkilâtının birçok işlet
meleri vardır; hepsinden ayrı ayrı aidat alaca
ğına, doğrudan doğruya Orman Umum Müdür
lüğünden onların da aidatım alsın; şeker fab
rikalarından tek ,tek alacağına, yalnız il şeker 
fabrikasından alsın... Çiftliklerin her birisin
den ayrı ayrı alacağına, yalnız Ziraat Vekâle
ti Çiftlikler Umum Müdürlüğünden, bağlı bu
lunduğu şahsiyeti hülımiyeden veyahut da Ve
kâletten alınsın. Bu suretle büyük bir haksız
lığa ve yolsuzluğa tatbikatta meydan verilme
miş olur. 

Kaldı ki, 100 bin liradan fazla gayrisâfi ira
dı olan her çiftlik, her işletme, 100 bin lira
dan fazladır, en aşağı 10 000 lira eder bu. 10 
bin lira da fasla paradır. Bu itibarla biz diyo
ruz ki, bu biraz tenzilâta tabi tutulsun. Birin
ci takririm budur. 

İkinci takririm de; 19 ncu maddeden tas
dik ücretleri kaldırılmıştır. Şimdi bu 20 nci 
maddenin 11 nci fırkasında şöyle bir hüküm 
vardır: «Mahiyetleri ve nevileri nizamnamede 
gösterilecek hizmetler karşılığı alınacak ücret
ler» Bu fıkranın tamamen tayyedilmesi lâzım
dır, maddenin selâmeti bakımından, takririm 
buna aittir. 

Netice itibariyle, işletmelerin bağlı olduk
ları şahsiyeti hükmiyeyi haiz müesseselerde doğ
rudan doğruya bir tek tahakkuk olarak aidat 
alınsm. Her fabrikanın, her çiftliğin ayrı ayrı 
bu aidata bağlanmış olması suretiyle büyük 
meblâğlar alınması yersizdir, çünkü, iktisadi 
hayatta kuruşun dahi maliyet üzerine müessir 
olduğunu hesaba almak lâzımdır. Netice itiba
riyle her orman işletmesinden alınacak 10 bin 
lira, fabrikalardan alınacak her 10 bin lira top
lanıp yine mükellefin sırtına yüklenecektir. Ver
ginin imtiyazı kaidelerine de burada hürmet ve 
saygı göstermek lâzımdır. Yoksa böyle iyice 
müzakere etmeden bir kanun kabul etmek ya
kışmaz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Alaca'nın biraz evvel 
okuduğum önergesine Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi Sayın Alaca "mn ikinci bir önergesi 
var. Bu önergesinde de Sayın Alaca, «20 nci 
maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini is
tiyorum» diyor : «11 nci fıkradaki (mahiyetle
ri ve nevileri nizamnamede gösterilecek hizmet
ler karşılığı alınacak ücretlerle Odalar idare 
heyetlerince verilecek veya tasdik edilecek ve
sikalardan alınacak ücretlerin miktarları idare 
heyetinin teklifi ve Oda Meclisinin tasdiki ile 
tesbit olunur.) fıkrasının kaldırılması» 

Komisyon buna katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Yine Sayın Alaca'mn önergesinde, «Madde
nin sonuna aşağıdaki yazılı fıkranın eklenmesi
ni istiyorum» diyor. Eklenmesini istediği fık-
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ra şu oluyor: «4 ncü maddenin (b), (c) fıkra
larına göre, Odalara kaydedilen üyelerin yıllık 
aidatları temsil edildikleri tüzel kişilerce şube 
ve kademelerine izafeten bir tahakkuk olarak 
ödenir.» 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi elimizde iki önerge kaldı. Bu önerge
lerden birisi Sayın özgüner'in. Bu önergesinde 
arkadaşımız, «(C) bendinden sonraki 3 ncü fık
ranın aşağıdaki şekilde düzeltilmesini istiyo
rum.» diyor. İstediği yeni şekil şu: «Yukardaki 
esaslara göre bulunacak yıllık aidat miktarları 
birinci derece çiftçiler için 10 bin liradan aşağı 
olamaz. Ancak 5 nci derecedeki çiftçiler için bu 
miktar sadece bir liradır.» 

Komisyon? 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — önergemi 

geri alıyorum. 
BAŞKAN — Önergenizi geri veriyoruz Sa

yın Özgüner. 
Şimdi Sayın Reşit Ülker, Sayın Kâzım öze-

ke, Mustafa Aksoy arkadaşlarımızın müştere
ken verdikleri bir önerge var. Burada; «Ziraat 
Odaları kanun tasarısının 20 nci maddesinin 
2 nci fıkrasından (4 ncü derecede çiftçiler için 
binde bir, 5 nci derecedeki çiftçiler için binde 
yarım) ibaresinin çıkarılması suretiyle 25 bin 
liraya kadar yıllık gayrisâfi çiftçilik gelirinden 
aidat alınmamasını öneririz.» deniyor. 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi efendim, ben Sayın Bakandan tekrar 
rica edeceğim, siz Komisyonun teklifini ifade 
ediniz; ifadenizi zabıttan çıkaracağız, maddeyi 
o şekilde monte edeceğiz. Ben sizin ifadenizi oya 
sunacağım. Böyle olunca, şunu öğrenmek isti
yorum : Madde 20 de (a), (b), (c), (d) diye 
başlayıp giden ifadenin neresine girecek bu 
cümle? Evvelâ oradan başlayalım. 

TARÎM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir-. 
ne) — Efendim maddenin (d) fıkrasından son- \ 
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ra okuyorum : «Bunlardan tahsil olunacak yıl
lık aidat miktarları 1 nci derecede çiftçiler için 
binde 4, 2 nci derecede çiftçiler için binde 3, 
3 ncü derece çiftçiler için binde 2 (Şimdi ilâ
veyi yapıyoruz) nisbetlerine göre hesaplanır. 
4 ncü derecedeki çiftçilerden 5, 5 nci dereceki 
çiftçilerden 1 lira aidat alınır.» 

BAŞKAN — Şu halde bütün değişiklik bu 
(d) fıkrasından sonra başlayan paragrafta, 
«binde 2» dedikten sonra «nisbetlerine göre he
saplanır» denilecek, ondan sonra, «4 ncü dere
cedeki çiftçilerden yılda 5, 5 nci derecedeki 
Çiftçilerden 1 lira aidat alınır.» 

Şu halde cümle şöyle oluyor: «Bunlardan 
tahsil olunacak yıllık aidat miktarları 1 nci de
rece çiftçiler için binde 4, 2 nci derece çiftçi
ler için binde 3, 3 ncü derece çiftçiler için bin
de 2 nisbetlerine göre hesaplanır.» Ondan son
ra ; «4 ncü derece çiftçiler için» kısmı kalkıyor; 
«4 ncü derecedeki çiftçilerden yılda 5 lira, 5 nci 
derecede çiftçilerden yılda 1 lira aidat alınır.» 
şekline giriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın, 
«Komisyonun tadil önergesidir» diye ifade et
tiği bu cümleyi evvelâ oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
kabul ettiğiniz cümle ile metnin aldığı yeni şek
li... 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, bir çıkarma var. O da; 
«Mahiyetleri ve nevileri nizamnamede gösterile
cek hizmetler karşılığı alınacak ücretlerle, Oda
lar idare heyetlerince verilecek veya tasdik edi
lecek vesikalardan alınacak ücretlerin miktar
ları idare heyetinin teklifi ve Oda Meclisinin 
tasdiki ile tesbit olunur.» fıkrası tamamen me
tinden çıkarılıyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, metindeki 

bir fıkra - ki, biraz evvel Sayın Bakan tara
fından okundu - metinden çıkarılmasın deniyor. 
Şimdi bu kısmın tayyını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ben bir hususu öğreneceğim. Deminki 
tesbit ettiğiniz cümle 20 nci sayfada 3 ncü sa
tırda; «Bunlardan tahsil olunacak...» diye baş
lıyor. Orada değil mi? 

TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Evet efendim. 
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BAŞKAN — Çünkü bir de daha aşağıda, 
«Bunlardan alınacak» falan diye devam eden 
bir cümle var, orası değil, bu üçüncü satırdan 
başlıyan paragraf, oraya monte edilecek. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu kabul et
tiğiniz değişikliklerle birlikte 20 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım, bu kabul ettiğiniz 
32 nci madde aslında (1) isim altındaki bir çer
çeve maddesinin içinde idi. İşte bütün bu mad
deleri (1) çerçevesi altında hepsini birlikte 
1 nci madde olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi biz 2 nci ve 3 ncü madde ile bunu 
bitirirken arkadaşlarımız 2 nci madde olarak 
yeni bir metin teklif etmektedirler. Bunlardan 
birisi Sayın Burhanettin Asutay'ın; «Görüşül
mekte olan 6964 sayılı Kanunu tadil eden tasa
rıya aşağıdaki maddenin yeni bir madde olarak 
eklenmesini isterim» diyor. 

Sayın Asutay madde 31 olarak yazmışsınız, 
biraz evvelki ifademizle tavzih ediyoruz, artık 
madde 2 dir. 

Madde şöyle olacak : 
«Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 

yıllık gelirlerinin asgari yüzde 10 unu âzaları
nın kendi branşlarında yetişmelerini sağlıyan 
seminerler açmaya, kurs ve konferanslar açarak 
sarfa mecburdurlar.» 

Komisyon ne der buna? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) İştirak etmiyoruz.. . 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, biraz evvel Sayın Bakanla görüş
tük, Komisyon iştirak ettiğini ifade etti. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Sayın Başkan, müsaade eder
seniz izah edeyim. 

Bu fikre biz Komisyon olarak iştirak ediyo
ruz, ama, zaten kanunun aslında bu hizmetler 
var. Onun için aynca madde ilâvesine lüzum 
görmüyoruz. 

BAŞKAN — Buna Komisyon katılmıyor, 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi bir de Sayın Salih Aygün arkadaşı
mız, «Tasarıya aşağıdaki maddenin eklenmesini 
teklif ederim» diyor. 
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Bu madde şöyle olacak : 
«Ziraat Odalarına üye olan çiftçilerin kanu

nun neşri tarihine kadar olan borçları affedil-
miştir.» 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Bu kanun bir reform kanunudur. Dolaştığı

nız köylerde müşahede ettik ki. kanunen 1°63 
senesinde meriyete girmesi sebebiyle, köylüler 
bunu anhyamamışlar. Muhtarların bir kısmı ge
lişigüzel beyanlarla vatandaşları Odalara üye 
kaydetmiştir. Bu kanunla çiftçilerin şimdiye 
kadar olan borçları affedilmişse, diyeceğimiz 
yok; fakat. Bu kanunla beraber bir af madde
sinin getirilmesi uygun olur kanaatiyle bu 
önergeyi arz ettim. Eğer kabul edilirse büyük 
bir lütuf olur ve köylü vatandaşlarımız da hu
zura kavuşur. Arkadaşlarım iltifat etsinler. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
af maddesi ile ilgili takrir iki tanedir, bir de Sa
yın Suna Tur al ve Savın Hilmi İşgüzar'in öner
geleriyle böyle bir teklif var. 

Yalnız sizinki secici madde teklifi şeklinde... 
Geçici madde şöyle oluyor : 
«6964 savılı Kanuna göre aidat borçların

dan dolavı resmî icra yoluyla takibata mâruz 
kalmış çiftçiler hakkında takibat yapılmaz, tş-
*>n kanunun merivete girmesiyle eski borçları 
affedilir. vfini aidatlar yeni kanun hükümlerine 
förft tahakkuk ettirilir.» 

Buyurun Savın Uzuner. 
ALİ PT7A. TT7TTNF.R (Trabzon) — Sayın 

Balkan, değerli arkadaşlarım; 
İki önerce bahis konusudur. Bunlar mahiyet-

İft-ri itiharivle avnı olmakla beraber, bir tanesi 
tflfMîftnîn ta^anva 2 nci madde olarak monte 
ftdiluiftsııui iativnr: bir rtifl-fir önerce Savın Issii-
zar ve S*vm Bavan Tural'm verdikleri önerge
dir. bu önero-e il*» de wcini bir maddenin bu 
tasanva monte edilmesi isteniyor. 

Zannedivoruuı ki. ilk önergeyi veren arka
daşımızın maksadı il*» ikinci öneru-e esas itiha
rivle aynıdır. "Ru yönden. »«kıl itibariyle secici 
bir madde ««kimde tedvini, her şeyden önce, 
ererekmektedir. 
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önergelerin esasına gelince; şimdiye kadar 
çeşitli maddeler üzerinde yaptığımız ve grupu-
muz adına yapılan beyanlardan da anlaşılacağı 
üzere, Türk işçisine ve köylüsüne gerçekten 
hizmet etme olanaklarından yoksun olan bu 
teşekkülün, çiftçilerin borçlarını, bu kanun yü
rürlüğe girinceye kadar tahsil etme yolunda ic
raya başvurması, onları sıkıntıya sokması hiç
bir sağlam gerekçeye dayanmıyor. Birçok şey
ler bu Meclislerde affediliyor. Esasen, Türk 
köylüsünün, Türk çiftçisinin, Türk üreticisinin 
durumu meydandadır, bu borçlan ödiyecek ta
katleri yoktur. 

Şimdiye kadar tatbikatından fayda görül
mediği için, bir reform kanunu niteliğinde ol
duğunu arkadaşım tesmiye etti, maalesef ben 
aynı görüşte değilim; ama, yeni bir kanun çı
karılma lüzumu hissedildi. Birçok boşlukları 
ve aksaklıkları var. Daha doğrusu, bu kanun 
çalışmıyor diye yeni bir tasarı getirildi. Çalış-
mıyan bir kanunla hizmetlerin de nasıl yürütül
düğü meydanda. Bunlardan dolayı Türk işçisi
ni, köylüsünü icrada süründürmenin ve bunla
rın borçlarını devam ettirmenin hiçbir mânası 
yoktur. O yönden şahsan ben önerge veren ar
kadaşlarıma teşekkür ediyorum ve bu önerge
lere katılacağımı beyan ediyorum; Yüksek Mec
lisin bu önergelere iltifat etmesini istirham edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen 

var mı? Yok. 
Komisyon bunlara katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — Geçici madde olarak katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Geçici madde olarak katılıyor
sunuz, öbürüne katılmıyorsunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bir sual sor
mak istiyorum. Bu meblâğın miktarı hakkında 
bilgi verebilirler mi?... 

Hazır değilse bir şey yok. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Söylenemez. 

BAŞKAN — «Söylenemez» diyor. 
Efendim, bu iki önergeden 2 nci madde tek

lif eden kısma Komisyon katılmıyor, geçici 
madde olarak teklif edilen kısma katılıyor. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Ben de katılı
yorum. 

BAŞKAN — Mesele yok efendim. Yalnız 
cümlenin hangisi daha uygunsa onu söyleyin. 
İki tane cümle var, birisi; 

«Ziraat Odalarına üye olan çiftçilerin kanu
nun neşir tarihine kadar olan borçları affedil-
miştir.» 

İkinci cümle : 
«6964 sayılı Kanuna göre aidat borçlarından 

dolayı resmî icra yoluyla takibata mâruz kal
mış çiftçiler hakkında takibat yapılmaz. İşbu 
kanunun meriyete girmesiyle eski borçlan affe
dilir, yeni aidatlar, yeni kanun hükümlerine 
göre tahakkuk ettirilir.» 

Hangi cümle güzel? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-

KAN (Edirne) — Son okunan hem güzel, hem 
de doğru. 

BAŞKAN — Şu halde siz de iltihak edin. 
SALİH AYGÜN (Amasya) — Katılıyorum. 
BAŞKAN — Şu halde Salih Aygün de bu 

ikinci olarak okuduğum önergenin metnine de 
teklifi ile birlikte katıldı. Komisyon da katılı
yor. Şimdi, muhterem arkadaşlanm; bunu geçi
ci madde olarak... 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Bir hususun 
açıklanmasını istiyorum. Meriyet tarihinde mi, 
yoksa bugünkü tarihte mi? 

BAŞKAN — Efendim, zaten takibat yapıl
maz, diyor. Bu kanunun meriyete girmesiyle 
eski borçları affedilir; yeni aidatlar, yeni ka
nunların hükümlerine göre tahakkuk ettirilir.. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — O zaman, 6 ay 
odalara aidat tahsis olunamaz. 

BAŞKAN — Çok doğru, burada bâzı müş
külâtımız olacak. 

Arkadaşlar; siz de lütfen yardım edin. Çün
kü, «bu tarihte» derseniz, biz içtima yılını bi
tiriyoruz, bunu Senato ne zaman ele alacak? 
Senatoda bir değişiklik vâki olursa, bize gelir
se, biz ne zaman ele alacağız? Bütün bu mesele
lerde çok kanşık durumlar ortaya çıkabilir. Ya 
maddeden sarfınazar etmek... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL-
KAN (Edirne) — «1970 yılı aidatlan yeni ka
nuna göre tahsil edilir» dersek, zannederim me
seleyi halletmiş oluruz. 

BAŞKAN — Efendim, bunu demekle kanun 
bitmiş olmuyor ki... Millet Meclisinden yeni bir 
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metin çıkıyor, Senatoya gidip tekrar geldiği za
man, 1970 yılı bitmiş ise, o zaman ne olacak? 
Yani, zorluklar var arkadaşlar. Çünkü geç sa
at... 

Şimdi, Salih Aygün önergesinde ısrar edi
yorsa oylıyacağım. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Tarih koya
lım. 

BAŞKAN — Efendim, bu tarihi nereye koya
cağız, lütfen izah edin. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 
GÜLKAN (Edime) — Sayın Başkan, münaka
şa konusu oldu, geçici madde olarak ilâvesine 
ben de kakılıyorum; fakat geçerli çare bulun
sun. 

BAŞKAN — Efendim, çareyi biz bulamayız. 
Komisyon bulur. 

Efendim, katılıp, katılmadığınızı ifade edin, 
geç saatte işleri karaştırmıyalım. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ 
GÜLKAN (Edirne) -*- Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
tral edilmemiştir. 

Arkadaşlar, şim'di bir tek takrir kaldı. Sa
yın Alaca, lütfen siz de oturun efendim . 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir 
cümle ile ifade edeyim. 

BAŞKAN — Yalnız, okuyayım herkes duy
sun. Arkadaşımız bir ek madde teklif ediyor. 
Bu ek madde şöyle : 

«Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerimin 
seçimleri ille siyasi partilerle ilişkileri kesilir 
ve bunlar siyasetle uğraşamazlar. 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu 

BAŞKAN — Madem M bir cümle, oradan 
söyleyin. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ziraat Odaları ve Birlikleri Kanunu taraf
sız, Türkiye'nin bütünlük teşkil eden bir küt
lesine hizmet eden bir kanundur. Bu kütleye 
hizmet eden Ziraat Odalarının ve Ziraat Bir
liklerinin mutlaka tarafsız ellerde kalması ve 
hizmet edzilen çiftçinin kendine tarafsız kim
seler tarafımdan hizmet edildiğinden emin ol
ması lâzımdır. 

Bu sebeple, gerek Ziraat Odalarına ve ge
rekse Ziraat Odaları Birliğine seçilen Mmsele-
r.in burada vazife gördüğü müddetçe siyaset 
yapmamasının kendi siyasi partileriyle ilişiği
nin kesilmesinin, çok lüzumlu olduğuna kaanijm, 
önergem:} bunun için verdim. İltifat Duyurulma
sını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BURHANETTÎN ASUTAV (İzmir) — Sa

yın Başkan; müzakeresi yapılan kanunun 18 nci 
maddesinde «siyasetle iştigal eden yöneticilerin 
vazifelerine son verilir.» diye bir hüküm var. 
Kanunda böyle bir hüküm varken yeni bir mad
denin kanunda yer alması geçersiz olur kanaa
tindeyim. Onun için bu önergenin alevlide
yim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı, bu iza
hat karşısında takririnizde ısrar mı ediyor su
nuz. 

HA&AN TOSYALI (Kastamonu) — Bir
liklerde böyle şey yok, Odalarda var. 

BAŞKAN — Israr edisyor musunuz, etm*. 
yor musunuz?» diye sordum. Israr ediyor su
nuz. 

Buna Komisyon katılıyor mu?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ VELİ GÜL

KAN (Edirne) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyor. Oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi, dağıtılan metindeki 2 nci maddeyi 
okutuyorum : 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde aleyhte Sayın Hü
samettin Başer, lehte de G.P. Grup Başkanve-
kili Vefa Tanır, söz istemişlerdir. 

Şimdi elimizde... 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Aleyhte söz 

istiyorum.. 
'BAŞKAN — Biraz evvel söylediğim gibi 

şahıs adına aleyhte söz istenmiş Hüsamettin Ba
sar tarafından. 
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TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — öyleyse, grup 
adına biz.daha evvel söz istemiştik efendim. 

BAŞKAN — Grup adına istenen sözün ilk sı
rası, numara da verilmiş, Güven Partisi Gru-
pu adına. 

Şimdi Sayın özğüner, siz diyorsunuz ki: 
«Hayır, o değil de biz daha evvel verdik» Pe
ki, bunu nasıl anlıyacağız? Siz öyle iddia ede
ceksiniz, biz öyle söyliyeceğiz... Buradadır 
'önergeler. «1 numara Güven Partisi, 2 numa
ra. Turhan Özgüner» diye numara konulmuş, 
«3 numara da İhsan Kabadayı» diye konulmuş, 
durum bu efendim. 

Leihte, Güven Partisi Grupu adına buyurun 
efendim. 

G. P. GRUPU ADINA MEHMET TÜRK
MENOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, saygı
değer arkadaşlarım; 

6964 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bâzı maddelerin kaldırıl
masına ve adı geçen kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine mütedair tasarı, Yüce Meclisimizde 
enine boyuna müzakereden sonra Yüce Meclisin 
ta'svipleriyle kabul edilmiştir. 

Yeni şekliyle Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun, tüm ziraatci-
lcrimize ve Milletimize, memleketimize hayırlı, 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

Bu yasa, böylece çiftçilerimizi de teşkilât
landırmış bulunuyor. 

Yeni Anayasamızın Devlet anlalışı, bilhassa 
sosyal devlet anlayışı felsefesine uygun olarak 
hazırlanmıştır. Böylece çiftçilerimiz de, üyesi 
•bulundukları odası veya birlikleriyle kanaliyle 
her türlü fikir ve kanaatlerini serd ederek hak
larını savunacaklar, görüşlerini söyliyebilecek-
ler ve Devletimizin tarım politikasına katkıda 
bulunarak «Egemenlik Kayıtsız Şartsız Mille
tindir» düstrunu filhal gerçekleştirmiş olacak
lardır. 

İdare edenlerle, idare edilenler arasındaki 
genel olarak ayrılış şekline, diğer bir deyimle 
ilişkiye «rejim» diyoruz. Rejimin de çeşitleri, 
otoriter rejimler, liberal rejimler ve demokratik 
rejim şeklinde olanları vardır. İşte, idare eden
lerin seçiminin bizzat idare edilenlere bırakıl
ması esas olan bu demokratik nizamda Türkiye 
Ziraat Odaları ve Odalar Birliği, kabul ettiği
miz bu yasa ile hakiki yerini almış bulunuyor. 

Türkiyemizdeki demokrasi anlayışımız, Batı 
ölçülerindeki demokrasi anlayışı ve Batı ülke
lerin anayasa anlayışıdır. Bu anlayış ölçüleri 
içinde demokrasiyi, hürriyetler rejimi, iktisadi 
hürriyetler rejimi, siyasi hürriyetler rejimi 
gibi tanımlıyanlar yanında, bizim anlayışımız 
da özet olarak, «siyasi hâkimiyeti halkta olan 
ve halkın iktidarı olan bir rejim» şeklindedir. 

O halde demokrasi, halkın kendi kendini 
idare etmesi, halkın iktidarı» halkın hükümet 
etmesi ve tüm anlamıyla halk hürriyetinin 
kayıtsız, şartsız bizatihi kendisinde bulunma
sıdır. 

Bizim Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliğimiz de böyle bir ortam ve Anayasamız 
ölçüleri içerisinde doğmuş bulunuyor. Diğer 
meslek topluluklarında, sendika kurma, der
nekleşme, toplu olarak kanaat serd etme hak
ları muvacehesinde, odalarımızın ve odalar 
birliğinin de, çeşitli zirai kesimlerde çalı
şan kişilerin haklarının savunulmasına ça
lıştıkları alanlarda daha verimli olmalarının 
sağlanması, kanunlarının kendilerine sağladı
ğı hakları yeniden ve zamanında kullanabil
meleri ve ezilmemeleri için de yasaları ve mev
cut mevzuatları içerisinde kalmak kayıt ve 
şartlariyle direnmeleri için bu birlik, bu ka
nun statüsü ile teşkilâtlandırılmış oluyor. 

Bundan böyle, Ziraat Odalarımızın, demok
ratik düzen içinde daha bilinçli, daha bi
çimli, daha verimli ve daha olumlu çalışma
ları, elbette ki grup olarak temennilerimiz ara
sındadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

«Artık Ziraat Odaları Kanunu yapıldı, çift
çinin bütün dertleri hal yoluna girdi, oda her 
dediğini söyler ve yapar» mânası tahassül et
mesin. Söylemek ayrı bir şey, yapmak, ifa et
mek ,,yani tatbik etmek daha ayrı bir şey
dir. 

Evet, bugünkü ihtiyaçlar muvacehesinde 
bir eksikliği,, kanuni bir eksikliği tamamla
mış ve gidermiş oluyoruz. Bu teşkilâtlanma, bu
günün icap ve ihtiyaçlarından doğmadır, ya
rının icap ve ihtiyaçlarına cevap vermez
se, o günün icaplarına göre de tadil veya 
yeniden yasa ikâmesi düşünülür,, yeter ki 
rejimimiz demokrasi olsun, diğer hususlar 
kolay. 
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Yeni yasanın hepimize ve Türk milletine 
hayırlı olması dileği ile Yüce Meclisi gru-
pumuz adına saygılarla selâmlarım. (G. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte Hüsamettin Başer, 
buyurunuz. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, 

Bir tasan kanunlaşmak üzeredir. Aleyhte 
söz almam, evvelâ arkadaşlarım üzerinde te
reddüde sebebolmuştur. Biz nerede aleyhte, 
nerede lehte hareket edeceğimizi çok iyi bi
len insanlarız. 

Bugün Türk çiftçisinin evvelâ en yakın 
dostu Tarım Bakanlığıdır; gerek teknik ziraati, 
gerekse Zirai Mücadele ve gerekse Zirai Do
natım vasıtasiyle bütün Türk çiftçisinin ya
nındadır. 

İkincisi de, Türk çiftçisinin yanında Ziraat 
Bankasıdır, bütün imkânlarım kullanır. 

Yine Türk çiftçisinin yanında Tarım Kre
di Kooperatif eri vardır. Bu Ziraat Odası so
nuncu olarak gelir ve aidat istediği için,, üye 
kayıt aidatı istediği için, buna ait kanun Türk 
çiftçisi tarafından maalesef bugünkü tatbi
kata kadar benimsenmiyen, sevilmiyen bir 
kanun idi. 

Size Nevşehir'den misal vereyim: Çiftçinin 
yüzde 80 i icradadır, mal beyannamemi için sav
cılıktadır ve icra memuru vatandaşın halısını, 
kilimini, kabını kaşığını haczetmiştir. 

Ben Sayın Başbakana o zaman telgraf çek
tim ve 4 Ocak 1969 Temsilciler Meclisinde de 
(zabıtlar açıktır) bu kanunun tatbik şekilleri 
hususunda aleyhte bulundum. 1966 kongrele
rini tetkik ettiğiniz zaman, Adalet Partisinin 
bugün genel merkezde vardır - hangi kongre
ye gittiysek.. 

BAŞKAN — Sayın Başer lütfen bu ka
nuna dair ve aleyhte mütalâada bulununuz 
efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) — Bun
dan sonra bu kanun belki geçmişteki hatala
rını düzeltir. 

Şu anda da Yüce Meclis bütün çalışmaları
nı tamamlamıştır. Devam eden arkadaşlar ve 
Sayın Başkana da iyi tatiller dilemeyi vazife 
bilirim. Saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Sayın Başer, konuşmanız aleyh
te olmadı, bağlamadınız efendim, lütfen bir da
ha böyle yapmayınız. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel İh
san Kabadayı oyunun rengini belirtmek üze
re söz istedi. Sayın Kabadayı, belki üzülecek
siniz, ancak size söz vermek için bir imkân 
aramama rağmen, bu durum, 137 nci madde
de açık oya sunulan hususlara aittir efendim. 
Yani, açık oya sunulsaydı bu dediğinizi yapa
caktım. 

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

Sayın Bakan, teşekkür için söz istedi, bu
yurunuz efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; 

Türk çiftçisinin şuurlanması, teşkilâtlan
ması, böylelikle meselelerini çok daha iyi hal
letmesi ve Türk demokratik ortamında ge
rekli ağırlığı göstermesi bakımından Ziraat 
Odaları ve Birliği Kanununun en mükemmel 
şekle girmesi için bütün grup temsilcilerinin, 
milletvekillerinin, bağımsızların gösterdikleri 
gayrete çok teşekkür ederim. 

Böylece Millet Meclisimiz, Türk çiftçisinin 
yanında olduğunu, Türk çiftçisinin güçlenme
si için her türlü imkânı temin etmenin inan
cı içinde bulunduğunu ispat etmiş bulunmak
tadır. Bütün gruplara, bütün arkadaşlarıma 
sonsuz şükranlarımı arz ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 
30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Büt
çe Kanununa ek kanun tasarısının açık oyla
masına 289 arkadaşımız katılmış 274 kabul, 
13 ret ve 2 çekinser oy kullanılmıştır, tasarı 
kanunlaşmıştır. 

30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzala
nan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Fe-
daratif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının açık oylamasına 226 üye katılmış 224 
kabul, 2 çekinser oy kullanılmıştır, Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketler
de tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uy-
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gun bulunduğuna dair kanun tasarısının açık 
oylamasına da 227 üye iştirak etmiş 227 kabul 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ 

4. — Grup Başkanvekillerinin, çalışmalara 
3.8. 1970 Pazartesi günü akşamına kadar ara 
verilmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurul çalışmalarına 
3 Ağustos 1970 Pazartesi günü akşamına kadar 
ara verilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Trabzon 
Orhan Eren Ahmet Şener 

Afyon Karahisar 
Hamdi Hamamcıoğlu 

BAŞKAN — Gruplan adına vermiş bulun
dukları bu takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

Muhterem arkadaşlarım, 
3 Ağustos Pazartesi akşamından itibaren 

(Senato ve Meclis müştereken tatil karan verdi. 
Biz de elimizdeki konuları bugün bitirdik. Eğer 
şu kararı almazsak Pazartesi günü Meclisin tek
rar toplanması icabedecek, halbuki biz Pazarte
si akşamına kadar ara verme kararı alıyoruz. 
tşte bu kararı da biraz evvel aldınız. Şimdi böy
le olunca, fiilen bugünden, hukukan Pazartesi 
günü akşamımdan itibaren Meslisimiz Senato 
ile müştereken 1 Kasım 1970 tarihine kadar ta
tile girmiştir. 

Bu vesile ile arkadaşlarıma, bu içtima yılını 
kapatırken bâzı bilgiler arz etmek istiyorum. 

5. — Başkanlığın Millet Meclisinin 3 ncü dö
nem 1 nci yıl çalışmaları hakkında açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; 
Bu toplantı yılının içinde Meclisimizde ce

man 137 birleşim akdedilmiş, Yüce Meclisiniz 
bu 137 birleşimde 659 saat mesai göstermiştir. 

Millet Meclisi, üçüncü dönem birinci çalış
ma yılındaki bu 659 saatlik mesai, içtüzüğü
müzde haftada 3 gün ve öğleden sonra çalışma 
belirtildiğine göre, bunlar da umumiyetle saat 
15 ilâ 19 arasında yapıldığına göre, değişik bir 
hesapla mesele ele alındığında, haftada 12 saat 
hesabiyle bu 659 saatlik mesai 54 hafta etmek-

oyu kullanılmış, Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

tedir. Böylece., bu iştima yılında Meclisimiz tam 
bir yıl üst üste çalışmış durumdadır, evet hat
tâ iki hafta da fazla çalışmış durumdadır. Yani 
normal bir ölçü içinde çalışılsaydı, biz haftada 
3 gün öğleden sonra saat 15 ilâ 19 arasında ça
lışıyorduk, fakat araya giren bu devamlı me
sailer, bir yıllık bir mesai karşılığını bu içtima 
yılında göstermiş olduğumuzu ortaya koymak
tadır. 

Meclisimizde bu toplantı yık içinde 376 ta
san geıltmiş, bunların 87 tanlesi Meclisimizden 
ve Senatodan da çıkarak kanunlaşmıştır. Bu 
taşanlardan 209 tanesi Komisyonda ve 36 tane
si dle gündemimizde oflimak üzere 246 tanlesi bi
tirilememiştir. 

Aynca, bu taşanlardan 8 tanesi Senatoya 
sevk edilmiş, 19 tanesi Hükümet tarafından 
geri alınmış ve 17 tanesi de reddedilmiştir. 

Meclisimize 389 tejklif intikal etmiştir, mil
letvekilleri ve senatörler tarafından. Bunlar
dan 301 tanesi Komisyonda, 29 tanesi gündem
de kalmış ve 42 tanesi de kanun olmuştur. Ay-
noa, bu tekliflerden 11 tanesi Senatoya sevk 
edilmiş, 5 tanesi geri alınmış ve 1 tanesi de red
dedilmiştir. 

Meclisimize 328 tezkere intikal (etmiştir. 
Bunlardan 153 tanesi Komisyonda, 7 tanesi gün
demde kalmış ve 19 u kanun olmajk üzere 160 
tezkere neticelenmişltir. 

Meclisimize intikal eden önergelerin adedi 
90 dır ve hepsi de neticelenmiştir. 

Çeşitli kâğıt olarak 11 aded iş muamele 
görmüş; bunlardan 1 tanesi gündemde kalmış, 
10 tanesi de neticelenmiştir. 

Bu toplantı yılı içinde Başkanlığa 149 söz
lü soru verilmiştir. Bunlardan 11 tanesi ce
vaplandırılmış, 138 tanesi de gündemde kalmış
tır. 

Yazılı soru olıarak Başkanlığa 267 soru 
önergesi Verilmiş, bunlardan 169 tanesi cevap-
landınlmış, 98 tanesi cevaplanldınlmamıştır. 

Meclisimiz© 15 aded genel görüşme önergesi 
verilmiştir. 2 tanesi neticelendirilmiş, 13 tanesi 
gündemde kendi sırasında [kalmıştır. 
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Meclisimize 7 aded gensoru önergesi verili- ı 
mistir. Bugünkü okunan da dâhi olmak üze
re 8 adeddir ve hepsi de muamele görerek biti-
rilmiştir. Yalnız bugünkü elimizde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Münhasıran Meclisimizle ilgili olmamakla 

beber, Tür|kiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
toplantısının bir kanadı olarak, Millet Meclisi 
birleşik toplantı mesaisine ait bâzı işleri de bil
gi olmak üzere arkadaşlarıma arz ediyorum. 

Soruşturma işleminde, 10 tanesi bundan 
evvelki devrelerden, 9 tanesi de bu toplantı 
yılında gelmiştir. Gem'an 15 soruşturma iş
leminden 7 tanesinin raporu Soruşturma Ha
zırlık komisyonları tarafından hazırlanarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı gündemime girmiş ve gündemde sırasını 
beklemektedir. Geriye kalan 8 tanesinin de 
Komisyon olarak görevleri devam etmiştir ve 
bu 8 iş, Komisyondadır. 

Araştırma komteyonlllarından Petrol Komis
yonu, araştırma mevzuunu ikmal ederek rapo
runu hazırlamış ve Başkanlığa vermiştir, gün
demde sırasını beklemektedir ve henüz görüşü-
lememişitir. Diğer 4 Araştırma Komisyonunun 
görevleri devam etmektedir. 26 aded araştırma 
önergesi de gündemde sıra beklemektedir. 

Bundan evvelki devrede Senatodan çıkan 
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
raporu da, bu toplantı yılı içinde Meclisimizce 
görüşülerek karara bağlanmıştır. 

Muhterem 'arkadaşlarım, 
Hulâsa olarak bu toplantı yılı içinde ya

pılan işlemler şunlardır: 
Parlâmentomuzdan 140 aded kanun çıkmış

tır. 16 aded Millet Meclisi kararı, 23 aded Tür- | 

kiye Büyük Milet Meclisi Birleşik Toplantısı 
karan ve 1 aded de Türkye Büyük Millet Mec
lisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu kararı çıkmıştır. 

Aziz (arkadaşlarım. 

Bu arada yapamadığımız işler de vardır. 
Bunlardan bir tanesi, bu içtima yılında İçtüzü
ğümüzü yapamamış olmamızdır. 

Bunlardan ikincisi de; bu içtima yılında dıa 
misafir ve ziyaretçilerin, Meclis binaları için
deki giriş - çıkışları ve intizamı gibi meselelerde 
de başarı gösterememiş olmamızdır. (Alkışlar) 

Bu eksiMıiMerimizi de önümüzdeki içtima yı
lında tamamlayarak, hem güzel bir İçtüzüğe sa-
hdbolmak, Meclis çalışmalarını daha verimli, 
daha ileri bir ölçü içinde ele almak, hem de 
Meclise girip çıkanların esamisinin okunması 
lâzımgelmek gibi, hiç değilse gelip giden belir
siz hale gelmemek gibi, yeni bir düzenli hayatı 
da, önümüzdeki içtima yılında gerçekleştiririz 
temetnnisindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu suretle bu içtima yılımız 1 Kasım 1970 

(tarihine kadar tatil vermek suretiyle bitmiş olu
yor. Bu tatil süresince muhterem arkadaşla
rıma, Meclis Başkanı olarak hayırlı, başarılı 
sağlıklı bir tatil temenni ederim ve Yüce Mec
lisinize, ayrı ayrı üyeülere saygılarımı sunarım. 
(Sürekli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, 
1 Kasım 1970 Pazar günü saat 15 te top

lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma saati : 19,40 

-<ı*> •<— 
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30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 yılı Bütço Kanununa ek kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Kabul edilmiştir. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllü 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Ora! 
Emir H. Postacı 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zöki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Aid İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Orhan Birgit 
ibrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 289 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 13 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 159 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toketr 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
İsmet Sezgin 

(BALIKESİR 
Salih Zeki Altmlbaş 
İbrahim Aytaç 
Kemal Eı+deım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğilu 
Osmıan Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Kasım Önadım 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angm 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
AJi Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septîoğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Fetihullah Taşk etsen H-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismjet Aııgı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürfe 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
1. Hüseyin inci oğlu 
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Mehmet Kılınç 
Erdem Ooak 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavfit Okyayuz 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün SiMvri'li 
İsmail Halktı Tefkinel 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ullker 

Mehmet Yardımcı 
Lebüt Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Araıç 
Şeref Bafcşık 
M. Hıiılusi Çakır 
Ali Naıiln Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç. 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer AJkdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Mustafa Toplular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

Orîıan Okay 
Tahsin Yılmaz öastuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Ali Erfoek 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaoar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlı oğlu 

NÎĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlı 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi M'ağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SP7AS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Mehmet Ali Kölklü 
Baihni Karakeçdl'i 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal' 
Fuat Türkoğln 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 
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ZONGULDAK 
Fırat Ak 

Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 

Ahmet Güner 
Cahit Karakaç 

S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Hüseyin Balan 

ANTALYA 
Süleyman Çiloğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 

ERZURUM 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Muhittin Sayın 

İZMİR 
Şüfkrü Akkan 
Burhanıettin Asutay 

KOCAELİ 
Vefabi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

[Çekinserler] 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 
KONYA 

İhsan Kabadayı 

[Oya hat%lm%yanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Siman Bosna 
Osman1 Bölükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcaın 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
Fikret Turhaııgil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz (1.) 

BALIKESİR 
Öilhat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (1.) 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok. (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 
Hüclai Oral 

DİYARBAKIR 
Hapan Değer 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Mjustafa Harnuancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Rasim; Oinisli 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca •(!.) 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir (1. Ü.) 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Turgut Topaloğlu 

İZMİR 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhan 
Kemal önder 
Ali Naikıi Üncr 

KASTAMONU 
Ali Orhan Denk 

KAYSERİ 
Turnan Feyzioğlu 
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KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Baihri Dağda§ 
Necmettin Eıfoakan 
Mustafa Kubilay îmer 
Necati Kalaycıoğlu 
I. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

MALATYA 
Hakkı Gb%ç© 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşat 

Mehmet özdal 
İbrahim öztürk 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
îzzet öktay (1 Ü.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

Sami Kumlbasar 
SAKARYA 

B. Turgut Boztepe 

Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (B.) 

SÎIRT 
Selâhattin Oran 

StNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal' 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder 
(B.) 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
(B.) 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipınar (1.) 

URFA 
Necati Aksoy 
Ve'h'bi Melik 

VAN 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. Ü.) 

YOZGAT 
İJsmalil Hakkı AkJdöğarı 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Bayrtürk 
Bülenıt Ecevit 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 2 

^ • » 
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30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 224 
Reddedenler : 0 

Çdkinserler : 2 
Oya katlimi yanlar : 222 

Açık üyelikler : 2 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Ettirir H. Postacı 
Ahmet Topaflıoğhı 
Turgut Topaloğlıı 

ADIYAMAN 
M. Ze*ki Adıyaman 
Kâmil KınkoğTu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHISAE 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Hamdi Hamamcı/oğlu 
Ali ihsan Ululbahşi 
Kâizım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Suna Tur al 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 

ARTVİN 
^abit Osman Avcı 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
ibrahim. Aytaç 
Kemal ErUem 
Mehmet Niyazi G-ürer 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
•dıkçıoğilu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BÎLECÎK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BÎTLtS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nîhat Bayramioğlu 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykııoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlıu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekîye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzac Eıgilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ElAZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZtNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Rasim Cinisli 
Naci Gaciroğlu 

Cevat önder 
Föthullah TaşjkeBieınli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsım@t Angı 
B. Sıtkı Karacagehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
I. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turerutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Ürhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
İsmail Halkkı Te&inel 
Nuim'e İkbal TokgÖz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazılı Arınç 
Burhanıettim Asutay 
Şeref BaJkşık 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdetm 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Hasan Tosya]ı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasanı Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 

Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Baş er 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 

Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

SÜRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
M. Kemal Palaoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Semer 

URFA 
Mehmet Ak'soy 
Mehmet AHi Göklü 
Balhrıi Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
öahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Reşit Ülikeı 
KONYA 

İhsan Kalbadayı 
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[Oya kattlmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
M. SalâJhattin Kılıç 
(B.) 
Kemal Satır 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
AbdüLkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman BÖlükbaşı 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Baiksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
R atfet Eker 
Hasan Ali Gül cam 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Yüksel Men/deres 

Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya öztürk 
Fikret Turüıangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz (1) 

BALIKESİR 
Öiihat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Zeynel Abfdin İnan 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuztoan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (t.) 
Barlas Küntay 
Eırtuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalık oğlu 
Mesutt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok ((Bşk. V.) 
Arif Tosyalı oğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Aralan Topçubaşı 
Ali Naki Ultiftoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Sami Arslan 
Mehmıet Emıin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Hajsan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhami Ertem (B.) 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Saınet Güldoğan 
öı^erı Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca (I.) 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğln 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nurettin özdemir (1. Ü.) 

HATAY 
Mehmet Aslan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 

Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Lebit Yurd«oğlu 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Keımal önder 
Ali Naki Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Kesikin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
M. Şevket Doğan 
Tufan Doğan. Avşargil 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Oevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoaıkan 
Mustafa Kubilay Imer 
Necati Kalaycıoğlu 
1. Et em Kılıç oğlu 
Sadi Koçaş 
öızer ölçmen 
Faruık Sükan 
Mustafa Ustündağ 
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KÜTAHYA 
-Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez (<B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Kasım Emre (1.) 
Nermkı Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu| 
M. Nuri Kodamanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlıı (1.) 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
B. Turgut Boztepe 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Aka! 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (B.) 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

Selâhattin Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder (IB.) 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orham Öztra'k 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 
Yusuf Uluısoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
(IB.) 

Necati Çakıroğlu 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Necnıettöin Cevheri 
(B.) 
Vcih'hi Melik 

UŞAK 
Orhan Dangrâz 
Adil Turan 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 
Mehmet Salih Yıldız 
(t Ü.) 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya I 

Yekûn 
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Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili közleşmeye katılmamızın uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oylarin sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Cevdet Aksalı 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
MeUumet Rııza Çerçel 
Hasan Dihçer 
Şevki Güler 
Ham'di Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan/ Ulübahşi 
Kâzım U^sal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şcrafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 196 

Kabul edenler : 227 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 221 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çeltik 
ismuet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Oifhat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erldean 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin Sân-
dıkçıoğlu 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Ertuğrul Mat 

edenler] 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önûr 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıöğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demjrer 
Abdurrahman Güler 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Neem,ettiin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
llhamji Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Samet Güldoğan 
önderi Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık, Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasimı Cünisli 
Rıfkı Danışmjan 
Naci GatsiroğlU 
Fetih ull ah Taşkelsieınli-
'Oglu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

- 030 — 



M. Meclisi B : 13*7 31 . 7 . 1970 ö : 2 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelidğlü 
Eşref Derinçay 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Sildvrili 
Naime İkbal Tofkgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

IfcMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Şüfkrü Akkan 
Muzaffer Faali Araıç 
Burhanettlin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdfelm 
Nihad Kürşad 
Şinasii Osma 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkii Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
M. Sallâhattiıı Kılıç. (B.) 
Melüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Eımir H. Postacı 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğânlı 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mehmet Seydiıbeyoğlü 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Erdğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
VeMn Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
TaJhsin Yılmaız öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 
İlhan Eı'soy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daııt 
C. Selçuk Gümüşpala 

Hilmi Öktyi 
Vehbi Sınmak 
Kâmil Şahindğlıt 
önol Şaka? 

MÂRAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmâmbğlü 
Veysi Kâdıoğlu 
M. Zekeriyâ Ktirşad 

MARDİN 
Esat Kemal Aybâi-
Abdulkadir Kefıhoûğlu 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldahİi 
İzzet Oktay 

MÜŞ 
Nimet Ağ&oğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

[Oya hattlmıyanlar] 
Kemal Satır 
Ahmet Topal.oğlu (B. 
Alpaslan Türkes 
Hüsamettin Usılu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Yusüfl Ziyaj Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 
M. Kemal Pâlaoğlu 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TftAÜfcON 
Mehmet Ali Oksal 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Cahit Karalkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ANKARA 
tlüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdehöğlu 
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Emin Paıksüt 
Osman Soğukpmar 
Suna Turaİ 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Kemal Ziya Öztürk 
Fikret Turfhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz (1) 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 

BİLECİK 
Mehmet Ergiil 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Kemal Deımir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
»Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı ( t ) 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bışk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
fhsajı Tom,bug 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Samji Arşları 

Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Haısan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Harmjancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Hayrettiln Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca (î.) 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin încioğlu 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Nuröttıin Özidelmir (İ. Ü.) 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bışk. V.) 

I Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Perruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Ismıail Hakkı Telkiııel 
Turgut Topalıoğhı 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
İhsan Gürsan 
Ooişkun Karagözıoğlu 
Talât Orhon 
Kemal örıder 
Akın Özdeımir 

KARS 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
(BaJıri Dağdaş 
Neenuettin Enbaikan 
Mustafa Kulbilay îmer 
İhsan Kaibadayı 
Necati Kaliaycıoğlu 

1. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 
Mesut Erez (B.) 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Kasım Emre fi.) 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Hamdi Mağden 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Sami Kumbasar 
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SAKARYA 
B. Turgut (Boztepe 
M. Vedat önsal 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 

SÎÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret övet 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Dura'koğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder (OB.) 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan BSlrimoıoğlu 
(B.) 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 

TUNCELİ 
Kenan Arall 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Neemettlin Cevheri 
(B.) 
Mehmet Ali Göklü 
Baflmi Karaıkeçil'd 

Vehbi Melik 
UŞAK 

Adil Turan 
-VAN 

Fuat Türko ğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(î. Ü.) 

YOZGAT 
Isımaiil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn o 





Millet Meclisi 
Gündemi 

137 NCİ BİRLEŞİM 

31 . 7 . 1970 Cuma 

Saat : 10.30 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Trafik kazalarının artış sebepleriyle 
öı ileme çarelerim tesbit konusunda araştırma 
yapmak üzere kurulması kabul edilen Meclis 
Araştırması Komisyonuna üye seçimi (10/5) 

2. _ . Nevşehir Milletvekili Salâhattin HaJkkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Samısun Milletvekili Yaşar Akal'm, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

4_ — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

5. — Adana Milletvekili Kemaıl Satır'm, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
Önergesi (8/2) 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu »analı
mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An
laşmazlığının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
•görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

7. — SiiHt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve ııalî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

8. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'ın, yabancı seraıaye yatırımlarının doğal 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önerged (8/4) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

11. — Maraş Milletvekili tbralhim öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey-
dpna getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

12. —• Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 



18. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

14. — Siirt Milletvekili Mehmet Nabil Ok
tay'ın, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

15. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

16. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nııı, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesıi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

18. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
Türkiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın 
önlenmesi ve kredi düzensizliğine . engel olun
ması bakımından gerekli tedbirlerin alınması 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si (8/8) 

20. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

2 — 

< 21. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, son 
zamanlarda meydana gelen hukuk dışı davranış-

! ların önleme çarelerini belirtmek, milletin ve 
i Devletin huzurunu sağlıyacak tedbirleri tesbit 
| etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
I uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 

önergesi. (8/10) 
22. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 

orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tesbit maksadiy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memleketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

I bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

24. — İçel Milletvekili • CölM Kargılı'nın, 
i banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı

mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 

I (8/11) 
• 25. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 

Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi ile 
ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
bit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı ger
çekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm yol
larını bulmak üzere Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/24) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tür
kiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadiyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

27. — Tralbzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam poli
tikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması ge-

| T ekli tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Ana 



yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

28. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga ile Naiü Atlı'nın, Marmara Zeytin Tarım sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tesbit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/27) 

29. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlariyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

30. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tesbit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tesbit etmek üzere Anayasanr.ı 88 nci mad
desi gereğince bir Genel Görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

31. _ İçel Milletvekili Celâl Kargi'lı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

32. — İçel Milletvekili öelâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve plânlı bir Tarım 
plânlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tesbit 
etmek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

33. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Haşhaş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tesbit etmek 
maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

3 — 
'34. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-

tan'ın, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tesbit et
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

35. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkının 
karşı karşıya bulunduğu heyelandan korunma
sı ve yerleşme mıntakasınm tesbit edilmesi mak
sadiyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
aO/29). 

36. — Ordu Milletvekili Mem<duh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

37. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde» yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

38. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Plânlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Plânlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-

nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
27 Ekim 1969 tarihli Günaydın Gazetesinde ya
yımlanan mektuba dair Adalet ve İçişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 



3. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ata öv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
programına ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

5. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

6. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

7. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkek Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu (6/15) 

9. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

10. — Maraş Milletvekili tbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alman personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
tmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

13. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

14. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Siirt -
Şirvan - Pervari yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına vo sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

15. — Sürt Milletvekili Âdil Yaşa'nm, Baş-
baka7î tarafından açıklanan Hükümet progra-

4 -
I mmdaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 

sorusu (6/22) 
16. — Trabzon Milletvekili Aii Rıza Uzımer'-

in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Millî 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 
arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

18. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
uüın, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
burulnDasmıa ve traktör plasmanı politikasınla 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri^ 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarımdan sözlü sorusu (6/26) 

20. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-

I kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu ('6/27) 

21. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlamam «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanım* 
dan sözlü sorusu (6/28) 

22. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
tzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyam köylülere dair 
Millî Savunma Bakamından sözlü sorusu. (6/29) 

23. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

24. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakamından 
nönlü. sorusu (6/31) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanımdan 
sözlü soı usu (6/32) 

26. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'm, 931 sayılı Kamunun tatbikatıma dair 
Çalışma Bakamımdan sözlü sorusu (6/33) 

27. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
] G-ünaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı-



İan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

28. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 
mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

29. — tamir Milletvekili Talât Orhun'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

30. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın Uşaik-
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve içişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

31. —- Afyon Milletvekili Hanıdi Ilamamcı-
cğlu'nun, E her ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

32. —• İzim ir Milletvekili Kemal önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

33. — Sinop Milletvelkili Tevfik Fikret övet'-
in, Sinop 31i orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

34. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

35. — îçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yoi 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

37. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

38. —• Sinop Milletvelkili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

39. -— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 
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40. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de
ğişikliğine ve bu yolun asinitlanuuıt; nın ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakan mu an 
sözlü sorusu (6/48) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

42. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun'-
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına d«ir 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

43. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

44. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

45. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzx köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

46. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/64) 

47. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorosu (6/55) 

48. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcüarınuı durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

49. — İçel Milletvelkili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

50. — İçel Milletvekili Çetin Yılımaz'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

51. — S-amsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 



52. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar-, 
dun Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

53. — Ankara Milletvekili Osman Soğuıkpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Tanın Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

54. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

55. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir muutakaya nakline dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

56. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
zâraete elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

57. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

58. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

59. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

60. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

61. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
t.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

62. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

63. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma 'Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe alınış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 
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65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

66. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim özitürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nacar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/77) 

70. —• İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

71. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

72. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaçtilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözdü so
rusu (6/80) 

73. —• Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

74. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmaııpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

75. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içindeki' KaragöPün mey
dana getirdiği taşkınların önlenımesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu. (6/84) 

76. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 
tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/85) 
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77. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

78. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair imar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

79. — Erzurum Milletvekili Gıyasetitin Ka
raca 'nın, Erzurum - İspir ilçesindıe bir vatan
daşa İstiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

80. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/S9) 

81. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
ın, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

82. — Afyon Kavahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

83. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından Sözlü so
rusu (6/92) 

84. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair İmar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

85. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

86. — Sivas Milletvökili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

87. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören Öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 

88. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım
lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 

89. — Antalya Milletvökili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
16/98) 

90. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

91. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
ın, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

92. — Afyon Karahisar Milletvekili Hanıdi 
Hamamcıoğru'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/101) 

93. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bâzı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

95. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocaıkcıoğ-
lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü
met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/104) 

96. — Ankara Milletvekili İbrahim. Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

97. — Maraş Milletvekili ibrahim öztünk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

98. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/107) 

99. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 
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100. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

101. —• Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
caıı'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (G/110) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

103. —• Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü soruşa (6/112) 

104. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurulamıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

105. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

106. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğ-
'u'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
i anlamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

107. —• Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

108. — Ordu Milletvekili Memduıh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü 
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

109. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
• fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

110. — Çorum Milletvekili öahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Grökçaım köyü nasıl cezalandırıldı» başlıMı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

111. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resm? kişilere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/120) 

112. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, 1 Ocak 1968 den beri' Devlet Demiryolları 

Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş-
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

113. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in Fen 
Fakültesinde meydana gelen olaylara dair, İç
işleri ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su. (6/122) 

114. —• Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Başbakanın kardeşi tarafından alman 
200 ton pik demire dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu. (6/123) 

115. — Sivas Milletvekili E krom Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSl Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

116. —• Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

117. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

118. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

119. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

120. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
ra ca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asil kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

121. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlıyan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşeri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

122. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorucu (6/132) 

123. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Yüksek Denetleme Kurulundan uzaklaştırılacak 
kimseler için Danıştay tarafından verilen ka-
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rara rağmen yürütmenin durdurulmaması sebe
bine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/133) 

124. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerime öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

125. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuncr'in, Trabzon ilinin bir sanayi bölgesi ha
line getirilmesi için Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından alınan tedbirlere dair başbakan, Sa
nayi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanların
dan sözlü sorusu (6/135) 

126. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konuimıyacağma dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanmdan sözlü so
rusu (6/136) 

127. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri imam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Babanından 
sözlü sorusu (6/137) 

128. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bağlı Kula - Eşme arasındaki yolun as
faltlanın asındaki teknik hatalara dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorasu (6/138) 

129. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakan
larından sözlü sorusu (6/139) 

130. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurtdaşlarm can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alınan ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

131. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

132. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

133. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un 
1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar istihsali 
ile şeker istihsaline, pancar fiyatlarınım artırıl
masına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu. 
(6/144) 

134. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarımdan korunmasına ve sıelden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar ve İmar ve İskan bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/145) 

135. — Manisa Milletvekili Veli Bakirlinin, 
İmar ve İskân Bakanlığı tarafından ihalesi yap
tırılan prefabrik evlere dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/146) 

136. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha
ra uğrıyan vatandaşlarımızla ilgili olarak alı
nan kararların tatbikine dair Dışişleri ve Ma
liye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

137. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde ya
yınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/146) 

138. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — istanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
23 . 2 .1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesiyle eklenen ek maddenin birinci fıkra
sının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl 
Kargılı'nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul üyesi Mebrure Alcso-
ley'in, 15 . 1 .1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Ka
nununa ek Kanunun 10 . 3 . 1950 gün ve 5585 
sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir 
fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komis
yonları raporlaıı (2/176, 2/215, 2/245) (S. Sa
yısı : 127) (Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1970) 

X 2. — 30 . 5 . 1970 tarih ve 1286 sayılı 1970 
yılı Bütçe Kanununa ek kanun tavsarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/364; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1136) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 234; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1464) (Dağıtma tarihi : 25 . 7 . 1970) 
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3. —. Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Tevfikoğhı Hatice'
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksız'ın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (2/196) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 5 . 1970) 

4. — 6064 sayılı Ziraat Odaları ve Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ile Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 ar
kadaşının, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bir geçici madde eklenmesine ve 
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 11 
arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına ve adı 
geçen kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifleri ve Adalet, Tarım ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu 
39 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/333, 
2/50, 2/79) (S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1970) 

IV 
A - HAKLARİNDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Hendek kazası Kemaliye Mahallesi nü

fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(S. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 
ve iki arkadaşının petrolle ilgili 8957 numaralı 
Kararnamenin meydana getirdiği tesirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu 
raporu. (10/2) (ıS. Sayısı : 156) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

3. — Su Ürünleri kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu. 

(1/174) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 

4. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eo-
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan vo 
İstanbul Milletvekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1316 sayılı 
Kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhuriyet Senatosu 
4/66) (Millet Meclisi S. Sayısı : 171, Cumhuri
yet Senatosu S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi: 
26 . 5 . 1970) 

5. — Eski Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
172) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

6. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
173, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi 
Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 22.5.1961 tarihli Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; 
Cumhuriyet Senatosu 4/74) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 174, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
784, 784 e 1 nci, 784 e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rifli : 28 . 5 . 1970) 

8. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo« 
nu raporları (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 175) 
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raan'ın, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi • 
3 . 2 . 1970) 

2. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
Hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

3. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpınar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

4. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-
oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

5. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuiıa geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu' (1/27) (S. 
Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 1970) 

(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) (Dağıt
ma tarihi : 26 . 5 . 1970) 

9. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Mart, 
Nisan, Mayıs ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/8 A) (S. 
Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1970) 

10. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Hazi
ran, Temmuz, Ağustos ayları hesaplarına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu rapo
ru (5/9) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
30 . 6 .1970) 

11. — T. B. M. M. Saymanlığının 1969 Eylül, 
Ekim, Kasım ayları hesaplarına ait Meclis He
saplarım İnceleme Komisyonu raporu (5/10) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 30. 6 . 1970) 

12. — T. B. M. M. Saymanlığının Aralık 1969, 
Ocak, Şubat 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/7) (S. Sa
yısı : 205) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

13. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san, Mayıs 1970 ayları hesaplarına ait Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/8) (S. Sa
yısı : 206) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

14. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm, 
670 sayılı Kanunla değişik 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/190) 
(S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

X 15. — Cumhuriyet Senatosu İdare Âmirle
rinin, 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli i cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 2/382; Cumhuriyet Senatosu 2/299) Millet 
Meclisi S. Sayısı : 233) (Cumlhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1463) (Dağıtma tarihi : 25 . 7 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İSLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Salihli İlçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu. 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-

6. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in. 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1970) 

7. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90 
cilt 22 sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu Hü
seyin Sesli'ııin ölüm cezasına çarptırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 .1970) 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4036 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleri ile 4896 sayılı Kanuna bağlı (2) ve 
6939 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvellerin 
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doği-ştirilmesi ve 4036 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1970) 

9. — Harb okulları kanunu tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili llharai Sancar ve 15 arka
daşının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/160, 2/142) (S. Sayısı : 107) (Dağıtma tari
hi : 7 . 4 . 1970) 

10. — Erzurum. Milletvekili Oevat önder ve 
9 arkadaşının, 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) 
saydı cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk 
Üniversitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev'Eko
nomisti Araştırma ve Yayın Enstitüsü ile Kürk 
Hayvanları Yetiştirme ve Yayın Çiftliği İşlet
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/54) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1970) 

11. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele smıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944. sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bâzı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel 
Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bâzı 
maddeleriyle bâzı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 4 . 1970) 

X 12. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyam 
kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit mua
mele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/105) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1970) 

X 13. — Sosyal güvenliğin asgari normları 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Çalışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sa
yısı : 112) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1970) 

14. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair 8 . 8 . 1961 tarihli 
ve 341 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununa geçici üç madde eklenmesine 
dair 8 . 8 . 1961 tarihli ve 342 sayılı Kanunun 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri komisyonları ra
porları (1/184) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tari
hi : 11 . 4 . 1970) 

15. — 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Uşak Mil
letvekili M. Fahri Uğrasızoğlu'nım teklifi ve 
Millî .Eğitim Komisyonu raporu (1/227, 2/178) 
(S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi: 15 . 4 . 1970) 

16. — C. Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet Öz-
güneş ve 2 arkadaşının, Millî Hâkimiyetin Ku
ruluşunun 50 nci yılı münasebetiyle Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi memur ve hiz
metlileri ile görevlilerine birer maaş tutarında 
ikramiye verilmesine dair ve Ankara Milletve
kili Kemal Ataman'm, Türkiye Büyük Mili 11 
Meclislinin açılışının 50 nci yıl münasebetiyle 
C. Senatosu ve M. Mecliri personeline ikramiye 
verilmesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân 
Komisyonu raporu (2/327; 2/329) (S. Sayısı :. 
122) (Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1970) 

17. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/80) (S. Sayısı : 
123) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1970) 

18. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım/m, 
Çırak, kalfa ve ustalık kanun teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
7 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/14) 
(S. Sayısı : 126) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 .1970) 

19. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları (1/234) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1970) 

20. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Ticari işletme rehni kanun teklifi ve Ticaret ve 
Adalet komisyonları raporları (2/17) (S. Sa
yısı: 128) (Dağıtma tarihi: 11 . 5 . 1970) 



X 21. — Noterlik kanun tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulan 9 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/92) (S. Sayısı : 130) (Dağıt
ma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

22. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan 17 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/161) (S. Sayısı : 
137) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1970) 

23. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazası
nın Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cdlt ve sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Seüfinaz-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Baleı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğum
lu Zekeriya Balcı'mn ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/44) (IS. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970 

24. — Turgutlu'nun, Hamidiye Mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş Mahallesi, Yasemin Sokak 8 numara
da oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 
doğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye 
Mahallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa 
kayıtlı olup, evlilik dolayısiyle Hamidiye Ma
hallesi 295 haneye gitmiş Kurtuluş Mahallesi, 
Yasemin Sokak 8 numarada oturur Yakup kızı 
Yaşa'dan doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye 
Partici'nin ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/204) (S. Sayısı : 160> (Dağıt
ma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

25. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1970) 

X 26. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, 
507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 
kurulu 8 numaralı Geçici Komisyon rrporu. 
(2/15) (S. Sayısı ; 136) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1970) 
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X 27. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile 

Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 12 arkada
şının Kara Avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komis
yonlarından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 nu
maralı Geçici Komisyon raporu (1/118, 2/53) 
(S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 . 1970) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi' 
Fethi Tevetoğlu'nun, Tamtekoğlu Kâzım Kap'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (2/48) (S. Sayısı: 164) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 

29. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı: 165) (Dağıtma tarihi; 
26 . 5 .1970) 

30. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı: 166) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 5 .1970) 

31. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı: 167) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 5 .1970) 

X 32. — 13.5.1961 tarihinde 299 sayılı Ka
nunla yürürlüğe giren «Nükleer Enerji alanın
da hukukî mesuliyete dair Sözleşme» de yer al
madığı anlaşılan 11 nci maddenin tasdiki hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/121) (S. Sa
yısı: 170) (Dağıtma tarihi 26 . 5 . 1970) 

X 33. — Gümrük kanunu tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekle
ri ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ka
nun teklifi ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, 
Ulaştırma, Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 16 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/155, 2/43) (S. Sayı
sı: 162) (Dağıtma tarihi: 26 . 5 . 1970) 



34. — İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Te-
kinel'in, Türk Ceza Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerine fık
ralar ilâvesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/357) (S. Sayısı : 177) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1970) 

35. —• Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna İM 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
25 Nolu Geçici Komisyon raporu (1/103) (S. Sa
yısı :179) (Dağıtma tarihi :5 . 6 . 1970) 

36. — 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 
316 ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ile Yozıgat Milletvekili 
Abdullah Baştürk ve 4 arkadaşının, Zonguldak 
Milletvekili Ahmet Güneı 'in ve İstanbul Mil
letvekili Rıza Kuas'ın, aynı mahiyette kanun 
teklifleri ve Adalet, Çalışma ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kumlu 23 nolu Geçici Ko
misyon raporu (1/193, 2/139, 2/240, 2/288>> (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi: 12 . 6 . 1970 

37. — Maraş. Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş ilinin adının kahraman Maraş olarak de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/162, 2/103) ('S. Sayısı : 
192) (Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1970) 

X 38. — Bursa Milletvekili Cemal Külâhlı ve 
11 arkadaşının, Türkiye mühendis ve mimar oda
ları kuralmasına ve 6235 ve 7303 sayılı kanun
ların yürürlükten kaldırılmasına dair kamun 
teklifi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Tarım, 
Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu 5 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/141) (S. Sayısı : 168) 
'.Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1970) 

39. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ve Sanayi, Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve 
Sosyal Yardım komisyonlarından 2 şer üyeden 
kurulu 21 numaralı Geçidi Komisyon raporu 
(1/187) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 
25 . 6 . 1970) 

X 40. —•Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 3 er 
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üyeden kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/13) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 
27 . 6 .1970) 

X 41. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
9 arkadaşının, Türkiye Çay İşletmeleri Kurumu 
kanunu teklifi ve Ticaret, Maliye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üyeden ku
rulu 32 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 .1970) 

X 42. — Çiftçi mallarının korunması hakkın
da kanun tasarısı ve Adalet, İçişleri, Millî Sa
vunma, Köy İşleri, Tarım ve Plân komisyonla
rından seçilen 3 er üyeden kurulu 34 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/277) (S. Sayısı : 207) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 6 .1970) 

43. —• Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla olağan
üstü savaş hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma, İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer üye
den kurulu 25 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/99) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1970) 

44. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite
si Kuruluş Kadroları Kanunu ile bu kanuna ek 
6033, 7222 ve 333 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (1/246) (S. Sayısı : 215) (Dağıtma ta
rihi : 1 . 7 . 1970) 

45. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1970) 

46. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuru
luş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 
(1/208) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
2 . 7 . 1970) 

X 47. — Nafaka alacaklarının yabancı mem
leketlerde tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/120) (ıS. Sayısı : 216) (Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1970) 
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X 48. — 30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da im
zalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya 
Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/95) (S. Sa
yısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1970) 

49. —• Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 
ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 
7 . 7 . 1970) 

50. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/145) (S. Sayısı: 
220) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

51. — Yeniden açılacak (Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık akademileri) nin kuruluş, hazır
lık ve esasları hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

52. —• Bâzı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
sermayelerinin artırılması hakkımda kanun tasa

rısı ve Sanayi, Ticaret, Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/275) (S. Sayısı : 221) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 7 . 1970) 

53. — 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi ile 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Cağ-
lık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulu 25 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/24) (S. Sayısı : 
227) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 .1970) 

54. —• İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşının, Anayasanın 68 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici ,11 nci maddesinin kaldırılmasına dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/371) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 
28 . 7 . 1970) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
47 'arkadaşının, Halk Hastalık Sigortası kanun 
teklifi! (2/362) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 7 . 1970) 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 200 e | nciek 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve üc
retlerine dair kanun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 57 arkadaşının 1 4 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kal
dırılması hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/331; Cumhuriyet Senatosu 1/1132) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1462) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10661-1/1132 

29 . 7 . 1970 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 14 . 7 . 1970 gün ve 1782 sayılı yazınız : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretleri
ne dair kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun 29 . 7 . 1970 tarihli 104 ncü Birleşiminde değiştirilerek açık oyla kabul edilmiş ve dosya 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
(Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açılk oy neticesi : (133) 

Kalbul 
Ret 
Çekimser 
Boş 

116 
14 
2 
1 

Not : Bu tasan Genel Kurulun 23, 24, 25, 27, 28, 29 
104 ncü birleşimlerinde görüşülmüştür. 

7 . 1970 tarihli 99, 100, 101, 102, 103 ve 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/331, C. S. 1/1132 
Karar No. : 69 

30 . 7 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet .Senatosu öonel Kurulunun 29 . 7 . 1970 tarihli, 104 ncü Birleşiminde değiştirile
rek kabul edilon (657 sayılı .Devlet Memurları ıKanununun bâzı .maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu ıkanuna bâzı nuaddeller eMenmesine ve bu kanur. 'kapsamı dışında ıkalan kamu personelinin 
•aylık ve ücretlerine dair kanun tasarısı) Maliye Bakanının da katıldığı toplantıda tekrar ince
lerdi ve görüşüldü; 

Cumhuriyet Senatosunun kanun üzerinde yaptığı değişikliklerden 9 ucu madde dışında ka
lan (maddeler ile 1 No. iu cetvel benimsenmiş, 9 ucu .maddede ımeıvcut teknik hizmetler sınıfına ta
nımlın hakların sağlık hizmetlerine sağlanmadığı,doIayısiyle sınıflar arasındaki dengeyi bozduğu 
gerekçesiyle, 9 ocu ımadde, benimsenmemiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kuriılun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

Kars 
K. Okyay 

Muğla 
Söz hakkım ımahfuzdur 

M. AJcarca 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
A. Yalçın 

İçel 
T' C. Okyayuz 

Kastamonu 
/ / . Tosyalı 

Sivas 
ıSöz hakkım mahfuzdur 

M. Timisi 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
H. 1. Cop 

İstanbul 
0. C, Fersoy 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
t. H. Balcı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Çorum 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Topçubaşı 

İzmir 
M. Akan 

Mianaş 
A. İmamoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı : 

Madde 28. — Devlet memurları Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmala
rını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Ticari mümessil veya ticari vekil, veya kolektif şir
ketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerin
de görev alamazlar. Devlet memurlarının üyesi oldukları yapı ve tüketim kooperatiflerinde yöne
tim ve denetim görevleri ile 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddesi, 8.10.1968 
tarihli ve 1066 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri bu yasaklamanın dışındadır. 

Yukardaki fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Dev
let memurları tarafından yapılamıyacağı kurumların kuruluş kanunlarına, yoksa bu kanuna göre 
hazırlanacak görev ve çalışma yönetmeliklerinde gösterilir. 

Eşleri, reşidolmıyan ve mahcur olan çocukları yukardaki fıkralarda gösterilen faaliyetlerde bu
lunan Devlet memurları bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlü
dürler. 

MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Tesis edilen sınıfla,)- : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağıda 
gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve 

bu kanunla tesbit ©dilen diğer sınıflara girmiyen Devlet memurları genel idare sınıfını teşkil eder. 
Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 

nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi okullar* mezunu olanlar 15 noi derecenin ilk kademesinden işe başlar

lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci dere

cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer'i 

hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, teknik öğ
retmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 
3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, tek
niker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahibolup en az orta derecede meslekî tahsil görmüş 
bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı : 

Madde 28. — Devlet memurları Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmala
rını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Ticari mümessil veya ticari vekil, veya kolektif şir
ketlerde ortak veya komandit şirkette komondite ortak olamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerin
de görev alamazlar. Devlet memurlarının üyesi oldukları yapı veya tüketim kooperatiflerinde yöne
tim ve denetim görevleri ile 25 . 6 . 1965 tarihli ve 641 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddesi, 8.10.1968 
tarihli ve 1066 sayılı Kanunun- 2 nci maddesi hükümleri bu yasaklamanın dışındadır. 

Yukardaki fıkrada gösterilenler dışında kalan kazanç getirici faaliyetlerden hangilerinin Dev
let memurlan tarafından yapılamıyacağı kurumların kuruluş kanunlarına, yoksa bu kanuna göre 
hazırlanacak görev ve çalışma yönetmeliklerinde gösterilir. 

Eşleri, reşidolmıyan ve mahcur olan çocukları yukardaki fıkralarda gösterilen faaliyetlerde bu
lunan Devlet memurları bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlü
dürler. 

MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Tesis edilen smıflar : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağıda 
gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve 

bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara girmiyen Devlet memurları genel idare sınıfını teşkil eder. 
Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlar

lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci dere

cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer'i 

hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, teknik öğ
retmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 
3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, tek
niker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahibolup en az orta derecede meslekî tahsil görmüş 
bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlar ve 

9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
o) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar ile 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 

1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar 
İÜ ncu derecenin ilk kademesinden, bunlardan müı'-andis ve mimar sıfatını almış olanlar 10 ncu de
recenin 3 ncü kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kadenadne kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenlerden Devlet memurluğuna girmeden önce yurt içinde 
veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek isti-
y enlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden Devi et hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında sayılan müesseselerde geçen müddetin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süre tünden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. O. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olan-
'arm kazanılmış haklan saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük-
eiebileoekleri derecenin son kademe aylığını geçaırez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 

kabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi Devlet Memurları ile bu hizmet sahasında çalışan 
/üksek öğrenim görmüş ebe, hemşire, sağlık merıaru, sosyal hizmet mütehassısı, biologlar, psiko
loglar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, köy ebesi, 
hemşire vardımcısı (Fizik tedavi, lâboratuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen teknisyenleri ve 
yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı tek isyeni dâhil) sağlık memuru, sağlık savaş memu
ru ve benzerleri sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin il1; kademesinden işe başlarlar ve 11 nci derecenin 

aon kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından mcaun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesinden 

iş3 başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademsine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar, ve 1 nci derecenin son kademe iiae kadar yükselebilirler. 
e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim görü aş olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine I adar yükselebilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 



(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 14 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlar ve 

9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 12. nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar ile 3437 sayılı Kanuna göre 

tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar 
10 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlardan mühendis ve mimar sıfatını almış olanlar 10 ncu de
recenin 3 ncü kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğrenim yapmış olanlar 9 ncü derecenin 3 ncü kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenlerden Devlet memurluğuna girmeden önce yurt içinde 
veya yurt dısmda mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek isti-
yenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında sayılan müesseselerde geçen müddetin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 

tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi Devlet Memurları ile bu hizmet sahasında çalışan 
yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, bi-
oloğlar, psikologlar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, köy 
ebesi, hemşire yardımcısı (Fizik tedavi, lâboratuvar, eczacı, diş, anastezi, röntgen teknisyenleri 
ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık memuru, sağlık sa
vaş memuru hayvan sağlık memuru ve benzerleri sağlık personelini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci derece

nin son kademesine kadar yükselebilirer. 
b) Ortaokul ve dengi sağhk okullarından mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin

den 4 yıl süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe başlar
lar, ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim görmüş olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe 
başlarlar ve 1 nci derecenin son kadamesine kadar yükselebilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hfxme:;ne girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 
mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıl
dıktan sonra bu işlerde çalışılarak yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenlerin sağlık hizmet
lerinde geçen suresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci mad
desinin a, b, c ve ç fıkralarında zikredilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan 
sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve 
her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı ge
çemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş plan
ların kazanılmış haklan saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükse
lebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen 

öğretmenleri kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) özel Kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk kademe

sinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) özel kanunlarına göre gerek orta dereceli ve gerekse yüksek dereceli öğretim mües-

eeselermde öğretim görevi yapmak niteliğini taşıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) ftniversiteler dışında kalan yüksek öğretim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 10 
ncu derecenin 1 nci kademesinden işe başlarlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, doçentler 5 
nci derecenin ve profesörler 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve 

kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 

kademesine kadar yükselebilirler. 
VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî 

görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 16 nci derecenin ilk kademesinden, imam - hatip

ler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, vaiz v e müftüler 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler ve Kur'an kursu 
öğretmenleri 10 ncu derecenin, vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

b) imam - hatip okulunun 1 ncd devresini bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 
4 ncü kademesânden işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fakül ielerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hizmetine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışın
da mesleklerini serbest olarak veya bu kanuna tabi olmıyan müesseselerde ifa edenlerle memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu şekilde çalışarak tekrar Devlet memuriyetine girenlerin bu hizmetlerde 
geçirdikleri sürelerin 3/4 ü (196 ncı maddede belirtilen şekilde tesbit edilecek mahrumiyet bölge
lerinde en az üç yıl çalışacak olanların tamamı) memuriyette geçmiş sayılarak her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 
yılı geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. 0. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle gövelendiri-

len öğretmenleri kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) özel Kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk ka

demesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
Ib) özel kanunlarına göre gerek orta dereceli ve gerekse yüksek dereceli öğretim mües

seselerinde öğretim görevi yapmak niteliğini taşıyanlar 10 ncu derecinin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecinin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğretim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 10 
ncu derecenin 1 nci kademesinden işe başlarlar, bunlardan asistanlar 6 ncı derecenin, doçentler 
5 nci derecenin ve profesörler 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına gftre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve 

kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 

kademesine kadar yükselebilirler. 
VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî 

görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) îlkokul mezunu olanlardan kayyımlar 16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam - hatip

ler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 nci derecelin, imam - hatipler, müezzinler ve Kur'an kursu 
öğretmenleri 10 ncu derecenin, vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

b) tmam -hatip okulunun 1 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 11 nci derecenin 4 ncü 
kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) îmam - hatip okulunun 2 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fakültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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VII - Emniyet Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, 

polis müfettişi, emniyet âmiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet 
mensubu Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci, komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, emniyet 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son kademesine, komiser muavinleri, komiserler, başkomiser
ler, emniyet müfettişleri, polis müfettişleri ve emniyet âmirleri 6 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bunlardan 
polisler 7 nci, komiser muavinleri ve komiserler 6 nci, başkomiserler ve emniyet âmirleri 5 nci, 
emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

VIJLI - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak müracaat 

sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde 
çahşmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi ku
rumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya 
kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerle 
her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yar
dımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin (e) bendinde tanımlananların dı
şında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 nci derecenin ilk kademesinden başlar ve 11 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
A) 
a) ilkokul, ortaokul, lise ve bunların dengi okulları bitirdikten sonra, memuriyete girmeden 

önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimlerini başarı ile 
tamamladıkları her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin başariyle tamamladıkları her öğrenim yılı için bir ka
deme ilerlemesi Tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir 
derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara bir, 
tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara iki kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek öğ
renim gerektiren yüksek okullardan mezun olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı için bir 
kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 yıldan fazla yük
sek öğrenim gerektiren yüksek okullardan mez m olanların 5 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemem uygulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman; bakanlık müfettiş yardım* 
cilan, maiyet memurları, dışişleri meslek memurları, maliye hesap uzman yardımcıları ve banka
lar yeminli murakıp yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik 
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VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, 

polis müfettişi, emniyet âmiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet 
mensubu Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci, komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, emni
yet müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son kademesine, komiser muavinleri, komiserler, başkomiser
ler, emniyet müfettişleri, polis müfettişleri ve emniyet âmirleri G nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bunlardan 
polisler 7 nci, komiser muavinleri ve komiserler 6 nci, başkomiserler, emniyet müfettişleri, polis 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış em
niyet mensupları 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her tü rü ;;Tası ve dosya dağıtmak ve toplamak müracaat 

sahiplerini karşılamak ve yol göstermek hismet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde 
çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi ku
rumlarında hastalann ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya 
kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde 
her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yar
dımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin (c) bendinde tanımlanaıılarîn 
dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 nci derecenin ilk kademesinden başlar ve 11 nci decenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
A) 
a) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların dengi okulları bitirdikten sonra, memuriyete girmeden 

önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimlerini başarı ile 
tamamladıkları her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin başariyle tamamladıkları her öğrenim yılı için bir ka
deme ilerlemesi Tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara bir 
derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara bir, 
tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara iki kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek öğ
renim gerektiren yüksek okullardan mezun olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı için bir 
kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 yıldan fazla yük
sek öğrenim gerektiren yüksek okullardan me zun olanların 5 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; bakanlık müfettiş yardım
cıları, maiyet memurları, dışişleri meslek memurla rı, maliye hesap uzman yardımcıları ve banka
lar yeminli murakıp yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik 
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sınavında basan göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıplığa, dışişleri 
meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart koşulan bir dereceye atan
maları esnasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklannda aynca bir derece yükselmesi uygu< 
lanır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamam-
lıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kad
ro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 nci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aran-
maksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (b) ve (c) bendlerindeki hüküm
ler saklıdır. 

g) Smıflann giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlıyanlarla yukanki (a), (b), (c), 
ve (d) fıkralan uyarınca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananlann, kademe ilerlemesine teka
bül eden süreleri 68 nci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesa
bında ayrıca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıflan mensuplanndan Yasama Meclislerinde asli ve 

sürekli görevleaıde bulananların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük haklannın 
kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarına ait
tir. 

MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48 nci maddesinin (B) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

(B) özel şartlar : 
1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ncı ve 41 nöi maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum

larının birinden diploma almış olmak. 
2. Kuruluş ve görev kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartlan haiz bulunmak. 

MADDE 27. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

Madde 65. — Kurumlar, sınıfların her derecedeki kademe ilerlemelerini gelecek bütçe yılı ba
şında geçerli olmak üzere Şubat ayı içinde aynı tarihte alınacak toplu bir onayla yaparlar. 

MADDE 28. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Derece yükselmesinde süre ve usul: 

Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerinden gayri bir derecesindeki kadroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul mezunlan 5, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar 
mezunlan 4 yıl) bulunmuş ve bu derecenin 3 ncü kademe aylığını (ilkokul imezunlan 5, ortaokul 
ve dengi, lise ve dengi okullar mezunlan 4 ncü kademe aylığını) fiilen 1 sene almış, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanunlanna yoksa bu kanuna göre ha
zırlanacak kuruluş ve görev yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri ihraz etmiş, 

o) ıSicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecekleri nitelikte olduğu kurumun «Değerlen
dirme Kurullan» tarafından tesbit edilmiş, 
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sınavında başarı göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıplığa, dışişleri 
meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart koşulan bir dereceye atan
maları esnasında ve bir defaya mahsus olmak üze re haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygu
lanır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamam-
lıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı madd ede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kad
ro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 nci madde sinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aran
maksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (b) ve (c) bendlerindeki hüküm
ler saklıdır. 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlıyanlarla yukarıM (a), (b), (c), 
ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine kademe ilerle^e^. uygulananların, kademe ilerlemesine teka
bül eden süreleri 68 nci maddede derece yükselme si için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesa
bında ayrıca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Yasama Meclislerinde asli ve 

sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, de rece, intibak ve diğer bilûmum özlük haklarının 
kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarına 
aittir. 

MADDE 16. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinin (B) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

(B) özel şartlar : 
1. Hizmet göreceği sınıf için 36, ncı ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurum

larının birinden diploma almış olmak. 
2. Görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen diğer şartları haiz bulunmak. 

MADDE 27. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 65 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

Madde 65. — Kurumlar, sınıflarının her derecesindeki kademe ilerlemesini yılda üç defa aynı ta
rihte alınacak toplu onayla yaparlar. 

Toplu onayın hangi tarihlerde alınacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesince bir
likte tesbit edilir. 

MADDE 28. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Derece yükselmesinde süre ve usul: 

Madde 68. — Sınıfların giriş derecelerimden gayrı bir derecesindeki kaJdroda açılma olduğu 
takdirde bir alt derecedeki memurlardan; 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl (ilkokul mezunları 5, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okullar 
mezunları 4 yıl) bulunmuş ve bu derecenin 3 noü kademe aylığını (ilkokul mezunları 5, ortaokul 
ve dengi, lise ve dengi okullar mezunları 4 ncü kademe aylığını) fiilen 1 sene almış, 

b) Açılan kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanunlarına yoksa bu kanuna göre ha
zırlanacak görev ve çalışma yönetmeliklerinde belirtilen nitelikleri, ihraz etmiş, 

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte olduğu kurumun «Değerlen
dirme Kurulları» tarafından tesbit edilmiş, 
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Olanlar «yeterlik veya yarışma seçmesi» veya «yeterlik veya yarışma sınavı» nda başarı gös
terdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (yeterlik veya yarışma sınav) larınm genel esasları Dev
let Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir tüzükle belirtilir. Kurumlar bu tüzük esasları için
de yönetmelikler yapabilirler. 

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolara, derece yükselmelerindeki süre kaydı aran
maksızın tayinindeki usule göre daha aşağı derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunim 4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış, yasama organı üyeliğinde bulun
muş olması ve tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması şafttır. . 

Bu suretle üst dereceye atanan memurlar bu görevlerde kaldıkları sürece atandıkları kadronun 
aylığını alırlar. Bu gibilerin atandıkları kadro aylığı emekli aylığının hesabında ve başka görevlere 
atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Bunların atandıkları üst kadrolarda geçirdikleri her yıl 
1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl bir derece yükseltilmesine esas olacak şekilde değerlendirilr. 

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 

Madde 71. — Memurların sınıflarının gösterge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf de
ğiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu ka
nunda veya kuruluş kanunlarında, yoksa bu kanuna ^öre hazırlanacak görev ve çalışma yönetmelik
lerinde belirtilen niteliklere sahibolmalan ve girecekleri dereceler için açılacak yarışma sınavını 
veya yarışma seçmesini kazanmış bulunmaları şarttır. 

Başlangıç dereceleri daha yukarı olan bir sınıftan diğer bir sınıfa geçmek istiyenler bu sını
fın bir alt derecesine geçebilirler. 

Bu durumda eski sınıfının derecesinde elde ettiği kademe ilerlemesi ve işgal ettiği son kademe
de geçirdiği süre yeni sınıfındaki kadroya intibakında dikkate alınır. 

MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alı
nanlardan terhislerini mütaakıp tekrar Devlet memurluğuna girmek istiyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya ata
nabilirler ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi ya
pılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe aynlmadan önce işgal ettikleri 
kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı (ilkokul 
mezunları için 5 yılı, ortaokul, lise ve bunların dengi okullar mezunları için 4 yılı) aşan kısmı usu
lü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiy
le değerlendirilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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Olanlar «yeterlik veya yarışma seçmesi» veya «yeterlik veya yarışma sınavı» nda başarı gös
terdiklerinde üst dereceye yükseltilir. 

(Yeterlik veya yarışma seçmesi) veya (yeterlik veya yarışma sınav) larının genel esasları Dev
let Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir tüsükle belirtilir. Kurumlar bu tüzük esasları için
de yönetmelikler yapabilirler. 

Sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kad 'olara, derece yükselmelerindeki süre kaydı aran
maksızın tâyinindeki usule göre daha aşağı derecelerden memur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bîr atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış, yasama organı üyeliğinde bu
lunmuş olması ve tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. 

Bu suretle üst dereceye atanan memurlar bu görevlerde kaldıkları sürece atandıkları kadro
nun aylığını alırlar. Bu gibilerin atandıkları kadro aylığı emekli aylığının hesabında ve başka 
görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. Bunların atandıkları üst kadrolarda geçirdik
leri her yıl 1 kademe ilerlemesi ve her 3 yıl bir derece yükseltilmesinle esas olacak şekilde de
ğerlendirilir. 

MADDE 30. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 

Madde 71. — Memurların sınıflarının gösterge tablolarının eşit dereceleri arasında sınıf de
ğiştirmeleri caizdir. Ancak bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu ka
nunda veya kuruluş kanunlarında, yoksa bu kanuna göre hazırlanacak görev ve çalışma yönet
meliklerinde belirtilen niteliklere sahabolmaları ve girecekleri dereceler için açılacak sınav veya 
seçmeyi kazanımış bulunmaları şarttır. 

Bu durumda eski sınıfının derecesinde elde ettiği kademe ilerlemesi ve işgal ettiği son kade
mede geçirdiği süre yeni sınıfındaki kadroya intibakında dikkate alınır. 

MADDE 36. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 83 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altma alı
nanlardan terhislerini mütaakıp tekrar Devlet memurluğuna girmek istiyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya önce
likle atanırlar ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi 
yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan ence işgal ettikleri 
kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı. (ilkokul 
mezunları için 5 yılı, ortaokul, lise ve bunların dengi okullar mezunları için 4 yıl}) aşan kısmı usu
lü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, hv. derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiy
le değerlendirilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları : 

Madde 84. — Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar aday
lık esaslanna tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra 
kademe ilerlemesi yapıllmak ve yanşma sınavı veya yeterlik seçmesine tabi tutulmak suretiyle de
rece yükseltilmesinde de değerlendirilir. 

MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh altına alınanların askerlik sürelerinin kademe 
ve derece intibakları : 

Madde 85. — Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim. ve manevra maksadiyle 
veya seferde silâh altına almanlann kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yük
selmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve yanşma sınavı veya yeterlik 
seçmesinde basan göstermeleri şartiyle silâh altında geçen süreleri yüksellecekleri üst derecenin ka
demelerinde dikkate alınır. 

MADDE 39.— 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : . 

Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığı verilmek suretiyle bir göreve vekâlet şartları : 

Madde 86. — Bir görevin Devlet memurlan eliyle vekâleten yürütülmesi halinde maaşsız vekâ
let asıldır. 

Ancak, bu kanuna tabi kurumlarda malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan sayman ve say
man mutemetlerinin çeşitli suretle izinli veya geçici görevle görevlerinden ayrılmış olmalan veya
hut görevden uzaklaştırılmış bulunmalan veya bu görevlere ait kadrolann boşalması halinde aynı 
veya alt derecedeki memurlardan vekâlet maaşı verilmek suretiyle atama yapılabilir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan veya serbest olarak meslek icra eden hayvan sağ
lık memurları, veterineri veya hayvan sağlık memuru bulunmıyan belediyelerin veterinerlik 
veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekâlet 
maaşı verilmek suretiyle atanabilirler. 

Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur bulunmadığı hallerde, ilk, orta ve yüksek okul-
lann öğretmenlik ve öğretim üyeliği (yaz tatili hariç), tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteri
ner, köy ve kasaba imamlığı kadrolanna açıktan vekil atanabilir. 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

Madde 92. — Devlet memurluğundan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet memur
luğuna dönmek istiyenler ayrıldıklan sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşı
mak şartiyle ayrıldıklan tarihte almakta olduklan aylık derecesine eşit bir derecenin aynı ka
demesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıf
ta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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MADDE 37. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Muvazzaf askerliğini yaptıktan sonra Devlet Memurluğuna girenlerin kademe intibakları : 

Madde 84. — Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar 
adaybk esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra 
kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde 
de değerlendirilir. 

MADDE 38. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Seferde veya talim ve manevra için hazarda silâh alcına alınanların askerlik sürelerinin kademe 
ve derece intibakları : 

Madde 85. — Dsvlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksa-
diyle veya seferde silâh altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece 
yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve smav veya seçmede başarı 
göstermeleri şartiyle silâh, altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dik
kate alınır. 

MADDE 39. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Bu kanuna tabi kurumlarda vekâlet aylığ'i verilmek suretiyle bir göreve vekâlet şartları : 

Madde 86. — Bir görevin Devlet memurları eliyle vekâleten yürütülmesi halinde maaşsız vekâ
let asıldır. 

Ancak, bu kanuna tabi kurumlarda malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan sayman ve say
man mutemetlerinin çeşitli suretle izinli veya geçici görevle görevlerinden ayrılmış olmalarî veya
hut görevden uzaklaştırılmış bulunmaları veya bu görevlere ait kadroların boşalması halinde aynı 
veya alt derecedeki memurlardan vekâlet maaşı verilmek suretiyle atama yapılabilir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan veya serbest olarak meslek icra eden veteriner veya 
hayvan sağlık memurları, veterineri veya hayvan sağlık memuru bulunmıyan belediyelerin veteriner
lik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara ve
kâlet maaşı verilmek suretiyle atanabilirler 

Kurumlarınca vekâleten tâyin edilecek memur bulunmadığı, hallerde, ilk, orta ve yüksek okul
ların öğretmenlik ve öğretim üyeliği (yaz tatili hariç), tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteri
ner, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekil atanabilir. 

MADDE 43. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Devlet memurluğundan çekilenlerin yeniden atanmaları . 

Madde 92, — Devlet memurluğundan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar Devlet Me
murluğuna dönmek istiyenler ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini 
taşımak şartiyle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı 
kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıf
ta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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Devlet memuru veya emekli veya müstafi iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya 
yasama organı üyesi iken emekli olanlardan tekrar seçilemiyenler veya Seçim Kanunu gereği is
tifa edip yasama organı üyeliğine seçilemiyenler yasama görevi sona erenler ile dışardan atan
mış bakanlardan tekrar Devlet memurluğuna dönmek istiyenler bu maddenin 6 ncı fıkrası hükmü
ne göre iktisabettikleri memuriyet derecesindeki açık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktisabettikleri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde rızalariyle daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına muadil dere
ceden bir kadronun boşalması halinde bu yerlere tâyin haklan saklıdır. 

Yukardaki fıkrada yazılı şartlara göre tâyinleri yapılamıyanlara açık maaşları tam olarak 
ödenmeye devam olunur. Bunların açık aylığı almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emeklilikle
rine tam olarak sayılır. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörülen 
yarışma seçmesine veya yarışma sınavına tabidirler. 

Yasama görevinde ve bakanlıkta geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece 
yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 

MADDE 50. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147 nci maddesinin (B) ve (E) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı maddeye aşağıdaki (G) fıkrası eklenmiştir : 

(B) Sözleşmeli ücreti : Bu kanunun 4 ncü maddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan perso
nele, sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

(E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim ku
rumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğret
menlerle öğretim üyelerine ve diğer Devlet memurlarına belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait ay
lıktan ders saati itibariyle ödenen parayı, 

6) îş güçlüğü ve riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma şartları bakımından 
güçlük arz eden veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler içiiı yönetmelik hü
kümlerine göre ödenen parayı. 

MADDE 62. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu: 

Madde 163. — İstisnai memuriyetlere : 
a) Bu kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri tak

dirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu kanunda derece terfii için belirtilen esas
lara göre girebilecekleri yeni derecenin tâyininde normal derece terfii sürelerine karşılık sayılır. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde 
dikkate alınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka 
bir sınıfa da girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu kanuna tabi kurumlarda bir göreve 
atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre ve 
girilecek derecenin sınav veya yarışma seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesi
ne sayılır. Bu gibiler için adaylık hükümleri uygulanmaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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Devlet memuru veya emekli veya müstafi iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya 
yasama organı üyesi iken emekli olanlardan tekrar seçilemiyenler veya Seçim Kanunu gereği 
irtifa edip yasama organı üyeliğine seçilemiyen^r yasama görevi sona erenler ile dışardan atan
mış bakanlardan tekrar Devlet memurluğuna e.önmek istiy enler bu maddenin 6 nci fıkrası hük
müne göre iktisabettikleri memuriyet derecesindeki açık kadrolara atanırlar. 

Bu gibilerin iktisabettikleri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde nzalariyle daha 
aşağı derecelerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına muadil dere
ceden bir kadronun 'boşalması halinde bu yerlere tâyin haklan saklıdır. 

Yukardaki fıkrada yazılı şartlara göre tâyinleri yapılamıyanlara açık maaşları tam olarak 
ödenmeye devam olunur. Bunların açık aylığı almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emeklilik
lerine tam olarak sayılır. 

1 nci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörü
len sınav veya seçmeye tabidirler. 

Yasama görevinde ve bakanlıkta geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir dere
ce yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer hükümleri saklıdır. 

MADDE 50. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununum 147 nci maddesinin (B) ve (E) bend-
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş aynı maddeye aşağıdaki (G) bendi eklenmiştir. 

(B) Sözleşmeli ücreti: Bu kanunun 4 ncü Haddesinin (B) bendi gereğince çalıştırılan per
sonele, sözleşme şartlarına göre ödenen parayı, 

(E) Ders görevi ücreti: Bu kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim ku
rumları ile okul, kurs veya benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan öğret
menlerle öğretim üyelerine ve diğer Devlet me: Turlarına belirli bir öğretmenlik kadrosuna ait 
aylıktan ders saati itibariyle ödenen parayı, 

G) iş güçlüğü ve riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma şartları bakımın
dan güçlük iarz eden veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler için yönetmelik hü-
[kümlerine göre ödenen parayı. 

MADDE 62. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 163 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değişıtMlmişlar. 

İstisnai memurluklardan ayrılanların durumu : 

Madde 163. — İstisnai memuriyetlere : 
ıa) Bu kanuna tabi kurumlardan atanmış olanlar, ayrıldıkları sınıfa dönmek istedikleri tak

dirde, istisnai memuriyetlerde geçirmiş oldukları süre, bu kanunda derece terfii için belirtilen 
esaslara göre girebilecekleri yeni derecenin tâyininde normal derece terfii sürelerine karşılık 
sayılar. 

Bu gibilerin, derece terfii süresine karşılık sayılan süreden geri kalan kısmı kademe terfiinde 
dijkkate «ılınır. 

Bu gibiler, aynı şartlardan faydalanarak, 71 nci madde hükümlerine uyulmak kaydiyle, başka 
bir sınıfa da girebilirler. 

b) Bu kanuna tabi olmıyan kurumlardan atananlar, bu kanuna tabi kurumlarda bir göreve 
atanmayı istedikleri takdirde, istisnai memuriyette geçirilen süre (a) fıkrasındaki esaslara göre 
ve girilecek derecenin sınav veya seçmesini başarmak kaydiyle, derece ve kademe ilerlemesine sa
yılır. Bu gübiler için adaylık hükümleri uygulanmaz. 

Millet Meclisi (S. cî ;yısı : 200 e 1 nci ek) 
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MADDE 63. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma : 

Madde 166. — Kademe ilerlemesinde Devlet memuru, bu ilerlemeye ait onıay tarihini takibeden 
bütçe yılı başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır. 

MADDE 64. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Vekâlet aylığına kak kazanma : 

Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve başladıkları tarihten; 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenlerden aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 

günden fazla devam eden süre için, bu surenin bitimini takibeden işgününden, başka kurum
lardan vekâlet ettirilenlerle, öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczaci, mühendis, 
veteriner, hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet et
tirilenler işe başladıkları tarihten itibaren hak kazanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteriner, 
hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına vekâleten atananlar hariç, diğer 
boş kadrolara 6 aydan fazla vekâlet aylığı verilmez. 

MADDE 65. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir göreve vekâleten atananlara vekâlet edilen görevin dâhil olduğu sınıftaki memuriyete giriş 
derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi, öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabiplik, diş tabipliği, ec
zacılık, mühendislik, veterinerlik, hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
açıktan vekâlet edenlere, sınıflarının bu görevler için tesbit edilen memuriyete giriş derecesinin 
ilk kademe aylığı verilir. Bulundukları mahalden gayri bir mahalde bir göreve vekâlet suretiyle 
atananlara Harcırah Kanununun geçici görevle başka mahalle gönderilenlere ait hükümleri uygula
nır. 

MADDE 66. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ders ve konferans ücretleri : 

Madde 176. — 89 ncu madde gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders veya konferans 
saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

MADDE 67. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Fazla çalışma ücreti: 

Madde 178. — Günlük çalışma saatleri dışında, fazla çalışılan süreler hakkında bu kanunun 
99 ncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman aslığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve dola-
yısiyle fazla çalışmalarının izinle telâfisine imkân olmıyan meslek mensuplarına faüla çalışma ücre
ti ödenebilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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(MADDE 63. — Millet Meclisi metninin 63 ncü maddesi Cumhuriyet Senatosunca metinden 
çıkarılmıştır.) 

MADDE 63. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 173 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Vekâlet aylığına hak kazanma : 

Madde 173. — Vekâlet aylığına; 
A) Boş kadroya vekâlet edenler bu göreve başladıkları tarihten; 
B) Boş olmıyan kadrolara vekâlet edenlerden aynı kurum içinden vekâlet ettirilenler 45 

günden fazla devam eden süre için, bu sürenin bitimini takibaden işgününden, başka kurum
lardan vekâlet ettirilenlerle, öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı mühendis, 
veteriner, hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına açıktan vekâlet et
tirilenler işe başladıkları tarihten itibaren hak kazanırlar. 

Açık bulunan öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabip, diş tabibi, eczacı, mühendis, veteriner, 
hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına vekâleten atananlar hariç, diğer 
boş kadrolara 6 aydan fazla vekâlet aylığı verilmez. 

MADDE 64. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Bir göreve vekâleten atananlara vekâlet edilen görevin dâhil olduğu sınıftaki memuriyete giriş 
derecesinin ilk kademe aylığının üçte iMsi> öğretmenlik, öğretim üyeliği, tabiplik, diş tabipliği, ec
zacılık, mühendislik, veterinerlik, hayvan sağlık memurluğu, köy ve kasaba imamlığı kadrolarına 
açıktan vekâlet edenlere, sınıflarının bu görevler için tesbit edilen memuriyete giriş derecesinin 
ilk kademe aylığı verilir. Bulundukları mahalden gayri bir mahalde bir göreve vekâlet suretiyle 
atananlara Harcırah Kanununun geçici görevle başka mahalle gönderilenlere ait hükümleri uygula
nır. 

MADDE 65. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ders ve konferans ücretleri : 

Madde 176. — 89 ncu madde gereğince kendilerine ders görevi verilenlere ders veya konferans 
saati başına ödenecek ücret her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

MADDE 66. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Fazla çalışma ücreti: 

Madde 178. — Günlük çalışma saatleri dışında, fazla çalışılan süreler hakkında bu kanunun 
99 ncu maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. 

Ancak, sahasında yetişmiş eleman azlığı nedeniyle yeterli sayıda istihdam edilemiyen ve dola-
yısiyle fazla çalışmalarının izinle telâfisine imkân olmıyan meslek mensuplarına fazla çalışma üc
reti ödenebilir. 
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Hangi meslek mensuplarına ne miktar fazla mesai ödeneceği her yıl bütçeler kanunlarında gos~ 
terilir. Ve uygulama ilgili kuruluşların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dai
resi tarafından hazırlanacak bir Yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 68. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 

Madde 190. — Devlet memurlarının ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ihti
yaçlarını karşılamaikta yardımcı olmak, tasarruflarını yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli 
sahalarda değerlendirmek üzere bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çıka
rılacak özel bir kanunla «Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu» kurulur. 

Kurum bütün Devlet memurlarını kapsamına alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki 
3 . 1 . 1961 gün ve 205 sayılı Kanuna tabi Devlet memurları bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan aylık tutarlarının % 5 i bu kurum için kesilir. 
Halen bu kanunun kapsamına giren kurumlara ait dinlenme kampları ilerde Memur Yardım

laşma Kurumuna devredilmek üzere müşterek bir idareye tevdi olunur. 
Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı olduğu merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir 

tüzükle tesbit olunur. 
MADDE 69. — 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191 nci ve 192 nci maddeleri yü

rürlükten kaldınlmıştır. 

MADDE 70. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 193 noü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Devlet memurları için konut : 

Madde 193. — Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihti
yaçları, İmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar 
gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan kar
şılanır. 

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir. 

MADDE 71. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 196 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman, hangi hallerde ve görevlerde ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü 
şekil ve şartları Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
onanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 72. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

İşgüçlüğü ve riski zammı : 

EK MADDE — Hayat ve sağlık için tehlike voya çalışma şartları bakımından güçlük arz eden 
veya normalin üstünde gayret sarfını gerektiren görevler için işgüçlüğü ve riski zammı ödenir. 

Bu zammın miktarı ve hangi memurlara verilebileceği, meslek nitelikleri, çalışma şartları, te
minlerinde ve hizmette tutulmalarında güçlük bulunması ve benzer hususlar nazara alınmak su
retiyle tesbit edilir. 

Millet Meclisi (S. dayısı : 200 e 1 nci ek) 
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Hangi meslek mensuplarına ne miktar fazla mesai ödeneceği her yıl bütçe kanunlarında gös
terilir. Ve uygulama ilgili kuruluşların görüşü rJınarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 67. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma : 

Madde 190. — Devlet memurlarının ek sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ihti
yaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, tasarruf Lirini yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli 
sahalarda değerlendirmek üzere bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çıka
rılacak özel bir kanunla «Devlet Memurları Yan ımlaşma Kurumu» kurulur. 

Kurum bütün Devlet memurlarını kapsamına alır. Ordu Yardımlaşma Kurumu hakkındaki 
3 . 1 . 1961 gün ve 205 sayılı Kanuna tabi Devlet memurları bu hükümden müstesnadır. 

Bu kanunun 155 nci maddesinde tanımlanan ryhk tutarlarının % 5 i bu kurum için kesilir. 
Halen bu kanunun kapsamına giren kurumlara, ait dinlenme kampları ilerde Memur Yardım

laşma Kurumuna devredilmek üzere müşterek bir idareye tevdi olunur. 
Müşterek idarenin kuruluş şekli ve bağlı olduğu merci Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir 

tüzükle tesbit olunur. 

MADDE 68. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191 nci ve 192 nci maddeleri yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 69. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 193 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Devlet memurları için konut : 

Madde 193. — Devlet memurlarının lüzum ve zaruret görülen yerlerde kiralık konut ihti
yaçları, tmar ve İskân Bakanlığınca tesbit edilerek Bakanlar Kurulunca onanacak programlar 
gereğince, genel ve katma bütçelere her yıl konulacak ödeneklerle tesis edilecek fondan kar
şılanır. 

Bu madde hükmü özel kanunlarla düzenlenir. 

MADDE 70. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 196 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara ne zaman, hangi hallerde ve görevlerde, ödenek verile
ceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hakkının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü 
şekil ve şartlan Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
onanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 71. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısmının sonuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

İşgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları : 

EK MADDE — Hayat ve sağlık için tehlike veya çalışma şartları bakımından güçlük arz eden 
veya normalin üstünde gayret sarfını gerektken veya eleman temininde müşkilât çekilen görevler 
için işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük samlar», ödenir. Bu zamların miktarı ve hangi 
memurlara verilebileceği, meslek nitelikleri, çalışma şartları, teminlerinde ve hizmette tutulmaların
da güçlük bulunması ve benzer hususlar nazara alnımak suretiyle tesbit edilir. 

Millet Meclisi (S. kıyısı : 200 e 1 nci ek) 
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Uygulama bilgili kuruluşların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesi ta
rafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Hangi görevler için ne miktar işgüçlüğü ve riski zammı ödeneceği her yıl bütçe kanunlarında 
gösterilir. 

MADDE 73. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir:. 

Kurumların memurlarını hizmet içinde yetiştirme esasları : 

Madde 214. — Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ile-
riki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Dairesi tara
fından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür. 

MADDE 74. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 235 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 75. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VIII nci kısmının sonuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

Geçici süreli görevlendirme : 

EK MADDE 1. — Bu kanuna tabi memurlara, 13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi kapsamına girer, kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkile
ri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik haklan devam eder. 

Geçici süreli görevlendirme şartları : 

EK MADDE 2. — Geçici süreli görevlendirme yolu ile başka bir görevle çalışan memurlar hak
kında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ek madde 1 e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve meslekinin ve hem de ge
çici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katma bütçeli kurumlar dışında, bir kurumda geçici süreli olarak görevlendirilen 
memurlar aylıklarını gittikleri yerlerin bütçelerinden alırlar ve geçici süreli görevlendirildikleri 
kadronun aylık ve diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçmez. 
d) Geçici süreli görevlendirme, yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görev

ler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleki ile ilgili olması şarttıı. 
e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Bakan

lıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek karariyle yapılabilir. Geçici süreli görevlendirmenin uy
gulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar tüzükle belirtilir. 

EK MADDE 3. — Bu kanunun konusu ile ilgili hükümler buna ek oiarak yapılacak kanun
larda yer alır. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun 59 ncu maddesindeki «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si» ibarelerinden sonra «Memurluklarına» kelimesi ilâve edilmiştir. 

MADDE 76. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir. 
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Uygulanıa ilgili kuruluşların görüşü alınarak Maliye Bakanlığı üe Devlet Personel Dairesi tara
fından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Hangi görevler için ne miktar işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları ödeneceği 
her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. 

Hangi görevler için ne miktar işgüçlüğü ve riski zammı ödeneği her yıl bütçe kanunlarında 
gösterilir. 

MADDE 72. — 657 »ayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Kurumların memurlarım hizmet içİ7ide yetiştirme esasları : 

Madde 214. — Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha 
ileıiki görevlere hazırlamak amaciyle uygulanacak hizmet içi eğitim, Devlet Personel Dairesi ta
rafından ilgili kurumlarla birlikte hazırlanacak yönetmelikler dâhilinde yürütülür. 

MADDE 73. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 235 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MİADDE 74. — 657 sayılı Devlet Memurlarıı Kanununun VIII nci kısmının sonuna aşağıdaki 
maddeler eklenmiştir. 

Geçici süreli görevlendirme : 

EK MADDE 1. — Bu kanuna tabi memurlara, 13 . 12 . 1960 tarih ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi kapsamına giren kurumlarda geçici süreli olarak görev verilebilir. 

Yukardaki fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkile
ri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder. 

Geçici süreli görevlendirme şartları : 

EK MADDE 2. — Geçici süreli görevlendirme yolu ile başka bir görevle çalışan memurlar hak
kında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) Ek madde 1 e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve meslekinin ve hem de ge
çici süreli olarak görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Genel ve katma bütçeli kurumlar dışında, bir kurumda geçici süreli olarak görevlendirilen 
memurlar aylıklarını gittikleri yerlerin bütçelerinden alırlar ve geçici süreli görevlendirildikleri 
kadronun aylık ve diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirme memurun muvafakati ile olur ve 2 yılı geçemez. 
d) Geçici süreli görevlendirme, yalnız 7 nci ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görev

ler hakkında uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleki ile ilgili olması şarttır. 
e). Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Ba

kanlıklar ve Maliye Bakanlığının müşterek karanyle yapılabilir. Geçici süreli görevlendirmenin 
uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil ve sair hususlar tüzükle belirtilir. 

EK MADDE 3. — Bu kanun konusu ile ilgili hükümler buna ek olarak yapılacak kanunlarda 
yer alır. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun 59 ncu maddesindeki «Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si» ibarelerinden sonra «Memurluklarına» kelimesi ilâve edilmiştir. 

MADDE 75. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94 ncü maddesinin birinci fıkrasının 
sonuna aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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Mezuniyetsin veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu 
terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme iste
ğinde bulunulmuş sayılır. 

MADDE 77. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 1 ve 2 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 78. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Genel Kadro kanunu tasarısı hazırlama süresi : 

Geçici madde 3. — 1970 bütçe yılında, bu kanuna tabi kurumlarda her ne ad altında olursa 
olsun çalışan personelden, bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayı
labilecek olanlara ait kadroların 33, 34 ve 35 nci maddelerde belirtilen esaslar dâhilinde hazırlana
cak Genel Kadro kanunu tasarısı, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay 
içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 

MADDE 79. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

İntibak işlemlerini yapacak merci: 

Geçici Madde 4. — İntibak işlemleri, bu kanunun geçici 22 nci maddesi gereğince kurulan 
İntibak Komisyonunun tesbit edeceği genel esaslar içinde bu kanunun hükümlerine göre kurum
larınca yapılır. 

~* 
MADDE 80. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 5 nci maddesi aşağıdaki şe~ 

kilde değiştirilmiştir : 

Memurların intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 5. — Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıflann derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan zam ve 819 sayılı 
Kanunla verilen avansın da eklenmesinden sonra elde edilecek miktardan aşağı olduğu takdirde, 
aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, ödenmekte de
vam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre istihdam edilenlerden, bu niteliğin bulunma

dığı yeni kadrolara atanan, (intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle), 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara 

atanan (intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle), 
3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası ile 

1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan aradaki farkı Bakanlar Kurulu karan ile tazminat ola
rak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değiş
tiren 30 . 5 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyannca bulundukları kadroların 
1, 2 veya 3 üst derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan, yeni kadrolara atanan, 

5. Özel kanunlan gereğince, tazminat, ödenek (temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis edi
len belirli görevlerden yeni kadrolara atanan, 
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Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu 
terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme iste
ğinde bulunulmuş sayılır. 

MADDE 76. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 1 ve 2 nci maddeleri kaldırıl
mıştır. 

(Madde 78. — Cumhuriyet Senatosunca metinden çıkarılmıştır.) 

MADDE 77. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

İntibak işlemlerini yapacak merci : 

Geçici Madde 4. — İntibak işlemleri, bu kanunun geçici 22 nci maddesi gereğince kurulan 
İntibak Komisyonunun tesbit edeceği genel esaslar içinde bu kanunun hükümlerine göre kurum
larınca yapılır. 

MADDE 78. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 5 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Memurların intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 5. — Bu kanuna tabi kurumlardaki memurların bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutar
ları, 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık tutarlarına 263 sayılı Kanunla yapılan zam ve 819 sa
yılı Kanunla verilen avansın da eklenmesinden sonra elde edilecek miktardan aşağı olduğu tak
dirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar, öden
mekte devam olunur. 

Bundan başka; 
1. 3656 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre istihdam edilenlerden, bu niteliğin bulunmadığı 

yeni kadrolara atanan, (İntibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle), 
2. 3656 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ihtisas yeri saydığı kadrolardan yeni kadrolara 

atanan (intibak sırasında aynı görevde kalmak şartiyle), 
3. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 7 nci maddesinin 5 nci fıkrası ile 

1 veya 2 üst derece kadroya atananlardan aradaki farkı Bakanlar Kurulu kararı ile tazminat ola
rak almakta iken yeni kadrolara atanan, 

4. 3656 sayılı Kanunun 4598 sayılı Kanunla değiştirilen 8 nci maddesi ve bu maddeyi değiş
tiren 30 . 5 . 1963 tarihli ve 242 sayılı Kanunun 1 nci maddesi uyarınca bulundukları kadroların 
1, 2 veya 3 üst derece aylığını kazanılmış hak olarak alanlardan, yeni kadrolara atanan, 

5. özel kanunları gereğince, tazminat, ödenek (temsil ödeneği ve diğer ödenekler) tahsis 
edilen belirli görevlerden yeni kadrolara atanan, 
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Memurların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların derece 
ve kademelerinden alacakları aylık tutarları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları aylık 
tutarlarından veya aylık ve 1 . 3 . 1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazmi
nat, ödenek toplam tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emekliliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda 
girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu madde gereğince ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar, tamamiyle kalkıncaya kadar, her yıl bütçelerinde belirli tertiplere konulacak öde
neklerle karşılanır. 

MADDE 81. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 

G-eçici madde 6. — Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre 
istihdam edilen daimî hi/.metlilerle bütçelere ekli (S) cetveline dâhil kadrolarda çalışanların bu 
kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde 
alacakları aylık tutarları, 7244 sayılı Kanunla tesbdt edilen aylık tutarlarına, 263 sayılı Kanunla 
yapılan zam ve 819 sayılı Kanunla verilen avansın da eklenmesinden sonra elde edilecek miktardan 
aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilince
ye kadar, ödenmekte devam olunur. 

(Millî İstihbarat Teşkilâtında 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre i&bihdam edilen 
daimî hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri (Sınıfların de
rece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları eski kadrolarında fiilen almakta oldukları üc
ret ile 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayın bedeli toplam tutarlanndan 
aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sure'tiyle giderilinceye kadar 
ödenmekte devam edilir.) 

MADDE 82. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Geçici hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 

O.eçici Madde 7. — Bu kanuna tabi kurumlarda, 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
bütçelerin masraf tertiplerinden alınan kadrolarda istihdam edilen geçici .hikmetlilerden bu ka
nunda belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyanlar halen bulundukları kadrolarda aldıkları üc
retler ne olursa olsun yeni derecelerinin ilk kademe aylıklarını alırlar. 

MADDE 83. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intibakında malî esaslar : 

Geçici Madde 8. — Bu kanuna tâbi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel yönet
meliği» ne göre aflınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu 'kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların derece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
4/10195 sayılı Kararnameye göre almakta oldukları 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu 
takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi sureciyle giderilinceye kadar 
ödenmekte devam olunur. 
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Memurların bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre, girecekleri sınıfların derece 
ve kademelerinden alacakları aylık tutarları, eski kadrolarında fiilen almakta oldukları aylık 
tutarlarından veya aylık ve 1 . 3 . 1970 tarihine kadar çıkmış kanunlarla kabul olunmuş tazmi
nat, ödenek toplam tutarlarından aşağı ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi 
suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

4 numaralı bendde yazılı memurların emekliliğe esas teşkil edecek aylıkları, intibak sonunda 
girecekleri derece ve kademe aylığı ile bu madde gereğince ödenebilecek olan farkın toplamıdır. 

Bu farklar, tamamiyle kalkıncaya kadar, her yıl bütçelerinde belirli tertiplere konulacak öde
neklerle karşılanır. 

MADDE 79. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 6 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Daimî hizmetlilerin intibakında malî esaslar : 

Geçici madde 6. — Bu kanuna tabi kurumlarda 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre 
istihdam edilen daimî hizmetlilerle bütçelere ekli (S) cetveline dâhil kadrolarda çalışanların bu 
kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre girecekleri sınıfların derece ve kademelerinde 
olacakları aylık tutarları, 7244 sayılı Kanunla tesMt edilen aylık tutarlarına, 263 sayılı Kanunla 
yapılan zam ve 819 sayılı Kanunla verilen avansın da eklenmesinden sonra elde edilecek miktar
dan aşağı olduğu takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle gideri
linceye kadar, ödenmekte devam olunur. 

(Millî istihbarat Teşkilâtında 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine göre istihdam edilen 
daimî hizmetlilerin bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre (girecekleri sınıfların de
rece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları eski kadrolarında fiilen almakta oldukları üc
ret ille 644 sayılı Kanuna göre aldıkları tazminat, ödenek ve tayin bedeli toplam tutarlarından 
a*ağx ise, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar 
ödenmekte devam edilir.) 

MADDE 80. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 7 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici hizmetlilerin intibakında 'malî esaslar : 

Geçici Madde 7. — Bu kanuna tabi kurumlarda. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre 
bütçelerin masraf tertiplerinden alınan kadrolarda istihdam edilen geçici hizmetlilerden bu ka
nunda belirtilen nitelik ve diğer şartları taşıyanlar halen bulundukları kadrolarda aldıkları üc
retler ne olursa olsun yeni derecelerinin ilk kavime aylıklarını alırlar. 

MADDE 81. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kadroya bağlı yevmiyeli personelin intibakın ıa malî esaslar : 

Geçici Madde 8. — Bu kanuna tabi kurumlarda 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetler İs çalıştırılacak yevmiyeli teknik personel yönet
meliği» ne göre alınan yevmiyeli kadrolarında çalışan personelden bu kanunda belirtilen nitelik 
ve diğer şartlara göre girebilecekleri sınıfların de'ece ve kademelerinde alacakları aylık tutarları, 
4. 10195 sayılı Kararnameye göre almakta oldukla ~ı 30 günlük yevmiye tutarından aşağı olduğu 
takdirde, aradaki fark, kademe ilerlemesi ve dere 3 yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar öden-
-nekte devam olunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 



— 30 -

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 84. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri kaldı
rılmıştır. 

MADDE 85, — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalt§mı§ olanların geçmiş hizmetleri
nin değerlendirilmesi : 

Geçici Madde 12. — Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların 
Devlet memuriyetine girmeden önceki hizmetleri, sınıfların tesisi ile ilgili 36 nci maddenin II nci 
Teknik hizmetler sınıfı ve III ncü Sağlık hizmeileri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki 
esaslara göre değerlendirilir. 

Bu değerlendirme, aynı şekilde Parlâmentoda bulunan sağlık ve teknik hizmet sınıfları men
supları için de uygulanır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

MADDE 86. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak malî hükümler : 

'Geçici Madde 13. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli aynı görevde 
kaldığı sürece bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre derece ve kademelerinde alacak-
lüiı aylık tutan, e«SM kadrolarından fiilen almakta oldukları mahrumiyet şartları tazminatı ve 
seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretlerinden aşağı ise, aradaki fark, kademe iler-
l̂ mıesi ve derece yükselmesi suretiyle giderdUinceyd (kadar ödenmekte devam olunur. 

MADDE 87. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 14, 15, 17, 18 ve 19 ncu mad
deleri kaldırılmıştır. 

MADDE 88. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür
lükte kalacağı : 

Geçici madde 20. - - 33 ve 35 nci maddedeki yönetmelikler, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci 
maddedeki yönetmelik, bvi nci maddedeki tüzük, 95 nci maddedeki yönetmelik, 107 nci maddedeki 
yönetmelik, 112 nci maddedeki yönetmelik, 121 nci maddedeki tüzük, 123 ncü maddedeki tüzük, 
125 nci maddedeki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 179 ncu maddedeki yönetmelik, 193 ncü madde
deki tüzük, 194 ncü maddedeki yönetmelik, 196 nci maddedeki yönetmelik, 210 ncu maddedeki yö
netmelik, 211, 212 ve 213 ncü maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci 
maddelerdeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 223 ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci 
maddedeki tüzük ve yönetmelikler, 

Altı aylık bir süre içinde düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürür
lükteki kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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MADDE 82. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 9, 10 ve 11 nci maddeleri kal
dırılmıştır. 

MADDE 83. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memuriyetten önce sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmış olanların geçmiş hizmetlerinin 
değerlendirilmesi : 

Geçici madde 12. — Halen sağlık hizmetleri ve teknik hizmetlerde çalışmakta olanların Dev
let memuriyetine girmeden önceki hizmetleri, sınıfların tesisi ile ilgili 36 nci maddenin II nci tek
nik hizmetler sınıfı ve III ncü sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bölümündeki esas
lara göre değerlendirilir. 

Bu değerlendirme, aynı şekilde Parlâmentoda bulunan sağlık ve teknik hizmet sınıfları men
supları için de uygulanır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler, öğrenim durumlarına göre yük
selebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. Ancak bu intibaklarda ek geçici 2 ve ek 
geçici 3 ncü madde hükümleri saklıdır. 

MADDE 84. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 13 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinde çalıştırılan personele uygulanacak malî hükümler : 

Geçici, madde 13. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 224 sayılı Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki kanun hükümlerine göre sözleşme ile çalışmakta olan sağlık personeli aynı görevde 
kaldığı sürece bu kanunda belirtilen nitelik ve diğer şartlara göre derece ve kademelerinde alacak-
lan aylık tutan, eski kadrolanndan fiilen almakta olduklan mahrumiyet şartlan tazminatı ve 
seyyar hizmet tazminatı dışında kalan sözleşme ücretlerinden aşağı ise, aradaki fark, kademe iler
lemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye kadar ödenmekte devam olunur. 

MADDE 85. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun geçici 14, 15, 17, 18 ve 19 ncu mad
deleri kaldınlmıştır. 

MADDE 86. — 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun geçici 20 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yeni kanun, tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar eskilerinin hükümlerinin yürür
lükte kalacağı : ' 

Geçici madde 20. — 32 ve 33 ncü maddedeki yönetmelikler, 49 ncu maddedeki tüzük, 50 nci 
maddedeki tüzük, 79 ncu maddedeki yönetmelik, 80 nci maddedeki tüzük, 95 nci maddedeki yönet
melik, 107 nci maddedeki yönetmelik, 112 nci maddedeki yönetmelik, 121 nci maddedeki tüzük, 
123 ncü maddedeki tüzük, 125 nci maddedeki tüzük, 134 ncü maddedeki tüzük, 178 nci maddede
ki yönetmelik, 179 ncu maddedeki yönetmelik, 190 nci maddedeki tüzük, 193 ncü maddedeki tü
zük, 194 ncü maddedeki yönetmelik, 196 nci maddedeki yönetmelik, 210 ncu maddedeki yönetme
lik, 211, 212 ve 213 ncü maddeler hakkında aynı maddelerdeki yönetmelikler, 214 - 217 nci mad
delerdeki yönetmelikler ve eğitim genel plânı, 223 ncü maddedeki yönetmelikler, 231 nci madde
deki tüzük ve yönetmelikler, VI nci kısmın sonuna eklenen ek maddede adı geçen iş güçlüğü ve 
riski zammına ilişkin yönetmelik, 

Altı aylık süre içinde düzenlenip yürürlüğe konuluncaya kadar bu hususlara dair yürürlük
teki kanun, tüzük ve yönetmelikler hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
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MADDE 89. — 057 sayılı Devlet Memurları Kanununum geçici' 21 ncâ maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 90. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

İntibak Komisyonu : 

Geçici Madde 22. — Bu kanun hükümlerine göre yapılmasa gerekli incıbakuı genel esas
larını tesbit etmek üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığından 3 ve Dev
let Personel Dairesinden 3 temsilcinin katılmasiyle «Devlet Memurları Kanunu İntibak Komis
yonu» adı ile bir komisyon kurulur. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince yapılması gerekli intibak ile ilgili her türlü in
celemeyi yapabileceği gibi komisyonda kurumknn memur ve müstahdemlerini geçici olarak ça
lıştırabilir. 

MADDE 91. — 657 sayılı Devlet Memurlar: Kanununun geçici 23 ncü maddesi af ağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 23. — İlkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kad
rolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alman kadrolarda çalışmakta olanların intibak
ları durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır. 

MADDE 92. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir : 

Sınıflara intibak : 
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalışan 

persoiielden bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların 
tarifleri ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev göz önünde tutularak sınıf
lara dâhil edilirler. 

Aylıklı ve barem içi ücretlilerin derecelere intibakı: 

EK GEÇİCİ MADDE 2.— Ek geçici 1 nci madde gereğince sınıflar içindeki derecelere inti
bak aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Kurumların aylıklı veya ücretli barem işi kadrolarında çalışmakta olanlardan halen : 

Kadro aylığı 2 000 lira olanlar 1. dereceye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

intibak ettirilirler. 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 87. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 21 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 88. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 22 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

intibak Komisyonu : 

Geçici madde 22. — Bu kanun hükümlerine göre yapılması gerekli intibakın genel esas
larını tesbit etmek üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Bakanlığından 3 ve Dev
let Personel Dairesinden 3 temsilcinin katılmasiyle «Devlet Memurları Kanunu İntibak Komis
yonu» ad1, ile bir komisyon kurulur. 

Komisyon, bu kanun hükümleri gereğince yapılması gerekli intibak ile ilgili her türlü in
celemeyi yapabileceği gibi komisyonda kurumların memur ve müstahdemlerini geçici olarak ça
lıştırabilir. 

MADDE 89. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 23 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici madde 23. — ilkokul mezunu olmayıp bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte maaşlı kad
rolarda veya bütçelerin (D) ve (S) cetvellerinden alman kadrolarda çalışmakta olanların intibak
ları. durumlarına göre ilkokul mezunu olanlar gibi yapılır. 

MADDE 90. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici ek maddeler eklen
miştir : 

Sınıflara intibak : 
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanuna tabi kurumlarda, her ne ad altında olursa olsun çalı

şan personelden bu kanunun 4 ncü maddesinin (A) fıkrasına göre Devlet memuru sayılacak 
olanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 36 ncı madde ile tesis olunan sınıfların tarifleri 
ve kapsamları dikkate alınarak ve fiilen yaptıkları görev göz önünde tutularak sınıflara dâhil 
edilirler. 

Aylıkli ve barem içi ücretlilerin derecelere intibakı : 

EK GEÇİDİ MADDE 2. — Ek geçici 1 nci madde gereğince sınıflar içindeki derecelere inti
bak aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Kurumların aylıklı veya ücretli barem içi kadrolarında çalışmakta olanlardan halen : 

Kadro aylığı 2 000 lira olanlar 1. dereceye 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1,2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu kadrolar şahıslarına münhasır olmak üzere manfuz 
tutulur. Şahsa münhasır olan bu kadrolar, herhangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylık /©ya ücret alanlar, kadro
larına tekabül eden derecelere intibak ettirilmekle beraber, aldıkları 1, 2 veya 3 üst derece ay
lık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk kademe aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılacak intibakta halen bulundukları kadroda bir üst derece aylığı alanlardan 
istiyenler, kadro derecelerinde kalmak suretiyle kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

Bu gibiler, 36 ncı madde ile tesis edilen sınıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en 
üst dereceyi aşmamak şartiyle ve 68 nci maddenin (b) ve (c) fıkralan uyarınca, aldıkları 
aylıklara muadil kadroları ihraz etmeleri halinde kademe ve derece ilerlemelerine tabi olurlar. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tab
losunda müktesep haklarının tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

d) İstisnai mevkilerde olanların intibakları : Kendilerine gördürülen hizmet bu kanunla kabul 
edilen istisnai memuriyetlerden ise kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden, değilse emekli
ye esas dereceleri üzerinden yapılır. 

ihtisas kadrolarında bulunanların intibakları ise ihtisas kadrosunun görevini fiilen yapmakta 
olanlar kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden, kadro görevini fiilen yapmıyarak bir başka 
görevde çalıştırılanlar ise emekliye esas olan aj/lık veya ücret dereceleri üzerinden yapılır. 

Ancak, 20 Mayıs 1970 tarihinden sonra ih'isas mevkilerine atananlardan daha önce ihtisas 
mevkii sayılan bir kadroyu işgal etmekte olanların intibakı eski kadro dereceleri üzerinden ve 
yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır. Daha önce ihtisas mevkii sayılan bir kadroyu 
işgal etmiyenlerin intibakı ise emekliliğe esas olan dereceleri üzerinden yapılır. 

Bu bend uyarınca kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden intibakları yapılanlar diğer 
memuriyetlere nakillerinde ve tahvillerinde müktesep hak teşkil etmemek üzere, intibak ettiril
dikleri derecenin ilk kademe aylığı kendileri için müktesep hak teşkil edinceye kadar verilmeye 
devam olunur. 

İhtisas kadrolarına intibakı yapılanlar bu kadronun görevi dışında bir görevde çalıştırılamaz
lar. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edildikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan derece 
aylığı arasındaki farkı tazminat olarak veya diğer suretle alanlar, bulundukları kadronun muadili 
olan derecenin ilk kademesine intibak ettirilirler. Bu dereceler kendileri için müktesep hak teşkil 
edinceye kadar intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığını almaya devam ederler. 

f) Aylıklı barem içi kadrolarda görev yapmakta olanların daha önce bu kanun kapsamına giren 
kurumlarda (D) ve (K) cetveli kadrolarında ve yevmiyeli teknik personel statüsünde geçirilmiş 
ve daha önceki intibaklarda dikkate alınmam]ş süreleri ayrıca intibakta ek geçici 3 ncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

g) Bu madde hükümlerine göre yapılacak intibaklarda 1214 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 
yapılmış olan intibak işlemleri dikkate alınmaz. 

Hizmetlilerin derecelere intibakı : 

EK G-EÇÎOİ MADDE 3. — 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kapsamına giren kadrolarda 
çalışanların intılbaJkları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli 
keseneklerine esas olan derecelerine göre yapılır. 

Bu kadrolarda çalışanların daha önce bu kanun kapsamına giren kurumlarda (E) cetveli kadro
larında veya yevmiyeli teknik personel statüsünda geçirdikleri ve daha önceki intibaklarda dikkate 
alınmamış hizmet süreleri de bu madde hükümleri çerçevesinde ayrıca nazara alınır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

a) 36 ncı maddede gösterilen sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine intibak ettirilecekle
rin, kadro unvanları bu dereceler için 34 ncü maddenin 2 nci fıkrası gereğince ihdas edilecek 
kadro unvanlarına uymadığı takdirde bu kadrolar şahıslarına münhasır olmak üzere mahfuz 
tutulur. Şahsa münhasır olan bu kadrolar, her hangi surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

b) Halen bulundukları kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylık veya ücret alanlar, kadro
larına tekabül eden derecelere intibak ettirilmekle beraber, aldıkları 1, 2 veya 3 üst derece ay
lık ve ücretlere tekabül eden derecelerin ilk kademe aylıkları kendilerine ödenir. 

Ancak, yapılacak intibakta halen bulundukla ı kadroda bir üst derece aylığı alanlardan isti-
yenler, kadro derecelerinde kalmak suretiyle kademe ilerlemesine hak kazanırlar. 

Bu gibiler, 36 ncı madde ile tesis edilen sınıflardaki tahsil derecesine göre varılacak en üst 
dereceyi aşmamak şartiyle ve 68 nci maddenin (b) ve (c) fıkraları uyarınca, aldıkları aylıklara 
muadil kadroları ihraz etmeleri halinde kademe ve derece ilerlemelerine tabi olurlar. 

c) Bulundukları kadro karşılık gösterilmek suretiyle istihdam edilenler, gösterge tablosun
da müktesep haklarının tekabül ettiği derecelere intibak ettirilirler. 

d) İstisnai mevkilerde olanların fiilen aldıkları kadro aylık veya ücret derecelerine eşit de
recelere intibakları yapılır. Bunlardan işgal ettikleri kadrolarda 1, 2 veya 3 üst derece aylık 
veya ücret alanlar, kadrolarına eşit derecelere intibak ettirilmekle beraber haklarında yukarki 
(b) bendi hükümleri uygulanır. 

İhtisas kadrolarında bulunanların intibakları ise ihtisas kadrosunun görevini fiilen yapmakta 
olanlar kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden, kadro görevini fiilen yapmıyarak bir başka 
görevde çalıştırılanlar ise emekliye esas olan aylık veya ücret dereceleri üzerinden yapılır. 

Ancak, 1 Mart 1970 tarihinden sonra ihtisas mevkilerine atananlardan daha önce ihtisas 
mevkii sayılan bir kadroyu işgal etmekte olanların intibakı eski kadro dereceleri üzerinden ve 
yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır. Daha önce ihtisas mevkii sayılan bir kadroya 
işgal etmiyenlerin intibakı ise emekliliğe esas olan dereceleri üzerinden yapıhr. 

Bu bend uyarınca kadro aylık veya ücret dereceleri üzerinden intibakları yapılanlar diğer 
memuriyetlere nakillerinde ve tahvillerinde müktesep hak teşkil etmemek üzere, intibak, ettiril
dikleri derecenin ilk kademe aylığı kendileri için müktesep hak teşkil edinceye kadar verilmeye 
devam olunur. 

İhtisas kadrolarına intibakı yapılanlar bu kadronun görevi dışında bir görevde çalıştırılamaz
lar. 

e) Kanunları gereğince terfian tâyin edildikleri derece aylığı ile müktesep hakları olan derece 
aylığı arasındaki farkı tazminat olarak veya diğer suretle alanlar, bulundukları kadronun muadili 
olan derecenin ilk kademesine intibak ettirilirler. Bu dereceler kendileri için müktesep hak teşkil 
edinceye kadar intibak ettirildikleri derecenin ilk kademe aylığını almaya devam ederler. 

f) Aylıklı barem ici kadrolarda erörev yapmakta olanların daha önce bu kanun kapsamına giren 
kurumlarda (D) ve (E} cetveli kadrolarında ve yevmiyeli teknik personel statüsünde geçirilmiş 
ve daha önceki intibaklarda dikkate alınmamış süreleri ayrıca intibakta ek geçici 3 ncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir. 

Hizmetlilerin derecelere intibakları : 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi kapsamana giren Kadrolarda 
çalışanların intibakları 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli 
keseneklerine esas olan derecelerine göre yapılır. 

Bu kadrolarda çalışanların daha önce bu kanun kapsamına giren kurumlarda (E) cetveli kad
rolarında veya yevmiyeli teknik personel statüsünde geçirdikleri ve daha önceki intibaklarda dikka
te alınmamış hizmet süreleri de bu madde hükümleri çerçevesinde ayrıca nazara alınar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul etliği metin) 

Ancak, 1214 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılmış olan intibak işlemleri sırasında değer
lendirilmiş bulunan sürelerden sadece bu kanun kapsamına dâhil olan kurumlarda geçirilmiş süre
ler esas alınır. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince bütçelerin (E) cetvellerine dâhil masraf tertip
lerinden alman ücretli kadrolarda çalışmakta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna atanma
ları. gerekli görülenlerden barem kanunlarına tabi olanların intibakları ek geçici 2 nci madde 
esasları dâhilinde, barem dışı olarak istihdam edilenlerin ise, tahsil durumları itibariyle girebile
cekleri dereceye 3656 sayılı Kanuna tabi kurumlarda geçen müddetlerinin her üç senesi için bir 
derece verilmek suretiyle intibakları yapılır. 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrolarında çalıştırılanlar hakkında da yuıkarıki fıkradaki 
intibak hükümleri uygulanır. 

Bütçe kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gösterilen kadrolarda çalıştırılanların intibakları 633 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (a) bendi hükmü yukarıki fıkralara girenler hakkında 
da uygulanır. 

Yevmiyeli Teknik Personelin derecelere intibakı : 

EK GEÇÎCt MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye bağ
lı «Muayyen ve Muvakkat Müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Teknik Personel Yönet
meliği» gereğince istihdam olunanlardan 36 ncı maddede yazılı teknik personel sınıfına girmek 
niteliğinde olanların Devlet hizmetinde ve dışında geçen teknik hizmet süresinden Devlet hiz
metinde ve 657 No. lu Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkraların
da zikredilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı me
muriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece 
yükselmesine esas alınmak suretiyle yeni derecelere intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 36 ncı maddede yazık teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde olmıyanlarla, teknik hizmetler sınıfına girmek niteliğinde olup da teknik hiz
metle ilgili görevi fiilen yapmıyanlarm Genel İdare hizmetleri sınıfına intibakları yukarıki 
esaslara göre yapılır. Şu kadar ki fiilen teknik hizmet yapmakla beraber bu kanunun 36 ncı 
maddesinde teknik hizmetler sınıfına girebilmek için öngörülen meslekî eğitim şartını haiz bulun-
mıyanların bu sınıfa intibaklarında meslekî eğitim kaydı aranmaz. 

Yukardaki esaslara göre intibakı yapılan personelin intibak ettiği derece ve kademe Emekli 
Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

Kademelerde ve kademe içinde intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici 1, 2, 3, ve 4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece inti
bakı yapılanların, girdikleri sınıf ve derecelerdeki kademelere intibakları; intibaklarına esas 
olan kadrolarda geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe ve
rilmek suretiyle yapılır. 

Bulundukları derecedeki hizmet süreleri farklı olanların derece içindeki her hizmet yılı bir ka
deme ve artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır. 

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı derecelere intibak ettirilenlere, intibak ettirildikleri 
derecenin son kademe aylığı verilir. 

İl özel idareleri ve belediyeler memurları : 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — 11 özel idareleri ve belediyeler bütçelerinden veya bunların kur
dukları birliklerden aylık veya ücret alanlarla, bu kurumlarca 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince bütçelerin (E) cetvellerine dâhil masraf tertip
lerinden alınan ücretli kadrolarda çalışmakta olup da kurumlarınca Devlet memurluğuna atanma
ları gerekli görülenlerden barem kanunlarına tabi olanların intibakları ek geçici 2 nci madde 
esasları dâhilinde, barem dışı olarak istihdam edilenlerin ise, tahsil durumları itibariyle girebile
cekleri dereceye 3656 sayılı Kanuna tabi kurumlarda geçen müddetlerinin her üç senesi için bir 
derece verilmek suretiyle intibakları yapılır. 

Döner sermayeli kuruluşların geçici kadrolarında çalıştırılanlar hakkında da yukarıki fıkrada
ki intibak hükümleri uygulanır. 

Bütçe kanunlarına bağlı (S) cetvelinde gösterilen kadrolarda çalıştırılanların intibakları 633 
sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanunun ek geçici 2 nci maddesinin (a) bendi hükmü yukarki fıkralara girenler hakkında 
da uygulanır. 

Yevmiyeli Teknik Personelin derecelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte 4/10195 sayılı Kararnameye 
bağlı «Muayyen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli Teknik Personel Yö
netmeliği» gereğince istihdam olunanlardan 36 nci maddede yazılı teknik personel sınıfına gir
mek niteliğinde olanların Devlet hizmetinde ve dışında geçen teknik hizmet süresinden Devlet hiz
metinde ve 657 No. lu Devlet Memurları Kanununun 87 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (ç) füc
ralarında zikredilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı 
memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yıl bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir de
rece yükselmesine esas alınmak suretiyle yeni derecele intibakları yapılır. 

Aynı yönetmeliğe göre çalıştırılmakta olup 36 nci maddede yazılı teknik hizmetler sınıfına 
girmek niteliğinde ohnıyanlarla, teknik hizmetler sınıfına girmek niteliğinde olup da teknik hiz
metle ilgili görevi fiilen yapmıyanlann Genel idare hizmetleri sınıfına intibakları yukarki 
esaslara göre yapılır. Şu kadar M, fiilen teknik hizmet yapmakla beraber bu kanunun 36 nci mad
desinde teknik hizmetler sınıfına girebilmek için öngörülen meslekî eğitim şartını haiz bulunmı-
yanların bu sınıfa intibaklarında meslekî eğitim kaydı aranmaz. 

YukardaM esaslara göre intibakı yapılan personelin intibak ettiği derece ve kademe Emekli 
Sandığı keseneğine esas kabul edilir. 

Kademelerde ve kademe içiyıde intibak : 

EK GEÇİCİ MADDE 5. — Ek geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler gereğince sınıf ve derece inti
bakı yapılanların, girdikleri sınıf ve derecelerdeki kademelere intibakları; intibaklarına esas 
olan kadrolarda geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe ve
rilmek suretiyle yapılır. 

Bulundukları derecedeki hizmet süreleri farklı olanların derece içindeki her hizmet yılı bir ka
deme ve artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır. 

Yapılan intibak neticesinde daha aşağı derecelere intibak ettirilenlere, intibak ettirildikleri 
derecenin son kademe aylığı verilir. 

Jl öze1 idareleri ve belediyeler memurları : 

EK GEÇİCİ MADDE 6. — il özel idareleri ve belediyeler bütçelerinden veya bunlann kur
dukları birliklerden aylık veya ücret alanlarla, bu kurumlarca 4/10195 sayılı Bakanlar Kurulu 
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Kararma bağlı yönetmelik gereğince yevmiyeli olarak istihdam edilen personel hakkında, kendi 
özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 3656 sayılı 
kanunlarla bunların ek ve tadillerinin kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak; 

A) İl özel idareleri ile belediyeler hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesi ile tesis edilen sınıflardan kadrolar alırlar. 

Bu kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddelerinde yazılı hususları dikkate alacak 
şekilde tanzim edilerek İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve 
Devlet Personel Heyetinin karan ve Bakanlar Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) Söz konusu kurumların, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 657 sayıh Kanunun 
36 ncı maddesinde tesbit edilen sınıflara ayrılan memurları Devlet memurları için bu kanunda 
tesbit edilen intibak hükümlerine göre, (A) fıkrasında belirtilen şekilde alman kadroların derece 
ve kademelerine intibak ettirilirler. 

0) İl özel idareleri ve belediyeler memurlarının aylık miktarlarının tesbitinde bu kanuna ek
li gösterge tablosu esas alınır. 

657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre yükse-
iinebilecek en yüksek dereceler hakkındaki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü maddesinin son fık
ra hükmü bu kurumlar personeli hakkında da uygulanır. 

Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek men
supları : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — (Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâ
kimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay 
ve Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları) hakkında kendi özel ka
nunları yürürlüğe girinceye kadar 788 sayıh Memurin, 1108 sayıh Maaş, 2556 sayılı Hâkimler, 
44 sayıh Anayasa Mahkemesi, 521 sayıh Danıştay, 832 sayıh Sayıştay kanunları ile 3656 sayılı 
Kanununa ek ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur ve bu kanunla Devbt memurlarına sağlanan diğer haklardan fay
dalanırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesle
kinde bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları 
ile Sayıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları aylıklarının derecele
rinin gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecolere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 
sayıh Kanunun 18 nci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü 
mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alın
mak ve bu sürenin her bir yık için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri gir
dikleri kademede geçmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılarla,, Danıştay ve Sa
yıştay kanunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci derecesi
nin son kademesi olan 1 000 göstergesine intibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamı
na ilâve edilecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda 
elde edilecek miktar esas almarak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların, Anayasa 
Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcı
larının aylık ödemeleri; 10, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gös-
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Kararına bağlı yönetmelik gereğince yevmiyeli olarak istihdam edilen personel haikkında, kendi 
özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş ve 3656 sayılı 
kanunlarla bunların ek va tadillerinin kendileri ile ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak;, 

A) 11 özel idareleri ile belediyeler hizmetlerinin gerektirdiği görevler için 657 sayılı Kanu
nun 36 ncı maddesi ile tesis edilen sınıflardan kadrolar alırlar. 

Bu kadrolar 657 sayılı Kanunun 35 ve 36 ncı maddelerinde yazılı hususları dikkate alacak 
şekilde tanzim edilerek İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Devlet Personel Dairesine gönderilir ve 
Devlet Personel Heyetinin karan ve Bakanlar Kurulunun onayı ile tekemmül eder. 

B) Söz konusu kurumların, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 657 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinde tesbit edilen sınıflara ayrılan memurları Devlet memurları için bu Kanunda 
tesbit ©dilen intibak hükümlerine göre, (A) fıkrasında belirtilen şekilde alınan kadroların derece 
ve kademelerine intibak ettirilirler. 

0) 11 özel idareleri ve belediyeler memurlarının ayhk miktarlarının tesbitinde bu kanuna ek
li gösterge tablosu esas alınır. 

657 sayılı Kanunun derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve öğrenim derecelerine göre yükseli-
nebilecek en yüksek dereceler hakkındaki hükümleri ile aynı kanunun 43 ncü maddesinin son fık
ra hükmü bu kurumlar personelli hakkında da uygulanır. 

Hâkimler, hâkim yardımcıları, savcılar, savcı yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek mensup
ları : 

EK GEÇİCİ MADDE 7. — (Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri ve raportörleri, hâkim
lik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekte sayılan görevlerde olanlar, Danıştay ve 
Sayıştay meslek grupları ve Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları) hakkında kendi özel kanunları 
yürürlüğe girinceye kadar 788 sayılı Memurin, 1108 sayılı Maaş, 2556, sayılı Hâkimler, 44 sayılı 
Anayasa Mahkemesi, 521 sayılı Danıştay, 832 sayılı Sayıştay kanunları ile 3656 sayılı Kanuna ek 
ve tadillerinin aylık ve ödeneklerle ilgili hükümleri hariç, diğer hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur ve bu kanunla Develt memurlarına sağlanan diğer haklardan faydalanırlar. 

EK GEÇİCİ MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık meslekinde 
bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sa
yıştay savcı ve yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları aylıklarının derecelerinin 
gösterge tablosunda, tekabül ettiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesinin son fıkrasındaki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerinin tesbiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alın
mak ve bu sürenin her bir yılı için bir kademe ve rilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdik
leri kademede geçmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve Sa
yıştay kanunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar, gösterge tablosunun 1 nci derecesinin 
son kademesi olan 1 000 göstergesine intibak ederler ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına 
ilâve edilecek 2O0 rakamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edi
lecek miktar esas alınarak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık meslekinde ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların, Anayasa 
Mahkemesi raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcı
larının aylık ödemeleri; 10, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gös
terge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademe-
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terge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kade
menin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunan
lara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının 
belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve tadillerine tabi kurumlar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dâhil) personeli hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel 
kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerek

tirdiği görevler için 057 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci mad
dedeki esaslar dairesinde kadrolarını tesbit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu kanuna ekli (1) sayılı gösterge tab
losu esas alınır. 

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda kanunun 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden alınabilecek kadrolar genel ve katma bütçeli kuru
luşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz önünde bulundurul
mak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalı
şanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygu
lanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük

sek öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. Yüksek öğronim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar 3 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygulanır. 
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek (iş güçlüğü ve riski 

zammı) ile, (mahrumiyet zammı) ve (fazla çalışma ücretleri) ni kurum yönetim kurulu bir yönet
melikle tesbit eder. 

d) Kurumun 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden ihtiyacı olan kadroları kurum yönetim kurulu bir 
yönetmelikle tesbit eder. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde 
her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 11. — Bu kurumlarda çalışan personelin sınıflara ve derecelere intibak
larında bu kanunun intibak hükümleri uygulanır. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkestra teknik personeli : 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — Devlet tiyatro, opera ve balesinin özel kanununa göre, stajiyev, 
mütehassıs hizmetli, sanatkâr olarak çalışan personeli hakkında, kendi özel kanunları yürür-
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nin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o 
kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra bulunacak sayının bedii katsayı 
ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

3659 ve 2847 sayılı kanunlar ile bunların ek ve tadillerine tabi kurumlar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve tadilleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi dâhil) personeli hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özei 
kanunlarındaki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hikmetlerinin gerek-

tirdiği görevler için 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci mad
dedeki esaslar dairesinde kadrolarını tesbit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu kanuna ekli (1) sayılı gösterge tab
losu esas alınır. 

Bu kurumlar için tesbit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerle
meleri ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda kanunun 
ilgili hükümleri' uygulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 mcü derecelerden alınabilecek kadrolar genel ve katma bütçeli kuru
luşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz önünde bulundurul
mak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tesbit edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında ça
lışanlar hakkında 359 sayılı Kanun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uy
gulanmasına devam olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yük

sek Öğrenim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk kademesiniden işe başlarlar 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselefbilMer. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar 3 ncü derecenin son kade nesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkraJsı dışında kalan personel hakkın ia 36 nci maddede öngörülen esaslar uygulanır. 
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek (iş güçlüğü, iş ris

ki ve teminindeki güçlük zamları) ile (mahrumiyet zammı) ve (fazla çalışma ücretleri) kurumun 
yönetim kurulu tarafından, diğer Devlet memurları için tesbit edilecek miktar ve şartlara uygun 
şekilde bir yönetmelikle tesbit edilir. 

d) Kurumun 1, 2 /3 ve 4 ncü derecelerden ihtiyacı olan kadroları, kurum yönetim kurulu, 
genel idarede bu derecedeki kadroların diğer kadrolara oranı ile bu kadrolara ilişkin görevlerin 
önemine uygun şekilde tesbit eder. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesin
de her ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümler uygulanmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 11. — Ek Geçici 9 ncu ve 10 ncu maddelerde yazılı kurumlarda çalışan 
personelin sınıflara ve derecelere intibaklarında bu kanunun intı/bak hükümleri uygulanır. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ve orkestra teknik personeli :• 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — Devlet Tiyatro, Opera ve balesinin özel kanunlarına göre, staji-
yer, mütehassıs hizmetli, sanatkâr olarak çalışan personeli hakkında, bu kanun esasları çerçeve-
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lüğe girinceye kadar 5441 sayılı Kanun ile bu kanunda atıf yapılan kanun hükümlerinin uy-
gnHanmasına devam olunur. Ancak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesi stajiy erleri ile sanatkârları, sanat uygulatıcıları ve sahne 
uygulatıcılarının aylıklarının hesabında bu kanu na ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Stajiyerler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. Sanat uygulatıcıları 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. Sahne uygulatıcıları 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 ncı derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

C) Devlet tiyatrosu ve operası orkestra üyeleri hakkında ek geçici 14 ncü madde hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

D) Devlet tiyatro, opera ve balesinin (A) bendinde tesbdt edilen personelin dışında kalan 
personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara ait 
hükümlerle intibak hükümleri uygulanır. 

Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve belediye konservatuvar ve orkestrası : 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar 
ve orkestralarının teknik bünyeye dâhil olan sta jiyer, mütehassıs hizmetliler ve sanatkârları hak
kında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı Kanun 
ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve tadillerinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sanatkârların aylık ücretleri hakkında, bu kanunun 
ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları 
uygulanır. 

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkâr ve stajiyerler için bu bendde gösterilen 
hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir. 

B) Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvarı ve orkestralarında 
çalışan ve (A) bendinin dışında kalan personel hakkında bu kanunun belediyeler personeli ile 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Cumhurba§karikğı Senfoni Orkestrası üyeleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre 
teknik kurulU'şuna dâhil olan personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 
6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. Ancak; 

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dâhil üyelerinin aylıklarının 
hesabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Bunlardan stajiyerler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesind en işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre, teknik kuruluşu dışında kalan 
personeli hakkında, bu kanunun Devlet memurlarının sınıflandırılmaları; derece ve kademelere 
intibakları ile ilgili hükümleri uygulanır. 
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sinde hazırlanacak kendi özel kanunları yürürlüce girinceye kadar, 10 . 6 . 1949 tarihli ve 5441 
sayılı Kanun, 14 . 7 . 1970 tarihli ve 1310 sayılı Kanun ve 14 . 7 . 1970 tarihli ve 1809 sayılı 
Kanun ile bu kanunlarda atıf yapılan kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. An
cak; 

A) Devlet tiyatro, opera ve balesi stajiyerleri ile sanatkârları, sanat uygulatıcıları ve sahne 
uygulatıcılarının aylıklarının hesabında bu kanu na ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Stajiyerler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarla ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. Sanat uygulatıcıları 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yüksele bilirler. Sahne uygulatıcıları 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 6 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

O) Devlet tiyatrosu ve operası orkestra üyeleri hakkında ek geçici 14 ncü madde hükümlerine 
göre işlem yapılır. 

D) Devlet (tiyatro, opera ve balesinin (A) bendinde tesbit edilen personelin dışında kalan 
personeli hakkında Devlet Memurları Kanununun 36 nci maddesinde belirtilen sınıflara ait hü
kümlerle intibak hükümleri uygulanır. 

Belediye opera ve tiyatroları, şehir ve belediye konservatuvar ve orkestrası : 

EK GEÇİCİ MADDE 13. — Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvar 
ve orkestralarının teknik bünyeye dâhil olan stajiyer, mütehassıs hizmetliler ve sanatkârları hak
kında, kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar 29 . 7 . 1960 tarih ve 37 sayılı Kanun 
ile 3656 sayılı Kanun ve bunların ek ve tadillerinin ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. Ancak; 

A) Teknik bünyeye dâhil stajiyer ve sanatkârların aylık ücretleri hakkında, bu kanunun 
ek geçici 12 nci maddesinin (A) bendi ile (B) bendinde tesbit edilen taban ve tavan rakamları 
uygulanır. 

Şu kadar ki, belediye meclisleri bahsi geçen sanatkâr ve staj iverler için bu bendde gösterilen 
hadlerden daha aşağı ücret tesbitine yetkilidir. 

B) Belediye opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye konservatuvan ve orkestralarında 
çalışan ve (Â) bendinin dışında kalan personel hakkında bu kanunun belediyeler personeli ile 
ilgili hükümleri uygulanır. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 14. — Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 sayılı Kanuna göre 
teknik kuruluşuna dâhil olan personeli hakkında kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar, 
6940 sayılı Kanun hükümleri ile bu kanunun atıf yaptığı kanun hükümlerinin uygulanmasına 
devam olunur. Ancak; 

A) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası teknik kuruluşuna dâhil üyelerinin aylıklarının he
sabında bu kanuna ek gösterge tablosu esas alınır. 

B) Bunlardan stajiyerler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve girdikleri de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının özel kanununa göre, ,teknik kuruluşu dışında kalan 
personeli hakkında, bu kanunun Devlet memurlarının sınıflandırılmaları; derece ve kademelere 
intibakları ile ilgili hükümleri uygulanır. 
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Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra teknik personelinin derece intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Ek geçici 12, 13 ve 14 ncü maddelerde yazılı personelin intibakın
da bu maddeler kapsamına giren görevlerde geçirdikleri sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesi 
ve her 3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Ancak bunlardan 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere intıibak ettirileceklerin, bu dereceler için Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca tesbit edi
len unvanlar için ihdas edilecek kadrolara atanmış olmak şarttır. 

Bunlar dışında kalıp da 1, 2, 3 ve 4 ncü dere çelere intibakı gerekenler gösterge tablosunun 
5 nci derecesine intibak ettirilirler. 

Devlet sanatçıları : 

EK GEÇİCİ MADDE 16. — EÎk geçici 12 nci ve 14 ncü maddelerde düzenlenen kurumlarda 
görevli olup, üstün yeteneklere sahip ve uluslararası ün yapmış sanatçılar hakkında bu kanunun 
59 ncu ve mütaakıp maddelerindeki istisnai memuriyetlıere ilişkin hükümler uygulanır. 

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler : 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özel kanunlarına göre söz
leşme ile çalıştırılmakta olanlar hakkında sözleşmelerinde yazılı süreler sona erinceye kadar söz
leşme hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Bunlardan sözleşmelerinin hitamında Devlet memurluğuna geçmek istiyenlerin bu kanuna tabi 
kurumlarda sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesi, her 3 
yılı bir derece ilerlemesine sayılmak suretiyle girebilecekleri sınıflara intibakları yapılabilir. 

Bu kamına tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olan memurların durumu : 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fiilen yaptıkları iş dolayısiyle Devlet memuru tanımına girenlerin Devlet memurluklanna geçmek 
istemeleri kurumlarının muvafakati ve boş kadronun mevcudiyeti halinde hailen gördükleri hizme
tin mahiyetine göre 36 nci maddede yazılı sınıflara intibakları yapılır. Bu takdirde işçi statüsünde 
geçirdikleri süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas alına
cak şekilde değerlendirilir. 

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı : 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 nci maddelerinde yazılı 
olanların aylık miktarlannm tesbitinde de Genel Bütçe Kanunu ile Devlet memurlan için kabul 
olunan katsayı uygulanır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — 657 sayılı Kanunun değişik 190 nci maddesinde memur aylıklarından 
kesilmesi öngörülen % 5 Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri, Genel Kadro Kanununun 
yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşından itibaren kesilmeye başlanır. Bu kesenekler özeli ka
nunu çıkıncaya kadar T. C. Merkez Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. Saymanlıklar her 
ayın keseneklerini ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar T. C. Merkez Bankasına yatırmak 
veya göndermek zorundadırlar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 



— 45 — 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra teknik personelinin derece intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Ek geçici 12, 13 va 14 ncü maddelerde yazılı personelin intibakında 
bu maddeler kapsamına giren görevlerde geçirdikleri sürelerin her yılı 1 kademe ilerlemesi ve her 
3 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Ancak bunlardan 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere intibak ettirileceklerin, bu dereeeler için Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görücüne dayanılarak Bakanlar Kurulunca tesbit edi
len unvanlar için ihdas edilecek kadrolara atanmış olmak şarttır. 

Bunlar dışında kalıp da, 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelere intibakı gerekenler gösterge tablosunun 
5 nci derecesine intibak ettirilirler. 

Devlet sanatçıları : 

EK GEÇİCİ MADDE 16. — Ek geçici 12 nci ve 14 ncü maddelerde düzenlenen kurumlarla, 
Devlet Konservatuvannda görev almış, üstün yeteneklere sahip ve uluslararası ün yapmış sanat
çılar hakkında, bu kanunun 59 ncu ve mütaakıp maddelerindeki istisnai memuriyetlere ilişkin 
hükümler uygulanır. 

Devlet sanatçısı olma hakkından faydalanacak sanatçılarda aranacak nitelikler, Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hükümler : 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özel kanunlarına göre söz
leşme ile çalıştırılmakta olanlar hakkında sözleşmelerinde yazılı süreler sona erinceye kadar sözleş
me hükümlerinin uygulanmasına devam olunur, 

Bunlardan sözleşmelerinin hitanımda Devlet moınurluğuna geçmek istiyenlerin bu kanuna tabi 
kurumlarda sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesi, her 3 
yılı bir derece ilerlemesine sayılmak suretiyle gidebilecekleri sınıflara intibakları yapılabilir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde ça'ışmakta olan memurların durumu : 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da 
fiilen yaptıkları iş dolayiisiyle Devlet memuru tanınma girenlerin Devlet memurluklarına geçmek 
istemeleri kurumlarının muvafakati ve boş kadrolun mevcudiyeti halinde halen gördükleri hizme
tin mahiyetine göre 36 nci maddede yazılı sınıflara intibakları yapılır. Bu takdimde işçi statüsünde 
geçindikleri süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas alına
cak şekilde değerlendirilir. 

657 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kurumlar mensuplarına uygulanacak katsayı : 

EK GEÇİCİ MADDE 19. — Bu kanunun ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16 nci maddelerinde ya
zılı olanların aylık miktarlarının tesbitinde de Gsnel Bütçe Kanunu ile Devlet memurları için ka
bul olunan katsayı uygulanır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri: 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — 657 sayılı Kanunun değişik 190 nci maddesinde memur aylıkla
rından kesilmesi öngörülen % 5 Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri 1 . 3 . 1970 tarihi esas 
alınmak suretiyle ve Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek usule göre kesilmeye başlanır. Bu kese
nekler özel kanunu çıkıncaya kadar T. C. Merkez Bankasında açılacak bir hesapta toplanır. Say
manlıklar her ayın keseneklerini ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar T. C. Merkez Bankasına 
yatırmak veya göndermek zorundadırlar. 
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EK GEÇİCİ MADDE 21. — Ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde yaaüı kurumlar 
personeline Devlet memurlarına ödenenler dışında her hangi bir ademe yapılamaz. 

Bu kanun kapsamı dışında kalan ve fakat aylıklarını bu kanuna göre alan kuruluşların perso
neli 89 ncu maddedeki ders görevi ücreti 147 nci maddedeki sözleşmeli personel ücreti, ders gö
revi ücreti, iş güçlüğü ve riski zammı, 176 ncı maddedeki ders ve konferans ücrati, 173 nci madde
deki fazla çalışma ücreti ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısmının sonuna 
eklenen ek madde gereğince ödenecek işgüçlüğü ve riski zammı ve diğer özlük ve sosyal haklar
dan 657 sayılı Kanunun kapsamına giren kurumlar memurları için tesbit edilecek esas ve miktar 
üzerinden faydalandırılabilirler. 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanunun ek geçici 1, 6, 8, 10, 11, 18, 16, 17 ve 18 nci mad
deleri uyarınca yapılacak intibaklarda, personel n Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihteki hukukî durumları esas alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 23. — Bu kanunun uygulanmasında yeterli hüküm ollmaması dolayısiyle 
kesin bir şekilde halledilmesine imkân bulunmıyan durumları, kanunun benzer hükümlleri ile 
genel ilkelerini dikkate almak suretiyle çözümlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun 43 ncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 
100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ilâ 70 ara
sındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk uygulama yılında Bakan
lar Kurulunca tesbit edilir ve tesbit tarihini takibeden ay başından itibaren ödeme yapılmaya baş
lanır. Tesbit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi
sine sunulur. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekli
liklerini devam ettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kaza
nılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge tablosunda te
kabül ©den dereceler üzerinden intibakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 26. — Halen teşkilât kanunu ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için 
Genel Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili 
kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça lüzum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tâ
yin ve intibakları bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 27. — Ek geçici 2 ve 3 ncü maddeler uyarınca öğrenim derecelerine 
göre girebilecekleri derecenin daha aşağısında bir dereceye intibak ettirilenler sınıflarının giriş de
recesine yükseltilirler. Bunların esM derecelerinde geçirdikleri sürenin her yılı bir kademe ilerle
mesine esas olacak şekilde yeni derecelerimde dikkate alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 28. — 36 ncı maddenin genel hükümleri kısmının (e) fıkrasında söz 
konusu edilen Devlet memurlarından halen müfettiş, kaymakam, maliye hesap uzmanı, ban
kalar yeminli murakıbı unvanı taşıyanlar ile Dışişleri Bakanlığında sınavla seçilmesi şart koşu
lan bir göreve atanmış olanlardan halen işgal ettikleri kadro dereceleri 9 ncu dereceye 
karşılık gelenler 8 nci derecenin 1 nci kademesine intibak ettirilirler. Bunların eski derece
lerinde geçirdikleri süreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesinde ve derece yükseltilmesinde 
dikkate alınmaz. 
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EK GEÇİCİ MADDE 21. — Ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde yazılı kurum
lar personeline Devlet memurlarına ödenenler drında her hangi bir ödeme yapılamaz. 

Bu kanun kapsamı dışında kalan ve fakat aylıklarını bu kanuna göre alan kuruluşların per
soneli 89 ncu maddedeki ders görevi ücreti 147 nci maddedeki sözleşmeli personel ücreti, ders gö
revi ücreti, iş güçlüğü ve riski zammı, 176 ncı maddedeki ders ve konferans ücreti, 178 nci mad
dedeki fazla çalışma ücreti ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun VI ncı kısanımın sonuna 
eklenen ek madde gereğince ödenecek işgüçlüğü ve riski zammı ve diğer özlük ve sosyal haklar
dan 657 sayılı Kanunun kapsamına giren kurumlar memurları için tesbit edilecek esas ve miktar 
üzerinden faydalanidırılabilirler. 

EK GEÇİCİ MADDE 22. — Bu kanunun ek geçici 1 - 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 ve 18 nci mad
deleri uyarınca yapılacak intibaklarda, personelin Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihteki hukukî durumları esas alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 23. — Bu kanunun uygulanmasında yeterli hüküm olmaması dolayısiy-
le kesin bir şekilde halledilmesine imkân bulunmayan durumları, kanunun benzer hükümleri ile 
genel ilkelerini dMcate almak suretiyle çözümle ıeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Bakanlar Kurulu karariyle çözümlenen haller için en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet 
Meclisine gerekli kanun tasarısı sevk edilir; 

EK GEÇİCİ MADDE 24. — Bu kanunun 43 ncü maddesi uyarınca gösterge rakamlarına 50, 
100, 150 veya 200 rakamları eklenmek suretiyle hangi görevlere ödeme yapılacağı ve 50 ilâ 70 
arasındaki göstergelerin hangi memuriyetler için alınacağı, kanunun ilk uygulama yılında Bakan
lar Kurulunca tesbit edilir ve tesbit tarihini» takioeden ay başından itibaren ödeme yapılmaya baş
lanır. Tesbit edilen bu görevler 1971 yılı Bütçe Kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin bil
gisine sunulur. 

EK GEÇİCİ MADDE 25. — Yasama organı üyeleriyle dışardan atanan bakanlardan emekli
liklerini devam ettirenler, Yasama organından veya memuriyetten emekli olanların, kaza
nılmış haklarını teşkil eden emekli keseneklerine, esas olan derecelerine gösterge tablosunda te
kabül eden dereceler üzerinden intibakları yapılır ve emeklilikleri düzenlenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 26. — Halen teşkilât lıanumı ve kadroları bulunmıyan bakanlıklar için 
Cren'el Kadro Kanunu ile alınacak kadrolara, bu bakanlıklarda çalışıp kadroları bağlı ve ilgili 
kuruluşlarda bulunan personelden, bakanlıkça likum görülenlerin fiilen ifa ettikleri görevlere tâ
yin ve intibakları bu kanun hükümlerine göre yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 27. — Ek geçici 2 ve 3 ncü maddeler uyarınca öğrenim derecelerine 
gö^ girebilecekleri derecenin daha aşağısında bir dereceye intibak ettirilenler sınflarının giriş de
recesine yükseltilirler. Bunların eski derecelerinde geçirdikleri sürenin her yılı bir kademe ilerle
mesine esas olacak şekilde yeni derecelerinde dikkate alınır. 

EK GEÇİCİ MADDE 28. — 36 ncı maddenin genel hükümleri kısmının (e) fıkrasında söz 
konusu edilen Devlet memurlarından halen müfettiş, kaymakam, maliye hesap uzmanı, ban
kalar yeminli murakıbı unvanı taşıyanlar ile Dışişleri Bakanlığında sınavla seçilmesi şart ko
şulan bir göreve atanmış olanlardan halen işgal ettikleri kadro dereceleri 9 ncu dereceye karşı-
Lk gelenler 8 nci derecenin 1 nci kademesine intibak ettirilirler. Bunların eski derecelerinde ge
çirdikleri süreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesinde ve derece yükseltilmesinde dikkate 
plmmaz. 
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EK GEÇİCİ MADDE 29. — Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna 
girmeden önce kendi öğrenim dallarında doktora yapanlarla Devlet memurluğu sırasında 
ücretsiz izin almak suretiyle kendi öğrenim dallarında doktora yapmış olanlara intibaklarında 
bir derece yükselmesi uygulanır. Bu şekilde yapılmış doktora öğreniminin daha önce değerlendi
rilmemiş olması şarttır. y 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — Bu Kanunun ek geçici 9 ncu maddesinde yazılı kuramlardan özel 
kanunlarla kurulmuş ve sermayesinin % 60 mdan fazlası Hazineye aidolanlarm, mesleke özel 
yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan Genel Müdürlük Müfettiş yardımcılarının Devlet 
Personel Daiırlasince düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda ba
san göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu ka
nunun 9 l/e fıkrasında Bakanlık mlüfettişlerine tanınan haklardan faydalanırlar. Bu gibiler hak
kında ek geçici 29 ncu madde hükümleri de uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 31. — Kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu kanım kapsamı dışında 
kalıp da aylıklarını bu kanuna göre almakta olan ve bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12, 13 ve 14 ncü 
maddeleri kapsamıma giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolara, derece 
yükselmelerindeki süre (kaydı aranmaksızın tâyiısmcleki usule göre aşağıdaki derecelerden memur 
tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl, 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış olması veya yasama organı 
üyeliğinde 'bulunmuş olması ve tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış bulunması 
şafttır. 

EK GEÇİCİ MADDE 32. — «Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 
hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bâzı rnaddetarinin tadiline ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dâir» 2005 sayılı Kanuna dayanılarak Büt^e Kanununa bağlı «N» cetveli ile alman kadro
larda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunla değişiklik yapılıncaya kadar; bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 33. — Bu kanunun mali hükümlerimin yürürlüğe girdiği tarihle 23.2.197İ 
tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük, dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibakların sona 
erdirilmesine intizaren, bu kanunun yürürlüğünden önceki aylık tutarlarına göre hesabedilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 34. — Bu kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında T. C. Emekli Sandığıma tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve 
artış farkları dâhil) karşılık ve % 1 nisbetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tesbit 
edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isa
bet eden miktarlar T. C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 
1970 yılı Bütçe Kanununun 21 nci maddesi hükmü uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 35. — Evvelce, 36 ncı maddede yazılı genel idare sınıf mm 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da sonradan daha aşağı derecelerdeki görevlere ata
nanların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisabetmiş oldukları yukarı derecelerdeki aylıkları üze
rinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenil'. 
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EK GEÇİCİ MADDE 29. — Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna 
girmeden önce kendi meslek sahalarında doktora yapmış olanlardan bu öğrenimleri dolayısiyle 
kıdem almamış olanlarla, Devlet memurluğu sırarmda ücretsiz izin almak suretiyle kendi meslek 
sahalarında doktora yapmış olup ücretsiz izin süresince kıdemleri ilerlememiş olanlara, intibak
larımda bir denece yükselmesi uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — Bu kanunun ek geçici 9 ncu maddesinde yazılı kurumlardan özel 
kanunlarla' kurulmuş ve sermayesinin % 60 mdan fazlası Hâzineye aidolaniarm, mesleke özel ya
ri sma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan genel müdürlük- mtüfetitiş yardımcılarının Devlet 
Ffensonel Dâkıesinoe düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda 
basara göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında kendi özel kanunları çıkıncaya kadar bu ka
nununa A/c fıkrasında Bakanlık müfettişlerine taaıınan haklardan* faydalanırlar. Bu gibiler hak-
kmdtt" ek- geçici 28 nci madde hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 31. — Kendi özel kanunu arı çıkıncaya kadar bu kanun kapsamı dışında 
kalıp da aylıklarım bu kanuna göre almakta olan \ * bu kanunun ek geçici 6, 9, 10, 12,13 ve 14 ncü 
maddeleri kaplamına giren kurumlarda, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü.derecelerindeki kadrolara, de
rece yükselmelerinıdeki süre kaydı aranmaksızın tâyinindeki usule göre aşağıdaki derecelerden 
mâmur tâyini caizdir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için, memurun en az 10 yıl, 13 . 12 . 1960 tarihli 
ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda çalışmış olması veya yasama organı 
üyeliğjaıde bulunmuş olması, ve tâyin olunacağı görev için gerekli nitelikleri kazanmış, bulunması 
şarttır. 

EK GEÇİCİ MADDE 32. — «Maarif Vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları 
hakkındaki 1838 numaralı Kanunun bâzı maddelerinin tadüme ve bu kanuna bâzı hükümler ilâ
vesine dair» 2005 sayılı Kanuna dayanılarak Bütçe Kanununa bağlı «N» cetveli ile alınan kad
rolarda istihdam olunanlar hakkında, 2005 sayılı Kanunda değişiklik yapılıncaya kadar; bu ka
nun. hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ? MADDE 33. — Bu kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında bağlanacak emekli, malûllük, dul ve yetim aylıkları, yapılacak intibakların sona 
epfcâlahBain© intizarın, bu kanunun yüriirlüğür.cien önceki aylık1 tutarlarına göre hembedilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 34. — Bu kanunun malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihle 28.2.1971 
tarihi arasında T. C. Emekli Sandığına tabi iştirakçilerden alınacak kesenek, (giriş aidatı ve 
artış. farkları dâhil) karşılık ve % 1 niısbetindeki ek karşılıklar yeni tutarlar üzerinden tesbit 
edilmekle beraber, bunlardan eski aylık tutarlarına veya emekli keseneğine esas aylıklara isabet 
eden miktarlar T. C. Emekli Sandığına gönderilir. Sandığa ödenmiyecek miktarlar hakkında 
1970 yılı Bütçe Kanununun 21' nci maddesi hükmü uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 35. — Evvelce, 36 nci maddede yazılı genel idare sınıfının 1, 2, 3 ve 4 ncü 
derecelerindeki görevlerde bulunmuş olup da sonradan daha aşağı derecelerdeki görevlere ata
nanların, emeklilik kesenekleri evvelce iktisabetmiş oldukları yukarı derecelerdeki aylıkları üze
rinden kesilir ve emeklilikleri bu derecelerden düzenlenir. 

EK GEÇİCİ MADDE 36. — Bu kanunun ek geçici 2 nci ve 3 ncü maddeleri uyarınca Devlet 
memurluğuna intibak ettirileceklere Devlet memuriyetine girişte yüksek okul mezunu olmayıp da 
memuriyet sırasında yüksek öğrenim görenlerden dört yıldan az sureli yüksek öğrenimi başarı ile 
tamamlıyanlara 1, dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi başarı ile tamamlıyanlara 2 ka
deme ilerlemesi verilir. 
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MADDE 93. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üç fıkra eklenmiştir : 

b) 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 30.6.1939 tarih ve 3656 sayılı, 28 .2.1959 tarih ve 7244 
sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra yürür
lüğe giren teşkilât kanunları ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memur
larının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, 
ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenliyen 
hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten 
kalkar. 

c) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda hangi hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca sözleşme ile yürütülmesine devam olun&cağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulun
ca tesbit olunur. 

d) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır. 
e) 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanunun 17 ve 19 ncu maddeleri, 12 . 10 . 1960 ta

rihli ve 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddeleri hükümleri 
saklıdır. 

Hizmet sözleşmeleri, Bakanlar Kurulu kararı ile yapılır. 

MADDE 94. — Bu kanunun ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel Dairesi bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse 
©dilen bütün kurumlarda organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli 
bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile ödenek taleplerinin uzun vadeli plân ve program
lara dayanması şarttır. 

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe uz
manı ve Devlet Personel Dairesine Devlet Personel uzmanı kadroları verilir. 

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talepleri 
ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidirler. 

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrın tılan görev ve çalışma yönetmelikleri ile düzen
lenir. 

MADDE 95. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürürlüğe girmesi : 
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel Kad

ro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı ka
nunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.) 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1 . 3 . 1970 
tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay 
başından itibaren uygulanır. Ancak; 1 . 3 . 1970 ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden aybaşına kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır : 

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve 
bu kanun hükümlerine göre yapılan intibak sonucunda tesbit edilen yeni derece ve kademe aylığı 
ile, 1 . 3 , 1970 tarihinden bu tarihe kadar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas olan aslî 
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EK GEÇİCİ MADDE 37. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce burslu olarak öğrenim 
yapmak veya bilgi, görgü, ihtisaslarını artırmak veya incelemelerde bulunmak üzere yurt dışına 
çıkmış Devlet memurları ile burslu olarak yurt dışında öğrenim yapmaları kurumlan ve ilgili 
yabancı ülkenin görevli kuruluşu arasında kararlaştırılmış olanlara, yurt dışındaki öğrenimleri 
süresince aylık ve ücretleri, bu kanunla yürürlük en kaldırılan hükümlerle tesbit edilmiş tutarlar 
üzerinden kendilerine ödenir. 

MADDE 91. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 237 nci maddesinin (b) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye üç fıkra eklenmiştir : 

b) 20 . 6 . 1927 tarih ve 1108 sayılı, 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı, 28 . 2 . 1959 tarih 
ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve ta [illeri, 23 Temmuz 1965 tarihinden evvel ve sonra 
yürürlüğe giren teşkilât kanunları ile diğer ka lunlarm bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet 
memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, ata ima ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmele
rini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylık'arını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzen -
liyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüce girdiği ayın son gününden itibaren yürürlük
ten: kaükar. 

c) Ancak, Atom Enerjisi Komisyonunda han ;;i hizmetlerin 234 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca sözleşme ile yürütülmesine devam olunacağı Atom Enerjisi Komisyonunun teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle Bakanlar Kurulun
ca tesbit olunur. 

d) 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu hükümleri saklıdır. 
e) 30 . 9 . 1960 tarihli ve 91 sayılı Kanun m 17 ve 19 ncu maddeleri, 12 . 10 . 1960 ta

rihli ve 99 sayılı Kanunun 1 nci maddesi, 933 sayılı Kanunun 4 ve 8 nci maddeleri hükümleri 
saklıdır. 

Hizmet sözleşmesi esasları Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit olunur. 

MADDE 92. — Bu kanunun ve diğer personel kanunlarının uygulanması için Maliye Bakanlığı 
ve Devlet Personel Dairesi bu kanunlar kapsamına giren kurumlarla Devlet bütçesinden finanse 
edilen bütün kurumlarda organizasyon ve metot araştırmaları, kadro analizleri ve diğer gerekli 
bütün incelemeleri yaparlar. Kadro talepleri ile i denek taleplerinin uzun vadeli plân ve program
lara dayanması şarttır. 

Bu fonksiyonları yürütmek için Genel Kadro Kanunu ile Maliye Bakanlığına Devlet bütçe uz
manı ve Devlet Personel Dairesine Devlet Personel uzmanı kadroları verilir. 

Devlet bütçe uzmanları ile Devlet personel uzmanları, kurumlarda, kadro ve ödenek talepleri 
ile ilişkili her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik etmeye yetkilidirler. 

Diğer hususlar ve çalışma metotlarının ayrın tılan görev ve çalışma yönetmelikleri ile düzen
lenir. 

MADDE 93. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun yürülüğe girmesi : 
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun halen yürürlükte olmıyan hükümleri Genel Kad

ro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takübeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. (Aynı ka
nunun geçici 20 nci maddesi hükmü saklıdır.) 

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hükümleri 1 . 3 . 1970 
tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden ay 
başından itibaren uygulanır. Ancak; 1 . 3 . 1970 ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihi takibeden aybaşma kadar geçen süre için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

1. Her memurun Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihteki durumu itibariyle ve 
bu kanun hükümlerine göre yapılan intibak sonucunda tesbit edilen yeni derece ve kademe aylığı 
ile, 1 . 3 . 1970 tarihinden bu tarihe kadar, bu kanuna göre yapılacak intibaka esas olan aslî 
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görevinden dolayı ve kaldırılan hükümlere göre ödenen aylık, ücret, 4/10195 sayılı Kararname 
hükümlerine göre ödenen yevmiye, işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi ödemeler arasındaki fark 
tesbit edilir ve bu fark Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre içinde ve tesbit edilecek usule gö
re kendilerine ödenir. (Ek görev ücreti, vekâlet ücreti, fazla mesai ücreti ve 6245 sayılı Kanuna 
göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alınmaz.) 

2. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takLbeden aybaşına 
kadarki süre zarfında durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak 
yapılacak gerekli intibak sonunda tesbit edilecek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde ödenir. 

3. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı talebeden aybaşına 
kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ay-
rıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 1 nci fıkra 
hükümlerine göre tesbit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

Bu kanun kapsamı dışında kalmakla beraber ek geçici maddelerle aylık ve ücretleri ted
vin edilen kurumlar personeline, bu kanun hükümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin baş
langıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da yukardaki (B) bendi hükümleri uygulanır. 

C) Genel bütçeye dâhil olup da Genel Kadro Kanunu ile ilişkisi bulunmıyan kurumlarda B57 
sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılacak her türlü ödemelerle ilgili hükümler 1.3.1970 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde 
söz konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü maddeleri 
ile ek geçici 24 ncü maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 malî 
yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hük
mü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur. 

F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşına kadar 1108 sayılı 
Maaş Kanununun değişik 13 ncü maddesinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 
5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede 
yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde resmî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yata
rak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretleri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze gi
derleri kurumlarınca karşılanır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 o .1 i;ci ek) 
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görevinden dolayı ve kaldırılan hükümlere göre ödaaen -aylık, oiciîfet, ı4/10î95~sa3alıî4Eawıaıame 
hükümlerine göre ödenen yevmiye, işçi yevmiyesi, tazminat, ödenek gibi ödemeler arasındaki fark 
tesbit edilir ve bu fark Bakanlar Kurulunca belirtilecek süre İçinde ve tesbit edilecek uaule ^gö
re kendilerine ödenir. (Ek görev ücreti, vekâlet ücreti; fazla inesai ücreti ve* 6245 sayllr Kanuna 
göre yapılan ödemeler bu mahsupta dikkate alın naz.) 

2. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşına 
kadarkisüre zarf mda durumlarında değişiklik olan memurlara bu değişiklik dikkate alınarak 
yapılacak gerekli intibak sonunda tesbit edilecek fark 1 nci fıkra esasları dairesinde ödenir. 

3. 1 . 3 . 1970 tarihi ile Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayı takibeden aybaşına 
kadarki, süre içinde her ne şekilde olursa clsun görevinden ayrılan veya ölenlerin, görevden ay
rıldıkları veya öldükleri tarihteki durumlarına göre yapılacak intibak sonucunda 1 nci fıkra 
hükümlerine göre tesbit edilecek fark kendilerine veya kanuni mirasçılarına ödenir. 

Bu kanun kapsamı dışında kalmakla beraber ek -geçici maddelerle aylık ve ücretleri ted
vin edilen kurumlar personeline, bu kanun hükümlerine göre yapılacak aylık ödemelerinin baş
langıç tarihi ve ödeme şekli hakkında da yukardaki (B) bendi hükümleri uygulanır. 

C) Genel bütçeye dâhil olup da Genel Kadro Kanunu ile ilişkisi bulunmıyan kurumlarda 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılacak her türlü ödemelerle ilgili hükümler 1.3.1970 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

D) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 188, 189 ve 193 ncü maddeleri, bu maddelerde 
söz konusu kanunların yürürlüğe konulduğu tarihte aynı kanunun geçici 3 ve 4 ncü maddeleri 
ile ek geçici 23 ncü maddesi bu kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

E) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 199, 202 ve 207 nci maddeleri 1970 malî 
yılında uygulanmaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci maddesi hük
mü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 5504 sayılı 
Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur. 

F) Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşına kadar 1108 sayılı 
Maaş Kanununun değişik 13 ncü maddesinde yazılı yıllık 15 günlük izin, hizmet süresi 
5 yıldan az olanlar için 20 gün, ve fazla olanlar için 30 gün olarak uygulanır. Yine bu maddede 
yazılı iki aylık sıhhi izin süresi içinde resmî tabipler tarafından gösterilen lüzum üzerine yata
rak veya ayakta tedavi edilenlerin tedavi ücretbri ve tedavi edilmekte iken ölenlerin cenaze gi
derleri kurumlarınca karşılanır. 

MADDE 94. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 232 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 232. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çahşan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmiyeli 
personel hakkında Türk Silâhlı Kuvvetleri iç Ilizmet Kanunu ve Yönetmeliğinin, Askerî Man-
kemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ve bunlar hakkında halen yürürlükte bulunan 
diğer mevzuatın uygulanmasını sağlama bakımından bu kanunda açıklanan, 

Yer değiştirme suretiyle atamaya dair 72 nci madde, 
Çalışma saatleri hakkındaki 99 ncu madde, 
Günlük çalışma saatlerinin tesbiti hakkındaki 100 ncü madde, 
Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tesbiti hakkındaki 

101 nci madde, 
Görevden uzaklaştırmaya yetkilileri sayan 138 nci madde, 
Hükümleri uygulanmaz. 

Millet Meclisi (Ö. Sayısı : 2ûÖj e; 1; mi * ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 96. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 97. — Bu kanunun Yasama Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi başkanları, diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

MADDE 95. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 96. — Bu kanun Yasama Meclisleri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi başkanları diğer hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği 1 No. cetvel 'C. iSenatosunca aynen kabul e<Mlmiştir.) 

Millet Meclisi (S. ayısı : 200 e 1 nci ek) 



(BÜTÇE PLÂN KO'MISYONUNUN GE NEL KURULA SUNUŞLARI 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3, — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Benimsenmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Benimsenmiştir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir . 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 13. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Benimsenmiştir. 

MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 18. — Kesinleşmiştir. 

MADD7 19. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 22. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 23. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 25. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 26. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 27. — Benimsenmiştir. 

MADDE 28. — Benimsenmiştir. 

MADDE 29. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 30. — Benimsenmiştir. 

MADDE 31. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 32. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 33. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 34. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 35. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 36. — Benimsenmiştir. 

MADDE 37. — Benimsenmiştir. 

MADDE 38. — Benimsenmiştir. 

MADDE 39. — Benimsenmiştir. 

MADDE 40. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 41. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 42. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 43. — Benimsenmiştir. 

MADDE 44. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 45. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 46. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 47. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 48. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 49. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 50. — Benimsenmiştir. 

MADDE 51. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 52. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 53. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 54. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 55. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 56. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 57. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 58. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 59. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 60. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 61. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 62. — Benimsenmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 
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MADDE 63. — 63 ncü maddenin metinden 
çıkarılması benimsenmiştir. 

MADDE 63. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 64. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 65. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 66. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 67. — Benimsenmiştir. 

MADDE 68. — Benimsenmiştir. 

MADDE 69. — Benimsenmiştir. 

MADDE 70. — Benimsenmiştir. 

MADDE 71. — Benimsenmişir. 

MADDE 72. — Benimsenmiştir. 

MADDE 73. — Benimsenmiştir. 

MADDE 74. — Benimsenmiştir. 

MADDE 75. — Benimsenmiştir. 

MADDE 76. — Benimsenmiştir. 

MADDE 77. — 77 nci maddenin metinden-
den çıkarılması benimsenmiştir. 

MADDE 77. — Benimsenmiştir. 

MADDE 78. — Benimsenmiştir. 

MADDE 79. — Benimsenmiştir. 

MADDE 80. — Benimsenmiştir. 

MADDE 81. — Benimsenmiştir. 

MADDE 82. — Benimsenmiştir. 

MADDE 83. — Benimsenmiştir. 

MADDE 84. — Benimsenmiştir. 

MADDE 85. — Benimsenmiştir. 

MADDE 86. — Benimsenmiştir. 

MADDE 87. — Benimsenmiştir. 

MADDE 88. — Benimsenmiştir. 

MADDE 89. — Benimsenmiştir. 

MADDE 90. — Benimsenmiştir. 

MADDE 91. — Benimsenmiştir. 

MADDE 92. — Benimsenmiştir. 

MADDE 93. — Benimsenmiştir. 

MADDE 94. — Cumhuriyet Senatosunca 
ilâve edilen madde benimsenmiştir. 

MADDE 95. — Benimsenmiştir. 

MADDE 96. — Benimsenmiştir. 

CETVEL 

(1) No. lu cetvel kesinleşmiştir. 

..>... tsa-cı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 200 e 1 nci ek) 





Dönem : 3 
Toplantı : 1 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 0 0 © 2 n C İ e ^ 

657 sayılı Devlet Memurları kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine ve bu kanun kapsa
mı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun 
tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez ve 57 arkadaşı
nın 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Devlet memurları kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerinin kaldın) ması hakkında kanun teklifinin 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsen-
miyen metni hakkında Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (Millet Mec

lisi: 1/331, 2 /279; Cumhuriyet Senatosu : 1/1132) 

Cumhuriyet Senatosu ve MiMet Meclisi Plân komisyonlarımdan seçilen 6 şar üyeden kurulu Karma 
Komisyon raporu 

MÎLLET M E Ö L M BAŞKANLIĞINA 

Karma Komisyonumuz Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu metinlerini inceliyerek 9 ncu 
maddede sağlık hizmetleri bölümünde (e) bendinden sonraki fıkra ile alâkalı olarak, ilişik deği
şikliğin yapılmasına oy çokluğu ile karar vermiştir. 

Karma Komisyon. Başkanı 
Rize 

E. Y. Akçal 

Bolu 
K. Demir 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Sözcü 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

îötanfbul 
L. Yurdoğhı 

Manisa 
0. Karaosmarıoğlu 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Kâtip 
Ankara 
/. Yetiş 

Ankara 
Y. Köker 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 



MİLLET MEOLİKİNİN K Al JUL ETTİ fil 
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MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşa
ğıda gösterilmiştir. 

î - genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 

yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören 
ve bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara gir-
nıiyen Devlet memurları genel idare sınıfını 
teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 

ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
11 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olan
lar 15 nci derecenin ilk kademesinden işa baş
larlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
clerecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 
nci derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

II - Teknik hizmetler smıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 

meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve 
mer'i hükümlere göre yüksek mühendis, mühen
dis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, 
teknik öğretmen okullarından mezun olup da 
öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde 
çalışanlar 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sa
yılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, 
fen memuru, tekniker, teknisyen ve emsali tek
nik unvanlara sahüboktp en az orta derecede 
mesleki tahsil görmüş bulunanlar teknik, hizmet
ler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim göron 

lor 14 ncü derecenin ilk kademesinden i o e bac; 

},{. Meclisi (S. £ 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ (METİN 

MADDE 9. — 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda 
çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağı
da gösterilmiştir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda 

yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören 
ve bu kanunla tedbit edilen diğer sınıflara gir-
miyen Devlet memurları genel idare sınıfını 
teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul ve dengi okullar mezunları 16 

ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
11 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

:b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olan
lar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 
derecenin ilk kademesinden iş başlarlar ve 5 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu dere
cenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

II - Teknik hizmetler smıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda 

meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve 
mer'i. hükümlere göre yüksek mühendis, mühen
dis, yüksek mimar, mimar, jeolog, (kimyager, 
teknik öğretmen okullarından mezun olup da 
öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde 
çalışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarihli 1177 sa
yılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen 
memuru, tekniker, teknisyen ve emsali teknik 
unvanlara sahibolup en az orta derecede mes
lekî tahsil görmüş bulunanlar teknik hizmetler 
sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta ." 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 

14 ncü derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
hyı.-jı : "JÜO e 2 uei Ek) 
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MADDE 9. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de-
£İ3tirilmiştir : 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan Devlet memurlarının sınıfları aşağıda 
gösterilmiş tir. 

I - Genel idare hizmetleri sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yö::3iim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve 

bu kanunla tesbit edilen diğer sınıflara girmiyen Devlet memurları genel idare sınıfını teşkil eder. 
Bu sınıfta : 
a) İlkokul ve dengi okullar mezunları 16 ncı derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi okullar mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlar

lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi okullar mezunları 13 ncü 'derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) Yüksek öğrenim görenler 10 ncu derecenin ilik kademesinden işe başlarlar ve 1 nci dere

cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
II - Teknik hizmetler sınıfı : 
Bu kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer'i 

hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, kimyager, teknik öğ
retmen okullarından mezun olup da öğretmenlik mesleki dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 
S437 ve 9 . 5 . 1989 tarihli 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi sayılanlar, fen memuru, tek
niker, teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahil olup en az orta derecede meslekî tahsil görmüş 
bulunanlar teknik hizmetler sınıfını teşkil eder. 

Bu sınıfta : 
a) Ortaokul dengi teknik öğrenim görenler 14 ncü derecenin Ok kademesinden işe başlar ve 

9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 

5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar ile 3437 sayılı Kanuna göre 

tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci derenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yük;,.'>. tekniker yetiştiren okullardan mezun olanlar 
10 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlardan müh'iıdis ve mimar sıfatını almış olanlar 10 ncu de
recenin 3 ncü kademesinden işe başlarlar ve 1 nci eterecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğrenin yapmış olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kademe
sinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kaden esine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenlerden Devlet memurluğuna girmeden önce yurt içinde 
vsîya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek isti-
yenlerin telknik htametüerde geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 057 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında sayılan müesseselerde geçen müddetin ta
mamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir 
kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı geçe
mez. Ve başlka bir sınıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 
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lar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

b) Lise dengi teknik öğrenim görenler 12 
nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren 
Okullardan mezun olanlar ile 3137 ve 9.5.1969 
tarihli 1177 sayılı kanunlara göre tütün ekspe
ri yetiştiren okullardan mezun olanlar 11 nci 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
4 ncü derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile 
yüksek tekniker yetiştiren okullardan mezun 
olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, 
bunlardan mühendis ve mimar sıfatını almış 
olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğ
renim yapmış olanlar 9 ncu derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenler
den Devlet memurluğuna girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest 
olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa 
edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu iş
lerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine 
girmek istiyenlerin teknik hizmetlerde geçen 
süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 87 nci maddesinin 
a, b, c ve ç fıkralarında sayılan müesseselerde 
geçen müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 
3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu 
sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her 
v<2 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şe
kilde değerlendirilir. 

(Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçmez. Ve başka bir sınıftaki göreve atanma
da kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına tabi görevlerde bulun
muş olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 

(Cumhuriyet 'Senatosunun kabul ettiği metin) 

ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

ib) Lise dengi teknik öğrenim görenler 12 
nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

c) Fen memuru ve tekniker yetiştiren okul
lardan mezun olanlar ile 3437 sayılı Kanuna gö
re tütün eksperi yetiştiren okullardan mezun 
olanlar 11 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

d) Yüksek öğrenim görmüş olanlar ile yük
sek tekniker yetiştiren okullardan mezun olan
lar 10 ncu derecenin ilk kademesinden, bunlar
dan mühendis ve mimar sıfatını almış olanlar 
10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek teknik öğre
nim yapmış olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kade
mesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki (d) ve (e) fıkralarına girenler
den Devlet memurluğuna girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest 
c.Oarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa 
edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu 
işlerde çalışarak veniden Devlet memuriyetine 
girmek istiyenlerin teknik hizmetlerde geçen 
süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 87 nci maddesinin 
a, b, c ve ç fıkralarında sayılan müesseselerde 
geçen müddetin tamamı ve geri kalan sürenin 
3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak 
bu sürelerin her yıl bir kademe ilerlemesi ve 
ter üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak 
şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı sü
resinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez. Ve başka bir sınıftaki göreve atan
mada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış haklan saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durunılanna göre 
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Ancak, T. C. Emekfli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olan
ların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükse
lebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

III - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 

tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi Devlet Memurları ile bu hizmet sahasında çalışan 
yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmet mütehassısı, 
bioloğlar, psikologlar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe, hemşire, 
köy ebesi, hemşire yardımcısı (Fizik tedavi, lâbo -aıtuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen teknisyen
leri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık memuru, sağlık savaş 
memuru, hayvan sağlık memuru ve benzerleri sağlık personellini kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci derece

nin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesinden 

işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci 

derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
d) 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden 

4 yıl süreli yüksek öğrenim görmüş olanlar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden işe başlarlar ve 
1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim görmüş olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kademesin
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hizmetine girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 
mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıl
dıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden Devlet memuriyetine girmek istiyenlerin sağlık hizmet
lerinde geçen süresinden Devlet hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 87 nci 
maddesinin a, b, c ve ç fıkralarında zikredilen müesseselerde geçen müddetin tamamı ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 196 ncı maddesinde belirtilen şekilde tesbit edilecek mahrumiyet 
bölgelerinde en az üç yıl çalışanların veya çalışacak olanların müddetinin tamamı ve geri kaüan 
sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerle
mesi ve her üç yılı bir derece yükseltilmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı ge
çemez ve başka bir sıriıftaki göreve atanmada kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olan
ların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükse
lebilecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen 

öğretmenleri kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) özel Kanununa göre ilkokul öğretmenliği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk ka

demesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 
b) özel kanunlarına göre gerek orta dereceli ve gerekse yüksek dereceli öğretim mües-
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yükselebilecekleri derecenin son kademe aylı
ğını geçemez. 

III - iSağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağ
lığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan 
tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi 
Devlet Memurları ile bu hizmet sahasında çalı
şan yüksek öğrenim görmüş eibe, hemşire, sağlık 
memuru, sosyal hizmet mütehassısı, biologlar, 
psikologlar, diyetçiler, sağlık mühendisi, sağ
lık fizikçisi, .sağhlk idarecisi ile ebe, hemşire, köy 
ebesi, hemşire yardımcısı (Fizik tedavi, lâbo-
ratuvar, eczacı, diş, anestezi, röntgen teknis
yenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum 
sağlığı teknisyeni dâhil) sağlık memuru, sağlık 
savaş memuru ve benzerleri sağlık personelini 
(kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin 

ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından 
mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kade
mesine kadar yüksele/bilirler. 

e) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

d) 4 yıl ve daha az süreli yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar, ve 1 nci derecenin son ka
demesine kadar vükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazîıa yüksek öğrenim gör
müş alanlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesi
ne kadar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet hiz
metine girmeden önce yurt içinde veya yurt 
dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî 
leya özel müesseselerde ifa edenlerle memuri
yetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışılarak 
\eniden Devlet memuriyetine girmek istiyenle-
:*in sağlık hizmetlerinde geçen süresinden Devlet 
hizmetinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 87 nci maddesinin a, b, c ve ç fıkra
larında zikredilen müesseselerde geçen müdde

t l i m hm ray et ^Senatosunun kabul ettiği metin) 

yükselebilecekleri derecenin son kademe aylığını 
{''GcCmez. 

ÎII - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık 
hizmetleri sınıfı : 

iBu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağ
lığı dâhil) meslekî eğitim görerek yetişmiş 
elan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim 
gibi Devlet Memurları ile bu hizmet sahasında 
çalışan yüksek öğrenim göraıüş fizikoterapist 
ebe, hemşire, sağlık memura, sosyal hizmet mü-
•̂ •hasisısı, biologlar, psikologlar, diyetçiler, sağ
lık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi 
ik: ebe, hemşire, köy ebesi, hemşire yardımcısı 
(Fizik tedavi, lâboratuvar, eczacı, diş, anestezi, 
v( ntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağ-
I'ğı ve toplum sağlığı teknisyeni dâhil) sağ
lık memuru, sağlık-savaş memuru, hayvan sağ-
ı.'l mamuru ve benzerleri sağlık personelini kap
sar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 15 nci derecenin 

ilk kademesinden işe başlarlar ve 11 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Ortaokul ve dengi sağlık okullarından 
mezun olanlar 14 ncü derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

c) Lise ve dengi öğrenim görenler 12 nci 
derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve 
5 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

d) 4 yıldan daha az süreli yüksek öğrenim 
görmüş olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesin
den, 4 yıl süreli yüksek öğrenim görmüş olan
lar 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinden ise 
başlarlar, ve 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

e) 5 yıl ve daha fazla yüksek öğrenim gör
müş olanlar 9 ncu derecenin 3 ncü kademesin-
den işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

Yukardaki fıkralara girenlerden Devlet 
hizmetine girmeden önce yurt içinde veya yurt 
dışında mesleklerini serbest olarak veya bu ka
nana tabi olmıyan müesseselerde ifa edenlerle 
memuriyetten ayrıldıktan sonra bu şekilde ça
lışarak tekrar Devlet memuriyetine girenlerin 
b \ hizmetlerde geçirdikleri sürelerin 3/4 ü (196 
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seselerinde öğretim görevi yapmak niteliğini taşıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

e) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğretim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 10 
ncu derecenin 1 nci kademesinden işe başlarlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, doçentler 
5 nci derecenin ve profesörler 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve 

kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin son 

kademesine kadar yükselebilirler. 
VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî 

görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 
Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlardan kayyımlar 16 nci derecenin ilk kademesinden, imam - hatip

ler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve bunlardan kayyımlar 11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler ve Kur'an kursu 
öğretmenleri 10 ncu derecenin, vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

b) İmam - hatip okulunun 1 nci devresini bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 4 ncü 
kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) tmam - hatip okulunun 2 nci devresini bi'irmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fakültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kaiemesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, 

polis müfettişi, emniyet âmiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet 
mensubu Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) İlkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesin

den işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci, komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, emni
yet müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci derecelin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son kademeline, komiser muavinleri, komiserler, başkomiser
ler, emniyet müfettişleri, polis müfettişleri ve em liyet âmirleri 6 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu dere^snin ilk kademesinden işe başlarlar ve bunlardan 
polisler 7 nci, komiser muavinleri ve komiserler 8 nci, başkomiserler, emniyet müfettişleri, polis 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış 
emniyet mensupları 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VIII - Yardımcı hizmetler sınıf ı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamafk müracaat 

sahiplerini karşılamak ve yol göstermek hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerin
de çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmalı, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi 
kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya 
kurumlarda koruma ve muhafaza hikmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde 
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tJn tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı 
iMemuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her 
yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı bir de
rece yükselmesine esas olacak şekilde değerlen
dirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı şu
lesinden sadece özel sektörde geç&a. süre 12 yılı 
geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanmada 
kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar Kanunlarına talbi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intılbak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
yükseleibilecekıleri derecenin son kademe aylı
ğını geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurum

larda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendi
rilen öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) özel Kanununa göre ilkokul öğretmen

liği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

b) özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi ve gerekse yüksek dereceli öğretim mües
seselerinde öğretim görevi yapmak niteliğini 
taşıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğ
retim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 
10 ncu derecenin 1 nci kademesinden işe baş
larlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, do
çentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına 

göre Avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı 
ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetki
sini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre 

(Cumhuriyet 'Senatosunun kabul ettiği metin) 

nci maddede belirtilen şekilde tesbit edilecek 
mahrumiyet bölgelerinde en az üç yıl çalışa
cak olanların tamamı) memuriyette geçmiş sa
yılarak her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç 
yjlı bir derece yükselmesine esas olacak şekil
de değerlendirilir. 

Bu şekilde değerlendirilecek hizmet yılı süre
cinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı 
geçemez ve başka bir sınıftaki göreve atanma
da kazanılmış hak sayılmaz. 

Ancak, T. 0. Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş 
olanların kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin gi
recekleri dereceler öğrenim durumlarına göre 
j-i:kıselebilece!kleri derecenin son kademe aylığını 
geçemez. 

IV - Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurum

larda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendi
rilen öğretmenleri kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) özel Kanununa göre ilkokul öğretmeli

ği niteliğini taşıyanlar 12 nci derecenin ilk ka
demesinden işe başlarlar ve 4 ncü derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) özel kanunlarına göre gerek orta dere
celi ve gerekse yüksek dereceli öğretim müesse
selerinde öğretim görevi yapmak niteliğini ta
şıyanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe 
başlarlar ve 1 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilirler. 

c) Üniversiteler dışında kalan yüksek öğ
retim müesseselerinde öğretim görevi yapanlar 
10 ncu derecenin 1 nci kademesinden işe baş
larlar, bunlardan asistanlar 6 nci derecenin, do
çentler 5 nci derecenin ve profesörler 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

V - Avukatlık hizmetleri sınıfı : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına 

göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı 
ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yetki
sini haiz olan Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfa girecekler, 10 ncu derecenin 3 ncü 
kademesinde işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

M. Meclisi (S. Sayısı : '200 e 2 nci Ek) 
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i (Karma Komisyionun kabul ettiği metin) 

her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yar
dımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin (e) bendinde tanımlananların dı
şında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 ncı derecenin ilk kademesinden başlar ve 11 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
A) 
a) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların dengi okulları bitirdikten sonra, memuriyete girmeden 

önce bir üst seviyede öğrenim sayılmıyan meslekî Öğrenim görenlere bu öğrenimlerini başarı ile 
tamamladıkları her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

(b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin başariyle tamamladıkları her öğrenim yılı için bir ka
deme ilerlemesi Tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallannda doktora yapanlara bir 
derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara bir, 
tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora yapanlara iki kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek öğre
nim gerektiren yüksek okullardan mezun olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı için bir 
kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 yıldan fazla yük
sek öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezun olanların 5 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı için 
jbir kademe ilerlemesi uygulanır. 

e) Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman; bakanlık müfettiş yardım
cıları, maiyet memurları, dışişleri meslek memurları, maliye hesap uzman yardımcıları ve banka
lar yeminli murakıp yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeterlik 
sınavında basan göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıplığa, dışişleri 
meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart koşulan bir dereceye atan
madan esnasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklannda ayrıca bir derece yükselmesi uygu
lanır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamam-
lıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş 
kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 68 nci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı 
aranmaksızın bu derecedeki görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin (b) ve (c) bendlerindeki hü
kümler saklıdır. 

g) Sınıflann giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlıyanlarla yukanki (a), (b), (c), 
ve (d) fıkralan uyannca kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine teka
bül eden süreleri 68 nci maddede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin he
sabında aynca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplanndan Yasama Meclislerinde asli ve 

sürekli görevlerde bulunanlann kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük haklannın 
kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlanna aittir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 200 e 2 nci Ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve 
dinî görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 
11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler 
ve Kur'an kursu öğretmenleri 10 ncu derecenin, 
vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kademe
sine kadar yükselebilirler. 

b) imam - hatip okulunun 1 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 
4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu de
recenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) imam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fa
kültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komi

ser muavini, komiser, başkomiser, emniyet mü
fettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri ve emni
yet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazan
mış emniyet mensubu Devlet memurlarını kap
sar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 14 ncü, orta

okul mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kade
mesinden işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 
nci, komiser muavinleri, komiserler, başkomi
serler, emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri 
7 nci derecenin son kademesine kadar yüksele
bilirler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olanlar 
12 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar 
ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son kade
mesine, komiser muavinleri, komiserler, başko
miserler, emniyet müfettişleri, polis müfettişle
ri ve emniyet âmirleri 6 ncı derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu de
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bun-
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I (Cumhuriyet Senatosunun İcaibul ettiği metin) 

VI - Din hizmetleri sınıfı : 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre 

çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve 
dinî görev yapan Devlet memurlarını kapsar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlardan kayyımlar 

16 ncı derecenin ilk kademesinden, imam - ha
tipler, müezzinler, Kur'an kursu öğretmenleri, 
vaiz ve müftüler 15 nci derecenin ilk kademe
sinden işe başlarlar ve bunlardan kayyımlar 
11 nci derecenin, imam - hatipler, müezzinler 
ve Kur'an kursu öğretmenleri 10 ncu derece
nin, vaiz ve müftüler 7 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselebilirler. 

b) imam - hatip okulunun 1 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 15 nci derecenin 
4 ncü kademesinden işe başlarlar ve 9 ncu dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

c) İmam - hatip okulunun 2 nci devresini 
bitirmiş olan imam - hatipler 13 ncü derecenin 
ilk kademesinden işe başlarlar ve 5 nci derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

d) Dinî eğitim veren yüksek okul veya fa
kültelerden mezun olanlar 10 ncu derecenin ilk 
kademesinden işe başlarlar ve 1 nci derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler. 

VII - Emniyet hizmetleri sınıfı : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komi

ser muavini, komiser, başkomiser, emniyet mü
fettişi, polis müfettişi, emniyet âmiri ve emni

yet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazan
mış emniyet mensubu Devlet memurlarını kap
sar. 

Bu sınıfta : 
a) ilkokul mezunu olanlar 14 ncü, ortaokul 

mezunu olanlar 13 ncü derecenin ilk kademesin
den işe başlarlar ve bunlardan polisler 8 nci, 
komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, 
emniyet müfettişleri ve emniyet âmirleri 7 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilir
ler. 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olan
lar 12 nci derecenin ilk kademesinden işe baş
larlar ve bunlardan polisler 7 nci derecenin son 
kademesine, komiser muavinleri, komiserler, 
başkomiserler, emniyet müfettişleri, polis mü
fettişleri ve emniyet âmirleri 6 ncı derecenin 

| son kademesine kadar yükselebilirler. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 200 e 2 nci Ek) 
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M. .Meclisi (S. Kviyısı : 200 e 2 nci Ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

lardan polisler 7 nci, komiser muavinleri ve ko
miserler 6 ncı, başkomiserler ve emniyet âmir
leri 5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet müdü
rü sıfatını kazanmış emniyet mensupları 1 nci 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak mü
racaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek, 
hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıt
ma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatla
rını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak 
veya tedavi kurumlarında hastaların ve hasta
nelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hiz
metleri yapmak veya kurumlarda koruma ve 
muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardım
cı mahiyetteki görevlerle her kurumun özel 
bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak 
üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmet
leri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü madde
nin (c) bendinde tanımlananların dışında ka
lanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 ncı derecenin ilk ka
demesinden başlar ve 11 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara gireceklerden : 
A) 
a) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların den

gi okulları bitirdikten sonra,, memuriyete gir
meden önce bir üst seviyede öğrenim sayılmı-
yan mesleki öğrenim görenlere bu öğrenimleri
ni başarı ile tamamladıkları her yılı için bir ka
deme ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yük
sek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlerin 
başariyle tamamladıkları her öğrenim yılı için 
bir kademe ilerlemesi tıpta uzmanlık belgesi 
alanlarla diğer öğrenim dallarında doktora ya
panlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğ
renim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanlara 
bir, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer öğ
renim dallarında doktora yapanlara iki kade
me ilerlemesi uygulanır. 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri 
sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek 
öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezun 

M. Meclisi (S. Sa 

(Cumhuriyet Senatosunun (kabul ettiği metin) 

c) Yüksek okul mezunu olanlar 10 ncu de* 
recenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bun
lardan polisler 7 nci, komiser muavinleri ve ko
miserler 6 ncı, başkomiserler, emniyet müfet
tişleri, polis müfettişleri ve emniyet âmirleri 
5 nci, emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sı
fatını kazanmış emniyet mensupları 1 nci dere
cenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

VIII - Yardımcı hizmetler sınıfı : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her 

türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak mü
racaat sahiplerini karşılamak ve yol göster
mek hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve 
ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim ra
satlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yap
tırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve 
hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili 
hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve 
muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardım
cı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel 
bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak 
üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hiz
metleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü mad
denin (c) bendinde tanımlananların dışında ka
lanları kapsar. 

Bu sınıfa girecekler 16 ncı derecenin ilk ka
demesinden başlar ve 11 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler. 

Yukarda sayılan sınıflara girecklerden : 
A) 
a) İlkokul, ortaokul, lise ve bunların den

gi okulları bitirdikten sonra, memuriyete gir
meden önce bir üst seviyede öğrenim sayılmı-
yan meslekî öğrenim görenlere bu öğrenimleri
ni başarı ile tamamladıkları her yılı için bir ka
deme ilerlemesi uygulanır. 

b) Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan 
sonra Devlet memurluğuna girmeden önce yük
sek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenle
rin başariyle tamamladıkları her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi tıpta uzmanlık bel
gesi alanlarla diğer öğrenim dallarında dokto
ra yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

c) Devlet memurluğu sırasında yüksek öğ
renim üstü uzmanlık öğrenimi tamamlıyanla
ra bir, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla diğer 
öğrenim dallarında doktora yapanlara iki ka
deme ilerlemesi uygulanır : 

sı : 200 e 2 nci E'k) 
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M. Meclisi (S. Sayısı : 200 e 2 nci Ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

olanların 4 yılı aşan başarılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik 
hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 5 
yıldan fazla yüksek öğrenim gerektiren yüksek 
okullardan mezun olanların 5 yılı aşan başarı
lı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alman; bakanlık müfettiş yar
dımcıları, maiyet memurları, dışişleri meslek 
memurları, maliye hesap uzman yar
dımcıları ve bankalar yeminli murakıp yardım
cılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine 
göre yapılacak yeterlik sınavında başarı gös
tererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı ve 
yeminli murakıplığa, dışişleri meslek memurlu
ğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçil
mesi şart koşulan bir dereceye atanmaları es
nasında ve bir defaya mahsus olmak üzere 
haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uygu
lanır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim 
derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi ta-
mamlıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 36 ncı 
maddede j^azılı memuriyete giriş derecelerinde 
boş kadro bulunduğu takdirde bu kanunun 
68 nci maddesinde yazılı derece yükselmesinde 
süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görev
lere atanabilirler. 68 nci maddenin (b) ve (c) 
bendlerindski hükümler saklıdır. 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kade
melerinden işe başlıyanlarla yukarıki (a), (b), 
(c), ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine ka
deme ilerlemesi uygulananların, kademe ilerle
mesine tekaibül eden süreleri 68 nci maddede 
derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörü
len sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sı

nıfları mensuplarından Yasama Meclislerinde 
asli ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, 
unvan, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük 
haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
divanlarına aittir. 
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(Cumhuriyet fteıuı tosunun kal! m I ettiği metin) 

d) Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri 
sınıfına girenler dışında 4 yıldan fazla yüksek 
öğrenim gerektiren yüksek okullardan mezun 
olanların 4 yılı aşan başrrılı her öğrenim yılı 
için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Teknik 
hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıflarında 
5 yıldan fazla yüksek öğrenim gerektiren yük
sek okullardan mezun olanların 5 yılı aşan ba
şarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerleme
si uygulanır. 

e) Mesleke özel yarışma sınavına tabi tu
tulmak suretiyle alman; bakanlık müfettiş yar-

. dımcıları, maiyet memurları, dışişleri meslek 
memurları, maliye hesap uzman yardımcıları ve 
bakanlar yeminli murakıp yardımcılarının özel 
yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak 
yeterlik sınavında başarı göstererek müfettiş, 
kaymakam, hesap uzmanı ve yeminli murakıp
lığa, dışişleri meslek memurluğunda ise Dışiş
leri Bakanlığınca sınavla geçilmesi şart koşu
lan bir dereceye atanmaları esnasında ve bir 
defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca 
bir derece yükselmesi uygulanır. 

f) Devlet memuru iken, girişteki öğrenim 
derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi ta-
mamlıyanlar bu üst öğrenim derecesi için 
36 ncı maddede yazılı memuriyete giriş dere
celerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu ka
nunun 63 nci maddesinde yazılı derece yüksel
mesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecede
ki görevlere atanabilirler, 68 nci maddenin (b) 
ve (c) beiîdlerindeki hükümler saklıdır. 

g) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kade
melerinden işe başlıyanlarla yukarkıki (a), 
(b), (c), ve (d) fıkraları uyarınca kendilerine 
kademe ilerlemesi uygulananların, kademe iler
lemesine tekabül eden süreleri G8 nci maddede 
derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörü
len sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. 

B) 
Bu kanunla tesbit edilen çeşitli hizmet sınıf

ları mensuplarından Yasama Meclislerinde asli 
ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, un
van, derece, intibak ve diğer bilûmum özlük 
haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cum
huriyet Senatosu ve Millet IVIeclici Başkanlık 
divanlarına aittir. 

»anı »« 
:yıuı : 200 e U nci ti'le) 
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Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili 
Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /120) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 228/9562 

ıM'lLDBT MECÜİBİ BAŞÜSANLIĞ1NA 

Îİgi : 25 . 1 . 1969 tarih ve 71 - 228/542 sayılı yazımız. 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun

ca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili 
ile ügüi Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili sözleşmeye katılmanın uygun bulun
duğuna dair kanunun gerekçesi 

Almanya, Belçika, Hollanda ve diğer Avrupa memleketlerine çalışmak üzere giden vatandaş
larımızdan bir çoğunun eşlerine, çocuklarına ve muhtaç ana babalarına para göndermediği, bun
ların sefalete duçar olduğu ve bu suretle mühim, bir toplumsal problemin meydana geldiği 
Dışişleri (Bakanlığına gönderilen müteaddit dilekçelerden ve ilgililerin doğrudan doğruya yaptığı 
şifahi müracaatlardan anlaşılmış bulunmaktadır. 

Her ne kadar şikâyetler üzerine dış temsilciliklerimiz vasıtasiyle ilgililere Türkiye'deki aileleri
ne yardım,da bulunmaları hususunda telkin ve tavsiyelerde bulunulmakta ise de yetkili mahke
meden alınmış bir nafaka ilâmı bulunmadığı, bulunsa bile işçilerin' bulunduğu memleketlerle 
memleketimiz arasında nafaka ilâmlarının tenfizini mümkün kılacak ikili anlaşmalar mevcudolma-
dığı için bu telkin ve tavsiyeler müspet bir netice vermemekte ve ailelerine yardım etmiyen işçi
ler buna zorlanamamakitadırlar. 

İBu meseleye bir hal çaresi bulmak üzere yapılan incelemeler sonunda 20 Haziran 1956 tarihin
de New York'ta akdedilen «Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde 'Tahsili ile ilgili Söz
leşme» ye memleketimizin katılması uygun bulunmuştur. Her ne kadar Türk işçisinin bulundu
ğu memleketler ile nafaka ilâmlarının karşılıklı olarak tenfizini mümkün kılacak ikili anlaşma
lar yapılması da hatıra gelmişse de bu memleketler ikili anlaşmalar yerine memleketimizin 
mezkûr sözleşmeye katılmasını tercih ettiklerini bildirmişlerdir. Türk işçisinin bulunduğu mem
leketlerden Almanya, Hollanda ve Fransa anılan sözleşmeyi tasdik etmiştir. Belçika'da ise tasdik 
işlemleri tamamlanmak üzeredir. Avusturya sözleşmeyi imzalamıştır. 

ıSözleşme 'Türk mahkemelerinden alınacak nafaka ilâmlarının Âkıd Tarafların ülkelerinde ten
fizini mümkün kıldığı ve hattâ nafaka ilâmı almaya lüzum kalmadan borçlunun bulunduğu 
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memleketin, sözleşmeye tevfikan tâyin edeceği aracı makama vekâlet vermek suretiyle borçlu
nun takibine ve nafakanın tahsiline imkân verdimi cihetle ailesine yardım etmiyen işçileri yardı
ma zorlıyacak nitelikte bulunmuştur. Sözleşmeye katılmakla kendilerine bakacak kimseleri yurt 
dışında bulunan ve gerekli yardımı alamadıkları için ihtiyaç içinde bulunan vatandaşların dertle
rine bir çare bulunmuş olacaktır. 

Adalet Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/120 
Karar No. : 11 

24 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri 'Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye iBüyük (Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili 
ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» Başkanlığınızca Komis
yonumuza tevdi edilmiş olup, ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu, halde, komisyonu
muzca tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve yapılan müzakereler 
sonunda tasarının aynen kabul edilmesi ittifaken kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 
İstanbul İçel Diyarbakır Çorum 

1. H. Tekinel M. Arıkan B. EgilU A. N. TJlusoy 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
V. Bozath 

Elâzığ 
S. Güldoğan 

İmzada bulunamadı. 

Malatya 
Tl. Gökçe 

Erzurum 
R. GmMi 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
0. Vural 

Isarta 
Y. Uysal 

i maada bulunamadı. 

iSivaıs 
T. Koraltan 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/120 
Karar No: 10 

Dışişleri Komisyonunun raporu 

21 . 3 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tatsalının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da. uygun mütalâa edile
rek, tasarıyı aynen kabule karar vermiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 21.fi) 

http://21.fi
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Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Manisa 

Ertuğrul Akça 
Istainlbul 

Nuri Eroğan 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

Sözcü 
İzm'ir 

Şinasi Osma 
İstanbul 

Orhan Kabibay 

Kocaeli 
Nihat Erim 

'Konya 
Özer Ölçmen 
İstanbul 

Sezai Orkunt 
farizada ibulunalmadı 

'Sinop 
Hilmi İşgüzar 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

Amasya 
Yavuz Acar 

İstanbul 
Naime İkbal Tokgöz 

'Trabzon 
Mehmet Ali Oksal 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/120 
Karar No: 59 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

6 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Nafaka. Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun 
bulunduğuna dair 'kanun tasarısı Dışişleri ve Maliye bakanlıkları temsil'cil erinin de hazır bulun
dukları oturumda görüşüldü; 

Almanya, Belçika, Hollanda ve diğer Avrupa memleketlerine çalışmak üzere giden vatandaş
larımızın bakmakla mükellef bulunduğu kimselere para göndermediği, bunların sefalete duçar ol
dukları yapılan müraeatlardan anlaşılmış, dış temsilciliklerimiz aracılığı ile Tür'Mye'deki ailelere 
yardımda bulunmaları imkânları aranmış ise de, yetkili mahkemelerden ilâm bulunmadığı, bulun
sa dahi (bu mıetmlelketloıi'e araımızda ikili anlaşma olmadığı için müspet 'bir netice alınamamıştır. 

İlgili Hükümetlerle, yapılan görüşmelerde ikili anlaşmalar yerine 20 Haziran 1956 tarihinde 
New -York'ta akdedilen, (Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile ilgili Sözleşme) 
ye katdmamızı tercih ettikleri bildirilmiştir. Türk işçilerinin çoğunlukla bulunduğu Almanya, Hol
landa ve Fransa Sözleşmeyi tasdik etmiş, Avusturya Sözleşmeyi imzalamış, Belçika'nın ise tasdik 
işlemleri tamamlanmak üzere olduğu anlaşılmıştır. 

Sözleşme Türk mahkemelerinden alınacak nafaika ilâmlarının Âkıd Tarafların ülkelerinde ten-
fizini mümkün 'kıldığı, hattâ ilâma lüzum olmadan borçlunun bulunduğu memleketin, Sözleşmeye 
tevfikan tâyin edeceği aracı makama vekâlet vermek suretiyle borçlunun takibine ve nafakanın 
tahsiline imkân verdiği cihetle işçi ailelerinin bu çok önemli problemlerini halledecek olan Sözleş
meye -katılmamızın uygunluğuna dair olan kanun tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

İV. Bayar 

Afyon K. 
/ / . Dinçer 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akcal 

Bolu 
II. 1. Cop 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Kâtip 
Erzurum 

R.Danışman 

Edirne 
M. Harmancıoğiu 

İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 216) 
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Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İzmir 
M. Akan 

Tokat 
/. / / . Balcı 

Eskişehh-
M. 1. A.ngı 

Manisa 
/ / . Okçu 
Trabzon 

A. II. Uzuncr 
İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

İçel 
// . C. Okyayuı 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Ugak 
O. Dengiz 

İstanbul 
O. C Fer soy 

Ordu 
K. Şensoy-
Zonguldak 

S. T. Müftüoğlu 
İmzada bulunamadı 

TIfTKİTMİŞTİK TKKLİFİ 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde 
tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDK 1. — 20 Haziran 195G tarihinde 
New-\rork'da akdolunan «Nafaka alacaklarının 
yabancı memleketlerde tahsili ile ilgili Sözleş
me» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDK 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 'Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

29 . 11 . 1069 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

içişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

B["TT(JE PLÂN KOMİSYONUNUN MKTNİ 

Nafaka alacaklarının yabancı memleketlerde 
tahsili ile ilgili Sözleşmeye katılmamızın uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDİ1] 1. —• Tasarının 1 ne i maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDK 2. — Tasarının 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDK .">. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

A7. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Tan. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

imar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/ , Sezgin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : '2.1 fi) 
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NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSlLl İLE İLGİLİ 
SÖZLEŞME 

Dibace 

KanıuDen kendilerinle kalkmakla. ımükellef .olan k'knısiel^ni yabancı (memleketlerde bulunan ve1 

ihtiyaç içinde ıdlan şahıslarım 'karşılaştığı inşam problemle kir çözüm yolu buıluılmıa.smın ivediliğini 
VC 

NafaJka dâvalarının yabancı ımıeımleketlerde takibi veya niafiaika iılânılairının yabancı nıeımldkot-
lerde tensizinin ciddî lâımcli ve 'kanuni 'güçlükler yarattığımı mütalâa ödenek v'e 

Bu problemlerin halllini ve İm güçlüklenin yenıilmıciRİnl (mülmlkun kılacak vasıtaları derpiş aimc-
ye kararlı olarak 

Akıd Taraflar aşağıda'M hususlarda mıuıtabıik k alım ıslardır : 

Madde — 1. 

Sözleşmenin amacı 

1. İşbu sbzıleş menin amacı, Âkıd Taraflardan birinin üllkcısinıdıe bunluna n vıe Iramdan sıumıa 
«alacaklı» diye isimlendirilen hir şahsın, Âkıd Tanallardan başka binimin yargısına Itıabi bumdan 
sonra «borçlu» diye isimlendirilen bir şahıstan hdkjkı olduğıurJıı iddia eıttiği nafakayı tahsil 
etmesini Ikolıayliaştınnüa'ıkjtıaıdır. Niaıfiakıanın tahsilini k-cllıaylaşitııtımiaikta (kullanılacak teşekküller bun
dan Sıonna Gönderici Makamlar ve Anacı Kurumlar 'olarak lislmlendiniılimiştir. 

2. İşbu Sözleşlmıode öngörülen huikuk yollan, iç veya uluslaranaısn hukukta mrevemt diğer hukuk 
yollarını tamamlar, onları/n yerine geejmcz. 

Madde — 2. 

Kurumların tâyini 

1. Omay veya kaıtılma beli gresinin ıtcvdiıi sırasında her Alkıld Taraf 'kendi ülkesinde Gönderici 
Makamlarim vazifesini yapacak bir veya birkaç, ida,ri veya adlî malkam tâyin eder. 

2. Onay veya katılıma, belgesinin tevdii ısı ırası uda, her Âkıd Tanaf kendi ülkesinde; Aracı Ku-
rumun vazifelerini yapacak 'kamusal veya özel bir teşekkül tâyin eder. 

3. Her Âkıd Taraf 1 nsci ve 2 ncü fıikra lanın tatbiki cümlesindıen olan tâyinleri ve bunlarda 
vukubula.caik bütün değişiklikleri gccikmdksizin Gcncıl Sekretere bildirir. 

4. Gönderici Maikaımlar ve Aracı Kuramlar, diğer Âkııd Tarafların Gönderici Makamları ve 
Aracı Kurumları ile doğrudan doğruya temasa geçebilirler. 

Madde — 3. 

Talebin Gönderici Makama sunulması 

1. Bir alacaklı bundan isıoııra «ala,calklıuın Devleti» diye isimlendirilen bit- Âkıd Tarafın ül
kesinde bulunduğu, borçlu d:a bumdan »sonra .«barçluıran Devleti» diye isimleındirilen basşıkıa bir 
Âkıd Tarafın yargısına tabi olduğu ızamam, alacaklı borçludan nıailalka alacağımın tahsili için bu-
lunidıuğu Devletlin bir "Gönderici Makamına bir taleple. bulunabilir. 

2. Her Âkıd Taraf, Aı'acı Kumumun. Devletinin ıkamunıunıa göre nafaka taleplerinin normal 
olarak isıtinadetimieısi gereken beyyineyi, bu boyyiucnin kabule şayan olmasa için ne şekiklc arz ıpdil-
m)esi gerclldtiiğini ve bu (kanunun vaz'ettlği diğer şartları Genel Sekretere bildirir. 

'.). Alâkalı bütün belgeler ve icabında 'bilhassa, Aracı Kunuma. alacaklı namıma harelket otımıe 
veya alaeaklı naımıııa haneket etmeye, ehil bir »ahı-s tâyin etime 'yetkisi veren bir veklâlotınaıme 
ile ala.edklımn ve mümkünse borçlunun birer fotoğrafı nafaka talebi ile beraber sunulmalıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 2HI) 
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4. 'Gönderici Makaım, Anacı Kuruinmuı devli eltimin kanununun taradığı bütün santiarın yerine 
gıeıtirilırniş olmasa (için mütaı'küni lodan (bütün rtiedİDİrleri alır; bu kamunun hüküîmilieri nıahıfiuz kaltmıaik 
üziere, nafaika ta.le.bi aşağıdaki bilgileri ihtiva eder: 

a)' Alacaklının soyadı, faldı, adresi, d,oğu!m tarihi, railliyeıti ve ımosleği d.lie icabımda kanuni nıü-
miesslilinıin soyadı, /ada ve 'adresi; 

b) liorçilıuaıun soyadı, adı, doğum tıaırihi, milliyeti ve 'mesleği iilıe alamıkkıırn ımaılûın olduğu 
ölçüde borçlumun ıson beş sene içdnldıelki <adreM;eni; 

c> Nıafıajka talebinin ıiraucip sebeplerinin «terf-oriiuıaitlı 'bir izahı ile Italebıolunıan şey ve bilhassa 
alıacaMınm ve horçlomın gelir kaymaMarı ve aile dunum'nna ımütıaalüi'k sıair <alâkaılı bilcümle (ma
lumat. 

Madde — 4. 

Dosyanın intikali 

1. Gönderici Malkara, talebi gereksiz ımütaıl&a etmedikçe, dosyası borçlunun Devleti tarafından 
tâyin edilen Anacı Kuruma intikal ettirir. 

2. Dosyayı intikal ettinmeden önce, Gönderici Mıalkalm göaıdeıriıleceik evrakın allacaiklının Devle
tinin kamiunfuna ıgöre şekil baikmıınıda.n mıınltıaıaaım bulunduğuma (kanaat getirir. 

:•>. Gönderici MaJkaım, Aracı Kıınnına (talebin haikllı olup oılımaldığııua dair 'kendi fikrini bildire
bilir ve alaealklmm adlî ımüzaheret ve masraf ımııafiy etinden istifade •etıtani.lımJcsini tavsiye edebilir. 

Madde — 5. 

Hükümlerin ve diğer adlî muamelelerin intikâli 

1. Gönderici makam, alacaklının talebi üzerine 4 ncü maddenin hükümlerine uygun olarak, 
Âkıd. Traflardan birinin salahiyetli bir mahkemesinden alacaklı lehine sâdır olan nafaka ile ilgili 
muvakkat veya nihai her kararı veya diğer her adlî muameleyi, lüzumlu ve mümkün olduğu tak
dirde, bu kararın alınmasına müncer olan duruşmanın zabıt varakası ile birlikte intikâl ettirir. 

2. Yukardaki fıkrada bahsedilen kararlar ve adlî muameleler 3 ncü maddede zikredilen belge
lerin yerine geçebilir ve onları tamamlıyabilir. 

0. 6 ncı maddede öngörülen muhakeme usulü, borçlunun Devletinin kanununa göre ya bir 
tenfiz kararı veya tesoil usulü olabilir ya da 1 nci fıkra hükümlerine göre intikâl ettirilen karara 
müstenit yeni bir dâva olabilir. 

Madde — 6. 

Aracı kurumun görevleri 

1. Aracı kurum, alacaklının verdiği yetki sı nırları dâhilinde hareket ederaek, alacaklı na
mına nafakanın tahsilini temin için icabeden bütün tedbirleri alır. Bu tedbirler meyanmda bil
hassa sulh yoluna gider, gerekirse bir nafaka dâvası açar ve takibeder ve nafaka tediyesiyle il
gili her hükmü, emri veya sair adlî muameleyi icra ettirir. 

2. Aracı Kurum gönderici makama yapılan işlerden daimi surette malûmattar kılar. Eğer 
biV işlemde bulunamazsa bunun sebeplerini bildirir ve dosyayı gönderici makama iade eder. 

:>. Anılan dâvalarda ve bunlarla murtabıt bütün meselelerde uygulanacak kanun, işbu Sözleş
menin hiçbir hükmü ile bağlı olmaksızın, bilhassa devletler hususi hukuku dalındaki hükümleriyle 
beraber borçlunun devletinin kanunudur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 216) 
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Madde — 7. 

istinabe 

İlgili iki Âkıd Tarafın kanunları istinabeyi kabul ettiği hallerde aşağıdaki hükümler uygulanır : 
a) Nafaka dâvasına bakan bir mahkeme, tamamlayıcı belgeler ve başka deliller temin etmek 

için, ya diğer Âkıd Tarafın yetkili mahkemesinden ya da Âkıd Tarann tâyin edeceği başka bir 
makam veya kurumdan istinabe talebinde bulunabilir. 

b) İstinabe talebinde bulunulan makam, Tarafların hazır olabilmesi veya temsil edebilmesi için, 
istintbenin icra edileceği' tarihi ve mahalli ilgili Gönderici Makam ve Aracı Kuruma, aynı za
manda borçluya bildirmeye mecburdur. 

c)' İstinabe mümkün olan süratle icra edilmelidir. Alındığı tarihten itibaren dört ay zarfında 
icra edilemezse, istinabede bulunan makama gecikmenin veya icra edilmeyişinin sebepleri bildi
rilmelidir. 

d) İstinabenin icrası hiçbir gûna hare ve masraf tediyesini gerektirmez. 
e) Aşağıdaki haller dışında istinabenin icrası reddedilmez : 
1. Belgenin sıhhatinin şüpheli olması; 

2. İstinabeyi icra edecek Âkıd Tarafın bunu egemenliğine veya güvenliğine halel getirecek 
mahiyette bulması. 

Madde — 8. 

Adlî kararların tadili 

Nafaka kararlarının tadiline mütaallik taleplere de bu Sözleşmenin hükümleri uygulanır. 

Madde — 9. 

Muafiyetler ve kolaylıklar 

1. İşbu Sözleşme altında yapılacak adlî muamelelerde nafaka alacaklısı, dâvanın açıldığı mem
lekette ikâmet eden veya bu memleketin vatandaşı olan alacaklılara tanınan masraf muafiyetinden 
istifade eder ve onlarla aynı muameleyi görür. 

2. Yabancı veya gayri mukim alacaklılar dâva, masrafları için teminat akçesi yatırmaya ne de 
başka türlü bir tediyat veya tevdiatta bulunmaya mecbur edilemezler. 

3. Gönderici Makamlar ve Aracı Kurumlar bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak ifa 
ettikleri hizmetler için hiçbir ücret tahsil edemezler. 

Madde — 10. 

Paraların transferi 

Harice yapılan para transferlerini kayıtlamış bulunan Âkıd Taraflar, nafaka olarak tahsil 
edilen paraların ve bu Sözleşmeye müsteniden açılan nafaka dâvaları münasebetiyle yapılmış mas
rafları karşılamaya matuf paraların transferine birinci derecede öncelik tanıyacaklardır. 

Madde — 11. 

Federal Devlet 

Federal bir devlette veya basit olmıyan bir devlette aşağıdaki hükümler uygulanır. 
a) İşbu Sözleşmenin federal yasama organının yasama yetkisine giren maddeleri hususunda, 

federal hükümetin vecibeleri federal devlet olmıyan Tarafların vecibelerinin aynıdır. 
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b) İşbu Sözleşmenin, federasyon anayasasına göre teşriî tasarrufta bulunmaya mecbur olmı
yan federe devlet, vilâyet veya kantonların yasama yetkisine giren maddeleri hususunda, federal 
hükümet mümkün olan en kısa zamanda ve müspet mütalâası ile birlikte bu maddeleri federe dev
let, vilâyet veya kantonların yetkili, makamlarının ıttılaına sunacaktır. 

e) İşbu Sözleşmeye Taraf olan bir Federal Devlet, Genel Sekreter aracılığı ile kendisine in
tikâl. ettirilen başka bir Âkıd Tarafın talebi üzerine, Sözleşmenin her ha.ııgi bir hükmü hakkında 
federasyonda veya federasyonu teşkil eden federe devlet, vilâyet veya. kantonlarda mer'i olan 
mevzuat ve tatbikat hakkında bir izahnemeyi, teşriî veya başka türlü bir tasarrufla bu hükme ve
rilen. meriyetin şümulünü de belirterek, gönderecektir. 

Madde — 12. 

Ülke bakımından uygulama 

Onama veya katılma sırasında Âkıd Taraf aksine beyanda bulunmadıkça işbu. Sözleşmenin hü
kümleri, dış münasebetleri bu Âkıd Taraf vasıtasiyle temin edilen muhtariyeti olmıyan, vesayet 
altındaki ülkelere de şâmil, olur veya aynı şartlarla bu ülkelerde de uygulanır. Böyle bir be
yanda bulunan her Âkıd Taraf sonradan her hangi bir anda Genel Sekretere haber vermek sure
tiyle Sözleşmenin uygulanmasını bu ülkelerden lirine.veya hepsine teşmil edebilir. 

Madde — 13. 

imza,onama ve katılma 

J. İşbu Sözleşme >î\ Aralık 1 !);")(> tarihine kadar Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi, bütün dev
letlerin, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi olmamakla beraber Beynelmilel Adalet Divanı Statü
süne taraf olan veya Birleşmiş Milletlerin İhtisas Teşekküllerinden birine üye olan devletlerin, 
aynı zamanda Birleşmiş Milletler Teşkilâtı üyesi olmamakla beraber Ekonomik ve Sosyal Konsey 
tarafından Sözleşmeye taraf olmak, üzere davet edilmiş bütün devletlerin imzalaması için açık ka
lacaktır. 

2. İşbu Sözleşme onaylanacaktır. Onay belgeleri Genel Sekretere tevdi olunacaktır. 
-'5. 1 nci fıkrada zikredilen bütün devletler işbu Sözleşmeye her an katılabilirler. Katılma bel

geleri Genel Sekretere1 tevdi olunacaktır. 

Madde — 14. 

Yürürlüğe giriş 

1. İşbu Sözleşme ÜÇIUK-Ü onay veya katılma belgesinin İo ncü maddesi hükümlerine uygun 
olarak tevdi edileceği tarihi takibedecek otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 

2. Üçüncü onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi onaylayacak veya katıla
cak her devlet için Sözleşme, bu devlet tarafından İçendi onay veya katılma belgesinin tevdiini 
takibeden otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 

Madde — 15. 

Fesih 

1. İler Âkıd Taraf, Genel Sekretere ihbarda bulunmak suretiyle işbu Sözleşmeyi feshedebile
cektir. Fesıin. aynı zamanda 12 nci maddede zikredilen ülkelerden, birine veya hepsine1 uygulana
bilecektir. 

2. Fesih, ihbarın Genel Sekretere ulaştığı tarihten bir sene sonra, tesir icra edecek, ve. tesir 
icra etmeye başladığı anda; yapılmakta olan işlere müessir olmayacaktır. 
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Madde — 16. 

İhtilâfların halli 

Âkıd Taraflar arasında işbu sözleşmenin tefsir ve tatbikine müteallik bir ihtilâf zuhur eder 
ve başka yollarla halledilemezse beynelmilel Adalet Divanına götürülür. İhtilâfın Divana götürül
mesi ya ihtilâfa düşen tarafların kendi aralarında vardıkları hususi bir anlaşmanın ihbarı suretiy
le ya da ihtilâfa düşen devletlerden birinin talebetmıesi suretiyle olur. 

Madde — 17. 

İhtirazi kayıtlar 

1. İmza, onay veya katılma sırasında bir Dovlet işbu sözleşmenin maddelerinden birine bir 
ihtirazi kayıt (koyarsa, Genel Sekreter bu (ihtirazi kaydın metnini bu sözleşmeye taraf olan bü
tün Devletlere ve 13 neü maddede zikredilen diğer devletlere göırderir. İBu ihtirazi kaydı kabul 
etmiyen her hangi bir Âkıd Taraf, ihtirazi kayıt ınıetninin gönderildiği tarihten itibaren doksan 
gün içinde, bu ihtirazi kaydı kabul etmediğini Genel Sekretere bildirebilir ve bu takdirde sözleş
me ihtirazi kaydı koyan. Devlet ile buna itiraz t-den Devlet arasında yürürlüğe girımiyecektir. 
közleşmeye bilâhara katılacak her Devlet, katılma sırasında kabul etmediği ihtirazi kayıtları Gre
nci Sekretere bildirebilir. 

2. Bir Âkıd Taraf daha evvel koyduğu bir ihtirazi kaydı heran geri alabilir ve ıgeri aldığı ih
tirazi kaydı Genel Sekretere bildirir. 

Madde — 18. 

Mütekabiliyet 

Bir Âkıd Taraf işbu sözleşmenin hükümlerini diğer Âkıd Taraflara (karşı ancak kendisinin bu 
sözleşme ile bağlı olduğu derecede ileri sürebilir ve 'bu hükümlere binaen hak iddia edebilir. 

Madde — 19. 

Genel Sekreter tarafından yapılacak bildiriler 

1. Genel Sekreter, 
a) 2 nei maddenin 3 neü fıkrası hükümlerine tevfikan bildirilecek tâyinleri, 
h) 3 neü maddenin 2 noi fıkrası hükümlerine tevfikan verilecek bilgileri, 
c) 12 nei madde hükümlerine tevfikan yapılan beyan ve bildirileri, 
id) 13 neü madde hükümlerine tevfikan yapıları imza, onay ve katılmaları 
e) 14 neü maddenin 1 nıci fıkrasına tevfikan sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi, 
f) 15 oci maddenin 1 nei fıkrası hükümlerine tevfikan yapılan fesihleri, 
g) 17 nei maddenin hükümlerinle tevfikan konulan ihtirazi kayıtlan ve bu kayıtlara yapılan 

itirazları, 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye olan bütün devletlere ve 13 neü maddede zikredilen üye 

olmıyan Devletlere bildirecektir. 
2. Genel Sekreter aynı zamanda 20 nei madde gereğince yapılacak tadil taleplerini ve bu 

taleplere verilecek cevapları da bütün Âkıd Taraflara bildirecektir. 
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Madde — 20. 

Tâdü 

1. Her hangi bir Alkıt Taraf Genel Sekretere bildirtmek suretiyle işbu sözleşmenin tadilini her 
zaman fetiyebilecektir. 

2. Genel iSekreter bu talebi bütün Akıd Taraflara intikal ettirecek ve onları dört ay için
de ıtâdiıl teklifini incelemek üzere bir konferansın toplanmasına taraftar olup olmadıkların kendi
sine bildirmeye davet edecektir. Eğer Akıd Tarafların çoğunluğu mıüsbet cevap verecek olursa Ge
nel iSekreter bu konferansı toplıyacaktır. 

Madde — 21. 

Sözleşmenin tevdii ve diller 

ingilizce, Çince, İspanyolca, Fransızca ve Ru^ça metinleri aynı derecede muteber olan i§bu 
sözleşmenin aıslı Genel ıSekretere ftevdi olunacak, o da 13 neü ımaddede zikredilen bütün Devletlere 
asjma uygun (tasdikli suretlerini gönderecektir. 

• • « * ^ • • 
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Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuri
yeti ile Yugoslavya Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları ( 1 / 9 5 ) 

T. G. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

• Sayı : 71 - 836/9479 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 25 . 1 . 1969 tarih ve 71 - 836/541 sayılı yazımız. 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku

rulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasamsıı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

30 Mart 1968 tarihinde imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federatif Sosyalist 
Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulunması hak

kında kanun tasarısının gerekçesi 

Türkiye ile Yugoslavya1 arasında konsolosluk münasebetleri bugüne kadar her iki meımile-
ketin mevzuatı ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütülmüştür. Özellikle son yıllarda Al
manya, B'elçika, Holânda, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde çalışmakta olan vatan daşlarımı-
zun büyük bir çoğunlukla Yugoslavya'dan transit olarak geçmeleri, Yugoslavya'da konsolos
luklarımızın görev ve yetkileri açısından, yeni meseleler ortaya çıkarmıştır. Yugoslavya'dan 
transit alarak vizesiz geçm>e imkânını sağhyan vize anlaşması Yugoslavya ' ile 3 Temmuz 
1967 tarikinde imzalanmış ve bu anlaşma 15 Ağustois 1967 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tür
kiye ile Yugoslavya arasında imzalanan Konsolosluk Sözleşmesi iki memleket araismdaki 
konsolosluk münasebetleri mevzuat çerçevesinden çıkarmakta ve bu imünasebetlere, ihtiyaç
larımızı karşılıyacak şekilde, yemi bir düzen getirmektedir. 

Sözleşme 52 maddeden ibarettir ve konsolosluk tesisini ve konsolosluk memuırlarmm tâyin
lerini, konsolosluklarla, konsolosluk memurlarına tanınan kolaylık muafiyet ve imtiyazları ge
nel konsolosluk görevlerini ve özellikle mirasa ve ulaştırmaya ilişkin görevleri, menfaatle 
rimize uygun olarak, ayrıntılı bir şekilde düzenlenmektedir. 

Bu kanun tasarısı, söz konusu (sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunması için T. B. M, M. 
ne sunulması amaciyle hazırlanmıştır. 
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Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/95 

Karar No. : 12 

24 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye -Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11. . 1969 tarihinde kararlaştırılan «'-)0 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federatif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuua dair kanun tasarısı» Başkanlığınızca Komisyonıuımuza tevdi 
edilmiş olup, ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde, Komisyonumuzca tetkik ve 
müzakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumtuzca uygun mütalâa edilmiş ve 
sonunda tasarının aynen kabul edilmesi ittifaken kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
sunulur. 

yapılan müzakereler 

Başkanlığa saygı ile 

Adalet_Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/. Hakkı Tekine! 
Elâzığ 

S. Güidoğan 
İmzada bulunamadı 

Malatya 
//. Gökçe 

Sözcü 
içel 

M. Arık an 
Erzurum 

R. Cinisli 
imzada bulunanı m 11 

Ordu 
0. Vural 

Kâtip 
Diyarbakır 
B. Egilli 

İsparta 
Y Uysal 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

T. Komitan 

Çorum 
A. Naki TJlusoy 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sivas 
V. Bozath 

Dışişleri (Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 21 . 3 . 1970 

Esas No. : 1/95 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da 'imzalanan Türkiye 'Cumihuriyeti ile Yugoslavya Federatif 
Cumihuriyeti arasında Konsolosluk Sözleşmesinin onay]ananasının uygun 'bulunduğuna d'air olan k&. 
nun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin dştdrakiy'?• Komisyonumuzda görüşüldü. "•'{ 

Tümü üzerinde lyapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de açıkça (belirtildiği 'üzere, konsolos
luk 'münasebetlerini tanzim 'Ve dnkişaJfmı temin 'gayesiyle ıhazırlanmış Ibulunıan tasarı, Komisyonu
muzca da uygun 'mütalâa olunarak aynen kalbul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân. Komisyonuna tevdi (b'.ıyurul'mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 
Manisa 
E. Akça 
istanbul 

N. Eroğan 

İstanbul 
M. Yardımcı 

ISözıcii 
ılzmir 

Ş. Osma 
istanbul 

0. Kabibay 

Kocaeli 
İV. Erim 

'km. 

Zongulldıalk 
C. Karakaş 

Kâtip 
Konya 

Ö. ölçmen 
Istanibul 

S. Orkunt 
;ada bulun amadı 

Sinop 
II. İşgüzar 

Amasya 
Y. Acar 
'tstöanbul 

N. 1. Tokgöz 

'Trabzon 
M. A. Oksal 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/95 
Karar No. : 58 

27 . 6 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'30 Mart 1968 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti file Yugoslavya Federatif Sosyalist 
Cumlhuriyeti arasında Konsolosluk Söyleşmesinin onaylanmasının uygun Ibuılunımaısı bakkınıdaki 
kanun tasarısı 'Duşişleri ve Maliye Ibakanlıklan temsilcilerinin de Ihazır IbulunduMan 'oturumda gö
rüşüldü ; 

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki konsolosluk münasebetleri iher iki memleketin mevzuat ve 
milletlerarası hukuk çevresinde yürütülmekte iken, ıson yıllarda dıiş ülkelerde 'çalışmakta »olan va
tandaşlarımızın büyük yoğunluğunun Yugoslavya'dan transit olarak geçmeleri bu ülkedeki fcon&o-
losluklanımıızın görev ve 'yetkileri açısından yeni ve önemli meseleler ortaya çıkarmıştır. , 

dünün ihtiyaçlarını 'karşılayacak şekilde hazırlanıp 130 Mart 11'9İ88 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türkiye Cumlhuriyeti ile Yugoslavya F'ederatif Cumlhuriyeti arasında Konsolosluk (Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvübine ara edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bay ar 

Afyon K. 
/ / . Dinç er 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İzmir 
M. Akan 

Tokat 
1. II. Balcı 

Başkan V. 
Rize 

F. Y. M rai 

Bolu 
H. 1. Cop 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

Manisa 
/ / . Okçu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Sözcü 
Ankara . 

.1/. K. Yılmaz 

Torum 
A. Topçubaşı 

İçel 
/ / . C. Okyayuz 

M araş 
.1 . İmamoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

Kati]) 
Erzurum 

R. Danışman 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Ordu 
K. Şcnsoy 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 
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IltİKÜMETlN TEKLİFİ 

30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 Mart 1908 tarihinde An
kara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile 
Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 
arasında Konsolosluk Sözleşmesinin otıaylanma-
ısı uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihimle 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakamlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
İT. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunmıa Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Devlet Bakanı 
II. Sezgin 

Devi ot Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN METNİ 

30 Mart 1968 tarihinde Ankara'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Federa
tif Cumhuriyeti arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDİ*] .1. — Tasamun 1 nci maddesi ay-* 
nem kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Taslarının 2 inci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

İV. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

29 . 11 . 196» 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/ . Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

II. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

t. Sezgin 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUGOSLAVYA FEDERATİF SOSYALİST .CUMHURİYETİ 
ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ 

T-ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti, 
aralarındaki konsolosluk münasebetlerini tanzim ve inkişafını temin arzusu ile mütehali olarak 
blir Konsolosluk Sözleşmesi .aktini kararlaştırmışlar ve bu maksatla, yetkili temsilcileri olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti : 

Dışişleri Bakanı Bay İhsan Saibri Çağlayangil'i, 
Yugoslavya Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti, 
(Dışişleri Bakanı Bay Marko Nikezic'i tâyin etmişlerdir. 
Adı geçen yetkili temsilciler usulüne uygun ve mutoiber yetki 'mektuplarını teati ettikten sonra 

aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tarifler 

MaJdde — 1. 

Bu Anlaşma mucibince aşağıdaki terimler şu anlamları taşımaktadır : 
1. «Gönderen Devlet», Konsolosluk memurunu tâyin eden Âkıd Taraf anlamına ,geliı\ 
2. «Kabul eden Devlet», ülkesinde Konsolosluk memurunun vazife gördüğü Âkıd Tarafa de

nir. 
3. «Konsolosluk», bilûmum Başkonsolosluk, Konsolosluk, muavin Konsolosluk ve Konsolosluk 

ajanlığı anlamına gelir. 
4. «Konsolosluk Şefi», 'bu sıfatla hareket etmek üzere görevlendirilmiş kişiye denir. 
5. «Konsolosluk Memuru», Konsolosluk Şefi de dâhil olmak üzere Konosolosluk görevlerini 

bu .sıfatla yapmaya memur edilmiş herhangi bir kişi anlamına gelir. 
G. «Konsolosluk Hizmetlisi», hir Konsolosluğun idari ve teknik hizmetlerinde istihdam edilen 

her hangi tbir kişi ianlamına gelir. 
7. «Hizmet Personeli», ibir konsoloslukta iç hizmetlerle (görevlendirilen kimselere denir. 
8. «Konsolosluk Üyeleri», konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personelli 

anlamına gelir. 
9. «Konsolosluk görev çevresi», konosolosluk görevlerinin ifasını teminen bir konsolosluğa tah

sis edilen bölgeye denir. 
10. «Konsolosluk binaları», maliki kim olursa olsun münhasııran konsolosluğun amaçları için 

kullanılan binalar veya bina kısımları, müştemilâtı ve bunlara bitişik arsalar anlamına gelir. 
11. «Konsoloısluk Arşivleri», Konsolosluğun bütün evrakını, vesikalarını, muhaberatını, kitap

larını, fiMmlerini, ses alma şeritlerini, defterlerini, şifre ve ımiftahlarını, kartotekslerini ve (bun
ların korunmasına ve emniyetle muhafazasına mahsus eşyayı .ihtiva eder. 

12. «Uyruk», gönderen devletin mevzuatına göre bu Devletin uyrukluğunu haiz gerçek tüzel 
kişilere denir. 

13. «Gemi», Gönderen Devlet mevzuatı uyarınca bu Devletin uyrukluğunu taşıyan ve suda 
seyreden araçlara denir. 

Gemi terimine harb gemileri dâhil değildir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Bir konsolosluğun açılması ve konsolosluk memurlarının tâyinleri 

Madde — 2. 

Âkıd Taraflardan her (biri diğerinin ülkesinde, bu Devletin önceden muvafakati ile konsolosluk 
açabilir. 
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Konsoloslukların sınıfları, mahalleri, görev çevreleri ve görevlilerinin adedi Âkıd Taraflarca 
'müştereken kararlaştırılır. 

Konsolosluğun mahallî, ısrnıfı ve görev çevresi üzerinde gönderen Devlet tarafından ileride, bir 
değişiklik yapılabilmesi, ancak kabul eden Devletin muvafakati ile kabildir. 

Aksine bir anlaşma olmadığı takdirde, konsolosluk memuru kendi (görev çevresi dışında ancak 
kabul eden devletin muvafakati ile vazife yapabilir. 

Madde — 3. 

Âkıd Devletlerden her ıbiri konsolosluk memuru olarak ancak kendi uyruklarını tâyin ede
bilir. 

Konsolosluk şefinden /başka konsolosluk memurlarının tâyini ve göreve başlayışları, gönderen 
devletin diplomatik misyonu tarafından kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir. 

Madde — 4. 

Âkıd Taraflardan her Ibiri konsolosluk şefinin tâyinini mütaakıp diplomatik misyonu aracılığı 
ile diğerinin Dışişleri Bakanlığına bu tâyine dairbir Atama Belgesi gönderecektir. Adı geq&n bel
ge Konsolosluk Şefinin adını, sınıfını, Konsolosluk mahalli ile Konsolosluk 'görev çevresini belir
tecektir. 

Atama Belgesinin alınmasını ımütaakıp kabul eden Devlet en kısa zamanda ve harçsız olarak 
bir buyrultu verecektir. Kabul eden Devlet buyrultu verilinceye değin, Konsolosluk Şefini geçici 
olarak tanıyabilir. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen buyrultunun verilmesi, kabul eden Devlet tarafından 
bu hususta sebep 'göstermeye mecbur tutulmaksızın reddedilebilir. 

Madde — 5. 

Konsolosluk Şefi kabul eden Devlet tarafından buyrultu verilmedikçe veya geçici olarak ta
nınmadıkça görevine başlıyamaz. 

Konsolosluk Şefinin, geçidi de olsa, göreve başlaması kabul 'edilir edilmez ikabul eden Devlet, 
keyfiyeti konsolosluk görev 'çevresindeki yetkili makamllara hemen bildirecektir. 

Kabul eden Devlet Konsolosiluk Şefinin 'görevlerini yapabilımıesi ve bu (sözleşme ile kendisine 
tanınmış olan hak, dokunulmazlık ve ayrıcalıklardan faydalanabilmesi için gerekli tedbirleri ala
caktır. 

Madde — 6. 

Gönderen Devlet konsolosluk hizmetlisi ve konsolosluk hizmet personeli olarak ancak kendi 
uyruklarını veya kabul eden Devlet uyruklarını istihdam edebilir. 

Konsolosluk Şefi bu maddenin 1 nci fıkrasında adı gecen kişilerin isim ve .adreslerini yetkili 
makamlara bildirecektir. 

Madde — 7. 

Konsoloslu'k s'efi herhangi bir sebeple gönevini ifa eldemiyecek duru'mda kaldığı veya anaikamı 
geçieıi olaralk boşaldığı takdirde, gönderen Dev et yerine 'bu konsolosluğun bir memurunu veya 
bu konsolosluğun Ikeııdi uyruğundan olan bizim eti il eıünden birini veya konsol osOuklarıından (birinin 
bir memurunu veyahut da o ülkedeki diplomatik misyonu mensuplarından birini veya. ımenkezden 
yollayacağı bir memuru (konsolosluğu muvakkaten tedvirle 'görevlendirebilir. 

Bu şekilde görevlendirilen memurun 'adı kabul eden Devletin Dıştişleri Bakanlığına bildirile
cektir. 
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Konsolosluğu bu maddenin 1 -ııei 'fıkrası uyarınca gemici olarak idare etmek üzere görevlen
dirilen •kimse, 'feonsialo&luik şefime tanınılmış olan hak, ayrıcalık, 've d^kunulımaızliklaırdan faydalana
caktır. 

Kaibul elden Devlet ülkesindeki diplomatik misyonuna ımcnsup olup da,' bu 'maddenin birinci 
fıkrası uyarınca fconsiololS'lukta görevlendirilen memur, diplomatik 'hak, ayrıcalık ve dolcuınulm azlık
lardan fa.ydalainima.ya devam edecektir. 

Madde — 8. 

Kabul eden devlet, herhangi (bir* zamanda ve sebebini (bildirmeye nııeıcibur olmaksızın bir kon
solosluk ımeirnurunun arzu edil'miyen şaihııs olduğunu (Pertsonie Non Grata) 'veya 'bir konsıolioisluk 
h'izlm'etlisinin veya hiamet personelinden 'birinin i etlenmediğini gönderen 'devlete (bildirebilir. Ihı 
talkdirde, ıgönderen 'devlet kcmsıoloisluk Imeimurunıı geri çağırarak veya 'ktansiolo'slulk hizmetlisinin ve
ya Itonisoloısluk 'hizmet persion eline mensup kimsenin faaliyetime sion verecektir. 

Gönderen klevlet kendisine yapılan tebligatı münasip bir «üre içinde yerine getinmiyeeeJk 'olur-
sa, 'kaibul e'd'en devlet durumuna güre (konsolosluk sofine verilmiş 'olan buyrultuyu geri alıalbileeek 
veya almış olduğu kararı ıdiplotai'aJtiik yolla gönderen devlete blıldirmek sruetiyle, ilgili şahsı kon
solosluk memuru veya hizımetlÜsi veya ihizimet personeli ıriensulbu adldetimiyebilecektir. 

Konsolosluk üyesi ;olarak tâyin edilmiş oilan bir kimsenin kaibul eden d'evletin ülkesine gelini'e-
den evvel veya 'O üllkdde ibulunuyor lise, iklonslolosluktaîki görevine Ibaşlamadan önce 'istenmediği be
yan edile/bilir. Böyle bir duruimda gönderen Devlet ibu tâyini 'geri almalıdır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kolaylıklar, ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar 

Madde — 9. 

Ka'bul eden devlet, ülkesinde koıiisioiloislulc memurlarını 'himaye icdeeıek, bu 'memurların ve kon
solosluk (hizmetlilerinin 'görevlerini yerine 'getirebilmeleri için geneldi bütün yardımları yapacaktır. 

Kaibul elden 'devlet 'konsolosluk memurlarına lâik <oMukları ihlüıimet'kâr ımıı'almelede bulunaıealk ve 
kendilerinin şa)hıslarına, (hürriyetlerine ve itibari'irma halel 'getirilmemesi için (her türlü tedbiri it
tihaz «deceMlir. 

Madde — 10. 

Âkıd Taraflardan her biri, kendi mevzuatına uygun olarak ülkesinde, diğer taralın konsolos
luk binası için gayrimenkul edinmesini veya kiralamasını kolaylaştırmak üzere yardım ve müza
herette bulunacaktır. 

Â'kıd Taraflar, konsolosluk memurlarının ve hizmetlerinin ikâmetleri için münasip meskenle
rin bulunmasında birbirlerine yardım edeceklerdir. 

Madde — 11. 

Âkıd Taraflar giriş kapısının üstüne ve konsolosluk binasına kendi Devlet armaları ile her 
iki Devletin dillerinde yazılmış konsolosluk levhası koyabileceklerdir. 

Gönderen Devletin millî 'bayrağı, konsolosluk binasına, konsolosluk şefinin ikâmet ettiği bi
naya ve hizmet için kullanıldığında otomobiline çekilebilir. 

(Bu madde ile tanınan hakların kullanılmasında kabul eden Devletin kanunları, nizamnamele
ri ve âdetleri göz önünde tutulacaktır. 
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Madde — 12. 

Konsolosluk binaları tecavüzden masundur-. 
Kabul eden Devlet konsolosluk binalarının işgal edilmesine, zarar görmesine, konsolosluğun 

sükûnetinin ihlâl edilmesine ve it ibannm azaltılmasına mâni olmak için uygun olan her tedbiri 
almaya bilhassa mecburdur. 

Kabul eden devlet makamları konsolosluk binalarına ancak konsolosluk şefinin veya onun tâ
yin. edeceği bir memurun veyahut da gönderen devletin diplomatik misyon şefinin muvafakati 
ile girebil iri er. Bununla beraber, âcil koruyucu tedbirler alınmasını gerektiren yangın veya diğer 
her hangi bir felâket halinde konsolosluk şefinin muvafakati lâhik sayılır. 

Madde — 13. 

Konsolosluk arşivleri ve evrakı nerede. bulunurlarsa bulunsunlar her zaman için tecavüzden 
masundurlar. Kabul eden devlet makamları, her ne bahane ile olursa olsun bunları ne tetkik ede
bilir ve ne de bunlara el koyabilirler. 

Konsolosluk arşivleri, konsolosluk memurların uı ve hizmetlerinin şahsi muhaberatından ayrı 
tutulm allıdırlar. 

Madde — 14. 

Konsolosluk kendi Hükümeti, diplomatik misyonu ve devletinin diğer misyonları ve kabul 
eden devlet ülkesinde bulunan konsoloslukları ile muhabere edebilir. Bu maksatla, bütün genel 
haberleşme araçları ile mühürlü irsal ât (torba, valiz) kullanabilir, şifreli ve kodlu mesajlardan 
faydalanabilir. Şayet genel haberleşme araçlarını kullanmada diplomatik misyonlar özel bir tari
feden istifade ediyorlarsa, böyle bir tarif (»den ! onsoloslüklar da faydalanacaklardır. 

Konsolosluğun resmî muhaberatı ile, bu maddenin 1 ııei fıkrasında öngörülen ve resmî mahi
yeti dışından görülecek şekilde işaretlenmiş olan torbalar, valizler ve diğer mühürlü kablar te
cavüzden mâsundur, kabul eden devlet makamlar tarafından tetkik edilemezler ve bunlara el ko 
namaz. 

Madde — 15. 

Gönderen devletin uyrukluğu olan konsolosluk memurları ve hizmetlileri resmî görevlerinin 
ifası esnasında işledikleri fiillerden dolayı kabul <den devletin yargısına tabi değillerdir. 

Bununla beraber, bu maddenin birinci fıkrasi hükümleri : 
a) Konsolosluk memuru ve hizmetlisinin sar.ibaten veya zimmeti resmî sıfatiyle yapmamış 

olduğu bir âkidden doğan, 
b) Kabul eden devlet ülkesinde bir taşıtın 'sebebiyet verdiği zarar yüzünden üçüncü bir şa

hıs tarafından açılan, hukuk dâvalarına uygulanmaz. 

Madde — 16. 

Konsolosluk memurları, ancak ağır suç hallinde ve yetkili adli makamın kararı üzerine tutuk
lanabilirler veya yakalanabilirler. 

Birinci maddede öngörülen hal müstesna., konsolosluk memurları hapsedilemezler ve şahsi hür
riyetleri hiçbir tahdide tabi tutulamaz. Ancak' kesinleşmiş bir ilâmın ierası bu halin dışında ka
lır. 

Bir konsolosluk memuru aleyhine cezai tatbikatta bulunulması veya memurun yakalanması 
veya tutuklanın aaı halinde, kabul eden devlet konsolosluk şefini derhal haberdar eder. Bu ted
birlerden birine mâruz kalan bizzat konsolosluk şefi ise, kabul eden devlet diplomatik misyon 
şefini derhal haberdar eder. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



— 9 — 

Madde — 17. 

Bir konsolosluğun üyeleri adli veya idari dâvaların cereyanı sırasında şahitlik yapmak üzere 
davet edilebilirler. Eğer bir konsolosluk memuru şahitlik yapmayı reddederse kendisine hiçbir 
zorlayıcı tedbir veya başka bir müeyyide tatbik edilemez. 

Konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli üyeleri şahitlik yapmayı reddetmemelidirler. Bu
nunla beraber, gönderen devletin uyruğu olan konsolosluk hizmetlileri ve diğer hizmet persone
li üyeleri' görevlerinin ifasiyle ilgili hususlarda, şahadette bulunmaya ve bunlara ait resmi muha
berat ve evrakı ibraza mecbur değillerdir. 

Şahitliğin yapılmasını istiyen makam, konsolosluk memurunun görevlerinin ifasını aksatmak
tan tevakki etmelidir. 

Memurun şahadetini mümkün olan her defasında ikâmet ettiği binada veya konsoloslukta 
alabileceği gibi, yazılı ifadesini de kabul edebilir. 

Madde — 18. 

Konsolosluk üyeleri ile bunların beraberlerinde oturan ve gönderen devletin uyruğu olan eş
leri ve çocukları kabul eden devletin, yabancıların kayıt ve ikâmet müsaadelerine mütaallik ka
nun ve nizamnamelerine uymaktan muaftırlar. Bu şahısların geliş ve ayrılışları kabul eden dev
letin Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir. 

Madde — 19. 

Kabul eden devlet gönderen devlete ait konsolosluk 'binalarından vergi veya resim almıyacak-
tır. Bu muafiyetler söz konusu gayrimenkullerin iktisabı ve her türlü devrine mütaallik vergi 
ve diğer resimlere uygulanır. 

Bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen muafiyetler, kamu müessese veya teşebbüsleri tara
fından vâki hizmetlerin karşılığında yapılacak ödemeleri kapsamaz. 

Gönderen devletin müllkü olup konsolosluğun ihtiyaçlarına tahsis edilmiş buluunan taşıtlar, 
radyo veya televizyon cihazları ve diğer menkul mallar her türlü vergi, resim ve harcdan muaf tur
lar. 

Madde - 20. 

Kabul eden devlet gönderen devlet uyruğu olan konsolosluk üyeleri ile bunların, hanelerinde 
yaşıyan aile efradını her türJıü şahsi mükellefiyetten, mahiyeti ne olursa olsun kamu menfaati güdien 
hizmetlerden ve askerî mükellefiyetlerden muaf ıtutmak zorundadır 

Konsolosluk binaları, mefruşatı ve konsolosluk eşyaları ile taşıtlara millî savunma veya kamu 
yararı amaçlan için yapılacak hiçbir el koyma, lişlemine konu olamaz. Bu lamaçlarla istimlâk za-
nıreti hâsıl olduğunda konsolosluk görevlerimin ifasının engdlenmesini bertaraf edecek her türlü 
münasip tedbirler alınacak ve gönderen devlete seri, tam ve nakdî bir tazminat ödenecektir. 

Madde - 21. 

Âkıd Tarafla.r, mevzuatları ve tatbikatları uyarınca ve mütekabiliyet şartdyl'e : 
a) Taşıtlar vje istihlâk maddeleri dâhil olmak üzere, konsolosluğun resmî liıstimaline mah

sus mefruşat ve sair eşyanın ithal ve ihracı için gümrük muafiyeti; 
b) Taşıtlar ve istihlâk maddeleri dâhıil olmak üzere, gönderen devlet uyruğu olan konsolos

luk mjemur ve hizmetlileri ile aileleri efradının zati istimallerine mahsus mefruşat ve sair eşya
nın ithal ve ihracı için gümrük muafiyeti bahse deoeklerdir.-
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Madde - 22. 

Gönderen devlet uyruğu olan konsolosluk üyeleri, kabul eden devlet mevzuatının öngördüğü 
sosyal sigorta primlerini ödeme mükellefiyetinden muaftırlar. 

Bu maddemin 1 nci fıkrası hükmü, kabul eden devlet ülkesinde ikametgâh sahibi olan konso
losluk üye] enine uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Konsolosluk görevleri 

Madde - 23. 

Konsolosluk ımıemurları, görev çevreleri içinde, gönderen devletin ve uyruklarının bütün hak 
ye menfaatleriıni, Milletlerarası hukukça kabul edilen hudutlar içinde, ikanırlar vte ımüdafaa eder
ler. Bu maksatla, görev çevreleri içinde IkabUİ 'eden devletin adli ve idari imfa'kamlarüyle temas 
edebilirler. 

Konsolosluk memurları, faaliyetleriyle, Âkıd Taraflar arasında iktisadi., ticari, kültürel, illini 
ve turistik münasebetlerin gelişmesini teshil •ejderler ve dostane rabıtaların takviyesine yardım
cı olurlar. 

Madde - 24. 

Konsolosluk memuru, kendi! görev (çevresinde gönderen devlet uyruklarını, bu kişiler gaybu
bet veya sair mühiınıı sebeplerle hak ve menfaatle itini bizzat korumak imkânımdan mahrum bulun
duklara veya bu miaiksatla vekil tâyin etmemiş O'lduklatrı takdirde, idari ve ladli ımakamlar önünde, 
bu yoDda bir vekâletnameye ihtiyaç almaksızın,, temsil edebilir. Bu maddede, öngörülen tenisiL 
hakkı ilgili kişi vekillini tâyin ettiğinde veya hak ve menfaatlerinim müdafaasını bizzat, üzerine 
aldığında sona erer. 

Madde - 25. 

Kabul elden devlet makamları, gönderen devlet uyruklarından, birinin konsolosluğun görev 
çevresi! dâhilinde tevkif veya hapsi halinde, konsolosluğu, vakit geçirmeksizin, haberdar edecek
lerdir. 

Bu ınnaddenin, 1 nci fıkrasında öngörülen hallerde, konsolosluk meimıurları, uyrukları ile mıuha-
bere etmek ve onların kabul eden devlet mahkemeleri ile diğer makaımları önünde müdafaasına 
müteallik tedbirleri almak hakkını haizdirler. Konsolosluk memurları, keza tutukluluk halinde bu
lunan veya hürriyeti kısıtlayıcı bir cezayı çekmekte olan gönderen devlet uyruğunu, i%ili kimse, ma
hallî miaka.nı temsilcisi huzurunda,, konsolosluk m emurunun önünde rızası olmadığını açıkça ifade 
etmedikçe, ziyaret etmek ve görüşmek hakkına sahiptirler. 

Bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen haklar, kabul eden devlet kanun ve nizamlarına uy
gun bir 'şekilde kullanılmalıdır. Bununla beraber, şurası ımulkarrerdilr ki, söz konusu kanun ve 
nizamlar, bu 'madde gereğince bahşedilen hakların tam olarak gerçekleşmesinle müsaade etnue-
lidlı*. 

Madde - 26. 

Kabul eden devlet miakamları gönderen devlet uyruklarının konsolosluk görev çevresi içinde. 
vukubulan ve trafik kazalarından konsolosluğu, vakit geçirmeden, haberdar edeceklerdir. 
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Madde - 27. 

Konsolosluk memuru : 
a) Gönderen devlet uyruklarını tescil edebilir, 
b) Pasaport verebilir, yeniliyebilir, tadil edebilir, pasaportu muteber kılabilir- veya geri ala

bil k', 
c) Gönderen devlet ülkesine '»itmek istiyecek kişilere vize verebilir ve bunların ımuteberlilk 

müddetlerini uzatabilir,. 
d) Gönderen defletin askerlik hizmetine tabi uyruklarının kayıtlarım tutabilir, 
•e) Gönderen devlet uyruklarının beyanlarını kabul, tanzim ve tasdik edebilir, 
T) Gönderen devlet ımıcvzuatıncia yetkili kılındığı takdirde diğer belgeleri tasdik edebilir, 
g) Gönderen detlete ibraz edilmek veya o devflet ülkesinde muteberliğini sağlamak üzere 

menşe şahadetnamelerini tasdik edebilir. 

Madde - 28. 

Konsolosluk memuru : 
a) İmzaları suretleri ve tercümeleri tasdik edebilir, 
b) Gerek kabul eden devliet 'gerekse gönderen devlet makamlara tarafından ita kılınmış bel

geleri, gönderen devletin tasdik muaımcleleri için öngördüğü usul veya şekillere riayet suretiyle 
tercüme ve tasdik edebilir, 

c) Gönderen devlet kanununca ycikıili kılınmış ise, bu devlet uyruklarının ölüme bağlı ta
sarruflarını yazılı olarak tesbit edebilir, 

d) Kabul eden devletin kanun ve nizamlariyle menedilmiş olmadıkça, gönderen devlet uy
ruklarını ilgilendiren bilûmum muamele ve mukavclelkni düzenliyebilir, 

e) Gönderen Devlet ülkesinde bulunan mallara ilişkin veya bu devlet ülkesinde ııuıınhasıraa 
hukukî neticeler doğuracak olan. belgeleri veya mukaveleleri, uyrukluk söz konusu olmaksızın her 
hangi bir kimsenin talebi üzerine tanzim edebilir. 

Konsolosluk memuru tarafından, kabul eden Devlet ülkesinde kullamlmalk üzere tanzim ve 
usulüne uygun olduğu tasdik edilmiş vesikalar-, bunların suretleri, tercümeleri ve bunlardan çıka
rılan nüshalar ikabul eden devletin yetkili makamınca verilmiş veya tasdik edilmiş gibi ayıiı hü
küm ve değere sahiptir. 

Madde — 29. 

Konsolosluk memuru, gönderen devletin talebi üzerine, bu devlet uyruklarının rızaları lâhik 
olmak şartiyle taraf, şahit veya ehlivukuf sıfatıyle ifadelerini almağa, tevessül edebilir. 

Konsolosluk memuru, kabule razı oldukları takdirde gönderen devlet uyruklarına adlî olan ve 
olmıyan tebligatta bulunabilir. 

Madde — 30. 

Konsolosluk memuru, gönderen devletin mevzuatiyle yetkili kılınmış ise, her ikisi de ıgöndercn 
devlet uyruğu olan kişilerin evlenme akidlerini yapabilir. 

Konsolosluk memuru, kabul eden devletin yetkili memurlarını evlenme akdinin icrasından ha
berdar edecektir. 

Madde — 31. 

Konsolosluk, gönderen devlet uyruklularının doğum, evlenme ve ölümlerine (müteallik sicillerini 
tutabilir ve bu sicillerden suretler verebilir. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükümleri, kaim! eden devlet kanun ve nizamlarının doğum, evlen
me ve 'ölümlerin tescili hususundalki tatbikatını bertaraf etmez. 
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Madde — 32. 

Konsolosluk, gönderen devlet uyrukları tarafından tevdi edilen belgeleri, parayı ve diğer eş
yayı emaneten kabul edebilir. 

Konsolosluğa tevdi edilen para ve diğer eışyn, gönderen devlet dışına, ancak bu devletin kanun 
vo nizamlarına 'göre ihracedilebilir. 

Madde — 33. 

Konsolosluk memuru, kabul eden devlet kanun ve nizamlarına aykırı olmadıkça, gönderen dev
let uyrukları lehinde bütün vesayet ve kayyımlık işlemlerini icra eder. 

Kabul eden devlet kanun ve nizamlarına ,görc, vesayet ve kayyımlık işlemlerini icra etmesi 
mümkün olmadığı takdirde, konsoloslulk memuru kabul eden devlet yetkili makamına müracaatla, 
ondan, .gönderen devlet uyruğuna bir vasi veya bir kayyım tâyin etmesini isıtiyebilir. 

Konsolosluk memuru, kabul eden devlet yetkili makamına müracaatla, (gönderen devlet uyruk
larından birine aidolutp da himayesiz kalan mallar için bir kayyım tâyinini istiyebilir. 

Madde — 34. 

Konsolosluk mamuru, ıgönderen devletçe konsolosluğa tevdi olunup kabul eden devlet kanun 
ve nizamlarının yasaklamadığı yahut bu devletin mümanaat etmediği veya Âkıd Taraflar arasında 
yürürlükte olan milletlerarası anlaşmalarda zikredilen diğer görevleri de ifa edebilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Miras 

Madde — 35. 

Gönderen Devlet uyruklarından biri ölürse, kabul eden Devlet yetkili makamı gecikmeksizin 
konsolosluğu bundan haberdar eder ve harçsız olarak düzcnliycccği ölüm sicilinin bir suretini gön
derir. 

Kabul eden Devlet yetkili makamı, keza, vasiyetnamenin bir örneğini, mirasçılarla bunların ika
metgâhlarına mütaallik ve mümkün olduğu takdirde mir'asm kıymeti ile terekküp tarzına ilişkin 
elde mevcut bütün malûmatı konsolosluğa gönderir. Bundan başka, kabul eden Devlet yekili maka
mı mirasın açılıp açılmadığını ve açılmışsa hangi safhada bulunduğunu konsolosluğa 'bildirir. 

Madde — 36. 

Kabul eden Devlet yetkili makamı, gönderen Devlet uyruklarından birinin bir mirasta hakları 
bulunduğuna vâkıf olursa, bu hususu derhal gönderen Devlet Konsolosluğuna haber vermeltle mü
kelleftir. 

Madde — 37. 

Konsolosluk memuru, gönderen Devlet uyruklarının miras meselelerinde : 
a)1 Mirasın teshiline iştirak edebilir, 
b) Mirasın muhafazası ve idaresi maksadiyle alınacak tedbirler konusunda gönderen Devlet 

yetkili makamları ile işjbirliği yapabilir ve mirasçının menfaatine olduğu takdirde, menkul mallan 
rın satışını teklif edebilir. 

c) Mirasa bir kayyım tâyinini teklif edebilir. 
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Madde — 38. 

Mirasa dâhil •menkul gayrimenkul malların satışından mütevellit meblâğın miras işi emleri so
nunda, kabul eden Devlet ülkesinde kendileri veya vekilleri bırlunmıyan 'gönderen Devlet uyruğu 
mirasçılara teslimi gerekirse, menkul mallar veya hâsıl olan para Konsolosluğa tevdi edilecektir. 

Kabul eden Devlet ülkesinde ikametgâhı bulunmıyan ve orada geçici olarak oturan veya 'kabul 
eden Devlet ülkesinden transit geçen bir gönderen Devlet uyruğu, kabul eden Devlet ülkesinde öle
cek olursa, bu kimsenin kendisi ile birlikte bulunan eşyası ve parası, daha önceden bir miras işle
mine tabi tutulmaksızın, borçları tenzil edildikten sonra bir listeye göre, konsolosluğa tevdi edile
cektir. 

ALTINCI KISIM 

Gemicilik 

Madde — 39. 

Gönderen Devlet uyruğu bir gemi, kabul eden Devlet limanlarından birinde bulunduğu zaman, 
Konsolosluk memuru, geminin kara ile irtibat kurulmasına müsaade olunduktan sonra (Pratika), 
bizzat gemiye girebilir veya temsilcilerini bu gemiye gönderebilir ve yardımda bulunabilir. 

Konsolosluk memuru, gönderen Devlet kanun ve nizamları uyarınca : 
a) Gemi evrakını inceliye bil ir, gemi, yükü ve geminin itinereri.ile varacağı yer hususlarında 

kaptanı ve mürettebatı sorguya çekebilir. Geminin limana giriş ve çıkışını kolaylaştıracak tedbir
leri alabilir ve geminin sefere çıkışı için gerekli bütün belgeleri 

Gönderen Devlet adına verebilir. 
b) Kabul eden Devlet kanun ve nizamları uyarınca kaptan ve mürettebatla birlikte kabul 

eden Devlet mahkemeleri ve diğer makamları Önüne çıkabilir. Bu kişilere mahkemeler ve diğer 
ma'kamlar önünde her türlü müzaharette bulunabilir ve tercümanlık yapabilir. 

c) Kabul eden Devlet •makamlarının haklarına halel getirmeksizin çalışma ilişkilerine muta al
lık olanları dâhil olmak üzere, geminin kaptanı ile mürettebatı arasındaki her türlü ihtilâfları hal
ledebilir, gemide disiplin ve nizamı temin amaciyle her türlü tedbiri alabilir. 

d) Gemi ile ilgili olarak, gönderen Devletin deniz ve nehir hukuku kaideleri ile idari nizam
ların uygulanması amaciyle kendi salâhiyeti dâhiline giren bütün tedbirleri alabilir. 

e) ihtiyaç hâsıl olduğunda, geminin kaptanını ve mürettebatını hastaneye yatırmak ve yurda 
iade etmek amaciyle tedbirler alabilirler. 

Madde — 40. 

Kaptan ve mürettebat önceden müsaade; almaksızın ülkelerinin 'konsolosluğuna gidebilirler. 
Konsolosluk, geminin yanaştığı yerden başka bir şehirde bulunduğu takdirde, bu maddenin bi

rinci fıkrasında öngörülen hakkın kullanılması için kabul eden Devlet yetkili makamının müsaa
desi aranır. 

Madde — 41. 

Konsolosluk memurunun talebi üzerine, kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Dev
letin uyrukluğunu haiz gemilere mümkün olan her türlü yardımı yapacaklardır. 

Madde — 42. 

Gemi kaptanı veya konsolosluk memuru talebetmedikçc, kabul eden Devletlin salahiyetli ma
kamları -mürettebat arasındaki münasebetler, çalışma meseleleri, disiplin ve iç düzene ilişkin di
ğer konular gibi geminin dâhili yönetimi ile ilgili işlere müdahale etmiyeoeklerdir. 

Bununla beraber, geminin iç. işleri addedilen bu alanlarda zuhur eden karışıklıklar kabul eden 
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Devletin düzenim ve güvenliğini bozduğu, veya bu Devletin uyruklarım ve bahis konusu geminin 
mürettebatından gayri kişileri ilgilendirdiği takdirde, bu maddenin bininci fıkrasındaki hüküm
ler tatbik edilmiyecektir. 

Bu madde hükümleri, mutad gümrük, pasapoı-t ve 'kamu sağlığı muayenelerine, denizde kurtar
maya, deniz sularının kirletilmesine mâni olmaya ait veya gemi kaptanının talebi ve rızası ile baş
vurulan diğer, tedbirlere tatbik edilmez. 

Madde — 43. 

Kabul eden Devletin mahkemeleri veya diğer makamları, gönderen Devletin bayrağını taşıyan 
gemi üzerinde zecri tedbirlere tevessül etmeyi veya resmî bir tahkikat 'icra etmeyi derpiş ettikleri 
takdirde, gönderen Devletin Konsolosluk memurunu bu hususta haberdar edeceklerdir. 

İşin müstaceliyeti dolayısiyle hâsıl olacak imkânsızlık hali müstesna, kabul eden Devlet ma
kamları, gemide bu maddenin birinci fıkrasında öngörülen tedbirlerin tatbikine tevessül ettikleri 
zaman, gemide hazır bulunmasını sağlamak amaciyle, Konsolosluk memuru yeter derecede önce
den haberdar edilecektir. 

Konsolosluk memuru veya temsilcisi hazır bulunmadığı takdirde kabul eden devletin yetkili 
makamları, alınan tedbirler hakkında onlara tam bilgi verirler. 

Madde — 44. 

Konsolosluk memurları, gönderen devletin mevzuat uyarınca, gemi ile ilgili her çeşit mua
meleyi yapabilirler ve bilûmum beyanları veya diğer belgeleri kabul, tanzim veya tasdik eder
ler. 

Madde — 45. 

Gönderen devletin gemisi batarsa, karaya oturursa veya her hangi bir diğer avaryaya mâruz 
kalırsa veya bu devletin bir uyruğuna aidolup da, üçüncü bir devlet bayrağını taşıyan bir gemi
nin hamulesi arasında bulunan emtia kabul eden devletin sahillerinde veya bunun civarında bulu
nursa veyahut bu devletin bir limanına getirilmiş olursa, mezkûr devletin yetkili makamları 
durumu kabil olan en kısa zamanda konsolosluk memuruna bildireceklerdir. Kabul eden devletin 
makamları, nizamın muhafazasını, geminin ve denizden kurtarılan kişilerin ve malların himayesi
ni temin etmek ve diğer gemilerle liman tesislerine vukuu muhtemel zararları önlemek maksadiy-
lc bütün tedbirleri alacaklardır. 

Kurtarma ameliyelerinin icabettirdiği ve kurtarılan malların muhafazası için gerekli masraf
larda mümasil ahvalde kabul eden devlet gemilerinin ödemeye mecbur tutuldukları masraflar 
müstesna mahallî makamların müdahalesi hiçbir ücret ödenmesini gerektirmiyecektir. 

Batmadan kurtarılan emtia ve mallar, ancak kabul eden devletin ülkesinde satışa çıkarıldıkla
rı takdirde, ithal hare ve vergisine tabi olacaklardır. 

Madde — 46. 

Kazaya uğrıyan gemi kabul eden devletin sahilinde veya civarında karaya oturduğu veya ka
zaya uğrıyan geminin yükü kabul eden devletin sahiline veya civarına sürüklendiği gemi kapta
nı, maliki donatımı, acenta veya sigortacısının gemi ve yekûn muhafazası veya idaresi için ge
rekli tedbirleri alacak durumda bulunmadıkları hallerde, konsolosluk memuru, bu şahıslar adı
na, kendilerinin benzer durumlarda bizzat ittihaz edebilecekleri tedbirleri almaya yetkili sayıla
caktır. 

Madde — 47. 

Konsolosluk memuru, gönderen devletin uyruğuna veya bu devletin uyrukluğunu haiz bir ge
miye aidolup, bulunmuş, kurtarılmış veya kabul eden devletin ülkesine sürüklenmiş mallanın 
muhafazasını sağlamak üzere, sahipleri veya ilgili kişiler, tedbir alamıyacak durumda iseler, ge
rekli bütün tedbirleri ittihaz edebilir. 
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Madde — 48. 

Âkıd Taraflar arasında yürürlükte bulunan diğer anlaşmalara aykırı olm,amak şartiyle, 39 
dan 47 ye kadar maddeler hükümleri uygulanabildiği nisbette, hava nakliyatına da uygulana
caktır. 

•KISIM : 7 

Genel ve son hükümler 

Madde — 49. 

Türkiye'de görevli Yugoslav Konsolosluk memurları Türk makamları ile yapacakları muhabe
ratta memleketin resmî lisanını Yugoslavya'da vazife gören Türk Konsolosluk memurları mü
racaatta bulunacakları Sosyalist Cumhuriyeti makamlarının resmî lisanını kullanacaklardır. 

Madde — 50 

Konsolosluk, konsolosluk görevlerini icra ederken, gönderen devlet mevzuatınca öngörülen 
konsolosluk resim ve harçlarını cibayet edebilir. iBu resim ve gelirler kabul eden devlette her 
türlü vergi ve mükellefiyetten muaftırlar. 

Madde — 51. 

Bu anlaşma hükümleri uyarınca konsolosluk görevlerinin, gönderen devlet diplomatik misyo
nu memurları tarafından icra edilmesi, bu memurların, diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlık
larına halel getirmez. Konsolosluk görevini ifa eden diplomasi memurlarının adları kabul eden 
devlet Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir. 

Madde — 52. 

iSözleşme onaylanacak ve onanca belgelerinin Belgrad'da teatisini takibeden tarihten 30 gün 
sonra yürürlüğe girecektir. 

IBu sözleşme gayrimuayyen bir süre için aktedilmiştir. Bununla beraber, taraflardan her biri, 
altı ay önceden haber vermek suretiyle bu sözleşmeyi feshedebilecektir. 

Bu maksatla, iki Âkıd Tarafın tam yetkili temsilcileri bu sözleşmeyi imza ettik'r ve mühür
lediler. 

30 Mart 1968 tarihinde, Ankara'da iki asli nüsha halinde Fransızca olarak tanzim edilmişti^, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

/. Sabri Çağlayangil 

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti 

Hükümeti adına 

Marko Nikeziç 

••••>•• ı i v a ^ f » • - < . • • 
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Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 220 
Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesinin ( e ) bendinin tadiline ve bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (2 /145) 

5 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet 'Meclisi İkinci Dönemde hükümsüz kalan kâğıtların 2/190 numarasında kayıtlı «Çorum 
Milletvekili Hilmi İncesulu ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun ikinci maddesinin (e) bendinin 
tadiline ve bir madde eklenmesine dair kanun teklifi» nin, İçtüzüğün 69 ncu madesinin ikinci fık
rası gereğince yenilenmesini ve işleme konulmasını saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Rize Adıyaman Nevşehir Muğla 
E. Y. Akçal A. Turanlı H, Başer A. Buldanlı 

Tokat Sivas Mardin Sivas 
M. Kazova K. Eroğan 8. Güneştan M. K. Palaoğlu 

Sivas Sivas 
V. Bozatlı E. Kangal 

29 . 12 . 1965 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin 1 nci Döneminin 2/673 numarasında kayıtlı (Adana Milletvekili K e imal Sa-
nibrahimıoğlu ve 11 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddeısinin (.e) benıdinin tadiline 
ve bir ımıadde eklemmesine dair kanun teklifi) nin İçtüzüğün 69 ncu maddesinin 2 nci bendi ge
reğince Komisyona havalesini talep ve rica ederiz. 

Çorum Milletvekili 
H. İncesulu 

Çorum Milletvekili 
N. Yücer 

Adana Milletvekili 
K. Sarıibrahimoğlu 
Çankırı Milletvekili 

D. Akçaoğlu 
Tunceli Milletvekili 

H. Ünlü 

Sivas Milletvekili 
K. Palaoğlu 

Trabzon Milletvekili 
H. Orhun 

Çanakkale Milletvekili 
Ş. İnan 

Denizli Milletvekili 
A. Şohoğlu 

Diıyıaıibalfeır Millliejfcviekiiflji 
M. Cizreli 

25 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5434 sayılı ıKanunuıı 12 nci maddesinin (e) 
kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştu i 

Gereğini say giy le rica ederiz. 
Adana Milletvekili 
K. Sarıibrahimoğlu 
Adana Milletvekili 

M. Geçioğlu 
Yozgat Milletvekili 

Dr. C. Sungur 

Sivas Milletvekili 
R. Güray 

Malatya Milletvekili 
A. Fırat 

Sivas Milletvekili 
/. Göker 

•udinin tadiline ve bir mıa-dde eklenmesine dair 

İ stanbul Milletvekili 
S. Bay kam 

Ordu Milletvekili 
/. Ağaoğlu 

Yozgat Milletvekili 
V. Uyar 

Malatya Milletvekili 
N. Akyurt 

Amasya Millet vekili 
R. Arpacıoğlu 
İçel Milletvekili 

S. Kultay 
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GEREKÇE 

5434 sayılı Kanunun tedvin gayesi ârnıme hizmıeti gönen Vatandaşların bir nevi içtimıai si
gortanın temin ettiği mıaddi haklardan ve imân evi güven duygusundan müstefit kıılmıaiktıır. 

Medeni ımemle'ketlerin pek çoğunda dçltimıaıi sigortalar lâm'ine hiziınetıi görımiyen vatandaşları 
dahi kapsıyan bir genişlik ve şümule ^vuşmuj tu r . 5434 sayılı Kanaman 12 nci ımaddesindn (e) 
bendindeki (ElmielkMdik (hakkı tanınan ibir vazifede evvelce bukınımuş olımıaları şarltliyle) kaydı 
tetkik ettiğimiz mucip sebepler lâyihalarında ve Meelis konuşımıa zabıtlarında maılkmi 'bir -es!babı 
mucib ey e dayaıtıJlmıamışıtır. 

Yeni Anayasaımıızım getirdiği sosyal deflet anlayışımın ışığı laljtında tetkik -ettiğimiz takdirde 
bru kaydın bugün 'için 'lüzumsuz bir fazlalıktan başfca bir mıânıa taşımadığı aşikârdır. Niçin emek
lilik haMa tanınan Ibir vazifede daha önce bulunmuş olan (belediye reisleri emeklilik haklkına 
mtüs'bahak 'oluyorlar da daha -evvel az veya ço'k böyle bir vazifede bıulunımamiış olanlar sosyal si
gorta deım-clk lolan Emelkli Sandığına dâhil olamıyorlar? 

Yıllarcıa veya bir d'evre ıbu vazifelerde bulun imiş bu -suretle âlmim'eye faydalı lOİmuş kıimıseler 
daha ısıonıa ınıcmıur olabilirler yahut aynı mıaihiyottie seçim veya tâyin suretiyle 'teşielklküıl eden 
meclislerde âmtae 'hizimelti görelbilirlcr. Bu hizmetlerinin şu veya bıu (mülâhaza ile Emekli Sanı
ldığı Kanununun temin ettitiği himayeden mahrum edilmesi sosyal devlet anlaşmasına zıt bir gö
rüşün ifadesidir. 

Bu esbaplara MnlaJen (kanun teklifimizi hazırlamış «bulunmaktayız. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 15 . 4 . 1970 
Esas No. : 2/1İ5 
Karar No. : 77 

Yüksek Başkanlığa 

Bize Milletvekili ıSayın Erol Yılmaz Akçal ^c 9 lankadaşmın, 5434 sayılı Kanunun 12 nıci 
ır-ıaddesinin ı(e) bendinin tadiline ve bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin (iştirakiyle (komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi :' 

'Teklif, sadece Belediye Başkanlarına bir hak tanımaktadır. Ye teklifin esas esprisi, seçimle 
gelmiş ve /kendilerini seçildikleri hizımete vakfetmiş olanlara ihtiyarlamalarında hayatlarını em
niyete almaktır. 

Aynı suretle gelmiş olan Parlâmento ve 11 Genel Meclisi ile Belediye Meclisi Daimî Komisyon 
üyelerini de böyle hir emniyete almak hak ve nasfet icabıdır. 

Bu gerekçe muvacehesinde, teklif Kanun başlığı 've maddeler üzerinde yapılan değişikliklerle 
(kabul 'edilmiştir. 

Havalesi gereğince, Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
ıSaygılarımla. 

Maliye 'Komisyonu Başkanı Sözcü 
İstanbul Muğla Afyon Artvin 

N. Eroğan A. Buldanh K. Uysal A. N. Budak 

Bolu İzmir Sakarya 
Ş. Kiykıoğlu M. Daldal B. Turgut Boztepe 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 220) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 30 . 6 . 1970 

Esas No. : 2/145 
Karar No, : 62 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyur ulan, geçen dönemde gündeme kadar gelen ve fa
kat devre sonu dolayısiyle işlem görmeyip kadük 'Oxa,n ve bu defa İçtüzüğün 69 ncu maddesi gere
ğince Bize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal ve 9 »srkadaşı tarafından yenilenen (5434 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesinin (e) bendinin tadiline ve bir ımadde (eklenmesine dair Ikanun teklifi) Ve 
önhavelesi uyarınca Maliye Komisyonunca teklif üzerine düzenlenen rapor, Maliye Bakanlığı ve 
T. C. Emekli Sandığı temsilcilerinin de hazır bulundukları loturuımda 'görüşüldü; 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun gayesi 'kamu 'hizmeti görenlerin içtimai bir sigorta ve 
mânevi güven içinde (bulundurulmalarını sağlamlıktan ibarettir. 'Çıkarılan bdr çok (kanunlar do-
Lıyısiyle 5434 sayılı Kanunun pek çok maddesi yeni Anayasamızın getirdiği sosyal Devlet anlayışı
nın ışığı altında değişikliklere tâbi tutulmuştur. i3u değişikliklerden dolayı yeni haklar üktisa-
bedilmiş ve edilmektedir. Doğrudan doğruya seçimle işbaşına gelen ve ıkamu görevi yapan belediye 
başkanları, evve'ce emekliliği icabettiren bir hizmette bulunmadıkları için sosyal bir sigorta olan 
Emekli ıSandığı Kanunundan faydalanamamaktadırlar. 

Vatandaşların güvenine dayanarak Belediye Başkanlığına gelen, bir devre veya yıllarca bu 
g'irevi yapan başkanları mezkûr Kamunun kapsamı dışında bırakmak sosyal adalete 'kısmen de ol
sa aykırı düşmektedir. Esıasen Kanun kapsamına g'recelk bu nitelikteki 'belediye başkanları da 
yok az sayıdadır. 

Teklifi tüm olarak kabule şayan mütalâa eden Komisyonumuz, tümü üzerinde yapılan görüş
meleri mütaalkiben maddelerin görüşülmesine geçerek, Maliye Komisyonuınca, teklifin esas espri-
pine uyularak seçimle gelmiş ve 'kendilerini seçildikleri hizmete vakfetmiş olan Parlâmento ve ti 
Genel Meclisi ile Belediye Meclisi Daimî Komisyon üyelerini de kanun kapsamına almak ve dola-
j isiyle kanun başlığı ve ımaddelerde yapılan de getirişleri ide değiştiriş gerekçeleri muvacehesin
de yerinde görmüş, 

1 nci ımadde, Maliye Komisyonunca yapılan dcğişıtirişe ilâveten (N) 'bendindeki (Bulunmadan 
belediyelerin ve illerin daimî komisyon üyeliğine) seklindeki ibareden, devamlılık arz etmiyen Be
lediye Meclislerini çıkarmak suretiyle bu ibareyi ı, bulunmadan illerin daimî komisyon üyeliğine) 
şeklinde değiştirerek, 

(Geçici Madde) de Maliye Komisyonunca yapılan değişikliğe ilâveten, kanun tekniği vıe uy
gulaması yönünden, metindeki (.... hizmetlerinden 5434 sayılı T. C. (Emekli Sandığı Kanunu yürür
lüğe girdiği tarihe kadar olanını ......) şeklindeki l.adeyi ( hizmetlerini 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa ek, ) şeklinde değiştirerek, 

2 ve 3 ncü maddeleri Maliye Komisyonunca yapılan değişikliklerle kabul etmiştir. 
öncelik ve ivediliklıe görüşülmek ve Genel Kurulun (tasviplerine arz edikmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 

Başkun Sözcü 
Sakarya Ankara Ankara Bolu 
N. Bayar U. K. Ytlmae T. Toker ff. 1. Cop 

İmzada bulunamadı 
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Bolu 
K. Demir 

İmzada "bulunamadı 

İçel 
H. G. Ohyayuz 

Muğla 
M. Akarca 

Oorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
M. Akan 

Tokat 
/. H. Balcı 

Eskişehir 
M. t, Angı 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Hatay 
H. Özkan 

İmzada bulunamadı 

Mara§ 
A. tmamoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Rize Milletvekili Erol Yılmaz 
Aikçafl ve 9 arkadaşının teklifi 

5434 Sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin (e) bendinin tadili
ne ve bir madde eklenmesine da

ir kanun teklifi. 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
Kanunum 12 nci .maddesinin (>e) 
bendindeki (Emdkl'iıMk 'hakkı 
tanınan 'bir vazifede evvelce 
buluırtmuiş klimaları »airtı ile) 
kaydı kaldırılmıştır 

MADDE 2. — Sekilmiş ve
ya tâyin edilmiş ''belejdiiye (baş
kanlarının, 5434 sayılı Kanu
nun ibaihışettiği haklardan fay
dalanabilmeleri için; 'bu ka
nunun memiyeti tarihinde va
zife hasında ilamlara, vaızife 
başında bulunımıyanlar bu ba-
mmun meriyetinden itülbaren 

Maliye Komisyonunun 
değiştirişi 

T. (i Emekli Sandığı Kanunu
nun 12 nci maddesinin II işa
retli fıkrasına bir (N) bendi ve 
sözü geçen kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
T. C. 'EmefcUi Sandığı Kanunu
nun «sandıktan fajydaüaınacak 
lar» hakkımdaki 12 ncli madde-
sline aşağıdaki (N) İtendi ek
lenmiştir, 

(N) Emekliliğe tabi gö
revlerde - !bıulltunmadan )belledi-
y el erin ve illerin dâlimî komis
yon üyeliğine istenilenlerle, emek
lilikle veya iSoisıyal ISîgoütelıar-
la ilgilenilmeden Beülejdliyie Baş
kanlığına veya Parlâmento 
üyeliğine ıseçjiDemller, seçjilmler-
İden itibaren 6 ay içinde yaızı ile 
Sandığa (müracaat ederek eımek-
lilîklo iligilenimelertini isteidak-
ıleri ve emekli kesmeklerimi 
ödedikleri takdirde, kesenek 
karşılıkları da ilgili Ikuruimlar-
dan alınmak suretiyle, 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değişİMşi 

T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 12 nci maddesinin II işa 
retti fıkrasına bir (N) bendi ve 
sözü geçen kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanunu
nun «sandıktan faydailaınaeak-
lar» haMöndafci 12 tocti madde
sine .aşağıdaki (N) tendi ek
lenmiştir. 

(N) Emekliliğe ta!bi gö
revlerde Ibulunımaidan illerin 
daimî komisyon üytellieığine se
çilenlerle, Emeklilikle veya 
'Sosyal 'Sigortalarla İlgilenme
den 'belediye başkanlığına veya 
Parlâmento üyeliğine seçilen
ler, seçimlerden itibaren 6 ay 
içinde yazı ille Sandığa müra
caat dderek emeklilikle iligilen-
melerini istedikleri ve 'eım'elkli 
keseneklerini ödedikleri tak
dirde, kesenek karşılıkları da 
ilgili kııruım'lardan allının ak su-
rerıyile, 
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(Rize Milletvekili E M Yılmaz 
Akçal ve '9 arkadaşımın telklifi) 

MADDE i3. — Bu kanun 
neşri tarihinden itibaren ımer'i-
dir. 

MADDE 4. — Bu Kanunu 
yürütmeye Maliye Bakanı me-
ımurdur. 

(Maliye Komisyonunun 
değiştirişi) 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanllar Kurulu yürütür. 

(Bütçe Plân Komisyonunun 
•değiştirişi) 

ÖEÇtCI MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe gerdiği tarih
te 1 nci maddede yazılı görev
lerde bulunanlarla bu görev
lerden ayrılıp, emeklilikle ilgili 
başka görevlere geçmiş olan
lar, sözü geçen görevlerdeki 
hizmetlerini '5434 sayılı T. O. 
Emekli Sandığı Kanununa ek 
23 . 2 . 1965 tarihli ve '545 sa
yılı Kanun esaslarına göre 
'barç/knırruak suretiyle emeklilik 
sürelerine eklenmesini istiye-
bilirler. 

MADDE 2. — Maliye Ko
misyonunun 2 nci ma/ddesi ay
nen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Ko
misyonunun 8 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

altı ay 'zarfında, kanunun me
riyetinden sanıra vazife alanlar 
vazifeye başladıkları tarihten 
itibaren ıaHtı ay içinde, Emekli 
Sandığına kabulleri içlin yazılı 
müracaatta bulunmaları ve 
daiha evvel emeklilik 'hakkı ta
nınan (bir vazifede bulunup 
emlekli ıkesmeği 'ödem!emişlerSe 
5434 sayılı Kanun 'hükümleri 
gereğince aldıkları aylık üze
rinden ve hizmet sürelerine 
göre hesabedilecek etaekli (ke
seneğini en geç 2 senekle 24 eşit 
taksitle ödemeleri, ilk defa va
zife almış olanlar aldıklaırı ay
lık üzerinden Emekli 'Sandığı 
Kanunu hükülmjleırine 'göre he
sabedilecek meblâğı ödemeleri 
şarttır. 

• GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tartih-
te 1 nci maddede yazılı görev
lerde bulunanlarla bu görev
lerden ayrılıp, emeklilikle ilgili 
başfka görevle-re geçmiş olanlar, 
sözü geçen görevlerdeki 'hiz
metlerinden 5434 isayllı T. C. 
Emekli 'Sandığı Kanunu yürür
lüğe girdiği tarihe 'kadar ola
nını, 23 . 2 . 1965 tarihli ve 
545 sayılı Kanun esaslarına gö
re borçlanmak suretiyle emek
lilik sürelerine eklenmesini is-
tiyebilirler. 
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ZZu ; î MİLLET MECLİSİ S. Sayı.ı : 2 2 8 © I n C İ e k 

Genel Kadro Kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/354; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1135) 

(Not : (\ Senatosu S. Sayısı : 1468) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 7 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10670 - 1/1135 

IMİİLLET (MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17 . 7 . 1970 gün ve 2041 - 13368 sayılı yazınız : 
Genel Kadro Kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu 

Genel Kurulunun 30 . 7 . 1970 tarihli 105 nci Birleşiminde değiştirilerek, işari oyla ka'bul edilmiş 
"ve dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 30 . 7 . 1970 

Esas No. : 1/354, C. S. 1/1135 
Karar No. : 71 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet iSenatosu Genel Kurulunun 30 . 7 . 1970 tarihli 105 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen «Genel Kadro Kanunu tasarısı» Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplan
tıda tekrar incelendi ve görüşüldü; 

Cumhuriyet ISenatosunca kanun tasarısının 3 ncü maddesindeki değişiklik ile ilâve edilen 
10 ncu maldde ve 10 ncu maddenin ilâvesi neticesi madde numaraları değişen miütaıakıp iki madde 
üzerindeki değişiklikler yerinde görülerek Komisyonumuzca benimsenmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan-
lığa sunulur. 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İzmir 
M. Akan 

Maraş 
A. İnıamoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Hatay 
/ / . Özkan 

Kars 
K. Okyay 

İmzada bulunam adı 

Muğla 
M. Akarca 

İmzada bulunamadı 

K 

Bolu 
H. t. Cop 

İmzada bulunamadı 

İçel 
C. Okyayuz 
Kastamonu 
/ / . Tosyalı 

Tokat 
İ. II. Balcı 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
. Nedimoğlu , 

Bolu 
K: Demir 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Manisa 
/ / . Okç-u 

Trabzon 
A. K. Uzuner 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Genel Kadro kanunu tasarısı 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecelerine girecek kadrolar ve bu kad
roların unvanları aynı kanunun 34 ncü maddesi 
nükümleri çerçevesinde 1970 malî yılı içinde 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilir. 

Bakanlar Kurulunca tesbit edilen unvanlara 
Diskin görevleri bu görevin kadrosunu işgal et
mek suretiyle fiilen yapmakta olanlardan inti
bak sonucunda daha aşağı derecelere intibak 
ettirilmiş olanlar bu görevlerin Bakanlar Ku
rulunca tesbit edilen kadrolarına intibak etti-
lilirler. 

'Bu gibilerin eski derecelerinde geçirdikleri 
ısüreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesinde 
dikkate alınır. 

İntibakları sonucunda sınıfların 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecelerine intibak ettirilenlerin işgal 
ettikleri kadrolara ilişkin görevler için Bakan
lar Kurulunca daha aşağı derecelerde kadro 
tesbit edildiği takdirde bu gibilerin intibak so
nucunda aldıkları kadrolar şahsa münhasır ol-
r^ak üaere ve geçici süreli olarak muhafaza edi
lir. Şahsa münhasır olan bu kadrolar her hangi 
surette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL, 
ETTİĞİ METİN 

Genel Kadro kanunu tasarısı 

MADDE 3. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek gösterge tablosunun 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecelerine girecek kadrolar ve bu kad
re larm unvanları aynı kanunun 34 ncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde 1970 malî yılı içinde Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilir. Cumhuriyet Se
natosu ve Millet Meclisi kadroları için bu tesbit, 
Cuhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık
ları divanınca yapılır. 

Bakanlar Kurulunca tesbit edilen unvanlara 
ilişkin görevleri bu görevin kadrosunu işgal et
mek suretiyle fiilen yapmakta olanlardan inti
bak sonucunda daha aşağı derecelere intibak et
tirilmiş olanlar bu görevlerin Bakanlar Kuru
lunca tesbit edilen kadrolarına intibak ettiri
lirler. 

Bu gibilerin eski derecelerinde geçirdikleri 
süreler yeni derecelerinde kademe ilerlemesinde 
dikkate alınır. 

intibaklar sonucunda sınıfların 1, 2, 3, ve 
4 ncü derecelerine intibak ettirilenlerin işgal 
ettikleri kadrolara ilişkin görevler için Bakan
lar Kurulunca daha aşağı derecelerde kadro tes
bit edildiği takdirde bu gibilerin intibak sonu
cunda aldıkları kadrolar şahsa münhasır olmak 

M. Meclisi (S. Sayısı : 228 e 1 nci Ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Kasım 1970 ta
lihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun Yasama Meclis
i m ile ilgili hülkümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlıkları, diğer hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(Cumhuriyet Senatosunun fcaıbul ettiği metin) 

üzere ve geçici süreli olarak muhafaza edilir. 
Şahsa münhasır olan bu kadrolar her hangi su
rette boşaldığı takdirde kaldırılır. 

MADDE 10. — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte genel ve katma bütçeli kuruluşlarla, 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kefa
let sandıklan ve Beden Terbiyesi Bölge müdür
lüklerinde görevli Devlet memurları, 657 sa
yılı Kanunun intibak hükümleri gereğince 
bu kanuna bağlı cetvellerdeki kadrolara, yeni
den Bakanlar Kurulu Kararnamesine, müşterek 
Kararnameye veya atamaya yetkili âmirin ona
yına lüzum kalmadan atanmış sayılırlar ve ay
lıklarının bu kadrolardan ödenmesine devam 
olunur. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Kasım 1970 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunun Yasama Meclis
leri ile ilgili hükümlerini Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisi Başkanlıkları, diğer hüküm
lerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Not : 1 nci maddede bahis konusu edilen ve 
(Jumhuriyet Senatosunca değiştirilen 1 sayılı 
cetvel Cumhuriyet Senatosu 1468 S. Sayılı mat
buadadır). 

M. Meclisi (S. Sayısı : 228 e 1 ııci Ek) 
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MİLLET MECLİSİ 

(BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN GEN EL KURULA TAVSİYELERİ) 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Benimsenmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmişjtir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Keainlefmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Cumhuriyet Senatosunca 
ilâve edilen 10 ncu madde benimsenmiştir. 

MADDE 11. — Benimsenmiştir. 

MADDE 12. — Benimsenmiştir. 

CETVELLER 

1 ısayıllı cetvelde Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler bonimisenmiştir. 

2 saydı cctvei kesinleşmiştir. 
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Topi^tı-ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı: 2 2 9 ^ I ^iCİ &i 

2 7 . 7 . 1 9 6 7 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kamına bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarıstffa dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 

değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/359; Cumhuriyet Senatosu 1/1138) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1138) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 7 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10691 -1/1138 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 25 . 7 . 1970 gün ve 2075 - 13636 sayılı yazınız : 
27 . 7 , 1067 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni, Cumlhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 7 . 1070 tarihli 105 nci 
Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edlimiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 116 

Kabul : 103 
Ret : 11 
Çekinser : 2 

Not : Bu Tasan Genel Kurulun 29, 30,7, Î970 tarihli 104 ve 105 nci birleşimlerinde görüşülmüş
tür, 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/359, C. 8.1/1138 
Karar No. : 70 

30 , 7 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 30 . 7 . 1970 tarihli 105 nci (Birleşiminde değiştiri
lerek kabul edilen «27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» 
ilgililerin de kaitılmasiyle incelendi ve görüşüldü; 

•Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 13 ncü madde ve 18 nci maddedeki yapılan değişiklik
ler Komisyonumuzca da yerinde görülerek benimsenmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan V. 
Rize 

E. Y. Akçal 

Çorum 
A. Topçubaşt 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Tokat 
/. H. Balcı 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Hatay 
H. Özkan 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
A. R. üzuner 

Ankara 
A. Yalçın 

tçel 
C. Okyayuz 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Bolu 
H. t. Cop 

İzmir 
M. Akan 

Muğla 
M. Akarca 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

144 ve 223 sayıh kanunların ve 926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin uygıdanmasına esas olacak 
albay maaşı 

EK MADDE 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Kanun ve bunu değiştiren 1256 sayılı Ka
nun, 18 Nisan 1963 tarih ve 223 sayılı Kanun, 7 Temmuz 1965 tarih ve 645 sayıh Kanun, ve 926 
sayıh Kanunun değişik 49 ve geçici 26 ve 27 nci maddelerindeki tazminat mabetlerinin tesbitin-
de esas olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş albaya bu kanunla verilen aylığın kesintisiz tutarı
nın yüzde kırkıdır. 

Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ile askeri hâkim ve askerî savcıların aylık ödemeleri 

EK MADDE 9. — Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ile, askerî Yargıtay Başsavcısının aylık 
ödemeleri rütbe ve kıdemlerine göre intibak ettirildikleri gösterge rakamıma ilâve edilecek 200 ra
kamından iionra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
ahaarak yapılır. 

Askerî hâkim ve askerî savcılar ile 26 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî hâkimler ve aske
rî savcılar Kanununun 39 ncu maddesinde gösterilen kadrolarda görev yapan askerî hâkimle
rin ayilık ödemeleri; gösterge tablosunda rütbeleri karşılığında gösterilen 10, 9, 8 ve 7 nci dere
celerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 
ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 
3, S! ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edile
cek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli, katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas tutularak yapılır. 

Bu madde kapsamına giren general ve amirallere (Askerî Yargıtaydakiler dâhil) 1 000 göster
ge rakamı uygulanır ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
ulunacak sayının, belli katsayı ile çarpılması so-unda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Yukardaki fıkralar kapsamına girenlerin emekliliklerine esas olacak aylıklarının tesbitinde, bu 
kanunun 137 nci maddesi ve ek - 6 sayıh cetveldeki göstergeler dikkate alınır. 

MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin yü
rürlüğe girmesi; 

a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hüküm
leri «14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu per
sonelinin aylık ve ücretlerine dair Kanun» un 95 nci maddesinin (b) fıkrası hükümlerine göre 
uygulanır. 

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtları ve bursları, aile yardım ödeneği, doğum yar
dımı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sa
yıh Devlet Memurları Kanununun bu konuları düzenliyen. hükümleri ile birlikte uygulanır. 

c) öğrenci harçlıkları ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre uygulanır. 
d) 926 sayıh Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158,176 ve 181 nci maddeleri 

1970 malî yıhnda uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci 
maddesi hükmü ile çocuk zammı ödenmesine ilişkin 5049 ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 
5504 sayıh Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yıhnda da devam olunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 229 a 1 nci ek) 



CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv vetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

144 ve 223 sayılı kanunların ve 926 sayılı Kanunun 49 ncu maddesinin uygulanmasına esas olacak 
albay maaşı 

EK MADDE 5. — 17 Ocak 1963 tarih ve 144 sayılı Kanun ve bunu değiştiren 1256 sayılı Ka
nun, 18 Nisan 1963 tarih ve 223 sayılı Kanun ve 926 sayılı Kanunun değişik 49 ve geçici 26 ve 
27 nci maddelerindeki tazminat nisbetlerinin tesbitinde esajs olan albay maaşı; üç yılını bitirmiş 
albaya bu kanunla verilen aylığın kesintisiz tutarının yüzde kırkıdır. 

Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ile askerî hâkim ve askerî savcıların aylık ödemeleri 

EK MADDE 9. — Askerî Yargıtay Başkan ve üyeleri ile, askerî Yargıtay Başsavcısının aylık 
ödemeleri rütbe ve kıdemlerine göre intibak ettirildikleri gösterge rakamına ilâve edilecek 200 ra
kamından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda eUde edilecek miktar esas 
alınarak yapılır. 

Askerî hâkim ve askerî savcılar ile 26 Ekim 1963 gün ve 357 sayılı Askerî hâkimler ve askerî 
savcılar Kanununun 39 ncu maddesinde gösterilen kadrolarda görev yapan askerî hâkimlerin aylık 
ödemeleri; gösterge tablosunda rütbeleri karşılığında gösterilen 10, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 100; 6, 5 ve 4 ncü derece
lerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 ve 1 nci 
derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 raka
mından sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas 
tutularak yapılır. 

'Bu madde kapsamına giren general ve amirallere (Askerî Yargıtaydakiler dâhil) 1 000 göster
ge rakamı uygulanır ve aylık ödemeleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Yukardaki fıkralar kapsamına girenlerin emekliliklerine esas olacak aylıklarının tesbitinde, 
ek - 6 sayılı cetveldeki göstergeler dikkate alınır. 

MADDE 18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun malî hükümlerinin yü
rürlüğe girmesi; 

a) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun aylık ödemeleri ile ilgili hüküm
leri «14 . 7 . 1965 giün ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanunun kapsamı dışında kalan kamu perso
nelinin aylık ve ücretlerine dair Kanun» un aylık ödemelerinin yürürlüğü ile ilgili hükümleri ile 
birlikte ve aynı usul ve esaslara göre uygulanır. 

b) Mahrumiyet yeri ödeneği, öğrenim yurtlan ve bursları, aile yardım ödeneği, doğum yardı
mı ödeneği, ölüm yardımı ödeneği, temsil giderleri ve yakacak yardımına ait hükümleri 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bu konulan düzenliyen hükümleri ile birlikte uygulanır. 

c) öğrenci harchklan ile ilgili hükümleri bu maddenin (a) fıkrası esaslanna göre uygulanır. 
d) 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 153, 158, 176 ve 181 nci maddeleri 

1970 malî yılında uygulanamaz. 2005 sayılı Kanunun pansiyon ücret indirimi hakkındaki 2 nci 
maddesi hükmü ile çocuk zamanı ödenmesine ilişkin 5049 Ve doğum yardımı ödenmesine ilişkin 
5504 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına 1970 malî yılında da devam olunur. 

Millet Meclisi - (8. Xı\yızı : 229 a 1 nci ek) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

e) Bu kanunun ders ücretleri İle ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı 
maddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren uygulanır. 

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konuları düzenliyim eski 
kanunların uygulanmasına devam olunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 229 a 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

e) Bu kanunun ders ücretleri ile ilgili hükümleri yayımı tarihinde Ek 2, Ek 5 ve Ek 6 ncı 
maiddelerinin hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre çıkarıflacak Genel 
Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği tarihi takilbeden aybaşından itibaren uygulanır. 

f) Bu maddenin (a) ve (c) fıkrası hükümleri uygulanıncaya kadar bu konulan düzenliyen 
eski kanunların uygulanmasına devam olunur. 

I l < • » l l 
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(BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN GENEL 
KURULA TAVSİYELERİ) 

OMEADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 7. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 9. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 12. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 13. — Benimsenmiştir. 

MADDE 14. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 15. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 16. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 17. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 18. — Benimsenmiştir. 

MADDE 19. — KeBİnteştmiştir. 
ı 

MADDE 20. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 21. — Kesinleşmiştir. 

Cetveller feösinleşmitşir. 
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