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I. — Geçen tutanak özeti 

II. — Gelen kâğıtlar 

III. — Yoklama 

IV. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 36 

A) Tezkereler ve önergeler 36 
1. —• Bakanlar Kurulunu teşkile memur edil

miş bulunan C. Senatosu Üyesi Sadi Irmak'ın, 
Hükümeti kurma görevini yerine getirme im
kânı bulamadığını bildirdiğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/349) 36 

2. —• Görev ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Melih Esenbel'e, Devlet Bakanı - Baş
bakan Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/350) 36 

3. — 2 . 3 . 1954 tarih ve 6303 sayılı Hava 
Harp Okuluna girmeye istekli sivil öğrencilerin, 
geliş, gidiş ve kabul süresince nakil, iaşe ve ya
tırılmalarının Devletçe sağlanması hakkında Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun 
tasarısının, İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre 
görüşülmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/351) 36 

Sayfa 
4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Harekât Ma

dalyası Kanunu tasarısının, İçtüzüğün 79 ncu 
maddesine göre görüşülmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/352) 36 

5. — 24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İk
tisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kadro Ka
nununa Ek Kanun tasarısının, İçtüzüğün 79 ncu 
maddesine göre görüşülmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (3/353) 36:37 

6. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî Hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkra
sına (E) bendi eklenmesine ilişkin kanun tasarı
sının, İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre görü
şülmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/354) 37 

7. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyü
şü Hürriyeti hakkındaki Kanun tasarısının, İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca doğrudan doğ
ruya Genel Kurul gündemine alınarak görü
şülmesi hakkında İçişleri Bakanı Mukadder Öz-
tekin'in önergesi (1/209, 4/59) 37:38 
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B) Danışma kurulu teklifleri 
Sayfa 

38 

1. — «657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde 
kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname» nin görü
şülmesine dair Danışma Kurulu önergesi 38 

V. — Görüşülen îşler 38 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun 1327 sayılı Kanunla ve kanun hük
münde kararnamelerle değişik bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenme
sine dair 12 sayılı Kanun" Hükmünde Karar
name ve Plan Komisyonu raporu (1/148) (S. 
Sayılı : 155) 38:57 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu (2/228) (S. Sayısı : 87) 57 

3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Savur/ma 
ve Plan komisyonları raporları (1/177) (S. Sa
yısı : 102) 57:59 

4. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 
arkadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kad
roları hakkındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun 
teklifi hakkında Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 59,60:61 

5. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve 
Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 ncı 
maddelerinin değiştiirlmesine dair kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu (1/49) (S. Sa
yısı : 116) 59:60 

6. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 
Mühasebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu rapo
ru (1/189) (S. Sayısı : 150) 61:62 

7. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komis
yonları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) 62 

Sayfa 
8. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü 

maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci ben
dinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçinin kı
dem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarıl
masına; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 14 
ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilme-* 
sine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 1475 
sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 62 

9. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Burdur Mil
letvekili Ali Sanlı ve 13 arkadaşının, Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 
1 nci ek) 62:63 

10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 
1323 sayılı Kanunla eklenen Ek 1 nci ve Ek 
2 nci maddeleriyle 136 ncı maddesine eklenen 
(e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek geçici 
bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plan komisyonları rapor
ları (1/178) (S. Sayısı : 101) 63:64 

11. —- 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 58 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (1/235) (S. Sayısı : 
149) 64 

12. — 926 sayılı Türk Silâhlı • Kuvvetleri 
Personel Kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırıl
ması ve bu Kanuna bir ek geçici madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plan komisyonları raporları (1/179) 
(S. Sayısı : 156) 64:67 

13. — Türkiye - Tunus Dostluk Antlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/204) (S. Sayısı : 151) 67 

14. — Yabancı hukuk hak'kırida bilgi edi
nilmesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasa-
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Sayfa 
'rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/207) (S. 
Sayısı : 152) 67 

15. — Televizyon yayınlarının korunmasına 
dair Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/239) (S. Sayısı : 153) 67 

16. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da 
imzalanan Konsolosluk İlişkileri Hakkında Vi
yana Sözleşmesine katılmamızın uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu (1/255) (S. Sayısı : 154) 67 

VI. — Sorular ve cevaplar 68 

A) Yazılı sorular ve cevapları 68 

1. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
bazı yabancı memleketler cezaevlerindeki Türk 
uyruklu kişilerin sayısı ve işledikleri suçlara 
ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Melih Esen-
bel'in yazılı cevabı. (7/307) 68:69 

2. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'-
m, eski İmar ve İskân Bakanının yaptığı ta
yinlere ilişkin sorusu ve îmar ve İskân Bakanı 
Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı (7/317)69:80 

3. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
eczanelerde bulunmayan ilâçlara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Sağlık ve 
Sosyla Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı 
cevabı (7/342) 80:81 

4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bur
dur ilinde etüdü yapılıp 1975 yılı programına 
alınan baraj, yeraltı suları ve taşkınlara iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/344) 81:84 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre 
yolu inşaatı nedeniyle istimlâk edilen taşınmaz 
mallara ödenen para miktarına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık Bakanı Vefa Tanır'ın yazılı ce
vabı. (7/351) 84:85 

6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın, Ankara Belediyesince havagazı ücret
lerine yapılan zamma ilişkin sorusu ve Başba
kan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/354) 85:86 

7. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 
hastanelerde çalışan laborantların intibakları
na ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Kemal Demir'in yazılı ççvabı (7/365) 86:87 

Sayfa 
8. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley

man Mutlu'nun, Millet Meclisi personeline ve 
bazı satmalmalara ilişkin sorusu ve Millet Mec
lisi Başkanı Kemal Güven'in yazılı cevabı 
(7/367) 87:88 

9. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, T. C. Emekli Sandığının yatırım
ları ile iştirakçilerinin durumuna ilişkin soru
su ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı 
cevabı (7/369) 88:90 

10. — İçel Milletvekili İbrahim Gökte-
pe'nin, «Aydınlık» dergisinde yayınlanan bil
diride adı geçen kişilere ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı 
(7/377) 90:91 

11. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, İzmir - İstanbul seferini yapan 
F-28 Bursa yolcu uçağının düşme sebepleri ve 
sonuçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/378) 91:94 

12. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'-
nun, İçel'in, Erdemli ilçesi lisesinin Türkçe öğ
retmenine ilişkin sorusu ve Başbakan adına 
Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/381) 94:95 

13. .— Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'ın Nazilli ilçesi kaymakamına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'-
in yazılı cevabı (7/382) 95 

14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'ın, Germencik ilçesi Jandarma Birlik 
Komutanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/383) 95:96 

15. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif 
Ensarioğlu'nun, -Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları Genel Müdürüne ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in ya
zılı cevabı (7/386) 96:103 

16. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'-
nın, İstanbul Üniversitesindeki olaylara iliş
kin sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı 
Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/388) 104 

17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksek 
okulundaki olaylara ilişkin İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sorusu ve İçişleri Baka
nı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/389) 105 

18. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'-
nun, sağlık hizmeti gören büro ve poliklinik 
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Sayfa 
işçilerinin, hizmet zammı alan diğer personel
den ayrı tutulmasına ilişkin sorusu ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sadık Şide'nin yazılı cevabı 
(7/390) 105:106 

19. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Se-
vilgen'in, Türk Hava Yollan Genel Müdürlüğü 
teşkilâtı personeline ve uçak kazalarına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Öz
bek'in yazıhcevabı {7/391) 106:111 

20. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'-
ın, Giresun - Aksu'da meydana gelen faciaya 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öz
tekin'in yazılı cevabı (7/397) 112:113 

21. — istanbul Milletvekili Mustafa Par-
lar'm, İstanbul elektrik şebekesi ve tevsii pro
jesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı 
(7/404) 113:115 

22. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, köy ve mahalle muhtarlarına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'-
in yazılı cevabı (7/407) 115:117 

23. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, peynir üretim ve tüketimine ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halûk Cillov'un ya
zılı cevabı (7/408) 117:119 

24. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değer-
li'nin, Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Büvet 
köyündeki bir olaya ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı 
(7/410) 119 

25. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan 
Çaneri'nin, 1974 Ekim ayında teşvik belgesi 
alan projelere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Mehmet Gölhan'ın yazılı cevabı 
(7/412) 120:121 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete 
Tan'ın, T. C. Devlet Demiryolları memurları
nın özlük haklarına ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı 
(7/414V 121:124 

27. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'
in, Güvenlik Kuvvetlerine ilişkin sorusu ve 

Sayfa 
İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı ce
vabı (7/416) 124 

28. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü-
cel'in, Gümüşhane ilinin televizyon yayın sa
hasına alınmasına ilişkin sorusu ve Başbakan 
Sadi Irmak'ın yazılı cevabı (7/420) 124:125 

29. —- Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'-
in, Nevşehir'de Soma fabrikası açılmasına iliş
kin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ba
ran Tuncer'in yazılı cevabı (7/423) 125:126 

30. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın 
TÖB - DER yöneticilerine ilişkin sorusu ve 
Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı cevabı (7/426) 126: 

127 
31. — Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'-

ün, suni gübre ve ziraî mücadele ilâçlarına 
ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı cevabı (7/428) 127:128 

32. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlıı'-
nun, beyaz sinekle mücadele için piyasaya sü
rülen bir ilâca ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'ın yazılı 
cevabı (7/432) 128:129 

33. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'-
in, «Gizli yönleriyle Kıbrıs meselesi» yazı di
zisine ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'
ın yazılı cevabı (7/434) 129:130 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
parti yasaklarına aykırı hareket eden siyasî 
partilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hayri 
Mumcuoğlu'nun yazılı cevabı (7/435) 130:131 

35. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'-
nin, işçi emekli aylıklarıyle ilgili çalışmalar ile 
Bağ - Kur üyelerine ilişkin sorusu ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Sadık Şide'nin yazılı cevabı 
(7/437) 131 

36. — Balıkesir MilletveViîi Necati Cebe'-
nin, tarım iş yasasıyle ilgili çalışmalara ilişkin 
sorusu ve Çalışma Bakanı Turhan Esener'in 
yazılı cevabı (7/438) 131:132 

37. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, Dernekler Kanununa göre kapanan 
spor kulüplerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve 
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Sayfa 
Spor Bakanı Zekâ i Baloğlu'nun yazılı cevabı 
(7/439) 133 

38. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 
Aydınlık Dergisi ve TÖB - DER yöneticilerine 
ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hayri Mum-
cuoğlu'nun yazılı cevabı (7/440) 133:135 

18 . 3 . 1975 O : 1 

Sayfa 
39. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, 

Bolu ili ve ilçelerindeki okullara yapılan yatı
rım programlarına ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Bakanı Safa Reisoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/445) 135:136 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Ba
kanı Halûk Cillov'a Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mehmet Gölhan ve, 

Yurt dışına gidecek olan Kültür Bakanı Nermin 
Neftçi'ye Millî Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu'nun 

vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna; 
Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için, C. Se

natosu Üyesi Sadi Irmak'ın görevlendirildiğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile; 

«Bütçe Uygulama Kanunu Tasarısı» nın, İçtü
züğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 

üyeliğe Uşak Milletvekili Orhan Dengiz seçildi. 

Millet Meclisi Genel Kurulu çalışmalarına 4.3.1975 
ile 14 . 3 . 1975 tarihleri arasında ara verilmesine 
dair Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Alınmış olan karar gereğince, 18.3.1975 Salı gü
nü saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşime saat 
17.00'de sön verildi. 

Başkan 
Kemal Güven 

Divan Üyesi 
Erzurum 

Zekâi Yaylalı 

Divan Üyesi 
Sivas 

Enver Akova 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 3 . 1975 Pazartesi 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 

Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve Ta
nıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı. (1/268) (Millî Eğitim, 
Dışişleri ve Plan komisyonlarına). 

Raporlar 
2. — 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Asker

lik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin kânun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/235) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma .tarihi : 
5 . 3 .1975) (GÜNDEME) 

3. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Mu-
hasebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/189) (S. Sa
yısı : 150) (Dağıtma tarihi : 5 . 3 . 1975) (GÜN
DEME) 

4. — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. Sa
yısı : 151) (Dağıtma tarihi : 5 . 3 . 1975) (GÜNDE
ME) 

5. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine 
dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/207) (S. Sayısı : 152)' (Dağıtma 
tarihi : 5 . 3 . 1975) (GÜNDEME) 
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6. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı : 153) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 3 . 1975) (GÜNDEME) 

7. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporun (1/255) (S. 
Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1975) (GÜN
DEME) 

Tasan 

1. — 24 . 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî 

ve Ticarî İlimler Akademisi Kadro Kanununa ek 

Kanun tasarısı (1/269) (Bütçe Karma Komisyonuna). 

Teklif 
2. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 5 ar

kadaşının, Dumlupınar Üniversitesi Kanun teklifi 
(2/362) (Millî Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 

Arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

-Kanun tasarısı (1/270) (Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan 
komisyonlarına) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasinda İmzala
nan «Gelir ve Servet Vergilerine Çifte Vergilendir
menin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşma» nın ve eki mektupla
rın onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin Ka
nun tasarısı (1/271) (Dışişleri ve Plan komisyonları
na). 

Teklif 
3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyeleri Nuri 

Âdemoğlu ile Mehmet Ünaldı'nın, 3491 sayılı Top
rak Mahsulleri Ofisi Kanununun bir maddesinin de-

18 . 3 . İ975 Ö : 1 

Yazılı sorular 
8. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs

tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/455) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 1974 
yılı Bütçesine ilişki nMaliye Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/456) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürüne ilişkin 
yılı Bütçesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/457) 

Tezkereler 
3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/345) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

4. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/346) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona). 

ğiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/363) (Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve Kanun Hükmünde Kararna
melerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/148) 
(S. Sayılı : 155) (Dağıtma tarihi : 14 . 3 . 1975) 
(GÜNDEME) 

Yazdı sorular 
5. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, İzmir 

eski Belediye Başkanı hakkında açılan tahkikata iliş
kin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/458) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
öğretmenlerin özlük haklarına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/459), 

1 

J75 

11 . 3 .1975 

14 . 3 . 1975 Cuma 
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18 . 3 . 1975 Sah 

Tasarı 
1. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı Askerî 

Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (E) bendi ek
lenmesine ilişkin Kanun tasarısı (1/272) (Sağlık ve 
Sosyal İşler, Millî Savunma ve Plan komisyonlarına) 

Tezkereler 
2. — Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele ve Ziraî 

Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı döner sarmaye-
li işletmelerin 1970 yılı Genel Bilançosu hakkında 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/347) (Plan Komisyo
nuna) 

3. — Denizli Milletvekili Hüseyin Erçelik'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/348) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

- Rapor 
4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna 

bir ek geçici madde eklenmesi hakkında Kanun ta
sarısı ve Millî Savunma ve Plan komisyonları rapor
ları (1/179) (S. Sayısı : 156) 

Yazılı sorular 

5. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
C. H. P. Genel Başkanının yurt dışı gezileriyle ilgili 
TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/460) 

6. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, is
tanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/461) 

7. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1974 
yılı yatak sayısına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/462) 

8. — Hatay Milletvekili Sabahattin Adalı'mn, Al
manya Hükümetinin Türkiye'ye yapacağı askerî 
yardıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/463). 

» • • « ı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Balkan vekili Kemal Ziya Öztürk 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Mehdi Keskin (Kastamonu), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin isimleri yazılı plaka üzerin
deki beyaz • düğmelere basmalarını rica ediyorum 
efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmamış sayın üye 

var mı efendim?... Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 

Gerekli çoğunluğumuz 
başlıyoruz efendim. 

vardır, çalışmalarımıza 

Gündemimizde mevcut önemli konuların varlığı 

nedeniyle, gündem dışı söz isteyen sayın üyelerin bu 

isteklerini bu Birleşimde yerine getiremeyeceğimi 
arz ediyorum efendim. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENİ 

A) TEZKERELER 

1. — Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilmiş 1 
bulunan C. Senatosu Üyesi Sadi Irmak'ın, Hükümeti 
kurma görevini yerine getirme imkânı bulamadığını 
bildirdiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/349) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 Mart 1975 gün ve 4 - 149 sayılı yazımız. 
İlgi yazımızla, Bakanlar Kurulunu teşkile memur 

edilmiş bulunan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak, vaki temasları sonucu, 
Hükümeti kurma görevini yerine getirme imkânı 
bulamadığını 13 Mart 1975 tarihli mektubu ile bildir
miştir. 

Bilginize arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Ba

kanı Melih Esenbel'e, Devlet Bakanı, Başbakan 
Yardımcısı Zeyyat Baykara'nın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/350) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi da
ha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Me

lih Esenbel'in dünüşüne kadar; Dışişleri Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Zey
yat Baykara'nın vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — 2.3.1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harb 
Okuluna Girmeye İstekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, 
Gidiş ve Kabul süresince Nakil, İaşe ve Yatırılma- I 
larının Devletçe Sağlanması Hakkında Kanunun ta
sarısının, İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre görüşül
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/351) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi vardır, oku- I 
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi.: Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve I 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku- j 
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L KURULA SUNUŞLARI 

VE ÖNERGELER 

rulunca 10 . 2 . 1975 tarihinde kararlaştırılan 
«2.3.1954 tarih ve 6303 sayılı Hava Harp Okuluna 
Girmeye İstekli Sivil Öğrencilerin, Geliş, Gidiş ve 
Kabul Süresince Nakil, İaşe ve Yatırılmalarının Dev
letçe Sağlanması Hakkında Kanunun Yürürlükten 
Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesini 
saygıyla arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

BAŞKAN —• Gereği yapılacaktır, bilgilerinize 
sunulur efendim. 

4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Harekât Madal
yası Kanunu tasarısının, İçtüzüğün 79 ncu maddesi
ne göre görüşülmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/352) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresini okutuyorum.' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 17 . 2 . 1975 tarihinde kararlaştırılan «Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Harekât Madalyası Kanunu Ta
sarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

İçtüğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesini 
saygıyla arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır, bilgilerinize su
nulur. 

5. — 24 , 2 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı İktisadî 
ve Ticarî İlimler Akademileri Kadro Kanununa 
Ek Kanun tasarısının, İçtüzüğün 79 ncu maddesine 
göre görüşülmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/353) 

BAŞKAN — Bir diğer Başbakanlık tezkeresi var
dır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 2 . 1975 tarihinde kararlaştırılan «24.2.1970 ta
rihli ve 1235 sayılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka-
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demileri Kadro Kanununa Ek Kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

içtüzüğün 79, ncu maddesine göre görüşülmesini 
saygıyla arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

BAŞKAN — Gereği yapılacakır, bilgilerinize 
sunulur. 

6. — 15.12.1934 Tarih ve 2615 sayılı Askerî 
Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revir
lerde Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkın
da Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) 
Bendi Eklenmesine İlişkin Kanun tasarısının, İçtüzü
ğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. (3/354) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi daha 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 10 . 3 . 1975 tarihinde kararlaştırılan 
«15 . 12 . 1934 Tarih ve 2615 sayılı Askerî Hasta-
haneler ile Hastahane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi 
Eklenmesine ilişkin Kanun tasarısı» ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

içtüzüğün 79 ncu maddesine göre görüşülmesini 
saygıyla arz eredim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır, bilgilerinize su
nulur. 

7. — 171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hürriyeti Hakkındaki Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesine Dair Kanun tasarısının, İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca doğrudan doğruya Genel Kurul gün
demine alınarak görüşülmesi hakkkmda İçişleri Ba
kanı Mukadder Öztekin'in önergesi. (1/209, 4/59) 

BAŞKAN — içişleri Bakanının önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriye
ti hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
19 . 6 . 1973 gün ve 1742 sayılı Kanunun Anayasa 

Mahkemesince biçim yönünden iptali sonucu mevzu
atta meydana gelen boşluğun doldurulması amacıyle 
hazırlanıp 29 . 11 . 1974 gününde Yüce Meclise 
takdim olunan «171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü Hürriyeti hakkındaki Kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair Kanun tasarısı» 2 . 12 . 1974 tarihin
de Başkanlığınızca incelenmek üzere İçişleri ve Ada
let komisyonlarına havale olunmuş, İçişleri Komis
yonu tasarıyı 12 . 12 . 1974 gününde görüşerek Ada
let Komisyonuna göndermiştir. 

Adalet Komisyonu tasarıyı 19 . 12 . 1974 günün
de görüşmeye başlamışsa da, aradan iki aydan fazla 
bir zaman geçmiş olmasına rağmen, görüşmeleri so
nuçlandırarak tasarıyı Genel Kurula sevk edememiş
tir. 

Mevzuatta meydana çıkan boşluğu doldurmak, 
Anayasa ile güvence altına alınan toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hürriyetinin Anayasanın esprisine uygun bi
çimde kullanılmasını sağlama yönünden ve yurdu
muzun bugün içinde bulunduğu şartlar açısından çok 
büyük önem kazanan tasarının biran önce kanunlaş
ması Hükümetimizce zorunlu görülmektedir. Bu zo
runluluk ve komisyona gönderilmesinden itibaren 45 
günden fazla zaman geçmiş olması dikkate alınarak, 
tasarının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci madde
si uyarınca doğrudan doğruya Genel Kurul gündemi
ne alınarak görüşülmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, sayın İçişleri Bakanı tara
fından verilen önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Anlaşılamadı efendim, 
tekrarını rica edeceğim. 

Efendim, sayın İçişleri Bakanı tarafından verilen 
ve okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın 
Başkan, Adalet Komisyonu Başkanından evvelâ bir 
hesap sorun. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, böyle bir 
hakkımız yok. Oylamaya geçtim efendim, oyluyorum. 
Kabul edenler... Efendim, tereddütler oluyor. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Önergeyi terkarla-
yın. 

BAŞKAN — Efendim, önerge, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri ile ilgili kanun tasarısının komisyon
da 45 günlük süreyi doldurmuş olması nedeniyle gün
deme alınması isteğini tazammun ediyor. 
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NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim efendim, oylama
ya geçtim, rica ediyorum. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Kısaca yerimden 
arz edeyim sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtim sayın Uğur. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Tezkere yanlış
tır. Tezkere «Adalet Komisyonu» diyor, oysa Anaya
sa Komisyonu olacak. 

BAŞKAN — Efendim, anlıyorum, reddedersiniz 
veya kabul edersiniz; oylamaya geçtim, lütfen işaret 
buyurunuz efendim. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
etmeyenler efendim... Kabul edilmemiştir efendim. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname» nin görüşülmesine dair Danışma 
Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutuyorum. 

Danışma Kurulu Önerisi 
N o : 38 
Gündemin birinci sırasında yer alan, 155 S. Sayılı, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla ve kanun hükmünde kararnamelerle değişik 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler 
eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name ve Plan Komisyonu raporunun görüşüleceği gün 
önceden bildirilmemiştir. 

Anayasa uyanuea öncelikle görüşülmesi gereken 
bu tasarının, İçtüzüğün 50 nci maddesinin son fıkrası
na göre, bugün (18- . 3 . 1975) görüşmelerine başlan
ması önerilmiştir. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

C. H. P. Grupu 
Başkanvekili 

Selçuk Erverdi 

M. S. P. Grupu 
Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre 

A. P. Grupu 
Başkanvekili 

İlhami Ertem 

D. P. Grupu 
Başkanvekili 

Mehmet Altmışyedioğlu 

C. G. P. Grupu Başkanvekili 
Talât Oğuz 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155) (1) 

BAŞKAN — Müzakerelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almış bulunmak

tadırlar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Okunmasını isteyenler... Okunmama
sını isteyenler... Raporun okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

Şu ana kadar, tümü üzerinde gruplar adına Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Hasan 
Tosyalı söz almış bulunmaktadır. 

(1) 155 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna eklidir. 

Şahısları adına Sayın Arsan, Sayın Sanlı, Sayın 
Avşargil, Sayın Genç ve Sayın Ünsür söz istemiş bu
lunmaktadırlar. 

Söz, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Hasan Tosyalı'nın. Buyurunuz Sayın Tosyalı. 

C. G. P. GRUPU ADİNA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 1327 sa
yılı Kanunla ve Kanun hükmünde kararnamelerle de
ğişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı mad
deler eklenmesine dair, 31 Mayıs 1974 tarihinde, Sa
yın Ecevit Hükümetince, Anayasanın 64 ncü madde
sine göre çıkarılan 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile, bu Kararnamenin Plan Komisyonunda, 
Anayasanın 64 ncü ve 85 nci maddeleriyle, İçtüzük 
hükümlerine göre müzakeresi neticesinde hazırlanan 
Plan Komisyonu raporu ile, bu rapor gereğince ka
bul ve tatbik edilen anaprensipler ve bu anaprensip-
lere göre değiştirilen ve ilga edilen maddeler ile ilâve 
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edilen esas, ek ve geçici maddeler üzerinde Cumhu
riyetçi Güven Partisi Meclis grupu adına görüşlerimi
zi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, öncelikle Büt
çe Karma Komisyonunun kuruluşu hakkındaki gö
rüşlerimizi belirtmek istiyorum : 

Bundan evvelki ortak hükümetin Cumhuriyet Halk 
Partisi kanadı Genel Başkanı ve Başbakanı Sayın 
Ecevit, hükümet etme mesuliyetini, Devleti ve mil
leti hiç düşünmeden, tek taraflı olarak, sadece ken
di parti seçim ve oy hesaplarıyle hükümet nöbetini 
ve görevini terk ederek hükümet bunalımı yaratma
sından sonra, devlet ve hükümet nöbetini tutmaya 
memur edilmiş iktidar gruplarına veya grupuna isti
nat etmeyen, üstelik istifa etmiş olarak göreve de
vam eden bir hükümet zamanında Bütçe Karma Ko
misyonunu, Anayasamızın 94 ncü maddesindeki özel 
hükme göre kurmak mümkün olamamıştı. 1975 yı
lı Devlet Bütçesini zamanında kanunlaştırmak sure
tiyle Devleti bütçesiz bırakmamak, demokratik re
jimin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini fel
ce uğratmamak, çalıştırmak, vatan ve milletin ihtiya
cı olan kanunları yapmak, 860 000 devlet memurunu 
mağdur etmemek, işsizi işsiz bırakmamak, öğrenciyi 
okulsuz, hastayı hastanesiz, askerimizi erzaksız ve 
cephanesiz bırakmamak ve nihayet devlet hizmetleri
ni köye ve halkımıza götürmek gibi vatansever gay
retlerle çaba gösteren ve milletin çoğunluğunu temsil 
eden, devlet fikrini ve devletin yüce menfaatlerini 
parti taktiklerinden, seçim ve oy hesaplarından üs
tün gören C. H. P. dışındaki siyasî partilerin gay
retiyle uygulanması imkânsız olan Anayasanın 94 
ncü maddesinin özel hükmü yerine, yine Anayasamızın 
85 nci maddesindeki genel hüküm uygulanarak Bütçe 
Karma Komisyonu kurmayı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisimizin her iki kanadını teşkil eden Millet Mec
lisi ve Senatomuz, içtüzük hükümlerine göre müza
kere ederek kabul etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu kararına uya
rak, Cumhuriyet Halk Partisi dahil bütün siyasî parti 
grupları ve bağımsızlardan üye alarak Bütçe Karma 
Komisyonu ve Plan Komisyonları kurulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ve millet 
iradesi böyle olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Par
tisi, siyasî hesaplarına, parti ve oy taktiklerine uygun 
düşmediği düşüncesine saplanarak Bütçe Karma Ko
misyonunun Anayasaya aykırı kurulduğunu, 1975 malî 
yılı devlet bütçesini ve kanunları müzakere edemeye
ceğini, Devleti bütçesiz bırakma, Meclisi çalıştırma

ma ve devleti felce uğratma pahasına, boş yere id
dia etmiş, engelleme yapmış, gerek bütçe ve gerekse 
diğer kanunlara menfi oy vermiştir. 

Buna rağmen ve bu şartlar altında Anayasa ve 
İçtüzüğe uygun olarak kurulan Bütçe Karma Komis
yonu ve Plan komisyonu, Millet Meclisi ve Senato 
Genel Kurulları, çok güç şartlar altında, gece - gün
düz çalışarak Devlet ve millet için çok hayatî önemi 
haiz olan 1975 yılı bütçesini ve diğer kanunları mü
zakere ederek kanunlaştırmıştır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi grupu olarak bizim 
kanaatimiz, Bütçe Karma Komisyonunun ve Plan 
Komisyonunun kuruluşu, yaptığı ve yapmakta oldu
ğu görevler, Anayasamıza, İçtüzüğümüze ve millî men
faatlerimize uygundur. Cumhuriyet Halk Partisinin 
iddiaları, engellemesi ve muhalif olması tamamen 
haksız, mesnetsiz olup Anayasamız ve İçtüzük hü
kümlerine, millî menfaatlerimize aykırıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ne hazin ve garip tecellidir ki şimdi de aynı Cum

huriyet Halk Partisi mensupları, kendi iktidarları za
manında, 31 Mayıs 1974 tarihinde çıkarılıp neşredi
len, malî ve hukukî hükümleri, 1 Mart 1975'te uygula
nacak olan, Anayasamızın 64 ncü maddesi gereğince 
tasdik için, Türkiye Büyük Millet Meclisine kendi 
genel başkanları ve Başbakan Sayın Ecevit'in imza
sı ile sevk edilen, 860 bin devlet memurunu ilgilendi
ren 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin mü
zakere ve kanunlaşmasını engellemek için haksız, 
mesnetsiz, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine ve ka
mu personeli menfaatına aykırı olarak yine aynı tak
tiğe ve aynı iddiaya baş vurarak... 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Utan utan. 
BAŞKAN — Rica ediyorum müdahale etmeyin. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — İktidar grupla

rına istinat etmeyen bugünkü Hükümet durumunda 
Plan Komisyonunun teşkilinde, tatbik yeri ve imkânı 
olmayan, özel hükmü ihtiva eden Anayasanın 94 ncü 
maddesine göre değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin kararları ile Anayasanın 85 nci maddesine göre, 
partilerin kuvvet oranları nispetinde, içinde bulunulan 
şartlara uygun olarak kurulmuş olduğunu, diğer par
tiler gibi kendilerinin de bu komisyona üye verdikle
rini hiçe sayarak ve unutarak bu Komisyonun Ana
yasanın 94 ncü maddesine aykırı olarak kurulduğunu, 
binaenaleyh, Plan Komisyonunun 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyi müzakereye, karara bağla
maya, Kanun tasarı ve tekliflerini görüşmeye, madde
ler üzerinde kabul, ret ve değişikliğe varan tasarruf -
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larda bulunmaya yetkili olmadığını ileri sürmektedir- j 
ler. 

C. G. P. Grupu olarak bizim görüşümüz; Bütçe 
Karma Komisyonu gibi, Plan Komisyonunun da ku
ruluşu, yaptığı ve yapmakta olduğu görevler Anaya
samıza, içtüzüğümüze ve millî menfaatlerimize uy
gundur. C. H. P.'nin iddiaları tamamen haksız, mes
netsiz olup hukuka, Anayasaya ve İçtüzük hükümle
rine ve millî menfaatlerimize ve bilhassa devlet per
soneli haklarına tamamen aykırıdır. C. H. P.'nin bu 
iddiaları sırf kendi parti, seçim ve oy hesabı gibi 
siyasî maksatlıdır. Devleti ve devlet memurunu ve 
millî menfaati düşünmeyen yersiz iddialardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Plan Komis
yonu 12 sayılı Kararnamenin ek geçici 10 ncu mad
desinin (g) bendini, yani, «Türkiye Radyo ve Televiz
yon Genel Müdürü ile Genel Müdür yardımcıları hak
kında, kanunun istisnaî memurluklarla ilgili hüküm
leri uygulanır» hükmünü yürürlükten kaldırmakla 
Anayasamıza, Hukuka, Kanuna ve İçtüzüğe uygun, 
en doğru ve en isabetli bir görev yapmıştır. 

Zira Anayasamızın 64 ncü maddesi gereğince Ba
kanlar Kuruluna 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
name, sadece 657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları 
Kanununda bazı düzeltmeler yapmayı öngörmekte
dir. 657 ve 1327 sayılı Kanunların dışında olan ve 12 
sayılı Kararnamenin çıkarılma amacına, ilkelerine, 
kapsamına ve süresine girmeyen ve Devlet Personel 
Kanunu ile hiçbir ilgisi olmayan, tamamen ayrı ve 
müstakil bir kuruluş ve görev kanunu olan 359 sayılı 
TRT Kanununun bir maddesinin 12 sayılı Kararnameye 
ek geçici 10 ncu madde (g) fıkrası olarak dahil edil
mesi, hem Anayasaya ve hem de 12 sayılı Kararna
menin çıkarılış amacına, ilkelerine ve kapsamına ta
mamen aykırıdır. 

C. H. P.'nin sadece kendi siyasî maksatları, pro
pagandası ve menfaati için, kendi namına adam imal 
etme ve kullanma gayesi ile mevcut TRT Kanununa 
aykırı olarak, kişiye özel kanun çıkarması ve bu 
kişiyi kanunsuz olarak mükâfatlandırmasının karşılı-
lığı ve bedeli olarak sırf kendi nam ve hesabına kul
lanır hale gelmesi neticesinde, Türk milletinin vicda
nını sızlatan bu haksız ve kanunsuz tek taraflı işlemi 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin her iki kanadını teş
kil eden Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun 
ortadan kaldırmış olması, Plan Komisyonunun 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin müzakeresin
de Ek Geçici 10 ncu maddenin (g) fıkrasını yürür- ) 

lükten kaldırmakla ne kadar haklı ve isabetli hareket 
etliğini açıkça göstermektedir. 

Plan Komisyonunun gene (g) fıkrasını yürürlük
ten kaldırmakla isabetli bir iş yaptığını, Cumhuriyet 
Halk Partisini ve bilhassa Sayın Ecevitin seçim ev
velinde ve seçim esnasında sadık ve şahsî bir propa
ganda aracından, kuvvet kaynağından TRT başında 
ve içinde bu sadık bendegân ve ekibinin C. H. P. lehi
ne tek taraflı desteği olmadan ayakta durmak ve se
çim kazanmanın mümkün olamayacağından korkarak 

- telâşa kapılmaları; duygusal, sübjektif hareket etme
leri Anayasa, kanun, hak, hukuk, İçtüzük, amme vic
danı ve tarafsızlık ilkelerinden uzak olarak, sırf kendi 
nam ve hesaplarına çalışır duruma getirdikleri bir 
şahsı korumak ve yerinde tutmak için Meclis içinde 
ve dışında var kuvvetleriyle çalışmaları ve hatta bir 
bakıma bu sebeple hükümet buhranını sürdürmeleri; 
gene aynı maksatla 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Plan Komisyonunda ve Meclislerde gö
rüşülmesini muhalif tutumlarıyle engellemeleri de, bu 
meşhur (g) fıkrasının yürürlükten kaldırılmasının 
ne kadar haklı ve ne kadar isabetli olduğunu gene 
açıkça göstermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak kanaa

timiz odur ki, kanun hükmündeki kararnamelerin 
müzakeresi, karara ve rapora bağlanması, Plan Ko
misyonunda ve alt komisyonlarında Anayasamızın ve 
içtüzüklerimizin hükümlerine göre C. II. P.'li üyele
rin de iştiraki ve oylarıyle ve kanunların yapılmasın
daki ve görüşülmesindeki usullere tamamen uygun ola
rak yapılmıştır. Yukarıdan beri arz ettiğimiz bu gö
rüşler ve sebepler dolayısıyle, Sayın C. H. P.'li üye 
arkadaşlarımızın sonradan fikir değiştirerek 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname -hakkındaki Plan 
Komisyonu kararlarına ve raporlarına muhalif olma
ları da, aynı şekilde haksız, mesnetsiz, Anayasa ve 
İçtüzük hükümlerine ve kamu personeli hak ve hu
kukuna tamamıyle aykırı düşmektedir. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
31 Mayıs 1974'tc Saym Ecevit Hükümetince çıka

rılan ve Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince müza
keresi ve tasdiki için Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulan devlet memurlarıyle ilgili 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin, Anayasa ve İçtüzüğümüz 
hükümlerine uygun olarak kurulan ve müzakeresini 
yapan ve Meclislerin kararıyle kurulup görev yapan 
Plan Komisyonunda müzakeresi neticesinde C. H. P. 
dışı partilerin müspet oylarıyle devlet personeli le-
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11. — Her tahsil seviyesi için, memurlarımızın 
en çok yükselebilecekleri tavanlar, Sayın Ecevit'in 
12 sayılı Kararnamesine nazaran, birer derece yük
seltilmektedir. 

12. — Sayın Ecevit'in 12 sayılı Kararnamesinde 
olmayan, mülkî idare arnirlerinin, idarî sorumluluk
ları gereği, maaşlarına tatbik edilen «ek gösterge» 
düzeltilmiş ve millî istihbarat hizmetleri sınıfı yeni 
olarak ihdas edilmiştir. 

13. — Sayın Ecevit'in 12 sayılı Kararnamesinde 
olmayan; hafız, müftü gibi din görevlilerinin, kanun
larla tanınan hakları ve buna göre başlama derece
leri yeniden düzenlenmiştir. 

14. — İstisnaî memuriyet tesisindeki gayeyi aşan, 
kanunlara ve Sayın Ecevit'in 12 sayılı Kararname kap
sam ve amacına aykırı olan bazı memurluklar, mad
de metninden çıkarılmış, bazıları da tevhit olunmuş
tur. 

15. — 1 ilâ 4 ncü derecelere atanabilmek için, 12 
sayılı Kararname ile düzenlenmiş bulunan 5 ve 7 yıl
lık kıdem, bu derecelerin gerektirdiği memuriyet tec
rübesi bakımından, kâfi görülmeyerek artırılmıştır. 

hine yapılan düzeltmelerle, Sayın Ecevit'in 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamesinde olmayan aşağı
daki faydalar sağlanmıştır. 

1. — Sayın Ecevit'in çıkardığı 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile bozulmuş ve sarsılmış olan 
devlet personel nizamı, mümkün olduğu kadar düzel
tilmiştir, 

2. — Başta alt ve orta kademe devlet memurla
rı olmak üzere yüzbinlerce devlet memurunun mağ
duriyeti giderilmektedir, 

3. — Memurlarımızın kazanılmış hakları korun
maktadır, 

4. — Sayın Ecevit'in 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamesiyle tasfiyeye tabi tutulan memurlarımızın 
haklarını korumak için tasfiye niteliğindeki hüküm
ler kaldırılmaktadır. 

5. — Kamu görevlilerinin aylıklarının, hiçbir şe
kilde asgarî ücret seviyesinin altına düşürüîmemesi 
ve hayat pahalılığının tazyiki altında kalmaması için 
alt ve orta grup memurlarımızın maaşlarını yüksel
tecek şekilde, gösterge tabloları, Sayın Ecevit'in 12 
sayılı Kararnamesine nazaran, daha fazla yükseltil
miştir. 

6. — Tahsil derecelerine bakılmaksızın, tüm ka
mu personelinin eşit sürelerle, üç senede bir terfi etti
rilmesi sağlanmaktadır. 

7. — Tahsil dereceleri için evvelce tespit edilmiş bu
lunan ve büyük ölçüde şikâyetlere sebep olan memur
ların, azamî terfi edebilme tavan dereceleri yüksel
tilmiştir. 

8. — 657 ve 1327 sayılı Kanunlarda ve Sayın 
Ecevit'in 12 sayılı Kararnamesindeki belli başlı hata 
ve aksaklıklar düzeltilmektedir. 

9. — Türkiye kalkınmasının ve bilhassa sanayi 
kalkınmamızın ihtiyacı olan, teknik sahalara eleman 
hazırlayan okulları daha fazla cazip kılabilmek için, 
teknik ve meslek okullarından mezun olanların başla
ma dereceleri, emsallerine nazaran daha yüksek tutul
muş ve bu prensip, hizmetlere intisaplara da teşmil 
edilmek suretiyle, teknik hizmetler sınıfı personeli, 
Sayın Ecevit'in 12 sayılı Kararnamesine nazaran, da
ha iyi tatmin edilmiştir. 

10. — Memurların, memurlukları sırasmda ya
pacakları meslekî kurslar ve hizmet içi öğretim faa
liyetleri ile, bilgi ve niteliklerinin gelişmesini teşvik 
için, bu gaye ile açılan kurs ve hizmet eğitimleri
ni bitirenlere, Sayın Ecevit'in 12 sayılı Kararnamesi
ne nazaran, daha yüksek derece ve kademe verilmek
tedir. 

16. — Evvelce intibakı yapılanlarla, sonradan gö
reve alınacakların intibakları arasında bir mutabakat 
sağlamak ve meydana gelebilecek boşlukları doldur
mak, aynı nitelik ve aynı süreler için, mükerreren de
ğerlendirilmemesi maksadıyle yeni hükümler getiril
miştir. 

17. — Sayın Ecevit'in 12 sayılı Kararnamesinde 
mevcut olan, geçici üçüncü madde ile, intibaklar ne
ticesinde, tavanı aşan memurlar için, 1 yıl veya 5 ay 
içinde emekliye şevkini öngören tasfiye hükümleri kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı bir dakikanız kaldı, 
ona göre tamamlayınız efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne Sa
yın Başkanım, benim de bir sayfam kaldı. 

19. — Sayın Ecevit'in 12 sayılı Kararnamesinde 
olmayan, bugünkü kadro derecelerini kaybetme du
rumunda kalan memurların korunmasını teminen, 5 
ve 6 numaralı geçici maddeler ihdas olunmuştur. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Cumhu- ' 
riyetçi Güven Partisi Grupu olarak görüşümüz; Plan 
Komisyonunda müzakere edilerek karara bağlanıp, 
Yüksek Meclisin müzakere ve tasvibine sunulan eli
mizdeki rapor metni, Sayın Ecevit tarafından, 31 Ma
yıs 1974'te çıkarılan ve Meclisin tasvibine sunulan 

l 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameye nazaran, 
I çok daha iyi bir şekilde devlet personel nizamını te-
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sis ettiği ve devlet personelini daha iyi refaha kavuş
turduğu inancındayız. 

Bu sebeplerle, müzakereye arz edilen, ıslah edil
miş 12 sayılı Kanun Kuvvetinde Karraname raporu
nu tümü ile çok faydalı ve olumlu karşılıyoruz. Mad
delerin müzakeresi esnasında faydalı katkılarda bu
lunma çabası içinde olacağız. Bu Kararnamenin tü
mü üzerinde Grupumuzun oyu müspet olacaktır. Bu 
Kararnamenin Devlet personelimize hayırlı ve uğur
lu olmasını dileyerek, Yüce Meclise Cumhuriyetçi 
Güven Partisinin saygılarını sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğün bir hükmünü, 

Komisyon üyesi olarak görev yapan arkadaşlarımı
zın bilgisine arz etmek istiyorum. Bütün milletvekili 
arkadaşlarımız da bir komisyonun üyesi bulunduğuna 
göre, bu açıklamayı yapmakta fayda umduğum ka
nısındayım. Kaldı ki, bu açıklamamız münhasıran 
bugün görüştüğümüz konu ile ilgili değil, bütün Ka
nun tasarı ve tekliflerinin müzakeresi ile ilgili bir 
husustur. 

Komisyon raporlarında bazı komisyon üyesi ar
kadaşlarımızın «Söz hakkım mahfuzdur» şeklinde 
şerh vererek raporu imza ettikleri görülmektedir. İç
tüzüğümüzün 43 ncü maddesi, Komisyon raporunda 
imzası bulunmayan veyahut da aykırı görüşe sahip 
olan üyenin, bu görüşünü yazı ile raporda belirtmiş 
olması halinde ancak rapor aleyhine konuşma hakkını 
tanımaktadır. Bu itibarla, böyle bir şerhi ihtiva et
meksizin «Söz hakkım mahfuzdur» şeklindeki be
yana dayalı söz isteklerinin İçtüzük karşısında yeri
ne getirilmesine imkân olmadığını bilgilerinize arz 
ediyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz efendim. 
Söz sırası Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa

yın Özal'ın. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Ben konuşaca

ğım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Şevket Kazan, buyurunuz 

efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin muh
terem üyeleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla ve kanun hükmündeki kararnamelerle 
değişik şeklinin yeniden değiştirilmesini ve bazı mad
deler eklenmesini öngören 12 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ile ilgili olarak, Millî Selâme'. 
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Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. Yüce Meclisi Grupum adına hür
metle selâmlarım. 

Devlet hizmetlerinin arzu edilen şekilde görül
mesi ve devlet teşkilâtıyle millet arasındaki münase
betlerin, gerçek demokrasilerde görülen tatmin edici 
bir şekle getirilmesi, demokrasimizin güçlenmesi ve 
bütün müesseseleriyle en iyi bir şkilde çalışır hale gel
mesi için zaruridir. Bu hedefe ulaşmada, devlet me
murlarının statüsünün dengeli, âdil, güven verici, ya
pıcı ve değişen şartların gerisinde kalmayan intibak 
imkânı sağlayan bir hale getirilmesi çok büyük bir 
önem taşımaktadır. Çalışma ve malî şartları tatmin 
edici hale getirilmiş memurlar devlet idaresinin ba
şarısının temel unsurlarından biri, belki de birincisi
ni teşkil ederler. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana, 
devlet memurlarının statüleri üzerinde, sayılması 
mümkün olamayacak kadar çok çalışma yapılmış 
ve mevzuat çıkarılmıştır. Ama bütün bu çalışmalara 
ve gayretlere rağmen, memurlarımızın, bir kül ha
linde düşünülürse, tatmin edici bir statüye sürekli ola
rak kavuşturuldukları söylenemez. Bunun çok çeşitli 
sebepleri olmakla beraber, bilhassa aşağıda temas 
edeceklerimiz önemle üzerinde durulmaya değmekte
dir. 

Birincisi, devlet hizmetlerinde istihdam edilen me
mur sayısı, bilhassa son 1 0 - 1 5 yılda süratli bir şe
kilde artmış ve devlet bütçesi üzerindeki maaş ve 
özlük hakları ödemeleri gayet ağır külfetler halini 
almıştır. 800 binden fazla devlet memurunun statü
leri üzerinde yapılacak küçük bir değişiklik, devlet 
bütçesine milyarlarla ifade edilen külfetler yükle
mektedir. 

İkincisi, memur istihdamı bu kadar fazla artma
sına rağmen, devlet hizmetlerinin verim ve müessiri
ydi, tersine bir gidişle yıldan yıla gerilemiş ve düş
müştür. 

Bunun başlıca sebepleri, devletin, kendisi tara
fından yapılmasına lüzum ve imkân olmayan bir 
sürü hizmeti yüklenmesi, özel sektörde yüksek üc
ret bulabilen kaliteli memurların, her yıl biraz daha 
artan bir hızla devlet hizmetlerinden ayrılmaları, dev
let hizmetlerinin aşırı bir merkeziyetçilik içinde ifası
na çalışılması ve en nihayet siyasî istikrarsızlıkların 
devlet hizmetlerinde devam ettirilmesi, gereken ça^ 
lışma ve hizmet disiplinine zararlı yönde tesir etme
sidir. 
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Üçüncüsü, çok değişik şartlara ve hususiyetlere 
sahip bulunan 800 000'i aşkın devlet memuru için, 
benzer kıstaslara göre ücret ve özlük hakları tesi-
sindeki zorluk, hatta imkânsızlıktır. 

Dördüncüsü, son yıllarda hızla artan fiyatlar kar
şısında, memurların ücret ve yan ödemelerinin yeter
siz kalışı dolayısıyle, toplu sözleşme düzenine tabi 
olan ve devletçe istihdam edilen işçi statüsündeki 
elemanların toplu sözleşmelerle sağladıkları ve me
murlara verilebilmesi genellikle mümkün görülme
yen ücret ve haklar durumudur. 

Beşincisi, yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri, bü
yük emek ve imkân sarfını zarurî kılan bazı memur
ların, özellikle teknik personelin, serbest piyasada çok 
yüksek imkânlara sahip oluşu ve Devletin verebil
diği azamî imkânların bu tip personeli tatmin et
mekten uzak kalmasıdır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, yu
karıda saydığımız meselelerin halledilmesi ve Devlet 
memurlarının tatmin edici bir statüye kavuşturulma
ları için, son yıllarda 657, 1327 sayılı Devlet Per
sonel Kanunları ve kanun hükmünde kararnameler 
çıkarılmak suretiyle, geniş bir çalışmaya gidilmiştir. 

Bütün bu çalışmaların neticesi olarak, Devlet büt
çelerinden memurlara ödenen meblâğlar, son birkaç 
sene içerisinde, birkaç misline çıkmıştır. 

Bütün bu emeklere ve külfetlere rağmen, bugün 
sivil ve askerî memurlarımızın problemlerinin halle
dildiğini söylemek mümkün olamadığı gibi, çeşitli 
şekillerde kamuoyuna aksettirilen görüşlerden anla
şılacağı üzere, geniş bir memur kitlesinin çeşitli ger
çek ve izafî sebeplerle huzursuz bir halde oldukları 
görülmektedir. 

Şu anda huzurlarınıza getirilmiş -bulunan tasarı 
için dahi, muhtelif memur gruplarını tatmin etmek
ten uzak olduğuna dair kamuoyuna daha dün ak
settirilmiş beyanlar vardır. Tasarı üzerindeki görüş
lerimizin ifade edilmesinden önce, bu giderilemeyen 
huzursuzluğu nelerin doğurduğunu yakınen bilmek
te faydalar vardır. Zamanın müsaadesi nispetinde 
bu konudaki görüşlerimizi de arz etmek istiyoruz. 

Mevcut ve giderilmesi zor olan huzursuzluğun 
ananeden i, 1970 senesinde 1327 sayılı Devlet Per
sonel Kanununun çıkarılması sırasında, yanlış bir 
strateji ile hareket edilmiş olmasıdır. 

O tarihlerde, memurlarımızı baskı altında tutan 
anahusus, artan hayat pahalılığı karşısında, maaş
larının tatminkâr bir seviyeye çıkarılması idi. Ne ya
zık ki, çıkarılan kanun bunu sağlayamadığı gibi, çe-

i şitli hizmet sınıfları arasında, 1930'lardan bu yana, 
tedrici bir şekilde tesis edilip istikrara kavuşturulmuş 
olan dengeyi altüst etmiş ve ondan sonra, katsayı ile 
halli mümkün olmayan hizmet, ve meslek sınıfları 
arasındaki dengesizlikte başrolü oynadığı görülmüştür. 

Her sınıf, hatta her meslek grupu, birtakım indî 
ve nisbî sebepler ileri sürerek, kendilerine tanınan 
ücretlerin kifayetsizliğini iddia etmişlerdir. 

Türk idaresinde, standart memur sınıflandırıl
ması ve hizmet tarifleri yapılmamış olduğu için, ile
ri sürülen bu iddiaların varit olup olmadıklarını 
tahkik edebilecek objektif kıstaslar maalesef mev
cut değildir. Dolayısıyle meselenin hallinde, baskı 
gruplarının, devlet idaresinde ve Parlamento üzerinde 

j müessiriyetleri önemli bir rol oynamakta ve sesini 
I fazla çıkarabilen, davasını daha kuvvetle savunabi-
I len, kendisine daha çok müzahir bulabilen gruplar, 

mevcut dengeyi lehlerine değiştirebilmektedirler. 

I Dengenin bu şekilde bozulması, diğer grupları 
harekete geçirmekte ve birbirini zincirleme olarak 
kovalayan bir maaş yarışı, bir fasit daire ortaya çık
maktadır. Pek tabiî, ki, bu yarışın neticesinde denge 

I daha da çok bozulmakta, huzursuzluk daha da art-
I makta ve devletin bu yönde harcadığı milyarlarca 

lira, dipsiz kuyuya atılan paralar gibi, maksadına ya
rarlı olamamaktadır. 

Devlet memurları arasındaki ücret ve yan ödeme 
I münasebetlerinin, yapılan hizmetin ve bu hizmeti 
I yapabilmek için gerekli vasıfların ilmî ve objektif bir 
I şekilde tespit edilmesi zarureti vardır. Bu, sadece 

tahsil, sadece hizmet yapılan süre gibi değerlerden 
ibaret bir tespit olmamalıdır. Aynı tahsil ve aynı 

I hizmet sürelerine sahip olamlarına rağmen birbirin-
I den çok farklı, dolayısıyle ayrı ödemelere muhatap 
I olması gereken hizmetler vardır ve bunların dikkat

li bir şekilde değerlendirilmesi, devlet memurlarının 
| yüksek vasıflı hizmet yapabilir hale getirilmesi için 
I elzemdir. 
I Bu gibi çalışmalar yapılmadan Hükümete ve 

Parlamentoya getirilen teklif ve düzenleme tasarıla
rı, zaten yeteri derecede haiz olamadıkları tutarlılık 
ve dengeyi, çeşitli baskı gruplarının direkt ve en-
direkt tesirleriyle kaybetmekte ve mesele her yıl bi-

I raz daha çıkmaza doğru sürüklenmektedir. 
I Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Parti

si - Millî Selâmet Partisi Koalisyon Hükümetinin ha-
I zırlayarak 31 Mayıs 1974 tarihinde Yüce Meclislere 
j sunmuş olduğu 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar -
i name de, şu yukarıda saydığımız problemlerden ta-

43 — 
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mamen arınmış değildir. Ne var ki, oldukça uzun 
ve derinlemesine bir teknik çalışmaya dayandığı için, 
bu kararnamenin pek çok meseleye çözüm getirmiş 
olduğu kanaatindeyiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarındaki 
çalışmalar sırasında, bazı eksikliklerinde giderildiği 
malumunuzdur. Bu hali ile başarıyı, mevcut şart
lar ve ulaşılmış noktada yapılabileceklerin uygun 
bir alternatifi olarak görmekteyiz. Bu tasarının bun
dan daha iyi şekle sokulması, Yüce Meclisin dik
katli ve daha mükemmel bir denge kurma hedefine 
müteveccih çalışmalarıyle mümkün olabilecektir. 
Ne var ki, varılan en son neticenin dahi bütün grup- -
lan tatmin edecek şekilde gerçekleşmesi imkânı ve 
ihtimali belki varit olamayacaktır. Çünkü, memur
lara ait temel kanunun bu hedefe isabetle ulaşabil
mesi, daha birtakım mevzuların halledilmesine bağ
lıdır. Bunları kısaca şöyle belirtmek mümkündür : 

1. — Devlet hizmetlerinde memur ve işçi ayrımı 
indî ve izafî kıstaslardan çok, ilmî ve objektif kıstas
lara dayanılarak yapılmalıdır. 

2. — Memurlarla, kamu kesiminde çalışan işçi
lerin yıllık ücret artışları, nispeten birbirine yakın 
ve dengeli bir hale sokulmalıdır. 

Halen, bu dengesizliğin ne kadar anormal bo
yutlara ulaştığına Yüce Meclisin dikkatini çekmek 
için bir misâl vermek isterim. 

Son günlerde kamu sektöründeki bir işyerinde 
yapılan toplusözleşme ile, düz ve vazıfsız işçiler de 
dahil, bütün personelin ücretlerine birinci ve ikinci 
yıllarda 40'ar liradan olmak üzere 80 lira, seyyanen 
zam yapıldığı ifade edilmiştir. Bu rakama, bunun en 
az yarısı kadar olan sosyal menfaatler dahil değildir. 
Şimdi, bu zam miktarını, benzer hizmetleri memur 
olarak yapan bir kimsenin kaç senede alacağına bir 
bakmamız gerekir. 

2 400 liralık bir ücret artışı, 9 katsayı kabulü ile 
265 puan edecektir. 265 puanı almak için, devlet hiz
metlerine yüksek mühendis olarak giren bir elema
nın, devamlı terfi etme şartı ile tam 13 sene çalışması 
gerekmektedir. Düz işçiye muadil 14 ncü dereceden 
bir devlet memurunun aynı miktarda zam alabilmesi 
için 27 sene çalışması dahi yetmeyecektir. Çünkü va
rabileceği tavanın sonu böyle bir artışa imkân ver
memektedir. 

Eğer memurların maaş artışlarıyle işçilerin ücret 
artışlarını birbirleriyle ahenkli bir hale getiremezsek, 
yakın bir gelecekte Devletin de, Kamu iktisadî Te
şebbüslerinin de tam bir çıkmaza girecekleri, kaçınıl
ması imkânsız bir manzara doğuracaktır. 
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3. Memur - işçi ayrımı ve memur - işçi dengele
mesinden sonraki halli gereken en önemli mesele, 
Devlet memurlarının standart unvan ve iş tarifleri
nin yapılmasıdır. Ancak, bunun yapılmasıyle, Dev
let memurlarının birbirlerine göre olan nispî durum
larının, ilmî ve objektif bir esasa müstenit tespiti 
mümkün olabilecektir. Ancak böyle bir standartlama 
ve iş değerlemesi yapıldıktan sonra, hizmet ile ücret 
arasındaki münasebetin daha sağlam ve istikrarlı 
kıstaslara oturtulması mümkün olabilecektir. 

4. Bu standartlaştırma yapılırken, bazı meslek sınıf
larının böyle bir standart sisteminin ölçülerine sığmaya
cağı, sığamayacağı görülebilecektir. Bu sınıflar, daha çok 
fikrî ve orjinal bilgi mesaisi isteyen, özellikle teknik va
sıfları ağırlık taşıyan hizmetlerdir. Bu gibi hizmetleri 
yapan meslek mensuplarının, tamamını olmasa bile, 
belirli bir kısmını bu standartların dışına almak ve 
bunların istihdamında özel şartları daha iyi değer
lendirmeye imkân verecek bir elastikiyet sağlamak 
mümkündür. 

5. Devletin, memurlar eliyle yaptığı hizmetlerin 
dikkatle taranarak, bunlardan Devlet dışındaki ku
ruluşlar eliyle yapılabileceklerin ayrılması ve bu gibi 
hizmetlerin münhasıran Devlet dışı kuruluşlar va-
sıtasiyle ifasına gidilmesi, aynı görüşün özellikle kamu 
iktisadî teşebbüsleri için tatbik edilmesi ve bundan 
sonraki İktisadî Devlet Teşekküllerinde, Devletin sa
hipliği yerine, Devletin öncülüğü, ve Devletin des
teleyiciliği yoluna gidilmesi gelmektedir. 

Böylelikle, Devlette memur olarak hizmet gören
lerin sayısının makul bir değere getirilip, kendileri
ne, serbest piyasa ile çok farklı olmayacak imkânlar 
sağlanmış olacaktır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; Mil
lî Selâmet Partisi olarak, memurlarımızın gelecek
teki çalışma şartlarının, yukarıda arz edildiği veçhile 
geliştirilmesi halinde, Devlet memurluğunun itibarını 
daha fazla artırma imkânı hasıl olacaktır. Devletin 
halka götüreceği hizmetlerde, bunları hakkıyle yapa
bilecek bir kadroya sahibolması için, en önemli me
selenin halledilmiş olacağına, böylece halledilmiş 
olacağına inanıyoruz ve gene inanıyoruz ki, tatmin 
edici şartlara kavuşturulan Devlet memurları eliyle 
Türk milletine en uygun hizmet yolları açılacak ve 
hepimizin candan arzuladığı Devlet - millet kaynaş
ması gerçekleşecektir. Böylesine düşünülüp planlan-
madıkça mevcut kanunlarda palyatif olarak yapılacak 
değişikliklerin, meseleyi kökünden halledeceğine ina
namıyoruz. 
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Çeştli eksiklikleri olsa dahi, çıkarmaya çalıştığı
mız bu kanunun, Türk Devlet idaresindeki bazı prob
lemleri geçici olarak da olsa çözeceğine kaniiz. 

Lehinde oy kullanacağımızı Yüce Meclise arz 
eder, buradaki çalışmalarla, belki daha tatminkar 
şekil alacak olan kanunun, memurlarımıza ve mem
leketimize hayırlı olmasını Cenabı Haktan diler, 
Yüce Meclisi Millî Selâmet Partisi Grupu adına 
hürmetle selâmlarım. (M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Altınsoy, 

buyurunuz efendim. 
D.P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY 

(Niğde) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 
12 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Yüce 

Mecliste görüşülmesi vesilesiyle, Demokratik Parti 
Grupu adına görüşlerimizi arz etmeye çalışacağız. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve onu değiş
tiren 1327 sayılı Kanunla yeni bir şekle bürünmüş 
olan personel rejimi, maalesef kendisinden beklenen, 
memura refah ve Devlet personeline huzur getirmek
ten çok uzak kaldı. Bunu ıslah kastiyle bir Yetki Ka
nunu çıkarıldı ve ona istinaden çıkarılan 12 adet ka
rarname de maalesef beklenen neticeyi vermedi per
sonel rejimimiz büsbütün işin içinden çıkılmaz hale 
geldi. 

Son olarak, Yüce Meclisin Karma Komisyonun
da 12 sayılı Kanun hükmündeki Kararnamenin üze
rinde görüşme yapıp, bazı tadilâtla personel rejimimi
ze yeni bir şekil vermek üzere bir altkomisyon ku
ruldu. Bu altkomisyonda da kanaatim odur ki, 657 
sayılı Kanunu çıkaran iktidarla, 12 sayılı Kararna
meyi çıkaran iktidar bir «Günah çıkarma» ittifakı ile 
bir ıslâhat imkânı aradılar; ama huzurunuza gelen bu 
tadil edilmiş 12 sayılı Kararname, memur zümresine 
bir huzur ve refah getirmekten çok uzaktır. 

Gerçi, eski 12 sayılı Kanun hükmündeki Kararna
me üzerinde bir hayli tadilât yapılmıştır, memur le
hine bazı hususlar yeni kararnameye eklenmiştir, ama 
hes ıslahatın arkasından yeni bir ters icraat gelecek
tir. Nitekim, henüz Kanun hükmündeki Kararname 
Yüce Meclisinizde müzakereye girmeden evvel çe
şitli itirazlar başlamıştır, gardroplardaki her birimi
zin gözlerine baksak ayrı ayrı verilmiş önerge tas
lakları mevcuttur. Bu da göstermektedir ki, bu ka
rarname henüz uygulanmaya başlamadan birtakım 
haksızlıklar ortaya çıkmıştır, bir takım haklar ketme-
dilmiştir. 

Bu haliyle bu kararname de Devlet personelinin 
derdine çare olmaktan uzak hale gelmiştir. Bizim ka
naatimiz odur ki, aslında Devlet personelinin içinde 
bulunduğu durum, böyle kanun hükmündeki karar
nameler üzerine yapılan tadilâtla bertaraf edilmekten 
çıkmıştır. Bütçe Plan Karma Komisyonu gibi( gerçi 
bir ihtisas komisyonudur ama) Meslisten terekküp 
etmiş bir heyette aslında bu rejimi ıslah etmek de 
mümkün değildir. 

Kanımızca asıl yapılacak şey; 657 sayılı Kanundan 
başlamak suretiyle Devlet personel rejimini bugüne 
kadar yapılan uygulamadan da alınan dersle yeni
den tedvin etmektedir. Bundan' başka çıkar yol yok
tur, bunlar birtakım palyatif tedbirlerdir. 

657 sayılı Kanun ve onu değiştiren 1327 sayılı 
Kanunun temel esprisi Eşel - Mobil sistemine müs
tenit idi. Artan hayat pahalılığı karşısında maalesef 
bu kanun mobilitesini kaybetti. Çünkü, hayat pahalılı
ğı kanunun getirdiği mobilitenin çok daha üstünde 
hareketli hale geldi. 

Eşel sistemine gelince; tavanla taban arasında bir 
inmeden, bir çıkmadan üç kademe artırma, dört ka
deme yükseltme, iki kademe tekrar aşağıya indirme
den başka bir netice temin etmedi, personel rejimi
miz tam bir hercümerç haline geldi. 12 sayılı Karar
name de bütün ıslahatına rağmen, bu hercümerci or
tadan kaldırmaya kadir olacak kudrette değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeye rağmen iyi ni
yetle Devlet hizmetinde bulunan ve merakla bu ka
nunun çıkmasını bekleyen yüzbinlerce Devlet memu
ru vardır. Esasen Kanun hükmündeki Kararnamenin 
müzakeresinin uzaması daha çok bu zümreyi muta
zarrır etmektedir. Bu bakımdan, kanunun bir an ev
vel çıkması ve bazı maddelerde gerekli tadilâtın 
Yüce Heyetinizde maddeler görüşülürken ve elimiz
den geldiğince bu tadilâtın Devlet personeli ve Dev
let Hazinesi lehinde olmasına da gayret edeceğimiz 
için bu kararnameye Demokratik Parti Grupu ola
rak müspet oy. kullanacağımızı beyan etmek isteriz. 

Ancak, bu vesile ile kanun hükmündeki kararna
melerin Meslisteki müzakerelerine ve uygulamadaki 
bazı aksaklıklarına işaret etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet personel rejimi 
için çıkarılan Yetki Kanununa istinaden bugüne kadar 
12 adet kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. 
Ancak, bu kanun hükmündeki kararnamenin 1 sayı
lısından 12 sayılısına kadar olanları tatbikatı, kanaa
timizce, Anayasanın 64 ncü maddesinin epsrisine uy
gun olarak devam etmemektedir. Kararnamelerin 
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bilhassa uygulamaları kanımızca Anyasaya aykırıdır. 
Şöyle ki: Anayasanın 64 ncü maddesi kanun hük
münde kararnamenin nasıl çıkacağını tadat etmiştir. 
Gerçi hükümetler kanun hükmünde kararnameyi çı
karır çıkarmaz aynı gün Anayasanın emri olarak 
Meclislere sevk etmişlerdir. Ancak, iki yıl müddetle 
verilmiş olan Yetki Kanununa göre 12 adet karar
name çıkmış, uygulaması yapılmış, iki yıl müddet 
mürur etmiş, yetki kanunu yürürlükten kalkmış, 12 
adet kararnameden 10 tanesi henüz Mecliste müza
keresi yapılmamış; birisinin müzakeresi, sadece 11 sa
yılı Kararnamenin müzakeresi Yüce Meclisinizden 
geçmiş, Senatoda müzakeresi devam ediyor. Ancak, 
şimdi de 12 sayılı Kararnamenin müzakeresi devam 
ediyor. Daha 10 adet kanun hükmündeki kararname 
Bütçe Komisyonun da bekliyor. Halbuki arkadaşlar, 
bu kararnameler çıktı, uygulamaları yapıldı, buna 
göre memur maaş aldı, terfi etti, aldığı ücretin bir 
kısmını kaybetti. Ayrıca çıkan bir kararname ile ye
niden verildi. O kararname ötekini iptal etti, öteki 
ötekini iptal etti ve en sonunda 12 sayılı Kararname 
güya bunların 'tamamını tevhit etti, tevhiden bir ka
rarname olarak çıktı. Zaten «Kanun hükmünde ka
rarname» demek de buna çok zor bir şey; âdeta bir 
kanun gibi yüzlerce maddeyi içine alıyor. 

Şimdi, bu halde, dikkat buyurulursa şöyle bir du
rum hasıl oldu: Yürütme organı Meclis murakabesin
den geçmeyen birtakım icraatta bulunmak mecburi
yetinde kalıyor. Bir kararname çıkarıyor, kararna
meyi uygulamaya koyuyor, bazı memurlara maaş ve
riyor, bazılarını terfi ettiriyor, bazılarını emekliye 
sevk ediyor. Fakat, sonradan yaptığı tatbikatı, uygu
lamayı beğenmiyor, bir başka kararname ile bunu 
iptal edip, yeni bir kararname çıkarıyor. Ama, evvel
ki kanun hükmündeki kararname Meclisin muraka
besinden geçmediği, kabul veya ret edilmediği için, 
uygulama kamilen ortadan kalkıyor ve Hükümetin 
bu icraatı hakkında Parlamentonun murakabesi ya
pılmamış oluyor. Şimdiye kadar cereyan eden durum 
budur. 

Bunu arz etmekten maksadımız; Anayasanın 64 
ncü maddesi bakidir, belki ilerideki hükümetler de 
başka mevzularda yetki kanunları çıkarmak zarureti
ni duyacaklardır. Yüce Meclisiniz yetki kanunları 
çıkaracaktır, kanun hükmünde kararname çıkarma 
yetkileri tekrar hükümetlere verilecektir. Ama, şu 
icraat nazarî itibare alınarak, badema dikkatli olun
ması gerektiğine işaret etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 12 sayılı Kararname diğer 
11 adet kanun hükmündeki kararnamenin tevhidi ha
lindedir. Bu görüşülürken, diğer 10 adet kanun hük
mündeki kararname bekliyor, altkomisyonda görüşü
lecek ve o da Meclislere gelecek. Bu kararnamenin 
çıkarılışında Yüce Meclislerinizdeki alınacak kararlar, 
geride kalan 10 adet kanun hükmündeki kararnameye 
olduğu gibi, bundan sonra vereceğiniz yetkilerle çı
kacak kararnamelere de emsal teşkil edecek. Onun 
için istirhamımız şu olacak: Anayasanın esprisine uy
gun bir müzakere ile bu 12 sayılı Kararnameyi Yüce 
Meslisten geçirirsek, ilerdeki diğer tatbikata emsal 
olması bakımından sağlam ve salim bir yol bulmuş 
oluruz, kanaatindeyim. Kaldı ki, bu 12 sayılı Ka
rarnamenin kabulüyle zaten geride kalan 10 adet ka
nun hükmündeki kararnamenin müzakeresi de biraz 
fuzulî hale gelmektedir. 

Şimdi, tekrar şuna işaret etmek istiyorum: Muh
terem arkadaşlar, her kanunun tadilâtının kendi bün
yesi içinde olması lâzım gelir. Ancak, maalesef, Yüce 
Meclisinizde bazı hususlarda buna riayet edilme im
kânı olmadı. Meselâ, sarih misal olduğu için arz ede
yim; 1 numaralı Milletvekilleri Kanununun bir mad
desinin tadilâtını Personel Kanununda yaptık. 
Halbuki, ücrete taalluk eden, milletvekillerinin öde
neklerine taalluk eden bir tadilâtı, Personel Kanu
nunda yaptığımız bir tadilâtla milletvekillerine ait 
olan kanunun üzerinde de ayrıca değişiklik yapmış 
olduk. 

Şimdi, bu kararnamelerde de böyle olacak. 12 sa
yılı Kararnamede yapacağımız değişiklikler, Yüce 
Meclisinize gelen değişiklikler diğer bütün kararna
melere sari olacaktır; onların tekrar Meclisinize gelip 
müzakere edilmesine de âdeta lüzum kalmayacaktır. 
Bu ters tatbikatın, bu yanlış uygulamanın iyi netice 
vermediğini görerek, bundan sonraki yetki kanunla
rında ve ona istinaden çıkacak kanun hükmündeki 
kararnamelerde dikkatli olmaya mecbur olduğumuzu 
arz etmek istiyorum. 

Bütün bunlara rağmen; 12 sayılı Kararname, son 
şekli ile bundan evvel çıkarılmış olan şeklinden çok 
daha değişik, bazı hususlarıyle oldukça Devlet me
murunun lehinde bazı imkânlar getirmektedir; ama 
arz ettiğim gibi hatadan salim değildir, yeni yeni 
frodmanlara sebep olacaktır. Yeni uygulama hataları 
ortaya çıkacaktır, yeni adaletsizlikler olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; aslında bir memlekette pa
halılık, hayat pahalılığı çok hızlı bir gelişimle arta
bilir; memleket, iktisadî buhran içinde olabilir, Dev-
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let imkânları mahdut olabilir. Bütün bunlara vatan- I 
daş olarak, Devlet hizmetlisi olarak katlanmanın 
yollan vardır. Bunun birinci şartı; sıkıntının da, 
saadetin de adalet üzere tevzii ile mümkündür. Eğer, 
sıkıntıyı da saadeti de adalet üzere tevzi edemezse-
niz, o zaman birtakım şikâyetlere, birtakım huzur
suzluklara yeniden yol açmış olursunuz. 

Kanaatimiz odur ki; 12 sayılı Kararname, son 
şekliyle de, memleketin içinde bulunduğu ekonomik 
buhranı, Devlet memurlarını daha çok hissettirecek
tir. Bu bakımdan bir adalet getiremeyecektir. Yeni 
sızlanmalara, yeni itirazlara, yeni tadil tekliflerine 
lüzum hâsıl olacaktır. Bunun için bunu bir geçiş I 
dönemi, kısa dönemde tatbik edilecek bir kararname 
olarak kabul edip; ilk hamlede, (bu muhterem Hükü
met kalacaksa bu Hükümetten, yeni kurulacak hükü
metler olursa ondan) mutlaka, Yüce Meclisinize, 
Personel Kanunu baştan ıslah edebilecek, 657 sayılı J 
Kanunu temelden ıslah edecek yeni bir personel re
jimi getirmekten başka çare yoktur. Aksi halde, yeni 
yetki kanunlârıyle alınacak tedbirler ve yeni çıkarı
lacak kararnameler, her birisi bir evvelkinden daha 
çok sızlanmalara, şikâyetlere vesile olacaktır. 

Teşekkür eder, hürmetler arz ederim. (D. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy. I 
Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ma

hir Ablum'da buyurunuz efendim. I 
A. P. GRUPU ADİNA AHMET MAHİR AB-

LUM (Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

Bugün görüşülmesine başlanmış ..bulunan 657 sa- I 
yılı Devlet Memurları Kanununun bazı hükümlerini 
değiştiren Kanun Kuvvetinde 12 sayılı Kararname 
hakkında Adalet Partisi Grupunun görüşlerini bil
dirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Malum olduğu üzere, 23 Temmuz 1965 tarihinde 
bazı hükümleri yürürlüğe girmiş bulunan 657 sayılı j 
Devlet Personel Kanunu, üniversitelerle ilgili bir hük
münün ve memurların tayini, terfihi, disiplini, ücret- I 

Terinin tespiti hususunda Hükümete yetki veren bazı 
hükümlerinin Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, Adalet 
Partisi iktidarı, bu Kanunu (Anayasa Mahkemesinin 
bozmuş bulunduğu hükümleri ve o andaki şartların 
gereği de nazarı itibare alınarak, memurlar lehinde ya
pılacak bazı tadilâtı da nazarı itibare alarak) 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren bir tasarı J 

hazırlayarak Parlamentoya sunmuş ve bu tasarı, 11 
Temmuz 1970'te 1327 sayılı Kanun olarak Yüce Mec
lisin tasvibine mazhar olmuş bulunmaktadır. Görü
lüyor ki, kanun tasarısının Parlamentoya sunuluşu ile 
kanunlaşması arasında iki ay gibi kısa bir müddet geç
miştir. Bu kanununu bu kadar kısa bir müddet içeri
sinde kanunlaşması, partimiz milletvekillerinin ve se
natörlerinin çabalarıyle mümkün olabilmiştir. 

Ancak, zamanla kanun tatbik edildikçe tespit edi
len aksaklıkların giderilebilmesi, hâsıl olan boşlukla
rın doldurulabilmesi için, keza Yüce Parlamento, 
Anayasamızın 64 ncü maddesi uyarınca kabul buyur
duğu 1589 sayılı Yetki Kanunu ile hükümete kanun 
kuvvetinde kararnameler çıkarma yetkisini vermiş bu
lunmaktadır. 

1589 sayılı Kanunla Bakanlar Kuruluna, memur
ların disiplin, istihdam esas ve usulleriyle, aylık ve 
sosyal haklarına müteallik hususları, intibak hüküm
lerinin yarattığı farklılık ve haksızlıklarla mevcut hü
kümlerin yetersizliği sebebiyle ortaya çıkan farklı uy
gulamaları giderecek hükümleri kapsayacak kararna
me çıkarma yetkisini vermiştir. 

Yetki kanununda çıkarılacak kararnamenin kamu 
hizmetinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevin yerine 
getirilmesi şartına uyulması gereğine de önemle işaret 
olunduktan sonra; bazı ilkelere uyulması, şart koşul
muş bulunmaktadır. Bu ilkeler, «Kanunun kapsam ve 
istihdam şekli, sınıflandırma gibi hükümlerinin, kamu 
hizmetlerinin devamını sağlamak, eski ve yeni perso
nel rejiminden doğan farklılıkları gidermek, kıdem ve 
yetki dengesini tesis etmek, kanundaki boşluk ve 
tutarsızlıkları gidermek, eşit hizmete eşit ücret vermek ve 
ücretin aleniliği ile hizmette fırsat eşitliğini temin et
mek, devlet hizmetinde kadro piramidini tesis etmek» 
şeklinde sıralanabilmektedir. 

Yetki Kanunu, aynı zamanda Bakanlar Kurulu
na bir süre de tanımış ve çıkaracağı kanun kuvvetin-: 
deki kararnameleri bu süre içerisinde çıkarmasını em
retmiştir. Bilindiği üzere bu süre, 31 Mayıs 1972 tarihi 
ile 31 Mayıs 1974 tarihleri arasında olmak üzere 2 
yıllık bir süredir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; kısaca kap
samını, ilkelerini ve süresini böylece arz ettiğim 1589 
sayılı Yetki Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra, 
Bakanlar Kurulunca 12 adet kanun hükmünde karar
name çıkarılmış, ancak bunlardan ilki 1 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname yayınlandığî gün Hükümetçe 
iptal olunmuştur. 
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Bildiğiniz gibi, bu 12 adet kanun kuvvetindeki ka
rarnamelerden bir tanesi, TRT Genel Müdürlüğüne 
ait 11 sayılı Kanun Kuvvetinde Kararnamedir ki; bir 
müddet önce Meclisimizden geçmiş ve halen Cum
huriyet Senatosu Genel Kurulunda müzakere konusu 
yapılmaktadır. Bugün, gündemimizde bulunan 12 sa
yılı Kanun Kuvvetindeki Kararname ise, Meclisimiz
de görüşülecek olan bu cins kararnamelerin ikincisi
ni teşkil etmektedir. 

12 sayılı Kararname ile ilgili Bütçe Plan Komis
yonunun, Halk Partili üyelerin muhalefet şerhini ihti
va eden raporun tetkikinde; 12 sayılı Kararnamenin, 
gerek kendisinden önce çıkarılmış bulunan diğer ka
rarnamelerde ele alınan bazı hükümleri de tadil et
miş olması ve,bilhassa ihtiva ettiği maddeler itibariyle 
geniş bir memur kitlesini çok yakından ilgilendirmesi, 
keza ihtiva ettiği bazı intibak ve emeklilik işlemlerine 
ait sürelerin dolmak üzere bulunması nedeniyle diğer 
kanun kuvvetindeki kararnamelere takaddümen ele 
alınmış bulunduğu anlaşılmaktadır. Adalet Partisi Gru-
pu olarak, Bütçe Plan Komisyonunun bu görüşünü 
paylaşmaktayız. Diğer kararnamelerden önce ele alına
rak, Meclislerden geçirilmesi zorunluluğuna ve fayda
sına inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, 12 sayılı Kararname ile ge
tirilen hükümlere ve kararnamede Komisyonca yapı
lan değişikliklere ait Adalet Partisi Grupunun görüş
lerini bildirmeden Önce şu hususu bir kere daha - ha
fızaları tazeleme bakımından - arz etmekte fayda mü
talâa etmekteyim. 

Adalet Partisi, kurulduğu günden beri, kamu ke
siminde çalışan tüm personelin hukukî statülerini dü
zenlemek, ücret ve maddî imkânlarını geliştirmek, sos
yal haklarının düzenlenmesi hususunda her türlü ted
biri almak hususlarını amaç ve gaye edinmiş bulun
maktadır. 

Bu husus, Parti Programımızın 83 ncü maddesin
de gayet açık ve veciz bir şekilde ifadesini bulduğu 
gibi, seçim beyannamelerimizde de kâfi sarahatle 
açıklanmıştır. Nitekim, 1969 yılı Seçim Beyannamesin
de, iktisadî Devlet Teşekkülleriyle, mahallî idareler ve 
belediyeler personeli de dahil olmak üzere, devlet 
hizmetinde çalışan bütün personelin hayat şartlarının 
düzeltileceği, maaş alan memur ve hizmetlilere, gör
dükleri hizmetlere göre ücret ödeneceği, âdil bir üc
ret dengesinin sağlanacağı ve sosyal güvenlik şartla
rının artırılması için gerekli tedbirlerin alınacağı va-
dedilmiş ve akabinde, 657 sayılı Kanunun bazı mad
delerinin bu yönde değiştirilmesini amaçlayan, «1327 
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I sayılı Kanun» adını alan tasarı, 20 Mayıs 1970 tari
hinde Partimiz Hükümetince Parlamentoya getirilmiş
tir. 

Partimizinu, kamu personeli ile ilgili ilke ve amaç-ı 
larını bu suretle özetledikten sonra, sözlerimi perso
nel rejimine ve dolayısıyle 12 sayılı Kararnameye 
intikal ettirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimizce bilinmektedir 
ki, bugün en ileri idarî sistem ve rejime sahip olan 
memleketlerde bile zaman zaman teknik, sosyal eko
nomik alanlardaki gelişmelerin gerektirdiği ihtiyaç
lara göre personel rejimlerinde ve sistemlerinde de
ğişiklikler yapmak lüzumu hissedilmektedir. Fransa, 

I Almanya, İngiltere, Amerika gibi, personel rejimleri-
l ni yıllarca önce başlatmış bulunan, tesis etmiş olan 
I memleketlerde bu rejimin 20 ilâ 30 senede yerleşmiş 
I bulunduğu gözönüne alınırsa, 657 ve 1327 sayılı Ka-
I nunlarla, kısmen 1965 yılında ve kısmen de 1970 yı-
J lından itibaren tatbike başlanmış olan sistemin, zaman 

zaman aksak taraflarının belirmesi, boşluklarının or-
I taya çıkması ve bunun için bunların düzeltilip doldu-
I rulması çalışmalarının yapılması tabiîdir. 1589 sayılı 
j Yetki Kanununun çıkarılmış bulunması da bu gayeye 

matuftur. 

I Ancak, kanun kuvvetindeki kararnamelerin, hiç 
olmazsa bir kısmının, maalesef, hem amaca, hem de 
Yetki Kanununa uygun çıkarılmış bulunduğunu söy
lemek bizim için hem kolay, hem de doğru olmaya-

I çaktır. Bunların bazıları - esefle söylemeliyim ki -
I zamanın hükümetlerince Anayasaya ve Yetki Ka-
j nununa aykırı olarak, Yetki Kanunu ile çizilmiş bu-
I lunan kapsam ve ilkeler çiğnenerek, yanlış ve sakat 

politikanın aracı şeklinde çıkartılmış bulunmakta-
I dır. En canlı misali 11 ve 12 sayılı Kararnamelerdir. 

11 sayılı Kararname için gerekli hususlara esasen 
değinilmiş ve bu Kararname görüşülüp Senatoya inti
kal etmiş bulunması hasebiyle, bu hususta bir şey söy-

I lemeyi zait görüyorum. 
I 12 sayılı Kararname hükümlerine bakacak olur-
I sak, halkın ve memurun yanında bulunan, sözde hak

lının ve mağdurun savunuculuğunu yapan Halk Par
tisi Hükümeti zamanının Kararnamesi, memurların 
müktesep haklarını ihlâl eden, onlara,' zorla tekaüt-

I lülelerini istetecek hükümleri öneren, devlet dairelerin-
I de bir nevi tasfiyeyi öngören, işçi - memur ayırı

mında çözümü güçleştiren hükümleri ihtiva eden bir 
I kararname olarak karşımızda bulunmaktadır. 
i Değerli arkadaşlarım, Bütçe - Plan Komisyonu-
I nun 12 sayılı Kararnamede yaptığı değişiklikleri Gru-
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pum adına şükranla karşıladığımızı ifade etmek iste
rim. Filhakika Komisyon müktesep hakların korunması, 
mecburî emeklilik hükümlerinin bertaraf edilmesi, 
intibaklarda hak ve hukukun muhafazası, memurlar 
arasında ayrıcalık doğuran çeşitli terfi yerine, eşit 
terfi sisteminin getirilmesi, alt gelir grupuna dahil me
murların göstergelerini yükselterek katsayı artışının 
sağlayamadığı nispî ferahlığı sağlaması, başlangıç ve 
yükselme derecelerini yükselterek, memurların iş şev
ki ve yarına olan güvence hislerinin artırılması gibi, 
esasen Partimizin program ve amaçlarında yer almış 
bulunan ilkelerden hareketle yaptığı düzeltmeleri tas
vip ediyoruz. ş 

Bunun gibi, büyük bir feragat ve fedakârlıkla, her 
türlü hava şartları ve tehlikeli hallerde çalışan emni
yet mensuplarının durumlarının düzeltilmiş olduğunu, 
yaptığı hizmetin önemi ve güçlüğü esasen herkesçe 
müsellem Millî istihbarat Teşkilâtı mensuplarının ayrı 
bir sınıf altında toplanarak, hizmetlerinin gereği, da
ha ileri dereceden başlatılmaları hakkında bir hükmün 
getirildiğini; hafız ve müftü gibi din görevlilerinin hu
kukî durumlarının ıslahı sadedinde yeni hükümler ko
nulduğunu; öğretmenlerin başlangıç ve tavan derece
lerinin, mesleğe mensup olanların şikâyetlerini gide
recek şekilde düzeltilmiş bulunduğunu; idare âmirleri
nin imkânlarının, sorumlulukları ile mütenasip bir ha
le getirilmiş olduğunu; teknik eleman ve sağlık perso
neli ile orman ve gümrük muhafaza memurlarının 
keza, öteden beri dile getirdikleri şikâyetlerini büyük 
ölçüde giderici imkânlar getirildiğini; Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu memurlarından bazılarının -
özellikle haber ve program hizmetlerinde çalışanların -
durumlarının keza ilgililerinin lehine olarak düzeltil
diğini, velhasıl bütün memurlar için, tahsil seviyesi ne 
olursa olsun, her üç yılda bir terfi esasının getirilmiş 
olduğunu; memur iken meslekî kurslara devam eden 
ve sonradan bir üst öğrenimi bitirenlerin lehine, hak
kaniyete uygun bazı imkânların sağlandığını memnu
niyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 

Bu arada şu hususun da altını çizerek arz etmeyi 
bir borç bilirim: Kamu sektöründe çalışan; fakat gör
düğü hizmet itibariyle işçi sayılması icabettiği halde 
halen memur sayılan ve o yolda muamele gören per
sonelin, hizmetinin gereği, işçi olarak nitelenmesini 
ve kendilerine işçi statüsünün verilmesini Adalet Par
tisi samimiyetle istemekte ve bu gibilerin zorla me
mur kadrosunda istihdam olunmalarının yasalara, per
sonel rejimine uygun düşmediğinin bilinci içinde bu
lunmaktadır. Bu nedenle 12 sayılı Kararnamenin 6 ncı 

maddesi ile, kamu kurumlannda hangi görevteri ya
panların memur, hangi görevleri yapanların işçi sa
yılması gerektiğini tespit hususunda kurulmuş bu
lunan - Çalışma ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet 
Planlama Teşkilâtı temsilcilerinden müteşekkil - ko
misyonun, çalışmalarını bitirip, işçi ile memurun ke
sinlikle belirtilmesi için, tespit edilen sürelerin, Büt
çe Plan Komisyonunca uzatılmış bulunduğunu mem
nuniyetle tespit etmiş bulunuyoruz. 

Son olarak değinmek istediğim diğer bir husus da, 
kamu personelinin, gördüğü görevin arz ettiği hayatî 
ve sağlık tehlikesi, vazifenin güçlüğü vesair sebep
lerle kendilerine verilmesi gereken maddî imkânların 
tespitine imkân veren hükümlerin halen kanunda 
mevcut bulunduğunu ifade etmektir. Nitekim, 657 
sayılı Kanunun «Zam ve Tazminatlar» başlığı altın
daki ek madde hükmü, kimlere ne miktar zam ve taz
minat verileceği hususunda Bakanlar Kurulunu yetki
li kılmış bulunmaktadır. Bilfarz PTT dağıtıcılarına, 
öğretmenlere iş güçlüğü, iş riski zammı verilmesini 
uygun gören bir Hükümet, ayrıca kanunî bir hükme 
lüzum olmadan bunu sağlayabilecek durumdadır ve 
Bakanlar Kuruluna yetki veren bu hüküm, 11 Tem
muz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun yürürlüğü za
mandan beri mevcuttur. 

Bu itibarla, bu yetkiye sahip oldukları halde kul
lanmayan ve fakat 12 sayılı Kararname ile ilgili be
yanlarında bu hususları polemik konusu yapan kim
seleri burada doğru görmek ;mümkün bulunmamak
tadır. 

Adalet Partisi, 12 sayılı Kararnamenin Bütçe Plan 
Komisyonundan getirilmiş olan şekline uygun, müs
pet oy kullanacaktır. 

Hürmetlerimi sunarım Sayın Başkan. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın îs-

mail Hakkı Birler. 

Buyurunuz efendim. (C. H. P. sıralacından alkış
lar). 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, Yetki 
Kanununa, dayanılarak çıkarılmış olan 12 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile değiştirilen hükümle
rini müzakereye başlamış bulunuyoruz. 

Hemen ifade etmek istiyorum ki, hepinizin bildiği 
gibi, devlet personel rejimi son derece girift bir ko
nu, üzerinde titizlikle çalışılması gereken bir konu. 
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-Büyük kitleleri,. sadece kamu kesiminde çalışan kişi
ler olarak değil; onların aile fertleri olarak da büyük 
kitleleri yakından ilgilendiren bir konu. 

Böylesine ciddî ve girift bir konunun müzakere
sinde izlenecek yöntemin de, konunun tabiatına uy
gun biçimde olması gerekir. Tabir caizse, Millet Mec
lisimiz Genel Kurul halinde çalışmasına rağmen, bu 
-konuyu incelerken bir komisyon çalışması yapıyor gibi 
davranmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bunu şunun için söylüyo
rum: Konu polemiğe son derece müsaittir; konu, de
magoji yapmaya son derece müsaittir. Bu, bugüne ka
dar istismar edilegelmiştir, bu yollara sapılmıştır. 
Konu rayından saptırılmak istenmiştir, ama hiç değil
se Millet Meclisimiz, konuya eğildiği bugün, konunun 
önemi ve ciddiyeti ile mütenasip bir olgunluk içeri
sinde elbette, ciddiyetle ve teknik bir çalışma yapa
rak konuyu müzakere etme yöntemini benimsemelidir. 

Gruplar adına konuşan sayın sözcülerin değindik
leri çok haklı noktalar var. Yine gruplar adına ko
nuşan sayın sözcülerin, şu biraz evvel çerçevesini çiz
meye çalıştığım çalışma yöntemi ile taban tabana zıt, 
konuyu rayından çıkaran, konuya hiç bir fayda getir
meyen, hiç bir katkı getirmeyen meydan nutukları 
havası içerisinde konuşmalarına şahit olduk. 

Değerli arkadaşlarım, 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname, 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanıla
rak Ecevit Hükümeti tarafından yürürlüğe konmuş
tur ve Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince, Resmî 
Gazetede yayınlandığı gün de Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuştur. 

Daha evvel çıkarılmış, önceki hükümetler tarafın
dan peşpeşe çıkarılmış ve yine Anayasa gereğince, 
gününde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
kanun hükmünde kararnamelerden hiç birisi, bir tek 
istisnası ile, hiç birisi bugüne kadar görüşülme
miştir. Bugün de, Plan Bütçe Komisyonunun aldığı 
bir kararla, 12 sayılı Kararnamenin diğer kanun hük
münde kararnamelere takaddümen - kendi tabirleri
dir - görüşülmesi kararı alınmış ve bugün huzurunuz
da sadece 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gö
rüşülmektedir. 

Bir arkadaşımızın, 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin daha evvel çıkarılmış kanun hükmünde 
kararnamelerin bir tevhidi mahiyetinde olduğu yolun
daki beyanı doğrudur. «12 sayılı Kanun' Hükmünde 
Kararnameyi görüşür, bir sonuca bağlarsak, hepsini 
görüşmüş sayılabiliriz» görüşü yanlıştır. Zira, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, daha önce çı

karılmış kanun hükmündeki kararnamelerin bazı hü
kümlerini ortadan kaldırdığı, bazı hükümlerini değiş
tirdiği doğrudur; ama bir doğru daha vardır: Bu ka
rarnamelerin bazı hükümlerine de hiç ilişmemiştir. 
Yani, halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
bünyesinde, daha evvelki kararnamelerle değiştirilmiş 
bazı hükümler yürürlükte bulunmaktadır ve bu hü
kümler halen müzakere konusu değildir. Ne zaman 
müzakere konusu olacağı da şu anda tarafımızdan 
ve Yüce Meclis tarafından bilinmemektedir. 

Elbette, Plan Bütçe Komisyonunun, Yüce Mecli
sin de direktifi ile bu kararnameleri de süratle, bir an 
önce görüşmesi ve sonuçlandırması - kabul, ret veya 
değiştirerek kabulü şeklinde sonuçlandırması - temen
ni olunur. Ancak bir şeyden endişe ederiz ve ona dik
kati çekmek istiyorum. 

12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname görüşme
leri bittikten, Cumhuriyet Senatosunda da görüşülüp, 
kanuniyet kesbettikten sonra, daha önceki kararname
ler üzerinde Meclisimizde yapılacak görüşmeler sıra
sında mümkündür ki, Yüce Meclis bazı değişikliklere 
yönelebilir; elbette hakkıdır, öyle uygun görebilir; 
ama o değişikliklerin, şimdi görüşmekte ve karara 
bağlamakta olduğumuz 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin bazı hükümleriyle çelişir hale gelme
mesine son derece dikkat edilmesi gerekir. Buna böy
lece dikkati çekerek yetiniyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi Grupu Söz
cüsü Sayın Ablum, 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin elbette faziletinden değil; ama aksaklıkla
rından, kusurlarından, günahlarından bahsederken 
bazı örnekler de verdiler. Bunlardan bir tanesi; dev
let memurlarının, öğrenim derecelerine göre 3, 4, 5 
yıl gibi farklı sürelerde terfi esasının getirilmiş ol
masına karşılık, Plan Bütçe Komisyonunun, her dev
let memuru için, tahsil derecesi ne olursa olsun, 3 
yılda bir terfi esasının getirmiş olması. 

Plan Bütçe Komisyonunun, her devlet memuru
nun 3 yılda bir terfi esasını getirdiği doğru. 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede, ilk ve ortaokulu 
bitirmiş devlet memurlarının 4 yılda, lise, yüksek okul 
ve üniversiteyi bitirmiş devlet memurlarının 3 yılda 
bir terfi esasını getirmiş olduğu da doğru; ama değerli 
arkadaşlarım, bir doğru daha var: Böylesine, adaletli 
uygulamadan yana olduğunu, program maddesi oku
yarak öne süren değerli arkadaşımız, bir şeyi - galiba 
o dönemde Yüce Mecliste bulunmadıkları için olacak, 
merak edip incelememişler de - ya unuttular, ya unut
muş göründüler. 1965'te çıkan 657 sayılı Devlet Me-. 
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murları Kanunu bütün devlet memurlarının 3 yılda 
bir terfi esasını getirmiş idi. Adalet Partisi iktidarında 
çıkarılmış olan 1327 sayılı Kanundur ki, devlet me
murları arasında 3 yılda bir terfi, 4 yılda bir terfi, 
5 yılda bir terfi gibi ayrıcalığı kanun metnine ilk defa 
sokmuştur. 

Yine, Sayın Ablum buyurdular ki, işçi - memur 
ayırımı konusu 12 sayılı Kararname ile çözüme bağ
lanmamış, aksine bu çözümü güçleştirici hükümler 
getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 657'de ve dolayısıyle 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede, işçi - memur 
ayırımı konusuyle ilgili iki tane madde var. Birisi 4 
ncü madde - anamadde - diğeri de, 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile getirilen 6 numaralı madde. 

Yine hatırlayacaksınız, Plan Bütçe Komisyonu 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşmeye baş
lar başlamaz, Plan Bütçe Komisyonunda, konuşma
mın başında arza çalıştığım gibi, «Bu bir teknik ko
nudur; polemiğe, demogojiye yer verilecek bir konu 
değildir ve bir tarafı yoktur. Bir iğne ile kuyu kazar-
casına bir teknik çalışma yapılması gerekir. Yüce 
Komisyondan bunu rica ediyorum» demiştim; ama 
bu ricamın çok tersine bir uygulama ile, Plan Bütçe 
Komisyonunda yine meydan nutukları çekildi; 200 
bin işçinin, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 
memur haline getirildiği ilân edildi. Cumhuriyet Halk 
Partisinin, işçiden yana olan Cumhuriyet Halk Par
tisinin, işçiden yana oluşundaki samimiyetinin böyle
ce belirdiği söylendi. Daha ileri gidildi; «35 kişilik 
Meclis Plan Komisyonunda 11 üyesi bulunan Cum
huriyet Halk Partisinin oyları ile, Adalet Partisi tara
fından teklif edilmiş olan işçi - memur ayırımını da
ha güzel halledecek bir teklif, daha doğrusu 200 000 
işçinin memur olmamasını sağlayacak bir teklif, Cum
huriyet Halk Partililerin oylarıyle reddedildi» diye 
beyanatlar verildi, açıklamalar yapıldı. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, konu, ciddî bir konu. 
Sanıyorum, konu ile ilgilenenler yakından bilmekte
dirler; personel rejiminde bugüne kadar en çok baş 
ağrıtan, bundan sonra da daha bir süre baş ağrıta
cağa benzer; herkesin - çalışanın, çalıştıranın, işçi
nin, işverenin, memurun, amirin - başını ağrıtacak bir 
konu, işçi - memur ayırımı konusu. 

Şimdi, Sayın Ablum'un da burada söylediği cüm
le ile ilgili olarak bir hususu, insafınıza sığınarak 
rica edeceğim. Gerçekten, 4 ncü madde Komisyonda 
müzakere edildi. Adalet Partililerin ve bir kısım diğer 
partilere mensup Komisyon üyelerinin müşterek öner-
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geleri yeni hiç bir şey getirmiyordu; 7 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamedeki tarifi getiriyordu; yani, 
«bedenî faaliyeti, fikrî faaliyetine üstün olanlar işçi 
sayılırlar» şeklindeki tarifi getiriyordu. 7 sayılı Ka
rarname - yanlış hatırlamıyorsam - Ağustos 1972'de 
çıkarıldı. O günden bugüne, bu kararname, bu tarif, 
işçi - memur ayırımı konusunda hiç bir meseleyi hal
letmedi. Bunun halletmediğini, halledemeyeceğini bu 
arkadaşlarımız da biliyorlardı; ama böyle bir saplantı 
vardı. Komisyonda konuşuldu, müzakere edildi, her
kes fikrini söyledi; oylama yapıldı, oylamada bu öner
ge reddedildi. 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin 4 ncü maddesinin, 6 ncı maddeye de, bir
likte, irtibatlı olarak Kanunun metninde kalması 
böylece kararlaştırılmış oldu. 

Şimdi, izninizle bazı sualler sormak istiyorum. 
Hemen o günlerde, sanırım 15 Şubatta, Adalet 

Partisi Grup Başkanvekillerinin bir açıklaması çıktı. 
Çok kısa olarak okuyorum: «Komisyonda C. H. P.'li 
üyelerin teklifi ile, bugüne kadar işçi olan 200 000 in
san memur statüsüne girmiştir.» 

Bunu, Adalet Partisinin, bir büyük partinin Millet 
Meçlisi Grup Başkanvekilleri çift imza ile yayınla
yabiliyorlar. 

Cumhuriyet Halk Partililerin bir teklifi yok. Orta
da, görüşülen 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me var; Adalet Partililerin teklifi var. Reddedilmiş; 
ama cümleyi tekrar okuyorum: «Komisyonda C. H. P. 
li üyelerin teklifi ile bugüne kadar işçi olan 200 000 
insan memur statüsüne girmiştir.» 

Sevgili arkadaşlarım, 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname 31 . 5 . 1974. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Aynı şey. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Sayın 

Öztürk «aynı şey» diye bağırıyorlar. Aynı şey olma
dığını, dinlerseniz, eğer insaflı olursanız, haktan sa
kınmadığınızı biliyorum; ama Allahtan korkuyorsanız, 
dinleyiniz ve görelim. (C. H. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sen Allanın ne 
olduğunu bilir misin? 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 31.5.1974 
tarihinde yürürlüğe girdi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 12 sa

yılı Kanun Hükmünde Kararname 31 Mayıs 1974 ta
rihinde yürürlüğe girdi. Aradan 10 ay geçti değerli 
arkadaşlarım. Bu 10 ay zarfında, Adalet Par
tisi Grupunun, şimdi bu konuyu da hiç bilmeyen; 
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ama bağırmadan da duramayan üyesi dahil, en bilen
leri dahil, insaf edip bana bir tek misal söyleyebilir
ler mi ki, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yü
rürlüğe girdiği için, siz işçiden yana olduğunuzu iddia 
ettiğiniz halde, 200 000 işçiyi memur yapma sonucunu 
doğuracak böyle bir hüküm getirmek gafletine düştü
ğünüz için,- filan kurumda filan kişi, bir tek kişi, işçi 
iken memur statüsüne girmiştir? Bunun misalini vere
bilir misiniz? 

Değerli arkadaşlarım, politika yapıyoruz. Siyasî 
partilerin görüşleri var; siyasî partilerin, bu görüşlerini 
vatandaşa, kamuya yansıtmak için değişik metotları, 
değişik yollar var. Hepsini meşru sayıyoruz. Açık bir 
rejimde, demokratik bir rejimde bunları tabiî karşıla
yacağız; ama bir şartla; gerçekleri tahrif etmeden, ya
lan söylemeden. 

Aziz arkadaşlarım, bir partinin sayın sözcüsünün, 
burada; günlerce konuşulmamış, artık temcit pilavı 
olmayı da çok aşmış bir konuyu, 11 sayılı Kanun Hük
münde Kararname konusunu, TRT konusunu şu son 
derece teknik, gerçekten büyük kitleleri ilgilendiren 
bir konuyu görüşürken, bunun ciddiyetiyle kabili telif_ 
olmayacak bir üslup içerisinde kelimeler seçerek 11 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi, TRT konusu
nu bu kürsüye yeniden getirmesini aslında yadırgama
dım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Raporda var. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Aslın

da- yadırgamadım. Zira, söyleyecek, konu üzerinde 
söyleyecek ciddî sözleri olmayan kişilerin, konuyu 
eğebilmek için, süreyi doldurabilmek için meydan nut
ku çekme havasına girmelerini son derece tabiî kar
şılıyorum. 

Ne olmuş? Bülent Ecevit, kendi hizmetinde bulu
nan bir TRT'in dayanağı ve desteği olmaksızın seçim 
kazanamayacağını anlamış olduğu içindir ki telâşa 
düşmüş; içeride ve dışarıda bu kararnamenin ipta
lini önlemek için Sayın Tosyalı'nın gayretlerini se
meresiz bırakmak için çırpınıyormuş (C. H. P. sıra
larından «Ciddiye almayın,» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım, tamam, doğrudur. Bülent 
Ecevit, hele TRT gibi bir desteğin yardımlarından 
mahrum olduğu zaman seçim kazanamayacak hale 
gelmiştir; tamam. Denemesi bedava; buyurun.. Oraya 
gelince yok. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Ama ucuz kahramanlığa gelince, tatlı su kah
ramanlığına gelince mangalda kül bırakmıyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, yapmayınız bunu. 
Türkiye'de Türk işçi hareketinin, Türk işçisinin en 

büyük temsilcisi olan kuruluşlardan bir tanesi Türk -
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İş bakınız 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yü
rürlüğe konduğu zaman işçi - memur ayrımı konusun
da ne diyordu (Türk - İş'in resmî görüşü): 

'«İşçi - memur ayrımı sorununa çözüm getirmesi 
beklenen 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
Hükümet Programındaki görüşleri ve yetkililerce bu 
konuda yapılan kesin açıklamaları aksettirmekten uzak 
görülmektedir. Bununla beraber, belirtilmelidir ki, 
Kararnamede dünyanın hemen birçok ülkesinde 
önemli bir sendikal sorun niteliği taşıyan ayrımı çö
zümleme yolunda bir adım atılmıştır. Memur tanı
mında uluslararası anlayış ve kuralları aksettiren ka
mu yetkisini kullanma kıstasından hareket edilmesini, 
bu kıstasın gerçek anlam ve niteliğine saygılı olun
duğu sürece, ileri bir adım olarak kabul etmek müm
kündür» diyor ve 6 ncı maddeye göre kurulan ko
misyonların çalışmalarının biran evvel bitirilmesi di
leği öne sürülüyor. 

Biraz evvel arz ettiğim Komisyon müzakereleri 
sonunda, 4 ncü madde, 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 4 ncü maddesini aynen kalması karara 
bağlandıktan birkaç gün sonra Sayın Ablum, gıyap
larında söylemiş olmak istemiyorum, kendilerini de 
göremiyorum, aynen şunları söyledi: «Sayın Birler, 
eğer o 7 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname metnini 
yeniden kanuna sokmak yolundaki teklifimiz ya ka
bul edilmiş olsaydı, o ne felâketmiş, içinden çıkamaz-
mışız biz bu işin. Allahtan ki, reddedilmiş, bu haliyle 
kaldı»» 

Sayın Ablum bana bunları söyledi, birkaç arka
daşımın yanında söyledi. Şimdi aynı Sayın Ablum, 
yeniden, galiba sayın grup başkanvekillerinden fazla 
geride kalmamış olmak telâşı içerisinde, buraya çıkı
yorlar: «İşçi - memur ayrımı konuusnda Komisyon
da Cumhuriyet Halk Partililer ret oyu verdiler, onla
rın yüzünden bu işi çözüme bağlayacaktık, bağlaya-
madık» diyorlar. 

Sevgili arkadaşlarım, konu son derece tazeliğini 
muhafaza etmektedir, ortadadır. İşçi - memur ayrımı 
sorununa 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
en ideal çözümü bulduğu, getirdiği iddiasında hiç bir 
zaman olmadık, şu anda da değiliz. Konu tazeliğini 
muhafaza etmektedir. Buyurunuz işçi - memur ayrı
mı sorununa en ideal çözümü beraberce bulalım; 
siz teklif ediniz, bizi ikna ediniz ki, bu çözüm daha 
idealdir, daha uygundur.. 

ALİ SANLI (Burdur) — Daha işçiden yanadır. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Daha 

işçiden yanadır; hay hay beraberce oy kullanalım, 
en güzelini bulmaya çalışalım^ 
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Değerli arkadaşlarım, burada şunu söylemek isti
yorum. Biz yaptık, biz ettik.. Bakıyorsunuz 12 kişilik 
grupu olan bir partinin sözcüsü, hani neredeyse, «Ko
misyonda biz olmasaydık, Cumhuriyetçi Güven Par
tisi üyeleri olmasaydı, bu 12 sayılı Kararname hiç bir 
şey olmazdı» diyecek. Hani neredeyse.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir tek rey 
vermediniz. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Hiç 
önemli değil, eğer, eğer son derece olumlu bir teklif. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı rica ediyorum, mü
dahale etmeyiniz. 

İSMAÎL HAKKI BÎRLER (Devamla) — Eğer 
son derece olumlu bir teklif Cumhuriyetçi Güven 
Partili bir üyeden gelirse, hatta Hasan Tosyalı'dan ge
lirse, ama olumluysa, ama uygunsa, ama yararlıysa.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bir tek rey 
vermediniz, bir tek oy vermediniz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı rica ediyorum efen
dim. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Hiç te
reddüt etmeksizin.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Rey verin 
ondan sonra konuşun. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum beyefendi. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Hiç 

tereddüt etmeksizin, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu olarak, o doğruluğuna, iyiliğine ve faydasına inan
dığımız teklife, altında Hasan Tosyah'nın imzası da 
olsa, topyekûn oy kullanırız. Hiç kimsenin tereddüdü 
olmasın bunda. Bir şartla; siz istediğiniz için değil, 
doğruluğuna biz inanacağımız için, inandığımız için. 

Değerli arkadaşlarım, sanıyorum sürem de biti
yor. İzninizle sözlerimi toparlamak istiyorum. 

«12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Ecevit 
Hükümeti tarafından çıkanlmıştır. O halde sahibi 
odur, sorumlusu odur. Bunun peşinden bir şey daha 
gelir, şerefi de onundur, varsa.» Biz böyle bir inhisar
cı zihniyetle düşünmedik, düşünmüyoruz, düşünme
yeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin malı olmuş, 
bir kanun hükmünde kararname, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunda görüşülmektedir. Bu kanun hükmün
de kararnamede, Plan Komisyonunca yapılan değişik
likler ilâveten, onlar değiştirerek veya yeni hüküm
ler eklenerek, daha iyi, daha mükemmel yapılması, 

_ meydana getirilmesi ve Cumhuriyet Senatosuna bu en 
mükemmel şekliyle sevk edilmesi yolunda, kimden ge
lirse gelsin, her türlü katkı taşıyan, katkı amacı ta
şıyan girişmelere açığız, konuşmaya hazırız, müzake-
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reye hazırız. Bir tek şartımız var; bunu bir yatırım 
konusu, bunu bir istismar konusu yapmamak kay* 
dıyle, bunu bir selâm konusu yapmamak kaydıyle. 

Değerli arkadaşlarım, 1327 sayılı.. 
BAŞKAN — Süreniz doldu Saym Birler, lütfen 

toparlayınız. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Topar

lıyorum Sayın Başkanım. 

1327 sayılı Kanunun müzakeresini, o dönemde 
Mecliste bulunan arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. 
1327 sayılı Kanunu Adalet Partisi iktidarı getirdi. 
Eminim ki, iyi niyetlerle getirdi; her halde Devlet 
Personel rejimi bir keşmekeşe uğrasın diye getirmedi, 
ama bir keşmekeşe uğradı. Millet Meclisi Genel Ku
rulu olarak, her partiye mensup milletvekilleri ola
rak, buna, bu açıdan bakar, konuyu bu açıdan de
ğerlendirirsek, Yüce Meclisin en iyiyi en faydalıyı 
bulup ortaya çıkaracağına inanıyorum. Grupumuz bu 
inançtadır; bu inançla tümü üzerindeki görüşümüzün 
müspet olduğunu arz ediyorum, hepinize saygılar su
nuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler. 
Kişisel görüşlerini belirtmek amacıyle Sayın Meh

met Ali Arsan?. Yok. 
Sayın Hikmet Baloğlu, buyurunuz efendim. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, 

çok kıymetli arkadaşlarım; 
Mensubu olduğum partinin ve olmadığım partile

rin çok değerli sözcüleri, meselenin politik yönünü ol
dukça mükemmel ve en iyi şekilde tebarüz ettirdiler. 

Müsaade ederseniz, Devlet Memurları Kanununun 
hazırlanışında sorumluluk almış ve ondan bu yana 
gelişen bütnü aşamalarını yakından izlemiş bir ar
kadaşınız olarak, konunun teknik yönlerine ait gö
rüşlerimi, önerilerimi arz edecğim. 

Arkdaşlarım, 3656 sayılı Barem Kanunu denilen 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü Ka
nununun yetersizliğinin anlaşılması üzerine, yeni bir 
personel reformu hazırlıklarına girişildi. 1960 yılı 
ihtilâlinden sonra kurulan başlıca iki büyük müessese
den birisi olan Devlet Personel Dairesi, bu açıdan bü
yük bir hazırlığa girişti ve 657 sayılı Kanunu hazır
ladı. Ancak büyük bir talihsizliktir ki, 5 sene bu kanun 
uyutuldu, ondan sonra 1327 sayılı Kanun, 657 sayılı 
Kanunun yürürlüğünü sağlama amacıyle çıkarıldı. 

Arkadaşlarım, sizlere teknik olarak bilhassa şunu 
arz etmek isterim: Personel kanunları, dünyanın her 
ülkesinde bir - iki senede ve bir • - iki kanunla süratle 
hallediliverilmiş konulardan değildir. Birçok ülkede 
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personel reformunun, 10 yılı, 15 yılı, hatta 20 yılı bul- I 
duğu dönemler olmuştur. Bu bakımdan mütemadiyen 
yaz - boz tahtası halinde kanun çıkarılıyor diye endi
şe etmeye de mahal yoktur. Personel reformları daima 
iyileştirilen, daima düzenlenen, daima geliştirilen bir 
sistem içinde mükemmele ulaştırılmaktadır. 

Arkadaşlarım, personel rejimi, diğer bütün konu
larımız içerisinde önemi hiç bir zaman gözden uzak 
tutulmaması gereken bir konudur. Bir devlet düşünü
nüz ki, personel rejimi iyi esaslara, sağlam esaslara 
dayanmamıştır; o devlete, o yöntemde istikrarlı bilinç
li ve rasyonel bir idarenin bulunduuğnu hiç bir zaman 
iddia edemezsiniz. Personel memnun değildir; mem
nun olmayan personelin karşısında vatandaş memnun 
değildir. İşte bu açıdan, bugün konuştuğumuz, gö
rüştüğümüz konu, çok geniş bir önem taşımaktadır. 

Arkadaşlarım, elimizdeki personel rejiminin bugün
kü başarısızlığı - böyle kabul ediyorum - başlıca üç 
esasa dayandırılabilir. 

Birincisi; hiç bir zaman devlet memuru ücretleri
nin, aylıklarının, fiyat konjonktürünü aynı hızla takip 
edememesidir. 

İkincisi; rejimin hatalarından faydalanan iltimas 
unsurlarının, kayırmaların son haddine kadar varma-
sıdır. 

Üçüncüsü; kurduğumuz personel rejimini uygu
layacak, denetleyecek; merkezî, güçlü, yetkili ve ye
tenekli bir personel dairesini yaşatamadık, kurama
dık. 

Şimdi bu noktalar üzerinde sizlere zamanımın ola
nağı ölçüsünde bilgi vereceğim. 

Arkadaşlarım, çok önemle tebarüz ettirelim ki, 
bugün, devlet memurunun yakındığı en önemli konu, 
ücret yetersizliğidir. Her davanın başı budur. Sizlerin 
önünüze getirilen birçok önerge, birçok teklif, birçok 
rica, dikkat ediniz, personel statüsünün hizmete alın
ma, ilerleme, disiplin, değerlendirme ve diğer birçok 
konularında bir teklif var mı arkadaşlarım? İstekler, 
daha çok, giriş dereceleri, terfiler, başlangıç derece
leri, yükselme kademeleri ve en son varılacak tavan 
derecelerinin iyileştirilmesine yöneliktir. Bu neden
dir? Bu, bugünkü memurun eline geçen ücretin yeter-
sizliğindendir.. 

Arkadaşlarım, Devlet Personel Dairesinde iken, 
yapmış olduğumuz bir araştırmayı, bugünkü duruma 
göre, sizlere yansıtmaya çalışacağım. 

Arkadaşlarım, 1938 senesinde, - benim yaşımda -
ve benden daha yaşlı olan arkadaşlarım hatırlarlar -
örnek olarak bir ilkokul öğretmenini veya bir lise 

mezununu veriyorum; 15 lira aslî maaşla başlar, eli
ne 42 lira geçerdi. O zaman eline geçen 42 liranın 
iştira gücünü hesap ettiniz mi arkadaşlarım? Sizlere 
ben bunu hesapla arz ediyorum: 

42 lira net para alır, o yıllarda herhangi bir Ana
dolu kasabasında, fiyat endekslerimize göre ,bir yu
murta, en pahalı yerde 1 kuruş; et, en pahalı yerde 
20 kuruş; altın 9 liradır. Buna göre bu öğretmenin 
veya lise mezununun aldığı aylığın bugünkü değeri, 
yumurtaya göre 4 200 lira; ete göre 5 500 lira; al
tına göre 3 920 lira, diyelim 4 000. Görüyorsunuz ki, 
1938 öncesi bir lise dengi personelin eline geçen para, 
bugünkü rayiçlere göre, iştira gücü itibariyle, 3 920 
lira ile 5 500 lira arasındadır. Halbuki, aradan ge
çen 30 sene zarfında bu kişi, Devletine sıtkı selâ
metle, sadakatle hizmet etmiş, en yüksek dereceye 
gelmiş olsun, 1 nci derecenin 4 ncü kademesine gel
diğini kabul edelim; intibakımızın verdiği son ola
nakla, bu arkadaşımızın eline geçecek olan para 4 200 
liradır. Tasavvur buyurun, Devletine 30 sene hizmet 
etmiş bir adam, bugün, girdiği derecede aldığı aylığı, 
geçimini sağlayamayacak bir seviyedidr. 

Arkadaşlarım, bu noktayı kabul ettikten, sonra, 
konunun çözülmesi kolaydır. Karşımıza daima Maliye 
çıkmıştır. 193 8'den beri, harp mazeretleri, kalkınma 
hamleleri, daima Devletin, memurun cebine el atma
sına sebep olmuştur. Kalkınmalar, Devlet memuru
nun cebinden olmuştur. 100 milyonu geç
meyen Devlet Bütçesinde, Devlet memuruna 
bu refahı verirken, bugün 100 milyarı geçen 
Devlet bütçesinde memuru perişan ve mahkûm sey
redemezsiniz. 

Arkadaşlarım, bir sendika başkanı olarak konuş
muyorum, 30 yılını Devlete vermiş, personel konula
rını yakından incelemiş bir arkadaşınız olarak konu
şuyorum. Politika da değil. Bunlar gerçek ve rakam
lar bunlar arkadaşlar. 

Devlet Planlama Teşkilâtı bir araştırma yaptı, 2 
ay evvel özetini gazetelerde okudunuz. 1970 - 1974 
arası fiyat artışlarını % 100 kabul edelim. Memura 
ne verdik bu 4 senelik dönemde? Arz edeyim: Son 
kabul ettiğiniz 9 katsayıya göre ve şimdi Plan Ko
misyonundan gelen rakamların gerçekleştiğini kabul 
ederek, % 45 olacaktır. Halbuki, bu araştırmanın ya
pıldığı 3 ay evveline kadar, hayat pahalılığını 1974 
yılı başına göre, Planlama Teşkilâtı \% 100 olarak, 
bilimsel olarak tespit etmiştir. 

Arkadaşlarım, ne zaman memur için bir zam düşü
nülse, karşımıza Maliye, nef'i Maliye çıkar. Perso-. 

— 54 — 
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nelin' refahı, Devletine hizmet eden insanın saadeti I 
ikinci plana atılmıştır. 

Arkadaşlarım, yukarda arz etiğim gibi, gerçekten 
verimli, randımanlı bir personel rejimi kuracaksak, 
her şeyden önce memura insanca yaşayacağı bir ha
yat seviyesini sağlayacak ücreti vermek zorundayız. 

Ben bugün komisyondan gelen miktarı da yeter
li bulmuyorum. Ayrıca önerge takdim edeceğim. 

Arkadaşlarım, gelir artıyor, millî gelir artıyor, 
gayrisafi millî hasıla artıyor. Bundan çalışan memur 
nasibini aynı derecede almıyor ve nihayet sendika 
hakları icabı işçilerin, toplu sözleşmelerden aldığı 
hakları gören memur, işçi olmaya hevesleniyor. Üzü
lerek arz edelim, Devlet memuru ibaresinde, başında 
«Devlet» adını taşıyan memur, memurluktan utana
rak işçi olmaya yönelmektedir. Bu bizim suçumuz-
dur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen" ta
mamlayın. I 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Tamamlı
yorum efendim. I 

Bu itibarla bu konuyu, bu ciddiyetle düşünüyor- I 
sak, bu ciddiyetle kabul ediyorsak, bence bütün ko
nuların üzerinde, bu nokta üzerinde dikkatimizi top
lamalı ve bu nokta üzerinden memurlarımızın haya- I 
tını iyileştirici, düzenleyici bir çalışmaya girmeliyiz I 
arkadaşlar. 

«Ne yapalım, komisyondan böyle çıktı, Maliye I 
mukavemet ediyor» sözlerini ben kabul edemiyorum 
arkadaşlar. Açık verirsek? Verebiliriz. Devletin dü- I 
zenini bize en iyi şekilde sağlayacak memurun, en I 
iyi şekilde, en rahat şekilde çalışmasını, halkı mem- I 
nun etmesini istiyorsak, bunu, bu ölçülerle ele alıp 
başarmak zorundayız arkadaşlar. I 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doldu. Lütfen bi- I 
tiriniz. j 

HİKMET BALOĞLU (Devamla) — Sözlerimi 
bu noktada bitiriyor, ricalarıma, istirhamlarıma de- I 
ğer vermeniz temennisiyle saygılar sunuyorum. (C. H. j 
P. sıralarından alkışlar.) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Doğan Avşargil?... Yok. J 
Sayın Süleyman Genç?... I 
Yok. 
Sayın Asrı Ünsür?... Yok. I 
Sayın Turgut Yücel?... Buradalar. Buyurunuz efen

dim. J 
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Sayın Yücel, siz komisyon üyesisiniz, bu neden
le tasarının ancak lehinde konuşabilirsiniz. Buyurun 
efendim. 

TURGUT YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bugün Türkiye'de 850 bin civarında 
Devlet memuru çalışmaktadır ve Personel Kanunu, 
bu kadar geniş bir kitleyi yakından ilgilendirmekte
dir. Bu sebeple üzerinde önemle durmak gerekir ve 
o sebeple daha önceki kararnamelerde ve yine daha 
ünce çıkarılmış olan kanunlarda aksak görülen hu
susların, bir Ölçüde de olsa, 12 sayılı Kararname ile 
yeniden ele alınmasını, yeniden düzeltilmesini ve bu 
mevzuda yapılan çalışmaların biraz daha ileri gö
türülmesini öngörmüş olma bakımından memnuniyet 
verici olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Zira, daha önce çıkartılan 12 sayılı Kararnamede 
büyük ölçüde bir kısım memurun tasfiyesi öngörül
müş oluyordu. Yine o kararnamede gerek başlangıç 
dereceleri ve gerekse tavan dereceleri, kademeleri iti
bariyle büyük ölçüde birtakım adaletsizlikler söz ko
nusu idi. 

Aslında, 12 sayılı Kararname içerisinde yalnız ka
rarname ile değil, bütçe kanunlarıyle de irtibatlan-
dırmak suretiyle, yine memurlar lehine olan birta
kım hususları düzeltmek gerekli duruma gelmişti ve 
1975 Bütçe Kanununda katsayı 9 olarak esas alınmış
tır ve 1975 yılında memur maaşı ödemeleri bu esasa 
göre hesaplanacak duruma gelmiştir. 

Ancak 9 katsayısının yine yeterli olmadığına, bi
raz önce ifade eden arkadaşımız gibi, ben de bir öl
çüde temas edeceğim. 1970 senesinde katsayı 4 iken 
7'ye çıkartılmıştı. 1970'ten 1974'1'ere kadar fiyat ar
tışlarında % 125'e varan artışlar olmuştur, endeks
ler bunu göstermektedir. Eğer o endekslerle memur 
maaşları arasında bir irtibat kuracağımızın kanunun 
esprisinde nazara alındığını düşünürsek, 7 katsayısı
nın o ölçüde artırılması halinde, yani % 125 nispe
tinde artırılması halinde 14,85 olmaktadır bu kat
sayı. 

Ayrıca, Türkiye'nin yıllık millî hâsıla artışlarında-
ki oranlarını da, gayrisafi millî hasıladaki yıllık ar-: 
tısları da eğer bu artışa yansıtacak olursak, o zaman 
katsayının 16 civarında olması gerekiyordu. Ama, 
bütçe ile bu mümkün olamadı. 

Burada şunu da belirtmek istiyorum: Aslında, bu-: 
gün devlet kuruluşlarında ne kadar memur çalıştı
rılması ve hangi seviyede, hangi kadrolarda çalıştı
rılması lâzımdır, şeklinde bir ciddî araştırma yapıl
dığı kanısında değilim. Zannediyorum, Devlet Plan« 
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lama Teşkilâtımızın bu konuda yapmış olduğu araş
tırmalarda yine büyük ölçüde gerçekler yansıtılma-
maktadır. 

Bu bakımdan, Personel Kanununa, ne kadar iyi 
şekil verirsek verelim, mutlaka, kamu kesiminde ne 
kadar memur çalışmalı, hangi dereceden hangi va
sıfta memur çalışmalı, sonucunu, ciddî ve bilimsel 
araştırmalarla tespit etmemiz gerekiyor. Bu yapıldı
ğı takdirde memura zannediyorum daha iyi imkân
lar getirmek durumu, daha kolaylıkla yerine getiri
lecektir. 

Sayın üyeler; 12 sayılı Kararnamede bir ölçüde, 
gösterge tablosunun başlangıç ve son kısımları ara
sındaki yalnız katsayıdan dolayı meydana gelen den
gesiz durumu düzeltmek için gösterge tablosundaki 
rakamlar değitşirilmiştir. Böylece 15 nci derecedeki 
bir memur bu sene, geçen seneye nazaran % 40 ora
nında bir artışla maaş almış olacaktır; ama bunu da 
aslında bugünkü fiyat artışları karşısında yeterli gör
mek mümkün değildir. Esasen kanunun esprisi iyi bir 
personel rejiminin mutlaka fiyatlar ve ücretler ara
sında bir denge, bir ilişki kurulmak suretiyle, fiyat 
endeksleri ile değiştirilmek suretiyle yürütüldüğü tak
dirde, iyi bir sonuca ulaşılacağı düşünüldüğü takdir
de, 12 sayılı Kararnamede değitşirilmiş olan göster
ge tablosundaki rakamların bu gerekçe açısı altında 
değiştirildiğini; ama yine de büyük ölçüde bu denge
yi düzeltmeye dönük olduğunu da yine söylemek 
mümkün değil. 

O sebeple 12 sayılı Kararnamede, daha önce çı
karılmış olan kararnamede büyük ölçüde meydana 
gelen aksaklıklar aı asında bilhassa, teknik sınıfta, tek
nikerlerin durumu söz konusu olmuştur. Teknikerler 
bu kararname ile 9/1 ve 9/2 derecelerinden başlamak 
suretiyle intibak yapacaklardır. Onun dışında Genel 
İdare Hizmetlerinde yine tasfiyesi (Bir ölçüde tas
fiye demek mümkün), öngörülen memurların tavan 
derecelerini, müktesep derecelerine çakıştırmak sure
tiyle onların tasfiye durumu önlenmiş oluyor. 

Onun dışında yine 12 sayılı Kararname içerisin
de, daha önce bazı sınıflarda nazara alınmamış olan 
memurların bu kararname ile o sınıflara, teknik sınıf
lara, sağlık sınıflarına ithal edildiğini söylemek müm
kündür. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen ta
mamlayınız. 

* TURGUT YÜCEL (Devamla) — Ama bütün 
bunların sonucunda, 12 sayılı Kararnamenin memur
ların tüm sorunlarına çözüm getirdiğini, yine, söyle

mek zannediyorum mümkün olmayacaktır. Onun için 
meselenin esasına başka bir yoldan yaklaşmakta ve 
kamu kesiminde ciddî, ilmî esaslara dayanan bir araş
tırma yapmak ve «Hangi kuruluşta ne kadar memur 
çalıştırılması», araştırmasını yapmak suretiyle, bu şe
kilde daha esaslı bir çözüme gitmek mümkün ola
caktır. 

Memurlara 12 sayılı Kararname ile bir ölçüde de 
olsa bazı haksızlıkları giderdiğini gördüğümüz için 
memnun olduğumuzu; ama yine de bunun yeterli 
olmadığını ifade eder, burada çalışmalarınızda daha 
da ileri bir seviyeye getireceği inancı içerisinde say
gılarımı sunarım. (A. P. sıralarında alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler, tamam

lanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-. 
mistir. 

Muhterem arkadaşlarım, C. H. P„ A. P., M* S. P. 
ve C. G. P. Grup Başkanvekillerinin ortak bir öner
gesi vardır. Bu önergede maddeler üzerinde verilen 
önergelerin incelenmesi imkânının sağlanması bakı
mından müzakerelerin bu noktada kesilerek Perşem
be günkü Birleşime bırakılması istenmektedir. İçtü
züğümüze göre bu önergeyi işleme koymak imkânı
na sahip değilim. Çünkü gruplarımız, herhangi bir 
sebeple müzakerelerin bir noktada kesilmesini iste
me hakkına sahip değildirler. Ancak komisyon ve
ya Hükümet bir veya birkaç maddeyi İçtüzüğümü
zün belirttiği veçhile komisyona isteme hakkına sa
hiptir. Bilmiyorum komisyonun bu taleple irtibatlı 
bir isteği var mıdır?... Buyurun efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 4 ncü madde üze
rinde; maddenin, verilmesi muhtemel veya verilmiş 
önergelerle birlikte komisyona iadesi hususunda bir 
talebimiz olacak. Onu takibeden maddelerin de, öner
gelerin özelliği ve maddelerin birbirleriyle ilişkili ol
ması itibariyle, önergelerin incelenmesi ve değerlen
dirilmesi bakımından, maddelerin de ilişkili olması ba
kımından, mümkünse diğer maddeler üzerindeki mü
zakerelerin de ertelenmesi hususundaki... 

BAŞKAN — Şimdi efendi, 4 ncü maddeye ka
dar herhangi bir isteğiniz olmayacağa benziyor. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Yok efendim. Bir madde var on
dan evvel zaten, onun üzerinde bir talebimiz yok 
efendim. 
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BAŞKAN — Ondan önce de bir madde var, di* 
yorsunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Evet. . 

BAŞKAN — Şimdi bu nedenle komisyona istiyor
sunuz. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Evet efendim, önergelerin tetkiki 
için istiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu isteğinizi 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin özelliğine isti
naden kabul etmenin mümkün olacağı kanaatini ta
şıyorum. Çünkü bir çerçeve madde içerisinde ve hep
si birbiriyle irtibatlı maddeler halinde bir özellik ta
şımaktadır. İçtüzüğümüze göre bir tasarı veya tekli
fin, bir veya birkaç maddesini komisyona isteyebilir
siniz. «Birkaç» tabirinden amaç da üç maddeyi aşa
maz. Ama özellik arz ettiği için, bu işe münhasır 
olması kaydıyle, bu isteğinizi Yüce Heyetin tasvibi
ne sunacağım. 

Efendim, komisyonun arz ettiği gerekçe ile mad
delerin komisyona verilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Mevcut önergelerle birlikte maddeler 
komisyona verilmiştir efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — 4 ncü madde bize verilmiş oluyor, 
diğerlerini?... 

BAŞKAN — Hepsini efendim. Bu işe münhasır 
olması ve emsal olmaması kaydıyle ifade ediyorum. 
Diğer kanun tasarı ve tekliflerinde de bir emsal ol
masın diye belirtiyorum; özelliği nedeniyle ve bu işe 
münhasır olmak kaydıyle. Aslında yedi anamaddeyi 
kapsıyor, birbiriyle irtibatlı. Bu nedenle hepsini ko
misyona vermiş oluyoruz efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) 

BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz efen
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, verilmiş olan bir öncelik 
önergesi sebebiyle gündemin «Kanun tasarı ve tek
lifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler» kısmında 
13 ncü sırada bulunan teklifin görüşülmesine geçiyo
ruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere, teklifin müzake

resi ertelenmiştir efendim. 

3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kânun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko* 
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 18 nci sırasındaki ta
sarının görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI KANUNLAR 
DAİRESİ BAŞKANI MUZAFFER BAŞBAYRAK 
—Yetki belgemi arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Öncelik Önergesini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Kanun tasarı ve teklifleri» bölümün
de bulunan, Sıra Sayısı 102, «926 sayılı Türk Silâhlı 
Küvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı» nın önemi, ma
hiyeti ve Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin 1975 
yılı terfi sorununa getireceği çözüm dikkate alınarak, 
gündemdeki, diğer bütün işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İlhami Sancar 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Okunan öncelik önergesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza suna
cağım. Okunmasını isteyenler... Okunmamasını iste
yenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye ol
mamıştır. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-. 
mistir. 

Zapta geçmesi bakımından belirtiyorum, Millî Sa
vunma Bakanını, Bakanlık Kanunlar Daire Başkanı, 
Hâkim Kıdemli Albay Muzaffer Başbayrak temsivl 
etmektedir, yetki belgesi Başkanlığa verilmiştir. 

(1) 102 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekj 

lidir, 
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Birinci maddeyi okutuyorum: 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
Madde 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 44. — Rütbe terfii edemeyen subaylar
dan; 

a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı; 
b) Yüzbaşı ve» binbaşıların kadrosuzluk nede

niyle terfi edemeyenleri ile sicil notu ortalaması si
cil tam notunun % 50 (dahil) den fazla ve % 60'tan 
az olanları; 

c) Yarbayların, sicil notu ortalaması sicil tam 
notunun % 60'mdan yukarı olup da kadrosuzluktan 
terfi edemeyenleri; • 

d) Albayların, albaylık rütbesindeki sicil not
larının ortalaması sicil tam notunun ••% 60 (dahil) ve 
üzerinde olup da, 

1. Binbaşı, yarbay ve albaylar rütbesindeki sicil 
notları toplamlarının ortalaması sicil tam notunun 
'%' 70 (dahil) ve üzerinde olan ve Yüksek Askerî 
Şûraca yapılan değerlendirmede kadrosuzluk nede
niyle tuğgeneral - tuğamiral rütbelerine yükseleme-
yenleri; 

2. Binbaşı, yarbay ve albaylık rütbelerindeki si
cil notları toplamlarının ortalaması sicil tam notunun 
% 70 (hariç) inden az olanları; 

Hizmete devam ettirildikleri sürece rütbe terfi şartları
nı haiz olmak şartiyle sonraki yıllarda, o yıl terfi sı
rasına girenlerle birlikte 38 -nci madde esaslarına gö
re yeniden terfii işlemine tabi tutulurlar. 

Yukardaki esaslara göre terfii edenlerin yeni rüt
belerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye na
sıp tarihleridir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin 
bekleme süresine tabidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 50 nci maddesinin (a) ve (b) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) Kadrosuzluk nedeniyle ayırma; 
44 ncü madde gereğince müteakip yıllarda yeni

den değerlendirilmek üzere hizmete devam ettirilen 
yarbay ve albaylardan subaylığa nasıpları en eski 
olanlarından, aynı nasıplılar arasında yarbaylık veya 
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albaylık rütbesinde almış oldukları sicil notlarının or
talaması en düşük olanlardan başlamak üzere, terfi 
şartlarını haiz binbaşı ve yarbaylara kadro açılması 
amacıyle yeteri kadarı emekliye sevk edilir. 

b) Yetersizlik nedeniyle ayırma; 
1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki 

yıllarda sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50' 
sinden aşağı düşen yüzbaşı ve binbaşılar ile % 60'ının 
altına düşen yarbay ve albaylar, 

2. Subay sicil yönetmeliğinde gösterilen esasla
ra göre kendisinden istifade edilemeyeceği sıralı si
cil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan 
subaylar;. 

Hakkında hizmet sürelerine bakılmaksızın T. C. 
Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı 
Kanunla değişik 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde de-. 
ğiştirilmiştir : 

Madde 92. — Rütbe terfii edemeyen assubaylar-
dan sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50 
(dahil) üzerinde olanlar hizmete devam ettirilirler. 
Sonraki yıllarda rütbe terfii şartlarını haiz oldukları 
takdirde o yıl terfii sırasına girenlerle birlikte 85 nci 
madde esaslarına göre yeniden terfii işlemine tabi tu
tulurlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rüt
belerindeki bekleme süresinin başlangıcı rütbeye na
sıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbelerinin 
bekleme süresine tabidirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı 
Kanunla değişik 94 ncü maddesinin (a) bendinin (1) 
numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1. Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıl
larda yapılan yeterlik sıralamasında sicil notu ortala
ması sicil tam notunun •% 50'sinden az olan üstçavuş -
başçavuşlar; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yürülüğe 

girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanunu Millî Savunma, İçişleri 

ve Maliye bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — izmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 
373) 

BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz. 
Gündemimizin 20 nci sırasındaki tasarıyle ilgili 

olarak Komisyon temsil ediliyor. Hükümetin tem
sili?.. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Bakanlık temsilcisi 
var efendim. . 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığının temsilcisi 
var mı efendim? 

KEMAL ÖNDER (tzmir) — Dışarıda efendim. 
BAŞKAN — Ben dışarıdan temsilci bekleye-

mem ki. 
Hükümet temsil edilemiyor, değil mi efendim?.. 
Bu teklifin müzakeresi de, Hükümetin bulunma

mış olması nedeniyle, bir defaya mahsus olmak üze
re ertelenmiştir. 

5. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Er
baş Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddeleri
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Ko
misyonu raporu {1/49) (S. Sayısı : 116) (I) 

BAŞKAN — Gündemimize devam ediyoruz efen
dim. 

(7) 116 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

23 ncü sıradaki tasarı ile ilgili bir öncelik öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 24 ncü sırasında bulunan 23 . 2 . 1961 
gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu
nun 2 nci ve 6 ncı maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının; önemi, mahiyeti ve yurt savun
masında ağır görevler ve sorumluluklar taşıyan er 
ve erbaşların, harçlıklarının günün koşullarına uygun 
olarak yükseltilmesi zorunluluğu dikkate alınarak, 
Gündemdeki diğer bütün işlere takdimen, öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

îlhami Sancar 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Efendim, öncelik önergesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Okunmasını isteyen sayın üyeler?.. 
Okunmamasını isteyen sayın üyeler?... Raporun okun
maması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Komisyon ve Hükümet, daha önceki kabul buyur
duğunuz tasarıda belirtildiği veçhile, temsil edilmiş 
bulunmaktadır efendim. 

•Birinci maddeyi okutuyorum. 

23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlık
ları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve 
Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Harçlıklar 

Madde 2. — Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen mik
tarlarda harçlık ödenir. Bu harçlık miktarları Millî Sa
vunma Bakanlığı ile içişleri Bakanlığının teklifi ve Ma
liye Bakanlığının uygun mütalâası üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile artırılabilir. 
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1. Kara Kuvvetleri er ve erbaşları 
Lira 

(Çavuş) 90 
(Onbaşı) 45 
(Er) 30 

2. Deniz Kuvvetleri er ve erbaşları : 
(Güverte Çavuşu) 90 
(Güverte Onbaşısı) 45 
(Güverte Eri) 30 
(Makine Çavuşu) 120 
(Makine Onbaşısı) 60 
(Makine Eri) 45 

3. Hava Kuvvetleri er ve erbaşları : 
(Çavuş) 9 0 

(Onbaşı) 45 
(Er) 30 

4. Hudut birlikleri er ve erbaşları : 
(Çavuş) 120 
(Onbaşı) 60 
(Er) 45 

5. Jandarma Genel Komutanlığı er ve erbaşları : 
(Kıta Çavuşu) 120 
(Kıta Onbaşısı) 60 
(Kıta Eri) 45 
(Namzet Er) 30 

6. Radar müfrezeleri, antrak postalarında görevli : 
(Çavuş) 120 
(Onbaşı) 60 
(Er) 45 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve 

Erbaş Harçlıkları Kanununun 6 ncı maddesinin (a), (b) 
ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 6. — a) Genelkurmay Başkanlığı, Millî Sa
vunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve 
Jandarma Genel Komutanlıkları ile Harita Genel Mü
dürlüğünün kadrolarına dahil ücretli sivil şoförler ve 
operatörler yerinde kullanılacak şoför ve iş makinele
ri operatörü er ve erbaşlarına ayda 90 lirayı geçme
mek üzere; 

b) Staj, kurs veya herhangi geçici bir görevin yapıl
ması amacı ile yabancı ülkelere gönderilen er ve erbaş
lara Türkiye dışında bulundukları sürece yiyecek, ya
tacak, giyecek, tedavi ve nakil masrafları karşılandık
tan başka günde 30 lirayı geçmemek üzere; 

c) İnzibat (Askerî Polis) birlikleri kadrosuna dahil 
bulunan ve bilfiil askerî polis görevinde çalıştırılan er 
ve erbaşlardan Millî Savunma Bakanlığınca gerekli 
görülen kadrolu yerlerde görev yapanlara her ay 20 
lira; 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

4. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arka
daşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hakkın
daki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkında 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 107; C. Senatosu S. Sayısı: 373) (1) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı gelmiş bu
lunuyor. 

Efendim, biraz evvel 107 S. Sayılı işte Hükümeti 
aradık, temsil imkânı olmamıştı; o nedenle erteledik. 
İçtüzüğümüze göre, aslında ertelemeler Birleşimi erte
leme anlamını kapsar, bir birleşim içerisinde birkaç 
işten sonra yeniden müzakere anlamını taşımaz. Kişi
sel kanaatim bu; ama gündemimizde de şu anda eli
mize alabileceğimiz başkaca iş olmadığı gerekçesiyle, 
Ege Üniversitesiyle ilgili kanun tasarısının müzakere 
imkânını Yüce Heyetin onayına sunacağım. Kabul 
edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU r -
Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilen Önce
lik önergesini okutuyorum efendim. 

(1) 107 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna eklidir. 

eo -
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi Gündeminin Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan gelen diğer işler kısmının 22 
nci sırasında bulunan (S. S. 107, C. S. S. S . 373) (2/239) 
İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arkadaşının Ege 
Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hakkındaki 6953 
sayılı Kanuna Ek Kanun Teklifinin bir an önce ka
nunlaşması zorunlu bulunduğundan öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Plan Komisyonu Başkanı 
Vahit Bozatlı 

Sivas Milletvekili 

BAŞKAN — Efendim öncelik önerisini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet temsil edilmiştir. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 

sunacağım. Raporun okunmasını isteyenler?. Okunma-
mamasını isteyenler? Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Ege Üniversitesinin Kuruluş kadroları hakkındaki 

6953 sayılı Kanuna ek kanun 

Madde 1. —Üniversitesi bünyesinde mevcutlara ilâ
veten, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunununun 43 ncü 
maddesi uyarınca; 

I — Üniversiteye bağlı olarak kurulan; 
a) Sosyal Bilimler Fakültesi, 
b) Güzel Sanatlar Fakültesi, 
c) Eczacılık Fakültesi, 
ç) Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, 
II — Ziraat Fakültesine bağlı Gıda Teknolojisi 

Yüksek Okulu, 
III — Mühendislik Bilimleri Fakültesine bağlı, 
a) Balıkesir Mühendislik Bilimleri ön Lisans Yük

sek Okulu, 
b) Buca Mühendislik Bilimleri Ön Lisans Yüksek 

Okulu, 
c) Denizli Mühendislik Bilimleri Ön Lisans Yük

sek Okulu, 
IV — İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesine bağlı, 
a) Aydın İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön Lisans 

Yüksek Okulu, 
b) İzmir İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön Lisans 

Yüksek Okulu, 

c) Manisa İktisadî ve Ticarî Bilimler Ön Lisans 
Yüksek Okulu, akademik personel kadroları ilişik (I) 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — (I) sayılı cetvelde gösterilen kadrola-

lardan ilişik (II) sayılı cetveldeki kadrolar 1974 malî 
yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 

girir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir ve bu tasa
rı Cumhuriyet Senatosundan Meclisimize geri gelmiş 
olduğu için, kanunlaşmıştır efendim. Hayırlı olsun. 

6. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muha-
sebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu (1/189) (S. Sayısı : 150) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 25 nci sırasında yazılı 
konu ile ilgili bir öncelik önergesi vardır, okutuyorum 
efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «Kanun Tasarısı ve Teklifleri» bölü

münde yer alan «Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu 
ile, Muhasebei Umumiye Kanununa ek 6246 Sayılı Ka
nunun 1 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısının mahiyeti ve önemi nazara alınarak, 
gündemdeki diğer bütün işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Vahit Bozatlı 
Millet Meclisi Plan 

Komisyonu Başkanı 

(1) 150 S. Sayılı basmayazi tutanağın sonuna ekli
dir. 
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BAŞKAN — öncelik önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Yok. Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 
Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei 

Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 6246 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Dış memleketlerden satınahnacak 
her çeşit eşya ve gereçler ile kiralama, onarıma, yap
tırma, keşfettirme, montaj, taşıma, teknik yardım, eği
tim, sigortalama ve teknik işlerle ilgili hizmetler; 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 sa
yılı Muhasemei Umumiye Kanununun 83 ncü madde
sinin (H) fıkrası hükümlerinin uygulanamaması hal
lerinde, aidolduğu Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakan
lığının uygun görmesi ile Bakanlar Kurulunca saptana
cak esaslar çerçevesinde alınabilir ve yaptırılabilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
Üçüncü maddeki okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum efendim. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Efendim, gündemimiz gereğince, sıradan müzake
re etmemiz gereken işleri okuyarak, ilgili komisyonu 
ve Hükümeti arayacağım. 

7. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı: 65) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci maddesinde, Deniz 
İş Kanununun 20 nci maddesinde değişiklik yapıîma-
sıyle ilgili tasarı var. Komisyonun ve Hükümetin tem
sili mümkün olabiliyor mu efendim? Plan Komisyo
nudur. Komisyon. 

Sayın Reisoğlu, Hükümeti temsil edecek misiniz bu 
konuda da efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
— Hayır efendim, ilgili Bakan yok. 

BAŞKAN — Efendim Hükümetin temsil edileme
miş olması nedeniyle bu tasarının müzakeresi, bir de
faya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

8. — 1475 sayılı iş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 gün
den 30 güne çıkarılmasına Adana Milletvekili Alpars
lan Türkeş ve iki arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine; 
İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 1475 sayılı İş 
Kanununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonları raporları. (1113b, 2/25, 2/187,,2/199) (S. Sa
yısı: 66) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasında, 1475 
sayılı İş Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
siyle ilgili tasan vardır. Bununla ilgili Komisyon ve 
Hükümet temsil edilebiliyorur mu efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
— Hayır. 

BAŞKŞAN — Edilemiyor. Efendim bu 3 ncü sıra
daki tasarının da müzakeresi, bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

9. — / Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Türk Ceza Kanununun 401 nci mad
desinin değiştirilmesiyle ilgili, gündemimizin 7 nci sı
rasındaki tasarının yarım kalan müzakeresinin tamam
lanmasına geçiyoruz. Bu konuda ilgili Komisyon ve 
Hükümetin yerlerini almasını rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 
OĞUZ (Sinop) — Hükümet yok efendim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunu temsil ediyor 
musunuz efendim? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI YALÇIN 
OĞUZ (Sinop) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Yerinize buyurunuz efendim. 
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Efendim, şu anda Hükümet temsil edilemiyor. Öyle 
mi acaba? 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, acaba bu tasarıda Hükü
meti temsil edecek misiniz? 

MlLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
— Adalet Bakanlığı adına takip etmiyorum, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Temsil etmiyorsunuz yani, öyle mi 
efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
Temsil etmiyorum efendim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
bir defa ertelenmişti her halde bu. 

BAŞKAN — Ben de onun üzerinde durdum, er
telenmediğini tespit etti arkadaşlarımız efendim. 

TALAT OĞUZ (Mardin) — Daha evvel Adalet 
Bakanı bulunmuştu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bulundu ama, Komisyon geri aldı ve 
bir değişiklik yaptı. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Çalışma Ba
kanı burada efendim. 

BAŞKAN — O ayrı mesele. 
Evet, Hükümet temsil edilmediği için bu işin de 

müzakeresi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

10. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (11178) (S. Sayısı : 101) (1) 

BAŞKAN — Efendim, 17 nci sırada 926 sıra sayı
lı Türk Silâslı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddeleri ile ilgili bir tasarımız var. 

Hükümet temsilcisi hazır, sayın Komisyon hazır. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Okunmasını kabul edenler. Kabul etme
yenler.. Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye.? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

(1) 101 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekti
dir. 

1 1 nci maddeyi okutuyorum efendim. 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu: 

nuna 3 1 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla ekle
nen ek 2 nci ve ek 3 ncü maddeleriyle 136 ncı madde
sine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Kanuna ek 
geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

Madde 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı 
Kanunla eklenen Ek Madde 2, Ek Madde 3 ve 136 ncı 

I maddenin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
I Kanuna Ek Geçici 24 ncü madde eklenmiştir : 

Ek Madde 2. — Subay, assubay, uzman çavuş ve 
I uzman jandarmaların haftalık çalışma süresi genel ola

rak 40 saattir. 
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üze

re düzenlenir. Ancak 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun bu konudaki hükümleri sak
lıdır. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?. Yok.. Ek 2 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul 

I edilmiştir. 

Ek 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Ek Madde 3. — Subay, assubay, uzman çavuş ve 

uzman jandarmalardan; 
I Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan 

işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde ça-

I lisanlara iş riski zammı 
Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerler

de istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlara 
I temininde güçlük zammı, 
I Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanla

ra Malî sorumluluk tazminatı ödenir. 

I Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara, han-
I gi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme 
I usul ve esasları her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve 

Millî Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göster-
I mesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan 

sonra Millî Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar 
I Kurulunca yılda bir defa tespit edilir. Ve bu tespiti iz-
I leyen malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Ek 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
I sayın üye?. Yok. Ek 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

I Madde 136. — e) (1) İş güçlüğü zammı : Niteliği ve 
I çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanla-
I ra ödenen parayı, 

63 — 
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(2) iş riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike arz 
eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı, 

(3) Eleman teminindeki güçlük zammı : Teminin
de, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam 
edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen pa
rayı, 

(4) Malî sorumluluk tazminatı: Sayıştaya hesap ver
mekle yükümlü saymanlara ödenen parayı, 

îfade eder. 
BAŞKAN — 136 ncı madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 24. — 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesiyle getirilen Ek 3 ncü maddesi 
1 .3 . 1975 tarihine kadar uygulanmaz.. 

Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi gö
revde bulunanlara hangi miktarlarda iş güçlüğü, iş 
riski, teminindeki güçlük zammı ve malî sorumluluk 
tazminatı verileceği Genelkurmay Başkanlığı ve Mil
lî Savunma Bakanlığının müştereken lüzum gösterme
si üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan son
ra MÜİî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca çıkarılacak ve yürürlüğü 1 . 7 . 1974 
tarihinden geçerli olacak kararname ile saptanır ve 
1 . 3 . 1975 tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden 
ödeme yapılır. 

BAŞKAN — Ek Geçici 24 ncü madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edil
miştir. 

Efendim, Çerçeve 1 nci maddeyi bu suretle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun bu Kanunla değiştirilen ek 3 
ncü maddesi 1 . 3 . 1975 tarihinde, diğer hükümle
ri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu millî Savunma, İçişleri 
ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum- Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

İL — 21 Haziran 1927 tarih ve HU sayılı As
kerlik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/235) (S, Sayısı: 149) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunun tem
sili mümkün olabiliyor mu efendim?. Olamıyor. 

Tasarınının müzakeresi ertelenmiştir. 

12. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna 
bir ek geçici madde eklenmesi hakkında Kanun tasa
rısı ve Millî Savunma ve Plan komisyonları raporla
rı (11179) (S. Sayısı: 156) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Plan Komisyonu Başkan
lığınca verilen bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelen Kâğıtlar listesinde yer alan, «926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yü
rürlükten kaldırılması ve bu Kanuna bir ek geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı»nın gün
deme alınarak mahiyet ve önemine binaen 48 saat 
geçmeden, diğer işlere takdimen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Millet Meclisi Plan Komisyonu 
Başkanı 

Vahit Bozath 

Gerekçe : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu paralelinde 
lisans üstü tahsile kıdem ve kademe ilerlemesi sağ
lamak, her iki kanuna tabi personeli eşit duruma ge
tirebilmek, aynı neşetli subaylar arasında husule ge
len farklılığı gidermek. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi, dağıtımından 48 
saat geçmeksizin ve diğer işlere öncelikle görüşülme
sini amaçlayan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir 
efendim. 

(1) 156 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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Hükümet ve Komisyon temsil edilmişlerdir. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler. Kabul 
etmeyenler. Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye 
olmamıştır. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna bir 
ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 3 ncü maddesinin (m) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşa
ğıdaki (s) bendi eklenmiştir. 

m) Sicil Notu : Sicil belgelerine, sicil üslerince ya
zılan notların ortalamasıdır. 

s) Lisans üstü öğrenim kıdemi : Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde Harp Okulu mezunu olduktan sonra 
Hrap Akademilerini bitirenlere, tıpta, veterinerlikte, 
eczacılıkta uzmanlık belgesi alanlar ile diğer mes
leklerde yüksek lisans veya yüksek öğrenim üstü uz
manlık öğrenimi görenler veya doktora yapanlara, 
doçentlere bu kanunla verilen kıdemdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 31 nci maddesine aşağıdaki (c) 
bendi eklenmiştir. 

c) Üstün başarı kıdemi alan yüzbaşı ve binbaşı
ların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 36 ncı maddesinin (d) bendi 

: aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağı
daki (e) bendi eklenmiştir. 

d) Harp Akademilerindeki öğrenimlerini tamam
layarak kurmay subaylığı onanlara bir yıl ve son
raki rütbelerde birer yıl olmak üzere toplam olarak 
üç yıl; 

Tıpta, Veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi 
alanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir 
yfl; diğer mesleklerde ytisek lisans veya yüksek öğ
renim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere bir yıl, mes

lekleriyle ilgili Öğrenim dallarında doktora yapanla
ra iki yıl, bunlardan doçent olanlara aynca bir yıl 
kıdem verilir. 

Ancak, diğer mesleklerde yüksek lisans veya yük
sek öğrenim üstü uzmanlık ve doktora yapılması ne
deniyle verilecek kıdemler toplamı iki yılı aşamaz. 

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir. 
e) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfilef 

33 ncü madde hükmüne tabidir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 7.7.1971 tarih ve 1424 sayıli 
Kanunla değişik 38 nci maddesinin (c) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıda* 
ki (d) bendi eklenmiştir. 

c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi 
esasları: 

Yüzbaşı ve binbaşıların rütbelerine ait bekleme 
sürelerinin bitiminden bir yıl önce, bu rütbelere ait 
geçerli sicil notlarının ortalaması saptanır. Bunlardan 
sicil notlarının ortalamsı sicil tam notunun % 90 ve 
daha yukarısı olanlar, en üstün not ortalamasından 
başlanarak sıralanırlar. Sicil notu ortlaması sapta
nan bu subaylardan % 6 oranına kadarı ilgili kuv
vet komutanı veya Jandarma Genel Komutanının 
uygun görmesi üzerine, not ortalaması en üstün olan
dan başlanarak bir üst rütbeye yükseltilirler. 

d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve 
muhtevası ile sınıf ve rütbelerin, özelliklerine göre 
ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda 
doldurulacağı, üstün başarı kıdemleri ile lisans üstü 
öğrenim kıdemlerinin verilme usulleri subay sicil yö
netmenliğinde gösterilir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..? 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununun 79 ncu maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir. 

Üstün başarı kıdemi alan kıdemli üstçavuşlar ile 
başçavuşların normal bekleme süreleri bir yû eksik
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

— 65 — 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 

Madde 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 83 ncü maddesi ile 85 nci mad
desinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

Madde 83. — Kazaî ve idarî kararlar sonucu as-
subayların nasıplarının düzeltilmesi hakkında 36 ncı 
maddesinin (a), (b), (e) bentleri hükümleri uygulanır. 
Ancak sıhhî sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte 
gösterilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay (dahil) 
daha az süreli kurslar için 36 ncı maddenin (b) ben
di hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Efendim, 6 ncı maddenin içinde de
ğişikliğe tabi tutulan 83 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı madde içerisinde değişikliğe tabi tutulan 
85 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 85. — c) Kıdemli üstçavuş ve başçavuş 
rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl 
önce, kıdemli üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli 
üstçavuşluk rütbelerine ait, başçavuşların ise başça
vuşluk rütbesine ait geçerli sicil notlarının ortalaması 
saptanır. Sicil notlarının ortalaması sicil tam notu
nun % 90 ve daha yukarısı olanlar her rütbede ayrı 
ayrı olmak ve en üstün not ortalaması alandan baş
lamak üzere sıralanırlar. Sicil notlarının ortalaması 
saptanan bu assubaylardan kıdemli üstçavuşlar ile 
başçavuşların ayrı ayrı % 6 oranına kadarı ilgili Kuv
vet komutanı veya Jandarma Genel Komutanının 
uygun görmesi üzerine not ortalamsı en üstün olan
dan başlanılarak bir üst rütbeye yükseltilir. 

d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve 
muhtevası, ile sınıf ve rütbelerinin özelliklerine göre 
ne suretle kimler tarafından ve hangi zamanlarda 
doldurulacağı; üstün başarı nedeniyle erken bekleme 
süresine tabi assubayların terfi işlemlerinin nasıl ya
pılacağı Assubay Sicil Yönetmeliğinde göterilir. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.,. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çerçeve 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 

Personel Kanununa aşağıaki ek geçici 23 ncü mad
de eklenmiştir. 

Ek geçici madde 23. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bu
lunan subaylardan; 

a) Subaylığa nasıpları aynı olan emsalleri mül
ga 4273 sayılı Kanuna veya 926 sayılı Kanunun ge
çici 8 nci maddesine istinaden kıdem almış olduğu 
halde bu kıdemden yararlanmamış bulunan kurmay 
veya yüksek mühendis subaylara, subaylığa nasıpları 
aynı olan emsallerine verilen kıdemler aynen verilir. 

b) (a) fıkrası kapsamına girmeyen kurmay su
baylara 3 yıl kıdem verilir. 

c) Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık bel
gesi almış bulunanlardan; 

1. Mülga 4273 sayılı Kanuna ve 926 sayılı Ka
nunun geçici 8 nci maddesine göre ihtisas kıdemi al
mış bulunanlara bir yıl kıdem verilir. Bunlardan baş
asistanlık kıdemi almış olanlar bu kıdemden yarar
lanamazlar. 

2. 1 numaralı fıkra kapsamına girmeyenlere iki 
yıl kıdem verilir. 

d) Yukarıdaki bentler kapsamı dışında kalan di
ğer mesleklerde yüksek lisans, yükseköğrenim üstü 
uzmanlık öğrenimi görmüş olanlara 1 yıl, meslekle
riyle ilgili doktora yapanlara 2 yıl kıdem verilir. 

Ancak diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek
öğrenim üstü uzmanlık veya doktora nedeniyle veri
lecek kıdemlerin toplamı 2 yılı aşamaz. 

e) Doçent unvanını kazanmış bulunanlara bir yıl 
kıdem verilir. 

Bu madde gereğince kıdem alan subaylardan rüt
be terfii veya rütbe kıdemliliği yapma durumuna gir
memiş olanların, bu kıdemlerle ilerledikleri kademe
ler, bu kanunun 8 nci maddesi ile kaldırılan 141 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre ilerledikleri kade
meden geride ise, bulundukları kademeye ulaşınca
ya kadar bu kademeyi muhafaza ederler. 

Bu kıdemler dolayısıyle terfi, rütbe kıdemliliği ve 
kademe ilerlemesi yapacaklara eski maaş farklari 
ödenmez. 

Bunların aldıkları aylıkları bu kanunla düzelti
len aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kese
nek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kay
dedilir ve aylıklarından % 5 kesilmek suretiyle T. G, 
Emekli Sandığına ödenir, 
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Kıdemlerin nasıl ve ne şekilde verileceği, kıdem 
lerden dolayı terfilerin, rütbe kıdemliliklerinin nasıl 
ve ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

BAŞKAN — Ek geçici 23 ncü madde üzerine söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, 7 nci maddeyi oylamadan önce, komis
yondan bir hususu sormak istiyorum: «... aşağıdaki 
ek geçici madde eklenmiştir» deniyor. «Ek geçici 
madde 23» demek gerekmez mi? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BOZ-
ATLI (Sivas) — Evet, öyle olması lâzım Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Efendim, bu bir matbua hatası ola
rak kabul edilmiş ve Yüce Heyetinize de bu şekilde 
sunulması kararlaştırılmıştır. 

7 nci madde, «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununa aşağıdaki 23 ncü ek geçici mad
de eklenmiştir» şeklinde oldu efendim. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
eenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 141 nci maddesinin ikinci fıkra
sı yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 10. — Bu kanunu Millî Savunma, İçişleri 

ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

13. — Türkiye - Tunus Dostluk Antlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. 
Sayısı: 151) 

14. — Yabana hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1/207) (S. Sayısı: 152) 

15. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı: 153) 

16. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imza
lanan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/255) (S. Sayısı: 154) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde 26, 27, 28 
ve 29 ncu sıradaki işler antlaşmalarla ilgilidir. 

Antlaşmalarla ilgili konularda Hükümetin ve 
komisyonun temsili mümkün olacak mıdır? 

Sayın Milî Eğitim Bakanından tekrar soruyo
rum; Dışişleri Bakanlığıyle ilgili antlaşmalara Hü
kümeti temsil, edecek misiniz efendim? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAFA REİSOĞLU 
— Hayır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon da bulunama
dığına göre, ertelenmiştir. 

Efendim, gündemimizde, çalışmaya devamımıza 
uygun başkaca iş kalmamıştır. 

Gündemimizdeki seçimi ve denetimle ilgili hu
susları görüşmek üzere, 19 Mart Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 18.13 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

;. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, bazı 
yabancı memleketler cezaevlerindeki Türk uyruklu ki
şilerin sayısı ve işledikleri suçlara ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı Melih Esenbel'in yazılı cevabı (7/307) 
(1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10.12.1974 

Ankara 
Aşağıda yazılı sorularımın Dışişleri Bakanınca ya

zılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Nevşehir Milletvekili 

Ragıp Üner 
1. — Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avus

turya ve Avustralya'da cezaevlerinde kaç Türk yat
maktadır? 

2. — Bunların işledikleri suç genel olarak neler
dir? 

(Cinayet, hırsızlık, ırza geçme, trafik suçu gibi.) 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 10.3.1975 

KOKD-KOKVB Gn. Md. 
Sayı : 124.968/4-25 

Konu : 6 yabancı ülkede tutuklu vatan
daşlarımız 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 16 Aralık 1974 tarihli ve 7/307-1616/ 

14812 sayılı yazıları. 
b) 6 Ocak 1974 tarihli ve KOKD-KOKVB/4-

124.968-3 sayılı yazımız. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Ragıp Üner tarafından 

Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya ve 
Avustralya cezaevlerinde tutuklu bulunan Türk va
tandaşlarının sayısı ile bunların işlemiş oldukları suç
ların nevileri konusunda Bakanlığıma yöneltilen soru 
önergesi ile ilgili olarak mezkur ülkelerdeki Büyük
elçiliklerimiz aracılığı ile yaptırılan soruşturma neti
cesinde elde edilen bilgileri muhtevi not ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Melih Esenbel 

Dışişleri Bakanı 

(I) Bu soruyla ilgili Dışişleri Bakanlığının cevabı 
7.1. 1975 tarihli 22 nci Birleşim Tutanak Dergisin
de yayınlanmıştır. Ek cevaptır. 

Altı yabancı ülkede tutuklu bulunan vatandaşlarımıza 
dair not 

1. — Almanya Federal Cumhuriyeti : Ceman 673 
tutuklu vatandaşımız bulunmaktadır. Bakanlığımız 
vatandaşlarımız ile ilgili olarak yabancı mahkemeler
ce verilen kararları, adlî sicillerine geçirilmek amacıy-
le, isim esası üzerinden Adalet Bakanlığına iletmek
tedir. Almanya Federal Cumhuriyetinde tutuklu bu
lunan vatandaşlarımızın, bazılarının henüz mahkeme
lerinin devam etmesi ve mahallî makamların toplu 
liste tanziminde karşılaştıkları güçlükler nedeniyle, suç 
omlarının genel olarak tasnifi yoluna gidilmiştir. 

Esasen önergede de suçların genel olarak belirtil
mesi istenilmektedir. 

Bonn Büyükelçiliğimizden alınan bir raporda ve
rilen bilgilere göre, Almanya'da işlenen suçların nevi
lerini adetlerine göre şu şekilde sıralamak mümkün
dür. 

1. — Hürriyeti kısıtlayıcı suçlar (gasp, soygun, ya
ralama v.s.) 

2. — Hırsızlık, 
3. — Dolandırıcılık ve sahtekârlık, 
4. — Edebe mugayir suçlar, 
5. — Hakaret, 
6. — Uyuşturucu madde kaçakçılığı, 
7. — Cinayet, 
8. — Kumar. 

Bunların muhtelif Başkonsolosluklarımız görev 
çevrelerine dağılışları şöyledir : 

a) Berlin (31 Ekim 1974 tarihi itibariyle) : 60 
(2'si kadın, 3'ü çocuk) 

b) Münih (21 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 89 
(7'si kadın) 

c) Hannover (21 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 
61 

d) Nürnberg (21 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 27. 
e) Mainz (16 Şubat 1975 tarihi itibariyle) : 12. 
f) Karlsruhe (16 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 42. 
g) Kolonya (16 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 60 

(5'i kadın) 
h) Stuttgart (19 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 88. 
i) Hamburg (3 Şubat 1975 tarihi itibariyle) : 63 

(7'sinin muhakemeleri henüz devam etmektedir.) 
j) Düsseldorf (31 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 70 

(20'sinin cezaları kesinleşmiştir.) 

— 68 
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k) Frankfurt (7 Şubat 1975 tarihi itibariyle) : 44 
1) Bssen (26 Şubat 1975 tarihi itibariyle) : 57 
2. — Fransa : Takriben 38 tutuklu vatandaşımız 

mevcuttur. Kesin bilgilerin Fransa Hariciyesi kana-
lıyle derlenmesinin zaman alacağı anlaşılmaktadır. Bu 
vatandaşlarımızın muhtelif Başkonsolosluklarımız gö
rev çevrelerine dağılışları şöyledir: 

a) Paris (1 Şubat 1975 tarihi itibariyle) : Takri
ben 20 (5'i uyuşturucu madde kaçakçılığından hüküm
lü, l'i taammüden adam öldürmekten, l'i hırsızlık ve 
dilencilikten, l'i ahlâka mugayir hareket etmekten tu
tuklu. Diğerleri hakkında mahallî makamlardan he
nüz bilgi alınamamıştır. 

b) Strazburg (23 Aralık 1974 tarihi itibariyle) : 13 
(2'si uyuşturucu madde kaçakçılığından, 2'si işçi sim
sarlığından, 3'ü yaralamadan, 4'ü trafik suçlarından, 
2'si Fransa'ya gayri kanunî girmekten.) 

c) Marsilya (23 Aralık 1974 tarihi itibariyle) : 5 
(2'si uyuşturucu madde kaçakçılığından, 2'si işçi sim
sarlığından, l'i adam öldürmekten.) 

3. — Belçika : (27 Ekim 1974 tarihi itibariyle) : 9 
(4'ü cinayet ve cinayete teşebbüsten, l'i yüz kızartıcı 
suçtan, 2'si hırsızlıktan, l'i silâhlı tehditten, l'i haka
ret ve yaralamadan. Bunların 7'si mahkum olmuştur.) 

Bu rakam, sadece kanunî durumlarının bildirilme
sine rıza gösteren vatandaşlarımızı kapsamaktadır. 
Tutuklu veya mahkum olan bir kaç vatandaşımızın da
ha bulunması muhtemeldir.) 

4. — Hollanda : (12 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 
Takriben 10 (Genellikle kendi aralarında çıkan anlaş
mazlıklar dolayısıyle bıçakla yaralamadan.) 

Bu konuda mahallî makamlardan henüz kesin bil
gi alınamamıştır. 

5. — Avusturya : (4 Şubat 1975 tarihi itibariyle): 
27 Bunların muhtelif Başkonsolosluklarımızın görev 
çevrelerine dağılışı şöyledir : 

a) Viyana : 7 (2'si cinayet, 2'si müessir fiil, l'i 
evrak sahtekârlığı, l'i öldürmeye teşebbüs.) 

b) Salzburg : 6 (3'ü esrar kaçakçılığı, l'i yara
lama, l'i ırza geçme, l'i hırsızlık.) 

c) Bregenz : 14 (12'si afyon kaçakçılığı, l'i ci
nayet, l'i tehdit.) 

6. — Avustralya : (9 Ocak 1975 tarihi itibariyle) : 
3 (Cinayet ve katle teşebbüsten muhakemeleri devam 
etmektedir.) 

2. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, eski 
İmar ve İskân Bakanının yaptığı tayinlere ilişkin so
rusu ve tmar ve İskân Bakanı Selâhaddin Babüroğ-
lu'nun yazılı cevabı. (7/317) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın tmar ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Bolu Milletvekili 
Müfit Bayraktar 

1. — Sayın Ecevit Hükümetinin işe başlayıp dev
rettiği güne kadar geçen süre içinde; 

a) Bakan Ali Topuz tarafından 1 No. lu Afet 
Fonundan ve 2 No. lu Mesken Fonundan, maaş almak 
kaydı ile ne miktar işçi tayin edilmiştir? 

b) Alınmış olan bu işçiler, halen nerelerde gö
rev yapmaktalar? 

2. — Aynı süre içinde aym Bakan tarafından ya
pılmış olan kaç tane kadrolu tayin vardır? 

3. — Af Kanunu ile hapisten çıkmış olan ye yüz 
kızartıcı suçlardan cezalandırılmış olan kaç kişi bu ta
yinler arasında yer almaktadır? 

4. — Görev yapan ve başarılı hizmet veren kim
selerle ilgili ve Sayın Cumhurbaşkanına yollanan Ka
rarname adedi nedir? 

a) Sayın Cumhurbaşkanınca onaylanmayan ka
rarnameler, kimlere aittir? Ve ne miktardadır? 

b) Kararnameleri hazırlanmış olan şahısların alın
ma sebepleri nedir? 

5. — Siirt ilinden tayin edilen 18 personelin ta
yini nasıl ve niçin durdurulmuştur? 

a) Nakli çıkıp da durdurulan başka tayinler var 
mıdır? 

b) Varsa nerelerde olmuştur ve ne miktardadır? 
6. — Bolu İl İmar Müdürlüğünde görevli olan 

Sürveyan Nazım Tekin'in tayin sebebi nedir? 
a) Tayin politik bir tayin midir? 
b) Tayinin çıkması için tavassutta bulunan kim

seler kimlerdir? , 
c) Söz konusu şahıs hakkında bir tahkikat yapıl

mış mıdır? 
d) Bakanlığınıza yollanan Bolu Valisinin yazısı 

nerededir? 
e) Nazım Tekin'in hakkında ve gerçeği bildiren 

söz konusu yazı niçin dikkate alınmamış ve hata dü-
zeltilmemiştir? 

7. — Bakanlığınıza ve Müsteşarlık kademesine ye
ni tayin edilen sekreterler, hangi okul mezunudur? 

a) Ecevit Hükümeti zamanında kaç sekreter ta
yin edilmiştir? 

b) Kaç sekreter yeniden göreve atandırılmıştır? 
c) Bu sekreterlere kaçar lira yevmiye ödenmekte

dir? 
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8. — Belediye. Teknik Hizmetler Genel Müdürlü
ğünce hangi belediyelere, ne miktarlarda yardım yapıl
mıştır? 

a) Projeleri tamam olmayan hatta programları 
bulunmayan belediyelere yardım yapılmış mıdır? Ya
pılmış ise ne miktar yardım verilmiştir? 

9. — C. H. P.'nin belediye seçimlerini kazanabil
mesi için hakkı olmayan veya sırası geç olan bazı be
lediyelere bol miktarda ve karşılıksız yardım yapıldı
ğı söylenmektedir. Bu doğru mudur? Hangi belediye
lere ne miktar ödenmiştir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 7 . 3 . 1975 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : n-1/19 

Konu : Bolu Milletvekili Müfit Bayrak
tarın yazılı soru önerisi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 3 . 1 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/317,. 1684/15154 sayılı yazınıza karşılık. 

b) 20. 1 . 1975 gün ve M-6/19 sayılı yazımıza ek
tir. 

Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın tarafımdan 
cevaplandırılması istemiyle başkanlıklarına verdiği, il
gideki yazılarıyle cevaplandırılmak üzere Bakanlığıma 
gönderilen eski İmar ve İskân Bakanının yaptığı ata
malara ilişkin yazılı soru önergesine karşılık olarak 
hazırlanan cevaptan iki örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerinize arz ederim. 
Selâhaddin Babüroğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

Sayın Müfit Bayraktar 
Bolu Milletvekili 
1. — Tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Mil

let Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğunuz eski 
İmar ve İskân Bakanı zamanında yapılan atamalarla, 
belediyelere yapılan yardımlara ilişkin yazılı soru öner
genize karşılık olarak hazırlanan cevap ikinci madde
ye çıkarılmıştır. 

2. — 1.) Yapılan araştırmada, Sayın Ecevit Hü
kümetinin işe başlayıp görevi devrettiği güne kadar ge
çen süre içinde, 

a) Eski İmar ve İskân Bakanı Sayın Ali Topuz 
tarafından yevmiyeleri bütçeden ve 1 numaralı Afet 
Fonundan ile 2 numaralı Mesken Fonundan öden
mek suretiyle 380 işçinin atandığı, (380 işçinin 10'nu 

memurluktan işçiliğe, 12'si de geçici işçi olup daimî 
işçiliğe geçirilme, 16'sı da yevmiyeli olarak alınan 
mühendis, mimar gibi teknik elemandır.) 

b) Atanmış bulunan bu işçilerin, Mesken Genel 
Müdürlüğüyle, Afet İşleri Genel Müdürlüğünde ve 
diğer servislerdeki gecekondu ve afetlerle ilgili görev
lerde çalıştırıldıkları, 

2) Bu süre içinde Bakanlığın çeşitli kademele
rine 119 memurun atandığı saptanmıştır. Parlamento
da da belirtmiş olduğum üzere son 5 yılda ve Şubat 
1975 sonuna kadar atanmış olan yevmiyeli personel 
ile memur sayısını gösteren çizelgeleri düzenleterek 
ek l'de sunuyorum. Çizelgenin incelenmesinden, ge
çen yıllarda da bu biçim atanmaların yapılmış oldu
ğu görülecektir. 

3) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı ceza yemiş olup-
ta Af Kanunu ile, hapisten çıkmış olanlardan herhan
gi bir atamanın yapılmamış olduğu, 

4) 12 memurumuzun hizmetlerinde başarılı ol
dukları görülerek üst derecedeki görevlere atandık
ları ve kararnamelerinin çıkarılmış bulunduğu, 

a) Sayın Cumhurbaşkanınca 8 personele ait ka
rarnamelerin imzalanmadığı, bunların Nüsret Köklü, 
Halim Emirhanoğlu, Ülkü Söylemezoğlu, Alpaslan 
Oktay, Taylan Benli, Ertuğrul Kıvrak, Vural Ko-
zanoğlu, Nuin Dinçer, Miraç Aktuğ oldukları, 

b) Kararnameleri Sayın Cumhurbaşkanınca im
zalanmış personelden bir bölümünün başarılı hizmet 
gördükleri için üst derecedeki görevlere atanmalarının 
öngörüldüğü diğer bir bölümünün ise tutum ve dav
ranışlarının çalışmalara ters düştüğü ve hükümet prog
ramı ile gerçekleştirilmek istenen ilkelere ayak uydu
ramadıkları ve bu nedenle eş değerdeki görevlere atan
mak istendiği belirlenmiştir. 

5) Yapılan incelemelerden, Siirt'te fazla personel 
bulunduğunun saptanması üzerine 14 personelin baş
ka yerlere atanmış bulunduğu, sonradan bu atanma
ların İş Kanununa aykırı olduğunun anlaşıldığı ve ata
maların durdurulmuş olduğu, 

a - b) Nakli çıkmış olupta başka yerlere atan
mış ve bu atamaları durdurulmuş başkaca kimsenin 
bulunmadığı, 

6) Bolu İl İmar Müdürlüğü elemanlarından Na
zım Tekin'in ihtiyaç fazlası olduğu için başka yere 
atanmış olduğu, 

a) Atanmanın politik nedenlere dayanmadığı, 
b) Adı geçenin başka yere atanması hususunda 

herhangi bir kişi tarafından tavassutta bulunulmadığı, 

7 0 -
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c) Adı geçen hakkında kovuşturma açılmadığı, 
d) Bolu Valisinin sözü edilen yazısının dosyası

na konulduğu ve halen orada bulunduğu, 
7) Müsteşarlık kademesine atanmış olan sekrete

rin lise mezunu olduğu, 
a) Ecevit Hükümeti döneminde Bakanlıkta gö

revli bir personelin sekreter olarak atandığı, 
b) Yeni alınan bir elemanında sekreter olarak 

görevlendirildiği, 
c) Bu sekreterlere 45 - 60 TL. yevmiye verilmek

te olduğu anlaşılmıştır. 
8) 1974 yılında Belediyeler Teknik Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü eliyle belediyelerin yaptıkları imar 
uygulamaları için tahsis edilen kamulaştırma ve dü
zenleniş ödeneklerini gösterir çizelge ekte sunulmuş
tur. (Ek: 2) 

imar uygulamaları nedeniyle Bakanlıkça belediye
lere yapılan ödenek tahsislerinde yapılacak uygulama
ların projeleri istenilmektedir. Ancak; belediyelerimi
zin teknik eleman bakımından güçsüzlükleri gözönün-
de bulundurularak projelerinde eksiklikleri dikkate 
alınmadan Bakanlığımıza ulaşan istekler de değerlen
dirilmekte ye tahsis işlemleri yapılmaktadır. Fakat 
tahsis edilen ödenekler, projenin bütünlüğünü etkile
yecek nitelikteki eksiklikleri Belediyelerce tamamla
madıkça gönderilmemektedir. 

Bu nedenle 1974 bütçesinden projesi eksik olan be
lediyelere de, ödenek tahsisleri yapılmıştır. Yukarıda 
da, belirlenmiş olduğu üzere projelerindeki eksiklikle
ri tamamlanmadıkça bu belediyelere tahsis edilen öde
nekler gönderilmeyecektir. 

Öte yandan, 6785 -1605 sayılı îmar Yasasının 30 
ncu maddesine göre imar planı olan tüm belediyeler 
4 yıllık imar programı düzenlemek zorunda iseler de, 
belediyelerin büyük bir çoğunluğu, bu programların 
gerektirdiği parasal olanaklarla, teknik personele sahip 

bulunmadıklarından 4 yıllık imar programlarını yapa
mamakta ve yapıları da uygulayamamaktadırlar. Bu 
nedenle, Bakanlığımıza, imar uygulamaları nedeniyle 
belediyelere yapılacak yardımlarda belediyenin 4 yıl
lık imar programlarının bulunması kesin bir koşul ola
rak aranmamakta ancak tahsislerde bir öncelik ölçütü 
olarak gözönünde bulundurulmaktadır. Bu nedenle 4 
yıllık imar programı olmayan belediyelere de yardım 
yapılmaktadır. 

9) Bakanlığımızın 1974 malî yılı bütçesinde yer 
alan imar uygulamaları kamulaştırma ve düzenleme 
ödeneklerinin dağıtım programı, belediye seçimleri
nin yapıldığı 9 Aralık 1973 tarihinden 11 ay sonra 9 
Ekim 1974 tarihinde kesinleşmiştir. Tahsisler, beledi
ye seçimlerinin sonuçlanmasından çok sonra yapıldı
ğına göre, seçimlerin C. H. P. tarafından kazanılması 
için bir araç olarak kullanılmış oldukları düşünülemez. 

1974 yılı bütçesiyle verilen ödenekle proje karşı
lığı belediyelere yapılmış olan kamulaştırma ve dü
zenleme tahsislerine ait çizelge ilişikte sunulmuştur. 
(Ek : 2) Çizelgenin incelenmesinden de, anlaşılacağı 
üzere yapılmış olan tahsisler imar uygulamaları nede
niyle gerekli kamulaştırma ve düzenlemeler içindir ve 
karşılıksız yardımlar niteliğinde değildir. 

Bu tür yardımları tüm belediyelerimize teşmil et
mek suretiyle belediyelerimize imar planlarının uygu
lanmasında yardımcı olmak Bakanlığın amaçlarından 
biridir. 

Belediyelerimize yapılmış olan tahsislerle bu ama
cın gerçekleşmesi yönünde çalışılmış bulunduğu kuş
kusuzdur. 

Saygılarımla arz ederim. 

Selâhaddin Babüroğlu 
îmar ve îskân Bakam 
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EK : 1 

Kuruluşun adı 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

1 9 7 0 
M Y 

Müsteşarlık 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Basın Müşavirliği 
Savunma Sekreterliği 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Hukuk Müşavirliği 
Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü*. 
Mesken Genel Müdürlüğü 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü 
Belediyeler Tek. Hiz. Gn. Md.lüğü 
özlük İşleri Dairesi Başkanlığı 
İdarî İşler Dairesi Başkanlığı 
Deprem Araştırma Ens. Başkanlığı 
Organizasyon ve Metot Müşavirliği 
Araştırma-Plân ve Koor. Da. Bşk.lığı 
Eğitim Müdürlüğü 
Muhasebe Müdürlüğü 

131 
TARŞA TEŞKİLÂTI 

54 

Toplam .* 183 
( M ) Memur 
( Y ) Yevmiyeli 

1971 1972 
M Y M Y 

1973 1974 1975 
M Y M Y M Y 

— 

2 
11 
1 
2 

ti 16 
26 
28 
— 
6 
3 
29 
1 
2 
1 
2 
1 

1 

__ 
2 
— 
3 
64 
8 
2 
3 
1 
22 
4 

— 

1 

9 
— 
— 
5 
1 
— 
— 
— 
2 
— 

— 

2 

1 

— 
— 
— 
1 
63 
1 

— • 

— 
— 
— 

— 

— 

— 

4 
2 
1 
8 
2 
2 
— 
8 
5 
12 

1 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
21 
— 
2 
— 
— 
6 

— 

— 

3 
1 
1 

1 
5 
28 
37 
29 
5 
20 
23 
35 
1 
1 
1 
3 
6 

— 
— 

-— 
— 
— 
— 
49 
3 
2 
— 
— 
13 

— 

— 

2 
— 
X 

— 
— 
2 
21 
15 
13 
3 
7 
7 
7 
4 

1 

1 
1 
2 
2 

^. 
6 
17 
109 
34 
15 
21 
27 
54 
5 
1 
4 
2 
2 

* 
— 
— 

2 
*-
— 
1 
1 
— 
— 
2 
—-
— 
1 

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
6 
4 
1 
•— 
9 
•— 
— 

— 

— 

110 20 66 45 29 200 67 82 303 7 20 

28 33 23 71 22 150 64 67 100 — — 
13& 53 89 116 51 350 131149 404 7 20 

Memur ve işçi toplamı 

1970 — 323 
1971 _ 142 
1972 — 167 
1973 _ 481 
1974 — 562 
1975 — 27 

- 72 -
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EK - 2 
1974 yıh imar uygulamaları, kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri dağıtım 

programı 

(1.000 TL.) 

İ l i 
Tahsis miktarı 

Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

Adana 
»» 
» 

Adıyaman 
» 
» 
» 
» 
» 

Afyon 
> 

Ağrı v 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

Amasya 
^ 
»< 

Ankara 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Antalya 
> 

Artvin 
Aydın 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
Ceyhan 
Haruniye 
Merkez 
Gölbaşı 
Harmanlı 
Tut 
Suvarlı 
Çelikhan 

Çay 
Dazkırı 
Merkez 
Doğubeyazıt 
Eleşkirt 
Tutak 
Patnos 
Hamur 
Taşlıçay 
Doğantepe 
Ziyaret 
Yeşilyenice 
Bâlâ 
Keskin 
Akyurt 
Uruş 
Çıkmağı! 
Sulakyurt 
Sincan 
Çamlıdere 
Kalecik 
Çubuk 
Merkez 
Akseki 
Kılıçkaya 
Yenice 
Kuyucak 
Yenipazar 
Bıyıklı 
Horsunlu 
Güllübahçe 
Ortaklar 

2.000 
500 
300 
100 
500 
200 
— 
— 
— 

200 
200 

1.350 
' — 
— 
— 

400 
200 
100 
25 

200 
50 
— 

200 
50 
70 

100 
150 
250 
— 
— 
— . 

900 
~ 

. _ 
150 
— 

300 
250 
250 
175 
400 

1.000 
— 
— 
75 

250 
200 
75 
75 
75 
-
— 
— 

150 
100 
75 
— 

100 
— 
— 
50 

200 
200 
100 

- — 
— 

400 
200 
— 

600 
250 
300 
— 

325 
100 
200 
300 
— 

100 
— 
— 
— 

73 — 
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î 1 i . - .• ' . ' Belediyesi 

Aydın 
» 

Balıkesir 
» 
» 

. > 
» 
> 
» 

Bilecik 
» 

Bitlis 
»' 

Bolu 
» 
» 

Burdur 
» 

Bursa 
» 
» 

Çanakkale 
» 

Çankırı 
Çorum 

Denizli 

y 
»< 
* 
»> 
»! 
>̂  
»• 
»' 
»' 

Diyarbakır 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Edirne 
» 

Erzincan 
» 

Yazıkent 
Pamukören 
Ayvalık 
Gönen 
Küçükköy 
Altınoluk 
Altınova 
Manyas 
Burhaniye 

Merkez 
Bozüyük 
Merkez 
Adilcevaz 
Merkez 
Yeniçağa 
Gölkaya 

Merkez; 
Çavdır 
Merkez: 
Keleş 
Büyükorhan 

Merkez 
Gelibolu 
Kurşunlu 
Merkez 

Merkez 
Boğaziçi 
Buldan 
Çal 
Isabey 
»Sarayköy 
Güney 
Bozkurt 
Bekilli 
Çameli 

Merkez 
Hazrp 
Çermik 
Silvan 
Lice 
Eğin 
Hani 
Merkez 
Enez 
Tercan 
Çayırlı 

18 . 3 . 1975 O : 1 

Tahsis miktarı 
Kamulaştırma Düzenleme 

50 — 
— 100 
200 — 
750 — 
200 — 
200 — 
150 250 
200 — 
200 — 
500 — 
250 
500 250 
50 — 

400 400 
150 100 
50 50 
500 — 
110 — 
500 — 
100 — 
80 — 

900 — 
500 — 
500 500 
900 ' ' ' — 

1.000 — 
50 — 
300 — 
200 ' ' 30 
150 100 
200 150 
150 — 
— 50 
150 — 
150 — 

1.500 — 
250 — 
•— .500 
250 — 
— 300 
— 200 
200' • 100 
—.- 300 
100 — 
100 — 
200 — 

_ 74 — 
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İ l i 

Erzurum 
» 
;» 
>' 
» 
» 
»' 

Eskişehir 

Gaziantep 
»< 
»' 
»! 
»' 

Giresun 
» 
» 

Gümüşhane 
» 
» 
» 

Hakkâri 

İsparta 
İçel 

» 
» 

İstanbul 
> 

İzmir 
>y 
»' 
»i 
»' 
»( 

»< 
Kars 

» 
» 
» 
» 

Kastamonu 
» 
» 

Kayseri 
» 
» 
» 
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Belediyesi 

Merkez 
Hınıs 
Oltu 
Şenkaya 
Hasankale 
Horasan 
Çat 
Merkez 

İslâhiye 
Kilis 
Nizip 
Araban 
Yeşildere - Gülsu 
Piraziz 
Yağlıdere 
Tirebolu 
Merkez 
Bayburt 
Arpalı 
Şiran 
Uludere 
Keçiborlu 
Mut 
Anamur 
Yaylaçukuru 
Çatalca 

, Pendik 
Merkez 
Bağyurdu 
Foça 
Torbalı 
Yeşjlyurt 
Çamdib' 
Cumaovası 

Ardahan 
Arpaçay 
Sarıkamış 
Hanak 
Tuzluca 
Merkez 
inebolu 
Abana 
İncesu 
Erkilet 
Çiftlik 
Tomarza 

— 75 

18 s 3 . 1975 0 

Tahsis miktarı 

: 1 

Kamulaştırma Düzenleme 

2.000 
— 

150 
75 
— 
75 
—* 

1.500 

100 
500 
100 

— • 

— 
— 
— 

-—. 
.— 

400 
— 
50 

250 

150 
400 
750 

50 
500 
400 
400 
200 
750 
500 
200 

1.000 
750 

250 
— 

250 
150 
150 

800 
100 

" 500 
— 
— 
— 

490 

- • " * 

1.000 ' 
100 
— 
— 
25 
50 

100 
— 
50 

500 
— 
50 

150 
200 
100 
350 
800 
400 

25 
— 

• — 

100 
300 
— 

250 
400 
500 
400 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 

300 
— 
— 
— 

100 
— 

100 
50 
50 
— 



Mt 

tu 
1 Kayseri 
1 » 

1 * ı » 
1 • • • » 

Kırklareli 
» 

1 Kırşehir 
»> 

1 *' 1 Kocaeli 

1 * I » 
ı » 
I Konya 
1 » 
1 » 

» ! 

1 » 

1 * 
ı » 
1 •* 
ı » 
1 >y 

1 * 
ı » 
1 * 
ı » 

» 
Kütahya 

1 » 

1 * 
1 » • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Malatya 
» 
» 
» 
» 
» 

Meclisi B ; 52 

Belediyesi 

Bünyan 
Hisarcık 
Sarıoğlan 
Develi 
SıhU 
Kaynarca 
Babaeski 
Merkez 
Kaman 
Ömerhacıh 
Merkez 
Değirir' endere 
Kandıra 
Gölcük 
Merkez 
Akşehir 
Karapınar 
Huğlu 
Tavşancalı 
Hadım 
Ermenek 
Harmanpınarı 
Güneyyurt 
Dedemli 
Kızılören 
Karaman 
Üçpınar 
Çumra 
Taşkent 
Merkez 
Simav 
Dumlupınar 
Demirci'köy 
Domaniç 
Çavdarhisar 
Çitgöl 
Gürîek 
Çalköy 
Altıntaş 
Kuşu 
Merkez 
Dilek 
Gündüzbey 
A. Ulupınar 
Yeşilyurt 
Hekimhan 

18 â 3. » 1975 0 : 1 

Tahsis miktarı | 
Kamulaştırma 

— 
— 
— 

100 
100 
150 
500 

1.350 
75 
50 

1.000 
500 
300 
500 
_ 

750 
500 
50 
50 
75 

200 
~ 

150 
50 

100 
350 
— 

100 
200 
250 
200 
—• 
50 
— 
— 
__ 
—. 

100 
100 
— 

2.000 
200 
— 

150 
— 

200 

76 — 

Düzenleme 

150 
100 
75 
— 

100 
200 
-

250 
_ 
— 
— 

100 
500 
500 
200 

— 
— ı 
— 
75 
— 
— 
25 

. ' * — • 

— ı 
— 1 
— 1 
25 
— 

— 1 
— 

100 -
200 
150 
500 
500 
100 
300 

— 1 
— 1 

150 
1.000 

— 1 
250 
50 

100 1 
100 ı 
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Tahsis miktarı 
İ l i Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

Malatya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Manisa 
»> 
»ı 
4 

K. M araş 
» 
» 

Mardin 
» 

Muğla 
» 
» 
» 
» 

Muş 
Nevşehir 

»' 
»' 
»' 

Niğde 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ordu 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Rize 
» 
» 

Hasançelehi 
Konak 
Yakınca 
Doğanşehir 
Ören 
Polat 
Güzelyurt 
Erkenek 

Akhisar 
Gökçeören 
Karataş 
Gölmarmara 
Elbistan 
Andırın 
Tanır 

Silopi 
Ömerli 
Merkez 
Seki 
Yatağan 
Yerkesik 
Turgut 
Hasköy 

Tuzköy 
Ortahisar 
Özkonak 
Mustaf apaşa 
Kızılca 
Kiterli 
Çamardı 
Ulukışla 
Bor 
Yeşilyurt 
Dündarlı 
Fertek 

Kumru 
Fatsa 
Gürgentepe 
Gölköy 
Perşembe 
Ulubey 
Alakent 
Ilıca 
Çamlıhemşin 
Fındıklı 
Çayeli 

150 
300 
100 
250 
— 
— 
— 

100 

500 
100 
250 
300 
300 
300 
100 

50 
150 
700 
350 
150 
150 
— 
— 
50 
— 
50 
— 
50 

200 
100 
300 
250 
200 
100 
100 

100 
250 
— 

100 
100 

. — • 

— 
100 
40 

100 
— 

100 
— 

150 
— 

100 
50 

100 
50 
— 
— 
— 
— 

250 
— 
— 
— 
— 

400 
— 

.— 
— 
50 

100 

— 
150 
— 
25 

- 50 
100 
150 
— 
75 
— 
— 
— 
— 
— 

100 
100 
-— 
25 

25 
— 

100 
100 
200 
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t l i Belediyesi Tahsis miktarı 
— Kamulaştırma Düzenleme 

Rize 
» 
» 

Sakarya 
» 
» 

Siirt 
» 
» 
» 

Sinop 
» 
» 

Sivas 
»' 
»' 
»' 
»' 

Tekirdağ 
» 

Tokat 
» 

Trabzon 
» 
» 
» 

Tunceli 

Urfa 
» 
» 

Uşak 

Van 
»< 
>y 
»' 

Yozgat 
» 
» 
» 

Zonguldak' 
» 
» 
» 

Gündoğdu 
Kalkandere 
İkizdere 
Hendek 
Karasu 
Erenler 
Merkez 
Sason 
Aydınlar 
Şirnak 

Erfelek 
Türkeli 
Gerze 
Merkez 
Suşehri 
Zara 
Çepni 
Sızır 
Saray 
Şarköy 
Merkez 
Almus 
Merkez 
Düzköy 
Ar sin 
Tonya 
Ovacık 
Merkez 
Hilvan 
Siverek 
Merkez 
Merkez 
Başkale 
Muradiye 
Gevaş 
Merkez 
Çayıralan 
Babayağmur 
Kazankaya 

Kilimli 
Hisarönü 
Yenice 
Safranbolu 

175 
— 
— 

350 
300 
— 
— 

250 
— 
— 

— 
200 
300 

2.000 
— 

250 
100 
75 

200 
— 

1.500 
50 

2.000 
— 

250 
250 
200 
— 

400 
600 
500 

250 
— 

150 
100 
250 

50 
75 
50 

100 
50 

300 
— 

100 
100 
150 
— 
— 
50 

100 
— 

250 
50 

300 
— 

• — 

— 
150 
— 

150 
100 

250 
500 
— 
30 
— 

350 
— 
— 
— 

150 
50 
— 

300 
— 

150 
— 
— 

200 
— 
— 
— 
— 
20 
— 

150 

Toplam 64.665 27.380 
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1974 yılı imar uygulamaları kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri dağıtım 
programı 

II 
(-1.000 TL.) 

Tahsis miktarı 
i l i Belediyesi Kamulaştırma Düzenleme 

Ankara 
» 
» 

Balıkesir 
»' 

Burdur 
Bursa 

Çanakkale 
» 

Çankırı 
» 

Erzincan 
Gaziantep 

» 
» 
» 

Hakkari 

İsparta 
İçel 

» 
» 

İstanbul 
İzmir 

»< 
»• 

Kastamonu 
Kars 

» 
Kayseri 

Kırşehir 
Konya 

» 
» 
» 
» 
» 

Malatya 
Mıınisa 
Muğla 
Nevşehir 
Niğde 

» 

Çelebi 
Gölbaşı 
Çıkınağıl 
Manyas 
Ayvalık 
Bucak 
Karacabey 

Eceabat 
Bayramiç 
Orta 
Korgun 
Refahiye 
Merkez 
İslâhiye 
Sekili 
Uluyatın 
Beytüşşebap 

Uluborlu 
Silifke 
Taşucu 
Tarsus 
K. Çekmece 
Çeçme 
Narlıdere 
Çırpı 
Şeydiler 
Yakınsu 
Posof 
Yahyalı 

Boztepe 
Ereğli 
Ermenek 
Çumra 
Ilgın 
Dere 
Bozkır 
Sürgü 
Sarıgöl 
Turgutreis 
Özkonak 
Güzelyurt 
Çukurköy 

— 
— 
— 
— 
— 

150 
— 

— 
— 
30 
15 
— 
— 
— 
— 
25 
45 

300 
— 
— 
— 
— 

130 
— 
— 
— 
— 
— 

100 

100 
200 

— 
— 
— 
— 

100 
100 

• — 
25 
15 

100 
75 

150 
400 
100 
200 
300 
300 
100 

150 
150 
— 
40 

100 
1.000 

200 
25 
— 
— 
— 

300 
300 
400 
400 

— 
350 

50 
100 
300 
150 
200 

-
— 

300 
4Î '0 

250 
2Ö0 
— 

200 
10!, 
9C 
— 
— 
— 
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t l i 

Sinop 
Tokat 
Trabzon 

» 

Belediyesi 

Boyabat 
Erbaa 
Akçaabat 
Beşikdüzü 

Tahsis miktarı 
Kamulaştırma Düzenleme 

— 
150 
— 

100 

200 
250 
300 

— 

Toplam 1.760 7.855 

1974 yılı imar uygulamaları kamulaştırma ve düzenleme ödenekleri dağıtım 
programı 

i l i 

III 

Belediyesi 
Tahsis miktarı (1000 TL.) 

Kamulaştırma Düzenleme 

Ankara 
Çanakkale 
Denizli 
Hatay 
izmir 
Kars 
Kastamonu 
Sivas 

Karakeçili 
Ayvacık 
Denizler 
Erzin (Yeşilkent) 
Çandarlı 
Selim 
Şeydiler 
Zara 

100 
100 
100 
— 
— 
— 
40 

100 

Toplam 440 

90 
50 

240 

3. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, eczane
lerde bulunmayan ilâçlara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/342) 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyle rica ede
rim. 

Sivas Milletvekili 
Enver Akova 

,1. Bilindiği gibi bugün eczanelerde günlerden 
beri bulunamayan bir sürü ilâç vardır. Bunların ol
maması binlerce hastanın hastanelerde ve kendi ev
lerinde perişan bir vaziyette ıstırap çekmelerine se
bep olrnıaıktadır. 

Bu nedeni©: 
a) Hasta olanlar ya hayatlarını kaybediyorlar. 
ıb) Veya kendi kaderlerine terk edilmektedir

ler. 

2. ilâçların gerçek fiyatları ne zaman ayarlana
caktır, Hükümetin bu yolda bir çalışması var mı
dır? 

3. Sağlık Bakanlığı ile Eczacılar Biriliği arasında 
satılan ilâçlardan kendilerine tanınan oran üzerinde 
bir uzlaşma olmuş mudur? Ydksa ne düşünülmek
tedir? 

4. Piyasada daha doğrusu eczanelerde bulunma
yan ilâçlardan ötürü de tedavileri yapılamayıp hayat
larını kaybedenler var mıdır? 

T. C. 
Sağlik ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 
325 

3.3.1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23.1.1975 tarih ve 7/342-179Q/1594Q sayılı 

yazı. 
Sivas Milletvekili Enver Akova'nın Sayın Başba

kanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine gereken 
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oevabın tarafımdan verilmesi tensip edilmiş olduğun
dan hazırlanan cevap ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Sivas Milletvekilli Sayın Enver Akova'nın yazılı 
soru önergesine Sayın Başbakan adına cevabım. 

Soru 1. Bilindiği gibi bugün eczanelerde günler
den beri bulunamayan bir sürü ilâç vardır. Bunla
rın olmaması binlerce hastanın hastanelerde ve kendi 
evlerinde perişan bir vaziyette ıztırap çekmelerine 
sebep olmaktadır. 

Bu nedenle: 
a) Hasta olanlar ya hayatlarını kaybediyorlar, 
b) Veya kendi kaderlerine terk edilmektedirler. 
Cevap 1. İlâç fiyatlarının ayarlanması konusu 

öteden beri Bakanlığın en önemli görevlerinden bi
ri olduğu kadar en çok meşgul eden işlerden de bi
ridir. Halka en ucuz ve en doğru bir şekilde sapta
nan fiyatların yansıması için bilindiği gibi 1972 yı
lından itibaren Sınai Maliyet Sistemi uygulanmaya 
başlanmıştır. Sınai Maliyet 7/4129 sayılı Kararna
menin getirdiği bir sistemdir ve bu kararnameye gi
ren esaslar bir bilim heyeti tarafından saptanmıştır. 
Söz konusu kararnamenin 12 nci maddesi Bakanlığa 
fiyat tesbitinde yetki verdiği gibi bütün ticari mad
delerin fiyatlarını kontrol eden Fiyat Kontrol Komi
tesi de bu yetkinin kullanılmasını Bakanlığa bırak
mıştır. 

1973 - 1974 yıllarında ilâç hammaddelerinin önem
li bir kısmını oluşturan hampetrolün fiyatlarında ve 
işçilik ücretlerinde büyük artışlar olmuş ve bu sonuç 
ilâç fiyatlarına da yansıyarak aşağıda esasları izah 
edilen yeni ayarlamalara gidilme zorunluluğunu do
ğurmuştur. ilâç fiyatlarının saptanması sırasında 
yer yer ve zaman zaman bazı eczanelerde bir kısım 
ilâçlar bulunmamıştır. Ancak ilâç yetersizliğine da-
yanmıyan bu sıkıntı kısa sürede düzelmiş ve en önem
lisi piyasada ilâç yokluğundan kaderine terk edilmiş 
veya hayatlarını kaybetmiş hastalar olacak kadar da 
bu sıkıntı geniş, devamlı ve belirgin olmamıştır. 

Soru 2. İlâçların gerçek fiyatları ne zaman ayar
lanacaktır. Hükümetin bu yolda bir çalışması var 
mıdır? 

Cevap 2. İlâç fiyatlarının saptanmasına esas olan 
7/4129 sayılı Kararnamenin 17 nci maddesine göre, 
ilâç fiyatlarına neden olan unsurlardaki fiyat artış
larının sonucunda o ilâcın maliyet fiyatında % 20ı'nıin 

— 81 

üzerinde bir değişiklik olmuş ise imalâtçı firmanın 
yeni fiyat istemeye hakkı vardır. Bu suretle şimdiye 
kadar 1 700 civarındaki ilâcın fiyat artış talebi alın
mış ve hepsinin de yeni fiyatları saptanmıştır. Yeni 
fiyatlar saptanırken yükselen ilâç fiyatlarının halka 
yansımasını biraz olsun azalmak için imalâtçı, de
pocu ve eczane kârlarından farklılık gözetmeksizin 
% 20 oranında bir kesinti yapılmıştır. 

,Bu durumda, saptanan fiyatlar ilâçların gerçek 
fiyatlarına uymaktadır. 

Soru 3. Sağlak Bakanlığı ile Eczacılar Birliği ara
sında satılan ilâçlardan kendilerine tanınan oran üze
rinde bir uzlaşma olmuş mudur? Yoksa ne düşünül
mektedir? 

Cevap 3. /Bakanlığımızla Türk Eczacıları Mer
kez Heyeti arasında depocu ve eczacı kesimindelki 
kâr oranı hakkında bazı görüşmeler olmuştur. Bu 
görüşmeler sonunda ecza deposu ve eczane kâr had
lerinin belirlenmesinde imalâtçıda olduğu gibi. (7/4129 
sayılı Kararnamenin esprisi içimde) bazı zorunlu gider
lerin net kârın dışında ecza deposu ve eczane mali
yetleri içerisinde değerlendirilmesinin mümkün olup 
olmadığının ve eğer mümkün ise bunun yöntemlerinin 
saptanması; ayrıca eczacılık istihdam politikası ve 
eczacıların yurt düzeyine dengeli dağılmasını özen
dirici tedbirlerin saptanmasının da ele alınması hu
suslarım incelemek üzere Bakanlığımız dışındaki ku
ruluş temsilcilerinden oluşan geniş kapsamlı bir ko
misyon kurulmuş ve komisyon çalışmalara başlamış
tır. 

Soru 4. Piyasada daha dorusu eczanelerde bu
lunmayan ilâçlardan ötürü de tedavileri yapılamayıp 
hayatlarını kaybedenler var mıdır? 

Cevap 4. Bakanlığımıza bulunmayan ilâç yüzün
den ölüm olduğu hususumda her hangi bir olay inti
kal etmiş değildir. 

4. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Burdur 
ilinde etüdü yapılıp 1975 yılı programına alınan ba
ra}, yeraltı suları ve taşkınlara ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan I şu" m yazılı ce
vabı (7/344) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz eder, saygılar sunarım. 

21.1.1975 
Burdur Milletvekilli 

Ali Sanlı 
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Sorular : 
1. Burdur ili için, etüdü yapılan barajlar neler

dir? 1975 yılı programlına alman barajlar hangileri
dir? Üçüncü Beş Yıllık Plan uygulanıması sonucun
da bu barajların tümünün programa alınması düşü
nülmekte midir? 

2. Yeraltı sultan araştırması konusunda tüm köy
lerimizde yoğun bir talep vardır. 1975 yılı içimde 
hangi köylerimiz programa alınmıştır? 

3. Taşkın suların önlenmesi bakımından progra
ma alınan yataklar hangileri olup, ayrılan ödenek 
tutarı nedir? Bozçayın, Bayramlar köyünden itiba
ren Boğaçine kadar olan büyük bir ekim alanını her 
sene tahrip etmesi karşısında 1975 yılı içinde prog
rama alınması için, bir tedbir alınacak mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baknlığı 6.3.1975 

Sayı : 112/0)53,38/190 

Konu : Burdur Milletvekilli Sayın Alıi 
Sanlı'nın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

îlgi : 24.1.1975 ve 18,2.1975 gün, 7/344-1795/15954 
sayılı yazıları. 

Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı'nın, Burdur 
dünde, etüdü yapılıp 1975 yılı programına alınan ba
raj, yeraltı suları ve taşkınlara ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
,Erhan Işıl 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 

Burdur Milletvekilli Sayın Ali Sanlı'nın, «Burdur 
ilinde etüdü yapılıp 1975 yılı programına alınan ba
raj, yeraltı suları ve taşkınlara ilişkin» yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

Soru : 1. 
Burdur ili için, etüdü yapılan barajlar nelerdir? 

1975 yılı programına alınan barajlar hangileridir? 

Üçüncü Beş Yıllık Plan uygulanması sonucunda bu 
barajların tümünün programa alınması düşünülmek
te midir? 

Cevap : 1. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Burdur 

ilinde etüdü yapılan ve yapılmakta olan barajların 
durumları şöyledir: 

a) «Bozçay - Karataş projesi» meyanında inşası 
öngörülen Karataş barajının planlama çalışmaları ik
mal edilmiştir. 

•b) «Bozçay - Bademli projesi» meyanında tespit 
olunan Bademli barajının planlama çalışmaları devam 
etmekte olup, bu çalışmaların teknik eleman olana
ğına bağlı olarak 1975 yılında belirtilmesi programiaş-
tırılmıştır. 

c) «Söğüt projesi» meyanında tespit olunan Mer-
cimektepe barajının planlama çalışmaları 1977 yılın
da ikmal edilecök'tir. 

d) «Kozağacı projesi» meyanında Kozağacı ba
rajının planlama çalışmaları devam etmekte olup, bu 
çalışmaların teknik eleman olanağına bağlı olarak 
1975 yılında bitirilmesi programlaştırılmıştır. 

e) /«Gölhisar - Acıpayam projesi» meyanında 
tespit olunan Yapraklı, Gölhisar; Ballik, Guluman ve 
Bademli barajlarının master plan çalışmaları 1977 
yılında bitirilecektir. 

f) «Yeşilova - Sazak projesi» meyanında tespit 
olunan Sazak barajı ile «Burdur - Beyköy projesi» 
meyanındaki Beyköy barajının istikşaf revizyonu 
1976 yılında bitirilecektir. 

Soru : 2 
Yeraltı suları araştırması konusunda tüm köyle

rimizde yoğun bir talep vardır. 1975 yılı içinde 
hangi köylerimiz programa alınmıştır? 

Cevap : 2 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce Burdur ili 

daMlindeki köylerde yapılan ve yapılmakta olan yer-
altısuyu çalışmaları aşağııdaki tabloda açıklanmıştır. 
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Burdur - Bucak - Ürkütlü 
Burdur - Tefenni - Merkez I. Ksm. 
Burdur - Tefenni - Merkez II. Ksm. 
Burdur - Merkez - Bağsaray 

Burdur - Merkez - Çerçin 

Burdur - Merkez - Askeriye 

Burdur - Merkez - Kışla 
Burdur - Gölhisar - Yusufça 
Burdur - Merkez - Kayaattı 

Burdur - Merkez - Doğer 
Burdur - Merkez - Halıcılar 
Burdur - Merkez - Kırcalar 
Burdur - Merkez - Salar 
Burdur - Bucak - Merkez 
Burdur - Gölhisar - Büyükalan 
Burdur - Tefenni - Beyköy 

Burdur - Yeşilhisar - îrli - Irk ovası (Gökçekaya, 
Dereköy, Kayaköy, Alanköy, Büyükyaka, Beyköy, 
Akçaköy, Işıklar, Kavak, Gençali) Karaatlı, Naili 
Burdur - Yeşilhisar - îshaklı 

Burdur - Merkez - Taşkapı 
Burdur - Bucak - Keçili 
Burdur - Çavdır - Söğüt 
Burdur - Tefenni - Höyükköy 
Burdur - Tefenni - Çağılcik 

İşletme kuyuları açıldı. 
Sulamaya geçildi. 

işletme kuyuları açıldı. 
Kanal ve elektrik inşaatı devam ediyor. 
I. kısım işletme kuyuları açıldı. 

II. kısım için Topraksu Genel Müdürlüğünden istenen 
dokümanlar geldiğinde fizibilite raporu hazırlanacaktır. 

» » » i » » 

» » » ,» i» 

Topraksu Genel Müdürlüğüne yeraltısuyu durumu 
müspet olan saha smırı gönderilmiş olup, Toprak ve 
Su Kooperatifi kurdurulduğu ve istenen dokümanlar 
gönderildiğinde fizibilite raporu hazırlanacaktır. 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Büyükalan Kooperatif sahasında açılacak işletme ku
yuları neticesine göre yeralıtısuıyu durumu hakkında 
karar verilecektir. 
Hidrojeolıojik etüt yapılacak. 

Soru : 3 
Taşkın suların önlenmesi bakımından programa 

alınan yataklar hangileri olup, ayrılan ödenek tutarı 
nedir? Bozçayın, Bayramlar köyünden itibaren Bo-
ğaçine kadar olan büyülk bir ekim alanını her sene 
tahrip etmesi karşısında 1975 yılı içinde programa 
alınması için bir tedbir alınacak mıdır? 

Cevap : 3 
Taşkın suların önlenmesi bakanından Devlet Su 

işleri Genel Müdürlüğünün 1975 program tasarısın
da bulunan taşkın koruma tesisleri ile bunların 1975 
yılı ödenekleri aşağıda gösterilmişıtir. 

1975 yılı tasarısında yeralan müteferrik su işleri 
1975 

Taşkın koruma TL. 

Burdur Merkez şebiriçi deresi ıslahı 250 000 
Burdur Bucak tnoirdere köyü 400 000 
Burdur Bucak Yaızıpınar köyü 570 000 
Burdur Bucak Susuz köyü 700 000 
Burdur Gölhisar Dirmil Bucağı 500 000 

Bozçayın, Bayramlar köyünden Boğaçtine köyü
ne kadar yaptığı taşkınların önlenmesi konusu, DŞt 
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Genel Müdürlüğünün müteferrik su işleri planlama 
etüt programında olup, çalışmaların teknik eleman 
olanağına göre 1975 yılında bitirilmesine çalışılacak
tır. 

Planlama çalışmaları neticesinde konu rantabl bu
lunduğu takdirde, bütçe imkânlarına göre DSİ Genel 
Müdürlüğünün icraat programına alınması için ge
rekli işlem yapılacaktır. 

Bingilerinize saıygılarımla sunarım. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur'un, İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu in
şaatı nedeniyle istimlâk edilen taşınmaz mallara öde
nen para miktarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Vefa Tanır'ın, yazılı cevabı (7/351) 

21.1.1975 

Millet Meclüsıi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinsin 
saygılarımla arz ederim. 

tsitanbul Milletvekili 
Mehmet Emlin Sungur 

1. İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu inşa
atı nedeniyle kaç adet taşınmaz mal 'istimlâk edilmiş
tir? Bunlara toplam kaç lira ödenmiştir? 

2. rSöz konusu inşaat için kaç gecekondu yıkılr 
mıştır? Kaç gecekondu sahibine enkaz bedeli öden
miştir? Toplam olarak kaç lira ödenmiştir? 

3. Gecekondusu yıkılan vatandaşlardan kaç ta
nesine, nerede konut için arsa tahsisi yapılmış veya 
yaptırılmıştır? 

4. İstimlâke uğrayan taşınmazlardan kaçını be
del artırılması için itirazla dava açılmıştır? Sonuçla
nan davalardan kaçını mal sahibi davacılar kazanmış
tır? Kaçını Balkanlıık kazanmıştır? Davacılara ödenen 
fark toplam kaç liradır? Bakanlığın ödediği mahke
me masrafı ve avukat ücreti tutarı (1974 sonuna gö
re) kaç liradır? 

ı5. İstimlâk edilen taşınmazların ilk bedelleri ile, 
ilgili mahkemeye itirazdan sonra kesinleşen bedeller 
arasındaki farkların sebepleri ve çözümleri hakkında 
ne düşünülmektedir? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 12 . 3 . 1975 

özel Kalem 
Sayı : 190 

Konu : İstanbul Milletvekili Meh
met Emin Sungur'un yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 24 . 1 . 1975 gün ve 7/351-1803/15962 

sayılı yazınız. 
b) 13 . 2 . 1975 gün ve 120 sayılı yazımıza ek. 
İstanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu inşaatı 

nedeniyle istimlâk edilen taşınmaz mallara ödenen 
para miktarına ilişkin İstanbul Milletvekili Mehmet 
Emin Sungur'un yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır. 

1. — İstanbul Çevre yolu ve Boğaziçi Köprüsü 
projesi Londra Asfaltını Ankara Asfaltına bağlayan 
22 Km. uzunluğunda bir otoyol ve kesilen şehir içi 
yolları yerine yapılan 60,5 Km. uzunluğunda yan yol
lardan meydana gelir. 

Kamulaştırılan toplam parsel adedi; 3.402'dir. 
Ödenen toplam kamulaştırma bedeli; 379 578 587 

TL. dır. 
2. — Söz konusu inşaat için 1 757 adet gecekon

du kamulaştırılmıştır. 1 757 adet gecekondunun hep
sine kamulaştırma bedeli ödenmiştir. Ödenen toplam 
kamulaştırma bedeli 55 836 545 TL. dır. Kamulaş
tırılan beher gecekonduya isabet eden ortalama be
del 31 779 47 TL. dır. 

3. — Gecekondusu kamulaştırılan vatandaşlar
dan 775 sayılı Kanunun 25 nci maddesinde öngö
rülen «Yoksul ve dar gelirli olanlara ve evi olma
yanlara» arsa tahsis etmek üzere Küçükköy'de 800 
parsellik gecekondu önleme bölgesi tesis edilmiştir. 

Okmeydanı bölgesindeki, dar gelirli olduğu tes
pit edilen ve 25 000 TL. dan az kamulaştırma be
deli alan gecekondu sahiplerinden müracaat eden
lere 474 adet parselin tahsis işlemi yapılmıştır. 

Bunun dışında Barbaros Bulvarı Yıldız mev
kiinde bulunan 85 gecekondu sahibine belediye ta
rafından Ortaköy'de arsa tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, Ortaköy'de Emin Vafi Korusu yanında 
bulunan 47 adet gecekondu sahibine Merdivenköy 
gecekondu önleme bölgesinde İmar Müdürlüğünce 
arsa tahsisi imkânı sağlanmış ve İmar Müdürlüğün
ce gösterilen yere Karayollarınca tesis edilen geçici 
barakalarda iskân edilmişlerdir. 

Sonuç olarak, 606 gecekondu sahibine arsa tah
sisi ve iskân imkânı sağlanmıştır. 
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4. —- 876 taşınmaz mal sahibi bedel artırılması 
için dava açmıştır. Talep edilen artırma toplamı 
216 810 081 TL. dır. Kesinleşen artırma miktarı 
72 270 027 TL. dır. Bakanlığımızın kazandığı mik
tar, talep edilenle kesinleşen bedel arasındaki fark 
olup, 144 540 054 TL. dır. 

Bedel artırma davaları nedeniyle ödenen avu
katlık ücreti ile mahkeme harçları ve icra giderleri 
için ödenen bedel toplamı ise 9 855 003 TL. dır. 

5. — Takdirî Kıymet Komisyonlarının bedel tes
pitleri Idaremizce bulunan ve komisyonlara tevdi 
edilen emsallere göre yapılmaktadır. 

Bilâhara bedel artırma davalarında ise davacı 
kendi lehinde diğer emsalleri araştırarak bilirkişile
re vermektedir. 

Emsaller arasındaki farklar ve bilirkişilerin fark: 

lı kıymetlendirme yapmaları bedel artışına sebep ol
maktadır. 

Ayrıca kamulaştırma tarihi ile bilirkişilerin in
celeme tarihleri arasında geçen bir iki sene, hatta 
daha uzun süreler içinde taşınmaz malların bedel
lerinde artışlar olduğundan, bilirkişiler günün ra
yiçlerinin tesiri altında kalmaktadırlar. 

6830 sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki rayiç 
bedelin, Anayasa Mahkemesinin 10 . 4 . 1973 ta
rihli kararı ile, «Değer pahası» yerine «Vergi beya
nı» nı aşamayacağı hükmü bilindiği üzere bu soru
na çözüm getirmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Vefa Tanır 

Bayındırlık Bakanı 

6. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
Ankara Belediyesince havagazı ücretlerine yapılan 
zamma ilişkin sorusu ve Başbakan adına Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'm yazılı cevabı 
(7/354) 

22 . 1 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, yazılı olarak Sayın Başba
kan tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi say
gılarımla rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Hayat pahalılığının her geçen gün çekilmez bir 
yük halini aldığı ve çetin kış aylarının da buna ek
lendiği bir sırada, çoğunluğunu dar gelirli memur 
kitlesinin ve orta halli esnafın teşkil ettiği Başkent
tiler, «ak günler» vaadiyle Ankara'lıların oylarını 
alan Belediye Başkanı Sayın Vedat Dalokay'ın bir 

sürpriz yıldırım zammıyle karşı karşıya bırakılmış
lardır. 

Geri kalmış ülkelerde dahi yaşamın normal bir 
aracı olan havagazına, dünya tarihinde eşine ender 
rastlanacak bir ölçüde yüzde 200 oranında zam ya
pılması, Başkantlileri çağın ilerisine değil, tersine, 
yüzlerce yıl gerisine itmektedir. Tüp gazlarının ge
rek fiyat ve gerek her zaman bulunmaması ve üre
timinin de genellikle özel kuruluşlarca yapılması gi
bi gerçekler ortada dururken, Başkentin Sayın Be
lediye Başkanının bu zammı yapmasının anlamı, 
her halde onlara «siz odun - kömür yakın» demek
ten başka bir şey değildir. Oysa, bu durum, özellik
le ülkemizin her geçen gün azalmasından kuşkuyle 
ve binbir endişeyle yakındığımız gözbebeğimiz mil
lî servetimiz ormanların daha da çok eksilmesine ve 
ayrıca hayatî bir önem taşıyan hava kirlenmesinin 
artmasına sebep olacaktır. 

Kısaca mahzurlarını özetlediğim, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığınca onaylanmadığı ve nede
ni bilinmeyen sebeplerle sürenin geçmesi sonucu 
yürürlüğe giren bu zamma Başbakan ve Hükümet 
olarak en kısa zamanda el koymanız kaçınılmaz bir 
zarurettir. 

Şayet Başkantliler için hayatî bir önem arz eden 
bu soruna en kısa zamanda el koymazsanız, Türk 
Milletinin bir temsilcisi olarak sayın Ankaralıların 
«Elektrik ve Havagazı ücretlerini zamlı olarak öde
memeleri» için bir ortak bir direnişe geçmelerini sağ
lamak amacıyle Millet kürsüsünden çağında bulu
nacağımı duyurur : 

1. — Bu zammın bu şekilde yürürlüğe girmesini 
sağlayan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı so
rumluları hakkında ne gibi bir işlem yapmayı düşü
nüyorsunuz? 

2. — Bu zammı durdurmak için herhangi bir gi
rişimde bulunacak mısınız? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 165-712-2420 
6 . 3 . 1975 

Konu : M. Ali Arsan'ın yazılı soru 
Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 24.1.1975 gün ve 7/354-1808-15790 sa
yılı yazı. 

Sayın Başbakan, Çankırı Milletvekili Sayın Meh
met Ali Arsan'ın kendilerine yönelttiği ilgi yazı ile 
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gönderilen Ankara Belediyesi E.G.O. .Umum Mü
dürlüğü Havagazı satış tarifelerinin aşırı derecede 
pahalılaştırıldığını ve Bakanlığımızın onayını al
madan yürürlüğe konulduğunu konu eden yazılı 
soru önergesinin, kendileri adına tarafımdan cevap
landırılmasını tensip buyurmuştur. 

Bilindiği gibi, Belediyelerin havagazı tarife tek
liflerinin, 6973 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
(G) fıkrasını tadil eden 7347 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (A/b) fıkrası hükmüne göre Bakanlığı
mızca onanmadığı müddetçe yürürlüğe konulması 
söz konusu değildir. 

Anılan kanunda ve havagazı tarifeleri ile ilgili 
mevzuatta bu tarife tekliflerinin; belirli bir süre için
de Bakanlıkça onanmadığı takdirde otomatikman 
yürürlüğe konulacağına dair bir hüküm de yoktur. 

Ankara Belediyesinin yürürlükteki 55 Krş./M3 

lük havagazı tarifesi; Bakanlığımızın 12 . 1 . 1970 
gün ve 549 sayılı yazısı ile onanmıştır. 

Her Belediye; yürürlükteki tarifelerinin onanma
sı sırasında önerilen giderlerinde bir değişiklik ol
duğu takdirde, bunları belgelemek suretiyle tarife 
değişikliği teklifini Bakanlığımıza tasdik için gön
derebilir. 

Ankara Belediyesi de giderlerinde değişiklikler 
olduğu gerekçesi ile ortalaması 179 Krş/M3 lük ye
ni havagazı tarife teklifini Bakanlığımıza gönder
miştir. Anılan tarife teklifi, yeter bilgiyi haiz olma
dığından bilâhara tarifeyi takip eden Belediye ilgi
lilerinin gerektiğinde zaman zaman elden verdikleri 
belgelerdeki bilgilerin ışığında incelendikten sonra 
teklifin yüksek olduğu kendilerine gösterilmiştir. 

Bunun üzerine Ankara Belediyesi 6 . 1 . 1975 ta
rihinde yeniden 128 Krş/M3 lük bir tarife teklifi ge
tirmiştir. 

128 Krş/M3 lük havagazı tarife teklifinin; ver
dikleri belgelerdeki bilgilerin ışığında incelenmesi sı
rasında bu defa Ankara Belediye Başkanlığı, ikinci 
teklifin gelişinden 9 gün sonra da havagazı tarife 
teklifinin iki aydan fazla bir süredir Bakanlığımız
da bekletildiğini ileri sürerek ortalama satış ücreti 
179 Krş/M3 olan tarifeyi 21 Ocak 1975 tarihinden 
itibaren yürürlüğe koyacağını ve 17 Ocak'tan itibaren 
de ilân edeceğini Bakanlığımıza bildirmiştir. 

Ancak teklif edilen son tarifenin incelenmekte 
olduğu Ankara Valiliğine bildirilerek yapılacak uy
gulamanın durdurulması istenmiş, ayrıca Ankara Be
lediye Başkanlığının farklı ücret ödenmesi isteğini 
yerine getirmek ve ortalaması 128 Krş/M3 olmak 

üzere meskenlerde kullanılacak havagazının 124 
Krş/M3 diğer yerlerde kullanılacak havagazının 140 
Krş/M3 olması uygun görülerek bu yeni havagazı 
tarife teklifi de 27 . 2 . 1975 gün ve 165-712.2083 
sayılı yazımızla onanmıştır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

7. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, has
tanelerde çalışan laborantların intibaklarına ilişkin 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal 
Demir'in yazılı cevabı (7/365) 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

27 . 1 . 1975 
Sivas Milletvekili 

Enver Akova 
S. 1. — Hastanelerin laboratuvarlarında çalı

şan laborantlara 12 sayılı Kararnamede gerçek ma
nada intibak.hakları verilmiş midir? 

S. 2. — Laborantlara laboratuvar teknisyen 
yardımcısı unvanı verilmesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
08326 

5 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 1 . 1975 tarih, Kanunlar Müdürlüğü : 

7/365-1846/16163 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Enver Akova'nın laborantlar 

hakkındaki yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Enver Akova'nın yazılı 
soru önergesine cevabım 

Soru 1. — Hastanelerin laboratuvarlarında ça
lışan laborantlara 12 sayılı Kararnamede gerçek 
manada intibak hakları verilmiş midir? 

Cevap 1. — Hastanelerde çalışan laborantlar 
meslek okulu mezunu olmadıklarından 12 sayılı Ka
rarnameye göre kendilerine tanınması gereken hak
lar aynen verilmiştir. 
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Soru 2. —. Laborantlara laboratuvar teknisyen 
yardımcısı unvanı verilmesi düşünülmekte midir? 

Cevap 2. — Halen bazı hastanelerimizde bir 
kısım personel laborant unvanı ile çalışmaktadırlar. 
Bu kişiler genellikle ilkokul mezunu olup zamanla 
laboratuvarlarda çalışarak yetiştirilmişlerdir. Hiz
mette başarı gösterenlere laboratuvar teknisyen yar
dımcısı unvanının verilmesi düşünülmektedir. 

8. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Muîlu'nun, Millet Meclisi personeline ve bazı sa-
tınalmalara ilişkin sorusu ve Millet Meclisi Başkanı 
Kemal Güven'in yazılı cevabı (7/367) (1) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millet Meclisi Başkanı Sayın 

Kemal Güven tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 27 . 1 . 1975 

Süleyman Mutlu 
Afyon Karahisar 

1. — Millet Meclisi emrinde çalışan memurların 
erkek ve hanım olarak ayrı ayrı miktarları ne ka
dardır? 

2. — 30 . 11 . 1970 tarihinden bu tarafa 657 sayılı 
Yasaya uygun olarak tayin edilen memurların (Mil
lî Saraylar dahil) isimleri, çalıştıkları bölümleri ile 
işe başlama tarihleri, tahsilleri ve terfileri yıllara gö
re nedir? 

3. — Meclis Lokantasında garson iken vazife
den atılan, bilâhara Danıştay kararı ile tekrar işe 
başlatılan Cevat Gürtürk ile Musa Alp için ne mik
tar tazminat verilmiştir? Uygulama hatası başkasına 
ait olan bu olay için tazminat niçin Meclis Bütçe
sinden ödenmiştir? 

4. — Millet Meclisinde çalışan memurlara 657 
sayılı Yasanın, 59, 60 ve 61 nci maddeleri uygulan
maktadır, bu uygulama maddelerin özüne ve gerek
çesine uygun mudur? 

5. — Millet Meclisi kadrolarında soyadları uy
sun uymasın ana, baba, kardeş, eşler, akrabalar var 
mıdır? Varsa bunlar kimlerdir? 

6. — Millet Meclisinde lojman var mıdır? Varsa 
bunlarda kimler .oturur? (Askerler, polisler hariç) 

Millet Meclisini ısıtmak için, 1971, 1972, 1973 ve 
1974 yıllarında ne miktar yakıt sarf edilmiştir? Öde
nen yıllara göre kaç liradır? 

(1) Yazılı soru cevabına ekli listeler çokluğu ne
deniyle yayılanamamıştır Kanunlar Müdürlüğündeki 
(7 j 367) esas sayılı dosyasındadır. 

i 8. — 657 sayılı Kanundan dışarda bastırılarak, 
Millet Meclisi için kaç adet satın alınmıştır? Yazan, 
satan kimlerdir? Fiyatı nedir? 

I 9. — Millet Meclisi Dönem : l'den bugüne ka
dar sayın üyeleri gösterir fiyatı 175 Lira olan albüm, 
nasıl hazırlanmış, kaynaklar nereden temin edilmiş, 
nerede ve kimler bastırmıştır? Meclis için kaç adet 
alınmıştır? Niçin T. B. M. M. Matbaasında yap-

j tırılmamıştır? 
J 10. — İlkokul mezunu olup, 1971 yılında işe 
I başlayan, emekliliği 16 ncı derece olup, bugün 5 nci 

dereceden maaş alan memurlardan söz ediliyor, doğ
ru mudur? 

Sayın Süleyman Mutlu Afyon Karahisar Milletvekili 
I 27 . 1 . 1975 tarihli yazılı sorunuzla ilgili ce-
j vaplar aşağıda sırası ile belirtilmiştir. 
J 1. — Millet Meclisinde 1235 adet personel kad-
| rosu mevcut olup bunun 1099 adedi erkek, 57 adedi 
j kadın ve 79 adet kadro da halen münhal bulunmak -
I tadır. 
I 2. — 30 . 11 . 1970 tarihinden itibaren tayin edi-
I len personele ait liste eklidir. 

I 3. — Millet Meclisi Tabldot Amirliği emrinde şef 
I garson Cevat Gürtürk ve garson Musa Alp görev

lerinde gösterdikleri lâubalilik ve âmirine karşı kötü 
I tutumları nedeniyle ve ıslah olmaları düşüncesiyle 
I müteaddit tarihlerde yazılı ihtirlara rağmen tutum

larını değiştirmedikleri gibi, 1 1 . 1 . 1972 günü Tabl
dot Amirine fiilî tecavüzde bulunmaktan da çekin-

I memişlerdir. 
I Bu husus, doktor raporu ile de tespit edilmiş ol

duğundan Millet Meclisinin çalışma disiplini ve per
sonelin görevini aksatmadan yapmalarını temin ba-

I kınımdan bu iki kişinin görevlerinden uzaklaştırıl-
I ması, Millet Meclisi İdare Amiri ve Genel Sekre

terinin teklifleri üzerine 12 . 1 . 1972 tarihli olurla 
I Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür. 

I Gerek teklif eden yetkililer ve gerek bu teklifi 
I onaylayan makamlarca yapılan idarî işlem, personeli 
I disipline edebilme, dolayısıyle hizmetin istenilen şe

kilde yürütülmesini sağlamak amacıyle yapılmış bu-
I lunduğuna göre bu kararın iptali sonucu yargı mer-
I ciince hükmedilen ödemelerde şahsî kusur hulun-
I madığından, uygulama hatası ve rücu da söz konu-
I su olamaz. 
I Bu nedenle Danıştay kararları gereğince Musa 
I Alp'e ödenen 29 635,34 lira ile Cevat Gürtürk'e baş-
I ka idarede görev kabul ettiği tarihe kadar açıkta 
I kaldığı süre için ödenen 4 047,45 liranın, bunların 
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görevlerine son veren ilgililerden tahsili düşünüle
mez. 

4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
59, 60 ve 61 nci maddeleri, gerek bu Kanunun ve 
gerek söz konusu maddelerin lafzına ve ruhuna uy
gun olarak, aynı zamanda Maliye Bakanlığı ile 
T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün görüşleri 
paralelinde uygulanmaktadır. 

5. — Millet Meclisi kadrolarında istihdam edi
len personelden akraba olanların (soyadları uysun, 
uymasın) akrabalık dereceleri ile ad ve soyadlarını 
gösterir liste eklidir. 

6. — Kuvvet santralına bitişik 3 odalı bir lojman 
ile Meclisin arka kısmında, çiçek serleri yakınında, 
Muhafız Taburu lojmanlarının inşaası sırasında ya
pılmış bir şantiye binası vardır. Bunlardan, lojman
da Teknik İşler Müdürlüğü Kısım Âmiri Orhan 
Sağdıç, şantiye binasında da Park ve Bahçeler Mü
dürlüğü gece bekçisi Bekir Vural oturmaktadır. 

7. — Millet Meclisini ısıtmak için 1971 senesinde 
634 217,61 lira, 1972 senesinde 773 933,16 lira, 1973 
senesinde 775 412,24 lira sadfedilmiştir. 1974 se
nesinde ise 160 700,95 lira katî ödeme yapılmış, 
530 787 liralık kredi mahsubu yapılmak üzere bek
lemektedir. 

8. — Beheri 25 lira olan, Millet Meclisi Zatişleri 
Memuru Mustafa Dolmacı ile Maliye Bakanlığı me
murlarından Orhan Akdoğan ve İş ve İşçi Bulma 
Kurumu memurlarından Aydın Erdoğan tarafından 
birlikte hazırlanan «Ek ve Değişiklikleri ile Devlet 
Memurları Kanunu ve örnekleri ile intibaklar» adlı 
kitaptan muhtelif tarihlerde (30 . 5 .-1973, 6 . 6 .1973, 
8 . 8 . 1973, 27 . 9 . 1973) 42 adet satın alınmış, 
karşılığı 1050 lira Millet Meclisi memurlarından 
Mustafa Dolmacı'ya ödenmiştir. 

9. — Millet Meclisi Başkanlık Müşaviri (Kanun
lar eski Müdürü) Kâzım Öztürk tarafından hazır
lanan ve tanesi 175 TL. olan 50 nci yıl albümü adlı 
kitaptan, muhtelif tarihlerde ( 2 . 1 1 . 1973, 7.11.1973, 
15.12. 1973) Millet Meclisi için 2 000 adet satın alın
mış, karşılığı olan 350 000 TL., Gelir Vergisi Kanu
nu gereğince % 15 stopaj vergisi kesildikten sonra, 
adı geçene ödenmiştir. 

10. — Ehliyetli bir kişinin tayininin yapılması 
için uzun süre boş kalan Millet Meclisi Tobldot 
Amirliğine, bu görevi gereği gibi yapabileceği dü
şüncesi ile, Anadolu Kulübü İdarî İşler Şefi olarak 
görev yapan İzzettin Eroğlu, 657 sayılı Kanunun 59 

ncu maddesi gereğince 5 nci derecenin 1 nci kademe 
aylığı ile 3 . 3 . 1971 tarihinde tayin edilmiştir. 

Adı geçenin emekliliğe esas aylığı, tayin edil
diği tarihe kadarki sigortalı hizmetlerinin değerlen
dirilmesi sonucu 13 ncü derecenin 3 ncü kademesi 
olarak tespit edilmiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

9 .— İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, T. C. Emekli Sandığının yatırımları ile iş
tirakçilerinin durumuna ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı (7/369) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın . Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru 1. — Emekli Sandığından; emekli aylığı 
ve diğer şekillerde aylık alanların toplam sayısı ne 

kadardır? Ödenen aylıkların 1974 tutarı kaç liradır? 
Ortalama aylığı 1 000 liranın altında, 1 000 - 1 500 
lira arasında, 1 500 liradan fazla kaç emekli ve benzeri 
kimse vardır? 

Soru 2. — Emekli Sandığına borçlanan memur 
sayısı ne kadardır? Emekli Sandığına bağlı görevli 
sayısı kaçtır? 

Soru 3. — Emekli Sandığının mevcut parası, ta
şınmazlar ve diğer varlığının bugünkü şartlarla pa
rasal değeri toplamı ne kadardır? 

Soru 4. — Emekli Sandığı kuruluş kanunlarına 
uygun hizmet yapıyor mu? Bu hizmetler bugünün 
koşullarına uygun ve yeterli midir? Değilse ne gibi 
çalışmalar yapılmaktadır? 

Soru 5. — Emekli Sandığı değeri milyara yakla
şan turistik lüks otellere yatırım yaparken, kendi 
mensubu emeklilerin kaç tanesi konut sahibi kaç ta
nesi kirada oturuyor bilinmekte midir? 

6. — Emekli Sandığının sahip olduğu turistik te- . 
sislerin son beş yıldaki kâr yüzdesi ne kadardır? Ay
rıca İstanbul'daki Tarabya Otelinin maliyeti ve iş
letmeye açılışından beri sağladığı kâr miktarı ne
dir? 

7. — Emekli olduğu halde Emekli Sandığından 
altı ay, sekiz ay aylık alamayanlar olduğu biliniyor 
mu? Bu emeklilere bugünkü şartlarda çektirilen ce
fanın sorumlusu kimdir? 



M. Meclisi B : 52 

8. — Emekli Sandığı gibi mensuplarının çoğun
luğu yarı aç, yarı tok, fakir ve perişan, ama turis
tik lüks otel yatırımlarıyle zenginlere hizmet eden 
Türkiye'de ve başka ülkelerde örnek kurum var mı
dır? 

9. — Emekli Sandığı emekli mensuplarının ızdı-
raplarını ve dileklerini tespit, onâ göre gerekli çalış
maları yapmak üzere bir anket yapılması düşünü
lüyor mu? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Ankara 

B-9 
Bümko : 111802-634/7651 

18 . 3 . 1975 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın 
Mehmet Emin Sungur'un yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 31 . 1 . 1975 tarih
li ve 7/369-1855-16269 sayıl* yazısı. 

İlgideki yazıları ekinde gönderilmiş bulunan, İs
tanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sungur'un 
27 . 1 . 1975 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve önergede sorulan hususlara ilişkin cevaplar ve gö
rüşlerimiz aşağıda sunulmuştur. 

1. T. C. Emekli Sandığından aylık alanların sa
yısı 1974 yılı sonunda; 
Emekli ve maluller 138 442 
Dul ve yetimler 168 781 
Madalya aylığı alanlar 43 221 
Vatanî hizmet tertibi aylığı 328 

350 772 adettir. 

Ödenen aylıkların 1973 yılı tutarı 4 734 035 472 
TL. ve 1974 yılı takribi tutarı 5 646 349 000 TL. dır. 

1 000 liranın altında, 1 000 - 1 500 ve 1 500 lira
nın üstünde aylık alan emekli, dul ve yetimlere ait 
istatistik bilgisi bulunmamaktadır. 

2. 1974 yılında sandığımızdan borç para alan 
iştirakçilerin sayısı 154 029 kişidir. 

Cinsi 

Oteller 
Tatiİ köyleri ve plajlar 

— İstanbul'daki Taralbya Otelinin maliyeti 1973 
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— 1974 yılı sonunda tüm iştirakçilerimizin sayısı 
ise tahminen 870 000 kişidir. 

3. 1973 yılı bilançosuna göre Sandığın varlığı 
7 698 673 585 liradır. (1974 yılında tahminen 
9 561 679 000 liraya baliğ olacaktır.) 

4. Emekli Sandığı bugünkü kuruluş yasasının 
kendisine sağladığı olanaklar çerçevesinde üstüne dü
şen görevleri verimli bir şekilde yürütmeye çalışmak
tadır. Sandığın görev alanı sosyal güvenlik statik de
ğil, sürekli bir oluşum ve gelişim içinde bulunan di
namik bir görev alanıdır. Bu hususu gözönünde tu
tan sandık, bu dinamizme paralel olarak daima ken
disini yenileme ve iştirakçilerine her gün daha çobuk 
ve etkin hizmet götürebilme çabası içindedir. 

Bu amaçla, karşılaşılan sorulara bilimsel çözüm 
yolları önermek, ünitelerarası iş akımını kolaylaştır
mak ve bilgi sayar makinelerin kullanımından en ve
rimli sonucun allamasını sağlamak gibi sandığın, gü
nün koşullarına uygun, reorganizasyonuna ilişkin çok 
yönlü bir çalışmaya girilmiş ve bu konuda ODTÜ'nin 
işbirliği sağlanmıştır. 

5. Benzeri diğer sosyal güvenlik kuruluşlarının 
iştirakçileri konut kredisinden yararlandıkları halde, 
Sandığın itşirakçilerinin ve emeklilerin bu haktan 
yoksun bulundukları bir gerçektir. Bugün için, San
dığın kuruluş yasası böyle bir uygulamaya olanak 
sağlamamaktadır. Ancak, bu boşluğun doldurulması 
için yapılmakta olan çalışmalar sonuçlanmak üzere
dir. Bu çalışmalar sonunda meclislere sunulacak olan 
tasarı kanunlaşınca bu boşluk doldurulmuş olacaktır. 

Bilindiği gibi Sandığın Kuruluş Yasasının 22 nci 
maddesi, her yıl varlığının % 40'ına kadarını gayri-
menkullere yatırmasını amirdir. Bu amir hüküm gere
ğince çeiştli alanlara ve bu arada turistik otellere ya
pılan yatırımın konut kredisi ile doğrudan doğruya 
bir ilgisi yoktur. Yukarda belirtildiği üzere yatırım
lar yanında, konut kredisi verilmesi konusundaki ça
lışmalar yürütülmektedir. Halen iştirakçilerden ve 
emeklilerden kaç tanesinin konut sahibi ve kaç tane
sinin krida olduğu hakkında şimdiye kadar herhan
gi bir araştırma yapılmamıştır. 

6. Emekli Sandığının sahibolduğu turistik tesis
lerden yıllar itibariyle elde ettiği gelir oranı aşağıda 
gösterilmiştir. 

1969 1970 1971 1972 1973 

% 1,07 2,08 3,38 5,84 6,10 
% 3,39 3,46 5,52 6,56 6,72 

yılı sonu itibariyle 106 514 651 liradır. 
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Bu otel 1966 ve 
1968 yılında 
1969 yılında 
1970 yılında 
1971 yılında 
1972 yılında 
1973 yılında 

1967 yıllarında zarar etmiî 
534 510 

1 236 693 
2 874 636 
1 976 485 
4 025 711 
6 434 725 

h 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 

Toplam 17 082 760 lira 
kâr sağlamıştır. 

(1974 yılında takriben 4 750 000 lira daha kâr 
sağlayacağı tahmin edilmektedir.) 

7. Normal koşullar altında Sandığa intikal eden 
emeklilik dilekleri en geç on gün içinde sonuçlandı
rılmaktadır. Aylık bağlama işlemlerinin geciktiği yo
lundaki şikâyetlerin büyük bir kısmı, Sandığın so
rumlu tutulamayacağı nedenlerden ileri gelmektedir. 

Emeklilik dileklerinin Sandığa intikalinden önce 
ilgilinin bağlı bulunduğu kurum tarafından yapıla
cak çeşitli işlemler vardır. Emeklilik için onay alın
ması, hizmet cetvelinin hazırlanması, diğer lüzum
lu belgelerin tamamlanması kurumlarca yapılması ge
reken işlemlerdir. Bu işlemlerin tamamlanarak dos
yanın Sandığa intikal ettirilmesi belirli bir süre al
makta, emekliye ayrılmak üzere müracaat eden ilgi
li, bu süreyi de Sandıkta geçmiş gibi kabul etmekte
dir. Halbuki çoğu kez görüldüğü gibi, kurumlarca 
dosyanın tamamlanıp Sandığa intikal etmesi gecik
mekte veya dosyada eksiklik bulunmakta ve aylık 
bağlama işlemine geçmeden, kurumlarla yazışma ya
pılması gerekmektedir. 

Gecikme şikâyetlerinin bir bölümü de hizmet bir
leştirilmesi nedeniyle diğer sosyal güvenlik kurumla-
riyle yazışma zorunluluğunlan ileri gelmektedir. Bağ
lanacak aylığın tutarının hesabında dikkate alınmak 
üzere ilginin diğer sosyal güvenlik kurumlarında ge
çen hizmetlerinin saptanması için yazışma yapılmak
ta, bu da bir zaman almaktadır. 

Vakit vakit çıkarılan genelgelerle, emeklilik dilek
leriyle ilgili evrakın geciktirilmeden ve eksiksiz ola
rak gönderilmesi hususunda kurumlar uyarılmakta, 
gerek kurumlarla gerek diğer sosyal güvenlik kurum-
lariyle yapılan yazışmaların çabuklaştırılması için 
azamî gayret sarfedilmektedir. 

8. Beşinci soru cevaplandırılırken değinildiği gi
bi, turistik otellere yapılan yatırımlar Yasalarla San
dığa verilen yükümlülüklerin gereğidir. Bu yatırım
lar, mevcut yasaların, Sandığa iştirakçileri için ön
gördüğü sosyal güvenlik haklarının karşılanmasından 

arta kalan varlığın değerlendirilmesi ve nemasından 
ileride iştirakçilerin yararlanması için yapılan yatı
rımlardır. Bu yatırımlar yoluyle elde edilen gelirler
le, Sandıktan aylık alanlara yeni sosyal güvenlik 
hakları tanımak olanağı elde edilmektedir. Nitekim, 
emekli, dul ve yetimlere, iki yıl öncesine kadar yok
sun bulundukları karşılıksız sağlık yardımı hakkı ta
nınmış, " yukarda belirtildiği gibi, konut kredisi açıl
ması için çalışmalara girilmiştir. 

Bütün bunlar turistik otellerle birlikte diğer alan
lara yapılan yatırımların sağladığı olanaklarla karşı
lanmaktadır. 

9. tştirkçilerle Sandıktan aylık alan emekli, dul 
ve yetimlerin dert ve dilekleri, gerek yayın organla
rından yayınlanan yazılar, okuyucu mektupları, ha
ber ve röportajlar, gerekse doğrudan doğruya San
dığa gönderilen ve sayıları bir hayli kabarık olan 
mektuplar ve şahsî müracaatlar yoluyle yakından iz
lenmekte ve gerekli tedbirler alınmakta olduğundan 
ayrıca bir anket yapılmasına ihtiyaç duyulmamakta
dır. 

Bilgilerine arz olunur. 
Bedri Gürsoy 

Maliye Bakanı 

10. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, «Ay
dınlık» dergisinde yayılanan bildiride adı geçen kişi
lere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Mehmet Özgüneş'in yazılı cevabı (71377) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini rica 
ederim. 

3 . 2 . 1975 
îeçl Milletvekili 

ibrahim Göktepe 

«Aydınlık» adlı Kızıl yıldızlı ve komünist tema-
yüllü dergi hakkında Güvenlik Kuvvetlerince yapı
lan kanunî işlemi protesto iddiasıyle, aynı derginin 
21 Ocak 1975 tarihli nüshasında yayınlanan siyasî 
ve ideolojik bildiride bazı memur, öğretmen ve 

spikerlerin de adı geçmektedir. 
1. Bunlar hangi kuruluşlarda görevlidir? 
2. Bu devlet memurları, görev yapan Devlet 

Güvenlik Kuvvetlerini böyle bir komünist manifes
to ile protesto etme yetkisini nereden almaktadır
lar? 

3. Bu bildiriye imza koyan memurlar hakkında 
bir işlem yapılmış mıdır? Yapılması düşünülmekte 
midir? 
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T. C. 
Devlet Bakanlığı 11 . 3 . 1975 
Sayı : 7.03/1529 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 12 . 2 . 1975 gün ve Kanun
lar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı: 77-328/850 
sayılı yazısı. 

tçel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe'nin 
3 . 2 . 1975 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı ili
şiktir. 

Arz ederim. 
Mehmet Özgüneş 

Devlet Bakanı 
tçel Milletvekili Sayın İbrahim Göktepe'nin 

3 . 2 . 1975 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı. 
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığının 11 Mart 1975 

gün ve Bakanlık Müşavirliği : 031 - 2 - 84 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlığın 11 . 3 . 1975 gün ve Kanunlar 
ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı : 77-328/1319 
sayılı yazısı. 

Aydınlık Dergisinin 21 Ocak 1975 tarihli nüsha
sında «Aydınlık Dergisine yapılan baskıları protesto 
ediyoruz» başlıklı yazıda yirmibeş öğretmenin adı bu
lunduğu, dergi hakkında adlî takibata geçilmiş oldu
ğu ve takibatın sonucuna göre ilgililer hakkında ge
rekli idarî ve inzibatî işlemler yapılacağı «İlgi : a» 
yazıda anlaşılmaktadır. 

Başbakanlığın «İlgi : b» deki yazısından anlaşıl
dığınla. göre: 

Başbakanlığın 5 . 3 . 1975 gün ve 1204 sayılı ya
zısı ile TRT Genel Müdürlüğünden konu ile ilgili 
bilgi istenilmiştir. 

Cevap alınınca ayrıca arz edilecektir. 
Mehmet Özgüneş 

Devlet Bakanı 

11. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İzmir - İstanbul seferini yapan F-28 Bursa 
yolcu uçağının düşme sebepleri ve sonuçlarına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbeki'n ya
zılı cevabı (7/378) 

3 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerini saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

i Soru : 
1. İzmir - İstanbul seferini yapan F-28 Bursa 

yolcu uçağı 30 . 1 . 1975 Perşembe günü, elektrik 
I kesilme nedeniyle Yeşilköy Havaalanına inememiş ve 

düşmüştür. Kule cihaz ve sistemleri için hemen dev
reye sokulacak emergency motor yok mudur? Var
sa kule altında mı, uzakça bir yerde mi? Neden dev-

I reye verilmedi? Nöbetçi ekip ve teknisyen var mıy
dı? Varsa (İCAO Ek - 14 göre) 15 saniye içinde ne-

I den devreye verilmedi? 
2. Elektrik kesilmesi halinde devreye girmesi ge-

I reken elektrik üreticilerinin çalışıp çalışmadıklarına 
I ait kontrol en son ne zaman yapılmıştır? Buna ait 
I tutanak var mıdır? Yedek cihazlar gerekli sürede 

devreye verilseydi Bursa uçağı pass geçtikten sonra 
I tekrar yapacağı ikinci bir alçalma devresinde sistem

ler normal çalışır mıydı? 
I 3. İ.E.T.T İdaresinin elektrik kesileceğini önce-
I den Yeşilköy Hava Meydanı yetkililerine haber ver-
I dikleri doğru mudur? Kaç dakika önce kime haber 
I verilmiştir? Yetkili ne yapmıştır? Yeşilköy pistinin 
I ördeklerle aydınlatılması mümkün mü idi? Şimdiye 
I kadar böyle bir aydınlatma yapılmış mıdır? Bu şekil 
I beynelmilel kurallara uygun mudur? 
I 4. Uçak pass geçtikten sonra kule ile irtibatının 

herhangi bir şekilde kesilmesi halinde, pilot ilk al
dığı talimata göre alçalma yapamaz mı? 

5. Arama - Kurtarma Yönetmeliğine göre ya-
I pılan işlemler nelerdir? Uçak pass geçtikten sonra 
I muhabere aranmasına kaç dakika sonra başlanmış, şüphe 
I hali ne zaman ilân edilmiştir? Bilhassa önemli olan 
I ilk 5 dakikadan sonra arama - kurtarma çalışması 
I nasıl yapılmıştır? 
I 6. Üyesi olduğumuz beynelmilel sivil havacılık 
I organizasyonunun isteklerini yerine getirmekle yü-
I kümlü olmamıza rağmen arama - kurtarma faaliyeti 

üzerinde Yeşilköy ve diğer meydanlarımızda ne gibi 
j tedbirler alınmıştır? Her meydan için göreve hazır 
I araç ve gereçler nelerdir. Kaç personel görevlidir? 
I Bursa yolcu uçağının kaybolduğu saatlerde arama -
I kurtarma personelinin kaçı izin, kaçı hasta, kaçı gö-
I revdeydi? 
I 7/ Türk Hava Yollarınca meydanlarda uçuş em-
I niyetinin yetersizliğini belirten ve diğer önemli öne-
I rileri ihtiva eden müracaatları olmuş mudur? 01-
I muşsa hangi tarihtedir, ne işlem görmüştür? 
1 8. Bugünkü şartlarda Türk Hava Yolları Kuru-
I luş Kanununa ve beynelmilel şartlara göre ne gibi 
I tedbirler alınacaktır? Ne kadar sürede beynelmilel 
I şartlara uymamız mümkündür? 
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T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 6 . 3 . 1975 

Hava Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü 

HUGM : T-14. B/HTK-565-3160 

Konu : Sayın Mehmet Emin Sungur'un 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 2 . 1975 gün ve 7/378-1875/16423 sa
yılı yazınız. 

TK-35 sayılı İzmir - İstanbul seferini yaparken 
30 . 1 . 1975 günü denize düşerek parçalanan THY' 
nin F-28 tipi uçak kazası ile ilgili olarak İstanbul 
Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sungur'un 3.2.1975 
tarihli yazılı soru önergesi cevabının ilişikte sunuldu
ğunu arz ederim. 

Sabahattin Özbek 
Ulaştırma Bakanı 

Önerge - cevabı 
(İstanbul Milletvekili M. Emin Sungur'un) 

1. — Yeşilköy Hava Limanında, kontrol kulesi, 
muhabere ve Seyrüsefer cihazları için şehir ceryanı 
kesildiğinde rnanuel olarak devreye sokulacak emer
censi dizel-jeneratör grupları vardır. 

Bu motor jenatör grupu Westingtouse projesine 
göre ve ICAO standartlarına uygun inşa edilen Ye
şilköy Hava Limani genel planındaki yerinde (Ter
minalin kuzey batısında) yine teknik standartlara 
uygun bir bina içine yerleştirilmiştir. 

Bu dizel-jeneratör grupları bir adet SKODA 
(168 Kw) terminal, iki adet büyük BUDA (2x75 Kw) 
pist ve seyrüsefer yardımcıları için, ve bir adet orta 
boy MAN (50 Kw) terminal tesisleri için acil ihti
yaç olan toplam 368 Kw elektrik takatini sağlayacak 
güçte motorlardır. 

Yeşilköy Meydan Baş Müdürlüğü iki dizel ve bir 
elektrik teknisyenini her gün 24 saat santralda bulun
durmaktadır. 

30.1.1975 tarihinde F-28 Bursa uçağının düştü
ğü gün, ceryanın kesileceği, saat 17.45'de Bakırköy 
Şebekesinden Mıntıka Şefi Cahit Ersoy tarafından 
bildirilmiş ve fakat kesin bir saat verilmemiştir. Bu 
haberi alan DHMİ Elektrik Teknisyeni Kazım İb
rikti, nöbetçi dizel makinistleri ile, dizelleri saat 
17.45'de çalıştırmış ve boşta, her an devreye girecek 
şekilde hazır beklemiştir. Jeneratörler çalışır durum
da ve sıcak olduklarından şebeke ceryanı kesilir ke

silmez hemen I nolu BUDA devreye sokulmuştur. 
Sık sık tatbikat yapıldığından Jeneratörlerin yüklen
mesi çok seri yapılabilmektedir. Örneğin, Yeşilköy 
Baş Müdürlerinden Merhum Ziya Kurşunlu adı ge
çen elektrik teknisyenine, kritik bir enerji kesilmesin
de kısa sürede devreye girebilmesinden dolayı 
(10-12 Sn) yazılı teşekkür mektubu vermişti. 

Bahse konu Emercensi Jeneratör gruplarının, şe
hir ceryanı kesilmesi halinde nerelere öncelikle cer-
yan verileceği öncelik sıralarına göre planlanmış ve 
tevzi panosu üzerinde düzenlenmiştir. 

Esasen birinci önceliği haiz piste 12 saniye içinde 
ceryan verildiği teknik heyetin bulguları ile saptan
mışta'. 

2. — Dizel - Jeneratör gruplarının normal çalıştı
ğına dair 30/1/1975 tarih ve 77 sayılı durum tuta
nağı elde mevcuttur. Saat 17.45'te çalıştırılan- ve 
kontrol edilip ısıtılan Jeneratör gruplarının ceryan 
kesildiği vakit saat 18.40'ta verd'iği takat değerleri 
şu şekilde tesbit edilmiştir. 

ELEKTRİK SAYACI : 

İlk Kw : Son Kw : 

BUDA I (Saat : 1840) 9126 9139 
BUDA II » 5549 5562 
MAN » 445 446 

Emercensi dizel - jeneratör grupları hazır durum
da tutulduklarından ve başında sürekli olarak teknis
yen ve makinistler beklediğinden (10-12 sn.) zarfın
da devreye sokulup yüklenmişlerdir. Esasen Bursa 
Uçağı (2 500 m.) lik 06 pistinin henüz 550 m. lik 
kısmı (itfaiye binasının önüne gelmektedir) üzerin
de uçarken takriben pist başında sönen pist aydınlat
ma ışıklarının tekrar yandığını gerek kuleden ve ge
rekse binadan görenler vardır. Uçak iniş hızı, bu 
550 m. lik mesafe ile oranlanırsa pist ışıklarının sö
nük kaldığı süre 10-12 sn. hesabedilir. Bu bakım
dan dizel - jeneratör grupları gerekli sürede devre
ye sokulmuş bulunmaktadır. Diğer cihazların ise, ya
pılan tecrübelere göre, tekrar normal çalışmaya baş
lanması için geçen zamanlar şöyle sıralanabilir. 

VOR — 50 Saniye Bu cihazlar lâm-
ST Radyo far — 60 » balı oldükların-
a) LOC — 45 » dan devreye giri-
ILS şi tıpkı radyo ci-
b) GP — 50 » hazı gibi uza-
DME — 5 Dak. maktadır. 
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Topkapı Radyo Far — Jeneratörle müstakil ça
lıştığı için kesinti olma
mıştır. (1 Adet Lister 
15 KW jeneratör). 

ÎCuiedeki Teyp Recorder — 40 F 10 Saniye. 

Eğer F - 28 Bursa uçağı pas geçtikten sonra tek
rar iniş için ikinci bir alçalma (yaklaşma) yapabilsey
di pist ışıkları dahil radyo -. seyrüsefer kolaylıklarını 
faal halde bulabilecek idi. Uçakla kontrol üniteleri 
arasındaki muhaberenin kesilmesi halinde uygulana
cak usuller Türkiye AIP'si RAC bölümünde, ICAO 
EK - 2 EK - 10 ve DOC. 4 444'de geniş ve ayrıntılı 
olarak belirtilmiştir. 

3. — Yeşilköy Hava Limanına ceryanın kesileceği 
saat 17.45'te Bakırköy şebekesinden Mıntıka Şefi Ca
hit Ersoy tarafından Hava Limanı elektrik teknisyeni 
Kâzım tbrikci'ye bildirilmiştir. Ve fakat kafi bir saat 
verilmemiştir. Evvelâ ceryanın 18.15'te kesileceği bil
dirilmiş isede sonradan ikinci bir telefon haberi ile 
Mıntıka Şefi Cahit Ersoy yine elektrik teknisyeni 
Kâzım İbrikci'ye kesilmenin 18.40'a tehir edildiğini 
bildirmiştir. 

Bu ceryan kesinti haberini saat 17.45'te alan mey
dan yetkili elektrik teknisyeni Kâzım tbrikçi nöbetçi 
iki dizel makinisti ile birlikte emercensi dizel - jene
ratör gruplarını boşta çalıştırarak grupları hazır du
ruma getirmişlerdir. Durumdan nöbetçi Meydan Mü
dürü Sami Telseren, Teknik Müdür Cahit Özcan ha
berdar edilmiştir. Bu haber üzerine Teknik Müdür 
Cahit Özcan, alınan tedbirleri sorumlu Teknisyen Kâ
zım İbrikci'den sormuştur; Kâzım îbrikci ilgili servis
lere haber verdiğini, dizelleri çalıştırarak hazır vazi
yette tuttuğunu bildirmiştir. 

Bir uçuş pistinin ördeklerle aydınlatma şekli 
fevkalâde hallerde uygulanan bilhassa pervaneli 
uçaklar devrinden kalma ilkel bir usuldür. Bugün 
jeneratör guruplarının arıza yapması ihtimaline kar
şı veya jeneratör gurubu olmayan meydanlarda ge
reğinde kullanılmak üzere ördekler bulundurulmak
tadır. Pek nadir olmakla beraber geçmişte pervaneli 
uçaklar devrinde bazı meydanlarımızda ördeklerin 
kullanıldığı vâki olmuştur. Bu usul uluslararası nor
mal kurallar içinde değil, bilhassa fevkalâde haile
de birçok memleketlerde yedek bir emercensi ted
bir olarak kullanılmaktadır. 

4. Uçak pas geçtikten sonra pilotun ne yapa
cağı Yeşilköy 06 uçuş pistine iniş için DHMİ Ge
nel Müdürlüğünün hazırladığı ve bütün dünyaya 
yayınlamış olduğu AIP (Havacılık Bilgileri El Ki

tabı) da gösterilmiştir. Nitekim Türkiye AlP'sinin 
ekini teşkil eden LTBA-IAL/A2 No: lu Yeşilköy 
Hava Limanı ILS 1 alçalma planında pas geçme 
halinde «0560 istikametinde 3 500 Ft tırmanılması 
ve Topkapı NDB'si çevresinde 20 Mil içerisinde 
kalınması veya ATC (Hava Trafik Kontrol Mer
kezi) tarafından verilen talimata göre hareket edil
mesi zorunluğu vardır. 

Pilotun ilk aldığı talimat 06 pistine iniş talimatı
dır. Her zaman vuku bulabilecek pas geçme halinde 
AlP'de belirtildiği veçhile hareket edilmesi gerek
mektedir. 

5. F-28 Bursa uçağına ILS (Aletle iniş sistemi) yak
laşması verildiğinde uçak normal yaklaşmasını yap
mıştır ve kendisine altimetre, iniş pisti durumu, rüz
gar gibi bilgiler verilmiştir. Uçak ILS kursu üze
rinde 2 000 feet irtifaı geçerken kule frekansı 
118,1 ile temas etmesi bildirilmiş ve uçak kule ile 
temas etmiştir. Bir müddet sonra pist ışıklarının 
sönmesi dolayısıyle TK-345 pas geçmiş ve soldan 
meydan turuna ve bilahare rüzgar altına girmiştir. 
pist başında kalkışa hazır PA 2 numaralı uçak 
vardı; TK - 345'e eğer pozisyonu müsait ise pist 
başındaki uçağın kaldırıp kaldırılamayacağı sorul
du. TK - 345 kaldırabilirsiniz diye cevap verdi. 
PA - 2'ye acele kalkış müsaadesi verildi. Bu andan 
sonra bütün frekanslarda aranmasına rağmen 
TK - 345 ile temas kurulamamıştır. Arama kurtarma 
için FIC, Askerî meydan ve THY dispeçerliğine 
meydan müdürlüğüne ve havadaki uçaklara bilgi 
verilerek arama kurtarma işlemlerine geçilmiştir. 

6. ~ Arama kurtarma hizmetinin belli bölümleri
nin hangi devlet kuruluşlarınca nasıl yürütüleceği 
Ulaştırma Bakanlığınca 20 Kasım 1959 tarihinde 
SHD: S-22 sayı ile çıkarılıp 1 Mart 1957 tarih ve 
SHD: S. 22 sayılı talimatın yerini alan «Hava ge
milerinin tehlike ve kaza vukuunda arama ve kur
tarma hizmetlerinin nasıl yapılacağını gösterir Ta
limat» ile belirlenmiştir. Buna göre Ulaştırma Ba
kanlığı HUGM ve DHMİ; Millî Savunma Bakan
lığı (Deniz, Kara ve Hava K. K.) ve Jandarma Ge-. 
nel Komutanlığı arama kurtarma işlerini müşterek 
yürütmektedir. 

Uçakla son muhaberenin yapıldığı saat 18.39'dan 
sonra saat 18.43 L.'de yapılan çağrıya cevap alına-
madığıdan ilgili ATC üniteleri derhal muhabere 
aramasına başlamışlar ve talimata yazılı husushn 
zamanında uygulamışlardır, 
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7. THY tarafından uçuş emniyet sistem ve 
teçhizatı ile ilgili olarak muhtelif zamanlarda çeşit
li talepler yapılmış olup Bakanlığımız, DHMİ ve 
THY yetkilileri arasında yapılan çalışmalar sonun
da ihtiyaçlar protokole bağlanmış ve proje haline 
getirilerek yatırım programlarına ithali ve uygula
maya konulması sağlanmıştır. Diğer taraftan THY 
jetleşme projelerinin uygulanmasına geçilmeden ön
ce hava limanı ve meydanlarımızla seyrüsefer cihaz ve 
sistemlerimizin durumları THY'ca nazarı itibare 
alınmıştır. 

8. Konunun yalnız THY problemi olarak ele 
alınmasının sakıncaları gözönünde bulundurularak si
vil havacılık sektörünün reorganizasyonu ve tüm prob
lemlerinin halli yolunda Bakanlığımızca çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Bu meyanda gerek altyapı ve gerekse personel 
ve eğitim yönünden sivil havacılık sektörünün bü
tün ihtiyaçlarının 10 yıllık bir perspektif içerisinde 
bir master plana bağlanması, hava ulaştırması siste
minin ülkemiz çapında daha yaygın hale getirilme
si, sektöre gerekli eğitilmiş adam gücünü sağlayacak 
sivil havacılık enstitüsünün kurulması, reorganizas-
yon ve mevzuat yönünden mevcut olan boşlukların 
doldurulması yolunda yoğun çalışmalar yapılmakta
dır. Ayrıca bilhassa güvenlik yönünden büyük sa
kıncalar arz eden ve gerekli personel temin edileme
diği için yapılmayan 6382 sayılı Kanunla verilmiş 
bazı görevleri de yapacak şekilde Bakanlığımıza ge
rekli imkânların sağlanması için çalışmalar yapıl
maktadır. 

Bu günkü durumun en büyük nedenlerinden bi
risini de millî hava yolumuzun filosunun süratle ge
liştirilebilmesine karşılık altyapının arzu eden hızla 
geliştirilememiş olması teşkil etmektedir. Ülkemizde 
hava ulaştırma sektörü altyapısının yapımı Bayın
dırlık Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Bakanlığımız, Bayındırlık Bakanlı
ğı ile yakın bir işbirliği ve koordinasyon anlayışı 
ile uygulamanın hızlandırılmasına çalışmakta ise de 
bu konuda yeterli bir düzeye erişildiğinin söylen
mesi mümkün değildir. Yalnız ulaştırma sektörü 
yatırımlarından sorumlu DLH Genel Müdürlüğü
nün Ulaştırma Bakanlığı bünyesine alınmasında bü
yük yarar görülmektedri. 

20 . 2 . 1975 
12. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, İçel' 

in, Erdemli İlçesi Lisesinin Türkçe öğretmenine iliş
kin sorusu ve Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı 
Safa Reisoğlu'nun yazdı cevabı. (7/381) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Birden çok bakanlığı ilgilendirmesi nedeniyle 

Başbakanlıktan aşağıdaki yazılı sorumun cevaplan
dırılmasına delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

îçel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : 
İçel'in Erdemli İlçesindeki Türkçe Öğretmeni 

Âdil Yılmaz'ın liseye atanmasından bu yana öğret
menlikten çok genç dimağları militan güç olarak 
yetiştirme amacıyle bir komando öğreticisi gibi ha
reket ettiğinden, Erdemli ilçesinde yayımlanan Hi
lâl Dergisini yönettiğinden, 

Lisedeki diğer öğretmenlerle milliyetçilik konu
sunda sürekli tartışma ve olaylar çıkardığıdan, 

Liseye Türkiye'de ancak beşyüz civarında satış 
yapabilen ve kışkırtıcı, genç insanları istismar edici 
yayımlarıyle tanınan Ortadoğu Gazetesini, liseye her-
güıı getirip öğrencilere (bundan başka okunacak 
gazete yoktur. Elinizde başka gazete görürsem elim
den zor kürtünüsünüz) şeklinde sözler söylediniği, 

Son olarak okulda tartıştığı matematik Öğretme
ni Saim Ergin'i yakınlarına dövdürerek on yedi gün
lük rapor alma durumuna, düşürdüğünü, 

Biliyor musunuz? Biliniyorsa, Millî Eğitim Ba
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı; öğretmenlikle ilgisi ol
mayan, eğitim ve öğretim yerine yasa dışı davranış
ları açık ve seçik ortada bulunan Adil Yılmaz hak
kında ne gibi işlemler yapmışlardır, tutum ve davra
nışları sadece Erdemli ilçesi değil, İçel il sınırları 
içerisinde konuşula gelen Adil Yılmaz bu yerde millî 
eğitim toplumu içerisindeki görevine daha ne kadar 
devam edecektir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 14.4.1975 
Bakanlık Müşavirliği 

Bölüm : Parlamento - İrtibat 
Sayı: 031/2-93 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12.2.1975 tarih ve 7/381-1879/16459 sa
yılı yazınız. 

İçel Milletçekili Sayın Oral Mavioğlu'nun, İçel 
Erdemli Lisesi Türkçe öğretmeni hakkında vermiş 
olduğu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ekte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
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içel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu'nun, İçel 
Erdemli Lisesi Türkçe öğretmeni hakkında ver
miş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin ceva

bımız 
İçel - Erdemli Lisesi Türkçe Öğretmeni Adil 

Yılmaz hakkında soruşturma yapmak üzere bir ba
kanlık müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma so
nucuna göre işlem yapılacaktır. 

Silgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

13. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ay
dın'in Nazilli ilçesi Kaymakamına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı 
(7/382) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın sayın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık et
menizi saygiyle rica ederim. 

5.2.1975 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

1. Aydın İline bağlı Nazilli Kaymakamının, resmî 
görev yerinde ve mesai saatleri içinde, özel ilişkiler 
kurduğu birtakım kimselerle «meşgul» olduğu, bu 
yüzden vatandaşların işlerini izleme ve yürütmede 
güçlüklerle karşılaştıkları doğru mudur? 

2. Adı geçen kaymakamın ilçede herkesçe ma
lum kişiliklere sahip bazı eğlence yerleri ve kumar
hane sahipleriyle içli - dışlı olduğu, bu hareketleri
nin halk tarafından yadırgandığı, Devlet otorite-
siyle bağdaşmayan bu ilişkiler yüzünden, resmî kamu 
görevlerinin gereği gibi işletilemediği söylentileri 
gerçek midir? 

3. Adı geçen kaymakam, bu ilçede göreve baş
ladığı tarihten bu yana kaç köye gitmiş ve halkın 
sorunlarını çözümlemek için ne gibi çabalarda bu
lunmuştur? 

4. Adı geçen kaymakam, öğretmen okulunda
ki muavinlik görevi sona erdiği için Devlet lojman
larından ayrılması gereken bir öğretmeni lojmandan 
çıkmamaya teşvik etmiş ve yasaları uygulamaya ça
lışan eğitim idarecilerini tehdit sadedinde davranış
larında bulunmuş mudur? 

5. Kaymakamın bu ilçedeki hizmet süresi dol
muş ve başka bir göreve nakli zamanı gelmiş mi
dir? 

T. C, 
İçişleri Bakanlığı 4 . 3 . 1975 

Öz. İş. Gn. Md. 

Şb. Md. : Değ. ve Atama 731/3359 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 12.2.1975 tarih ve Kanunlar Müdürlü

ğü : 7/382-1880/16460 sayılı yazı. 
12.2.1975 tarihli soru önergesindeki konular 

Bakanlığımız Teftiş Kurulunca bir Mülkiye müfet
tişine incelettirilmektedir. 

İşlem sonucundan ayrıca bilgi verilecektir. 
Arz ederim. 

Mukadder Öztekin 
İçişleri Bakanı 

14. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ay-
dın'ın, Germencik ilçesi Jandarma Birlik Komutanı
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Özte
kin'in yazılı cevabı. (7/383) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların sayın İçişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık et
menizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın Milletvekili 

M. Şükrü Koç 

Aydın İli Germencik ilçesine bağlı Hıdırbeyli 
kasabası, Belediye Başkanının teşvikleriyle, ilçe jan
darma birlik komutanlığı yapan Nurettin adındaki 
bir çavuşun, kasaba halkını zaman zaman karakola 
çekip dayak attığı, Belediye Başkanının kendisine 
muhalif olan vatandaşları bu yolla sindirme çaba
larına adı geçen çavuşun alet olduğu, sabaha kadar 
karakolda dayak yiyen ve durumu doktor raporu ile 
tevsik edenleri çağırıp, üst makamlara şikâyet edil
diği takdirde aynı muamelenin daha da sert biçim
de tekrarlanacağı tehditlerini savurduğu söylenmek
tedir. Bu husustaki olaylar valilik makamına yansı
tıldığı, ilgili Jandarma Alay Komutanına aksettiril-
diği, fakat, yaratılmak istenen korku havası içinde, 
dayak yiyenlerin kaza mercilerine başvurmaktan çe
kindikleri belirtilmektedir. 

1. Bu olaylar Bakanlığınıza intikal etmiş mi
dir? 

2. İntikal etmişse adı geçenler hakkında her
hangi bir işlem yapılmış mıdır? 

3. Jandarma çavuşunun, halka «Beni buradan 
kimse oynatamaz, ben kanun, demokrasi, insan hak-
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lan gibi boş lâflara aldırmam» dediği doğru mu
dur? 

4. Yasaları uygulamakla sorumlu ve yükümlü 
olan mahallî mülkî makamların bu olaylar karşısın
da tepkisiz ve harektesiz kalmalarının nedeni Ba
kanlığınızca tespit edilmiş midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 4 . 3 . 1975 

İSTH: 7503-11-75/Em. ve Asyş. Ş. 1. Ks. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Millet Meclisi Başkanlığının 12 Şubat 1975 
gün ve 7/383 -1881/16561 sayılı yazısı. 

Aydın Milletvekili Sayın M. Şükrü Koç tarafın
dan Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri sü
rülen hususları incelemiş ve sonucu aşağıda belirtil
miştir. 

1. Aydın İli Germencik İlçe Jandarma Birlik 
Komutan Vekili J. Assubay Başçavuş Nurettin Va
rol görevde bulunduğu 3 yıl içinde dövmekten hak
kında iki defa şikâyet olmuştur. 

a) Hayvan hırsızlığından sanık Mehmet Çula' 
nın Assubay Nurettin Varol tarafından dövüldüğü
nü şikâyet ettiği, Germencik C. Savcılığının yaptığı 
tahkikat sonucunda 26 . 11 . 1974 gün ve 1974/234 
sayılı takipsizlik kararının verildiği; 

Aynı şikâyet konusunda yapılan idarî tahkikat 
sonunda da dövülme iddiasının sübut bulmadığı; 

b) Orhan Durak, tarafından yapılan şikâyet üze
rine de Germencik C. Savcılığınca 22.1.1975 gün 
ve 1974/183 sayılı takipsizlik kararının verildiği, bu 
konuda yapılan idarî tahkikat sonunda iddianın sü
but bulmadığı; 

2. Assubay Başçavuş Nurettin Varol'un «Beni 
buradan kimse atamaz, ben kanun, demokrasi, insan 
hakları gibi boş lâflara aldırmam» şeklinde konuş
malar yaptığı yolundaki iddianın gerçeğe uygun ol
madığı mahallinden alman bilgilerden anlaşılmıştır. 
Konu ayrıca Mülkiye müfettişlerine de incelettirile
cektir. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

İçişleri Bakanı 

15. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllâtif Ensa-
rioğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/386) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıda 8 madde olarak arz olunan sorumun 
Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Diyarbakır Miletvekili 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

1. TCDD. Genel Müdürü Zühtü Oral ve Ge
nel Sekreteri Fahir Bilce'nin 29.11.1974 gün ve 
2-17-1399 sayılı, Başbakanlık müsaadesiyle 7.12.1974 
günlü, Avrupa Demiryollar Birliğinin (UİC) Paris' 
te yapılacak Genel Kurul toplantısına katılmak ve 
gene Paris'te M.E.T.E. (Material de traction Elek-
tric) ile dizel makinelerinin elektrik aksamı imal 
eden fabrika ile temaslarda bulunmak üzere 
7 . 12 . 1974 günü uçakla Paris'e gidip 14 . 12 . 1974 
günü uçakla Ankara'ya avdet etmişler midir? 

2. Adı geçenler bu devre zarfında 11.12.1974' 
te Paris'ten Londra'ya giderek 13.12. 1974 günü tek
rar Paris'e avdet ile işbu iki günü, TCDD Yöne
tim Kurulu, Bakanlığınız ve Başbakanlık onayı dı
şında Londra'da geçirmişler midir? 

3. Adı geçenler bu iki günü Londra'da geçir
diklerini harcırah modellerinde göstermişler midir? 

4. Londra'da TCDD Genel Müdürü Zühtü 
Oral'ın oğlu Haşim Oral, Zühtü Oral'm yeğeni Mil
letvekili Hüdai Oral'm oğlu ve keza Zühtü Oral'm 
yakın arkadaşı olduğu söylenen ve Zühtü Oral'ın 
delaletiyle TCDD Genel Müdür Yardımcılığına ge
tirilen Hamdi Tahıllıoğlu'nun oğulları I^ondra'da 
tahsilde midirler? 

5. Müsaade ve görev dışı yapılan bu iki günlük 
turistik Londra seyahati için harcırah ödenmesi ve 
alınması sebebiyle görevi kötüye kullandıklarından 
ötürü Zühtü Oral ve Fahir Bilce hakkında kanunî 
mukteza tayinine gidilecek midir? 

6. Avrupa Demiryollar Birliğinin her sene yap
tığı toplantıya seneler senesi gelmiş geçmiş umum 
müdürler ve hatta çok defa hiçbir demiryolcu ka
tılmadığı halde Almanca ve Fransızca dillerinden 
hiçbirini bilmeyen Zühtü Oral'ın katılma nedeni 

I denir? 
j 7. TCDD Genel Sekreteri Fahir Bilce'nin bu 
i seyahatte ne gibi bir görev ifa ettiğinin açıklanma-
I sini, 
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8. TCDD Genel Müdürü Zühtü Oral ve onun 
tayininden sonra TCDD Genel Müdür Yardımcılı
ğına tayin edilen Genel Müdür Yardımcısı Haşim 
Akduman ve Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Ta-
hıllıoğlu'nun bu görevlere atanmaları tarihleri ile 
önergemiz tarihine kadar geçen zaman zarfında yurt 
içi ve yurt dışı seyahatleri ile kullandıkları vasıta
ların neler olduğunun ve aldıkları harcırahların ay
rı ayrı bildirilmesiyle bu seyahatlerin tarafınızdan 
müspet karşılanıp karşılanmadığının? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 6 . 3 . 1975 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

TKB : 34-15/975/201 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.2.1975 gün ve 7/386/1887/16470 sayılı 
emirleri. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Abdüllâtif Ensarioğ-
lu tarafından Bakanlığımıza yöneltilen TCDD İşlet
mesi Genel Müdürüne ilişkin 4 . 2 . 1975 tarihli yazılı 
soru önergesinde yer alan hususlarla alâkalı cevabı
mızın ekte takdim kılındığını arz ederim. 

Prof. Dr. Sabahattin Özbek 
Ulaştırma Bakanı 

Soru : 1. — TCDD Genel Müdürü Zühtü Oral ve 
Genel Sekreteri Fahir Bilce'nin 29.11.1974 gün ve 
2-17/1399 sayıh Başbakanlık müsaadesiyle 7.12.1974 
günlü, Avrupa Demiryollar Birliğinin (UIC) Paris'te 
yapılacak Genel Kurul toplantısına katılmak ve ge
ne Paris'te M. E. T. E. (Material de traction Elec
tric) ile Dizel makinelerinin elektrik aksamı imal eden 
fabrika ile temaslarda bulunmak üzere 7.12.1974 
günü uçakla Paris'e gidip 14.12. 1974 günü gene 
uçakla Ankara'ya avdet etmişler midir? 

Cevap : 1. — Uluslararası Demiryolları Birliği 
(UlC)'nin İdare Komitesi toplantısı ile 33 ncü Genel 
Kurul toplantısına katılmak üzere TCDD İşletmesi 
Genel Müdürü Zühtü Oral ve İdarî İşler Dairesi Baş
kanı (Genel Sekreter) Fahir Bilce'nin, yol dahil 8 gün 
süre ile Fransa'ya gitmeleri Başbakanlığın 27.11.1974 
gün ve 3-17/1399 sayılı yazılarıyle uygun görülmüş
tür. 

Adı geçenlerin bu seyahat için 7.12.1974 tari
hinde Ankara'dan uçak ile Paris'e hareket edip 
14. 12. 1974 tarihinde de yine uçak ile Paris'ten An
kara'ya döndükleri ilgililerce tanzim olunan yolluk 
beyannamelerinde kayıtlı bulunmaktadır. 

Soru : 2. — Adı geçenler bu devre zarfında 
11 . 12. 1974'de Paris'ten Londra'ya giderek 13.12.1974 
günü tekrar Paris'e avdet ile işbu iki günü, TCDD 
Yönetim Kurulu, Bakanlığınız ve Başbakanlık onayı 
dışında Londra'da geçirmişler midir? 

Soru : 3. — Adı geçenler bu iki günü Londra'da 
geçirdiklerini harcırah modellerinde göstermişler mi
dir? 

Cevap : 2,3. — Yolluk beyannamelerinde göste
rilmemiş olmasına rağmen ilgililerin İngiltere De
miryolu İşletmesini de tetkik etmek üzere, Paris'teki 
toplantıyı müteakip (dönüşe kadar boş kalan günle
rini değerlendirmek üzere) 12.12. 1974 tarihinde Lon
dra'ya gidip 13 . 12. 1974 tarihinde tekrar Paris'e av
det ettikleri, kendilerine Bakanlığımızca yöneltilen so
ruya adı geçenlerin verdikleri yazılı cevaptan anlaşıl
mıştır. 

Soru : 4. — Londra'da TCDD Genel Müdürü 
Zühtü O rafın oğiu Haşim Oral, Zühtü Oral'ın yeğe
ni Milletvekili Hüdai Oral'ın oğlu ve keza Zühtü Oraf 
in yakın arkadaşı olduğu söylenen ve Zühtü Oral'ın 
delaletiyle TCDD Genel Müdür Yardımcılığına geti
rilen Hamdi Tahıllıoğlu'nun oğulları Londra'da tah
silde midirler? 

Cevap : 4. — TCDD Genel Müdürü Zühtü Oral 
ile Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Tahıllıoğlu'nun 
oğullarının Londra'da tahsil yaptıkları tespit olun
muştur. 

Denizli Milletvekili Sayın Hüdai Oral'ın Londra' 
da tahsil gören çocuğunun bulunup bulunmadığı Ba
kanlığımızca bilinmemektedir. 

Soru : 5. — Müsaade ve görev dışı yapılan bu 
iki günlük turistik Londra seyahati için harcırah öden
mesi ve alınması sebebiyle görevi kötüye kullandıkla
rından ötürü Zühtü Oral ve Fahir Bilce hakkında ka
nunî mukteza tayinine gidilecek midir? 

Cevap : 5. — Ortaya atılan iddialar üzerine, Ba
kanlığımızca açılmış bulunan soruşturma neticesine 
göre, gerekli işlemlerin yapılacağı tabiîdir. 

Bu konuda yürütülmekte olan tahkikat sonucu ay
rıca bildirilecektir. 

Soru : 6. — Avrupa Demiryollar Birliğinin her se
ne yaptığı toplantıya seneler senesi gelmiş geçmiş 
umum müdürler ve hatta çok defa hiçbir demiryolcu 
katılmadığı halde Almanca ve Fransızca dillerinden 
hiçbirini bilmeyen Zühtü Oral'ın katılma nedeni nedir? 

Cevap : 6. — Son beş yıllık süre esas alınmak su
retiyle yapılan inceleme sonuçlarına göre, 1968 yılın
da Genel Müdür Vedat Önsafın bir kez, 1969 - 1973 
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yılları arasında da Genel Müdür Ahmet Sarp'ın 4 kez, 
sözü edilen toplantılara iştirak ettikleri anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Diğer yabancı ülke Demiryolları İdarelerinin de 
çoğunlukla aynı toplantılara Genel Müdürlük seviye
sinde katıldıkları toplantı tutanaklarıyle sabittir. 

Soru : 7. — TCDD Genel Sekreteri Fahir Bilce' 
nin bu seyahatte ne gibi bir görev.ifa ettiğinin açık
lanmasını. ' 

Cevap : 7. — TCDD İdarî İşleri Dairesi Başka
nı (Genel Sekreter) Fahir Bilce eski yıllarda da sözü 
edilen toplantılara katıldığı için, önceden tanışma fır
satını bulduğu yabancı delegeler nezdinde temaslar 
kurup TCDD İşletmesinin, Uluslararası Demiryolları 
Birliği (UlC)'nin İdare Komitesine tekrar seçilmesini 
sağlamak ve sekreterya vazifesini görmek maksadıyle, 
Genel Müdür refakatinde bu seyahate iştirak ettiril
miştir. Nitekim, yapılan seçim sonunda TCDD'nin 
İdare Komitesine seçilmesi başarılmıştır. 

18 . 3 . 1975 O : 1 

Soru : 8. — TCDD Genel Müdürü Zühtü Oraİ vâ 
onun tayininden sonra TCDD Genel Müdür Yardınv 
alığına tayin edilen Genel Müdür Yardımcısı Haşim 
Akduman ve Genel Müdür Yardımcısı Hamdi Tahıl* 
lıoğlu'nun bu görevlere atanmaları tarihleri ile öner
gemiz tarihine kadar geçen zaman zarfında yurt içi ve 
yurt dışı seyahatleri ile kullandıkları vasıtaların ne
ler olduğunun ve aldıkları harcırahların ayrı ayrı bil
dirilmesiyle bu seyahatlerin tarafınızdan müspet kar
şılanıp karşılanmadığının. 

Cevap : 8. — TCDD Genel Müdürü Zühtü Oral, 
Genel Müdür Yardımcıları Haşim Akduman ve Ham
di Tahıllıoğlu'nun, (bu görevlere atandıkları tarihten 
soru önergesinin verildiği 4.2.1975 tarihine kadar) 
yurt dışı ve yurt içinde yaptıkları görev seyahatleri 
esnasında aldıkları yolluklar ile bu seyahatlerde kul
landıkları araçlar, ekli listelerde gösterilmiş bulunmak
tadır. 
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TCDD Genel Müdürü Zühtü Oral'ın yurt 

Seyahat nedeni 
Gidiş 
tarihi 

Dönüş 
tarihi 

Gittiği 
yer 

Yurt dışı : 
1) Dizel lokomotif imalât malzemelerinin 

zamanında şevkini sağlamak 

2) Doğu Demiryolları Nakliyat Sözleşmesine 
protokol imzalamak üzere (Hükümet temsilcisi) 

3) UIC toplantısı ile MTE firmasından satın-
alınan malzemelerin şevkini sağlamak 

Yurt içi : 
1) Ulaştırma Bakanının başkanlığında Lİ-

KAT - İŞ toplu sözleşme toplantısı 

2) 4 ncü İşletme Demiryol fabrikasında tetkik 

3) İnceleme 
4) 6 ncı îş. Md.'de işletme Müdürleri toplan

tısına iştirak ve iskenderun Liman Md.'e tetkik 

5) 3 ncü işletme Md.'de tetkik 
6) ist. TCDD Hastanesinin açılış töreninde 

bulunmak 

7) ELM ve 1 nci İşletmede tetkik 

8) 3 ve 1 nci İşletme Bölgesinde tetkik 

9) Toros konferansına iştirak ve 3 ncü İşlet
me ELMS'de tetkik 

10) Adapazarı'nda Fab. Md.'leri toplantısına 
iştirak 

11) İşletme Müdürleri toplantısına iştirak ve 
5 nci İşl.'de tetkik 

18.9.1974 29.9.1974 Paris 

26.10.1974 5.11.1974 Moskova 

7.12.1974 14.12.1974 Paris 

10.5.1974 13.5.1974 İstanbul 

6.6.1974 8.6.1974 Sivas 

13 . 6 .1974 16 . 6 .1974 Adapazarı/Derince 

20.6.1974 21.6.1974 Adana 
27.6.1974 30.6.1974 İzmir 

4.7.1974 7.7.1974 İstanbul 

7 . 8 . 1974 9 . 8 .1974 Eskişehir/İstanbul 

18 . 8 . 1974 26 . 8,1974 İzmir/İstanbul 

3 . 9 . 1974 12 . 9 .1974 İzmir/Eskişehir 

15.11. 1974 16 . 11 .1974 Adapazarı 

29.11.1974 3.12.1974 Malatya 

Yurt dışı : 

Teknik örer toplantısına katılmak 

Yurt içi : 
1) 3 ncü İşletmede tetkik (Genel Müdür ile 

birlikte) 

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Hamdi TahıUıoğlu' 

10.9.1974 2.10.1974 Helsinki 

19.8.1974 21.8.1974 İzmir 
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içi ve yurt dışı seyahatlerini gösterir liste 

Başbakanlık müsaadesi 

Seyahat 
ettiği 

vasıta 
Aldığı 
yolluk Not 

21 . 8 .1974 gün ve 1399 sa. yazı 
ile 8 gün Uçak 

22 .10 . 1974 gün ve 5598 sa. yazı ile Uçak 

27 . 11 . 1974 gün ve 1399 sa. yazı 
ile 8 gün 

6 366.08 

6 700.-

4 795.-

— Uçak 

— Oto 

— Oto 

— Uçak 
— Uçak/Tren 

— Tren 

— Oto/Tren 

— Oto/Uçak 

— Oto/Tren 

— Oto 

— Uçak 

nun yurt dışı ve yurt içi seyahatlerini gösterir listedir. 

6.9.1974 gün ve 983 sa. yazı 
ile yol dahil 8 gün Tren 

210.-

163.34 2 gece idare binasında yatıldığı için bu 
günlere ait 1/3 yevmiye kesilmiştir. 

140.- 2 gün görev yapılmıştır. 

140.-

293.40 

207.07 1 gece idare binasında yatıldığından 1/3 
yevmiye kesilmiştir. 

225.80 

570.20 1 günlük yevmiye özel çalışma yapıldığı 
beyanıyle kesilmiştir. 

573.40 1 günlük yevmiye özel iş nedeniyle ke
silmiştir. 

116.67 1 gece idare binasında yatılıp 1/3 yevmiı 
ye kesilmiştir. 

303.34 2 gece idare binasında yatılıp bu günlere 
ait 1/3 yevmiye kesilmiştir. 

8 843.79 

Oto 210.-
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Seyahat nedeni 

2) 4 ncü İşletme Fabrika Müdürlüğünde in
celeme 

3) Helsinki dönüşü ilgili teşkillerde tetkik 

4) 6 ncı İşletme Müdürlüğünde inceleme 

5) Sarıkent kaza mahallinde müsteşarla bir
likte gidiş 

Yurt dışı : 
Trans - Asya çalışma grupu toplantısı ile Ma

laya, Singapur'u kapsayan etüt gezisi 

Yurt içi : 
1) Eskişehir ve Adapazar müessese ve fabri

kalarında tetkik 
2) Sarıkent'te vukubulan tren kazasına ve 4, 

5 nci İşletme Müdürlüğü depolarında tetkik 
3) Karabük Demirçelik İşletmesinde Kreozot 

mevzuunda görüşme 

18 . 3 . 1975 O : İ 

Gidiş Dönüş Gittiği 
tarihi • tarihi yer 

5.9.1974 8.9.1974 Sivas 

2.10.1974 7.10.1974 İzmir 

21 . 10 .1974 26 . 10 . 1974 Adana 

13.12.1974 14.12.1974 Sarıkent 

TCDD Genel Müdür Yardımcısı Haşim Akduman' 

17.9.1974 2.10.1974 Bangkok 

4 . 11 .1974 5 .11 .1974 Eskişehir/Adapazarı 

13 . 12. 1974 20.12.1974 Sarıkent/Sivas/Malatya 

7.1.1974 7 . 1 . 1974 Karabük 
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Başbakanlık müsaadesi 
ettiği 

vasıta 

Oto/Uçak 

Tren 

Tren/Uçak 

Aldığı 
yolluk 

290.-

441.50 

350.-

Not 

3 gece salon serviste kalındığı için bu 
günlere ait yevmiyenin 1/3'ü kesilmiştir. 

Oto 70.-

ın yurt dışı ve yurt içi seyahatlerini gösterir listedir. 

9 . 9 . 1974 gün ve 988 sayılı yazı Uçak 2 107.16 İkamet yevmiyeleri Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı tarafından ödenmiş
tir. Yolda geçen 4 gün için yevmiye ta
hakkuk ettirilmiştir. 

Oto 

Oto 

Oto 

140.-

420.-

46.65 
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16. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, İs
tanbul Üniversitesindeki olaylara ilişkin sorusu ve 
Başbakan adına İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in 
yazılı cevabı (7/388) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarımla 
arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
ihsan Toksan 

1 — Vatan Mimarlık Mühendislik Akademisi Öğ
rencisi Kerim Yaman'ın öldürülmesini bahane eden 
anarşist solcular üniversiteyi işgal etmiş bir çok mil
liyetçi profesör, doçent asistanların kitaplarını, ev
raklarını, daktilolarını, masalarını, sandalyelerini tah
rip etmişler otomobillerini yakmışlardır. 

İlim düşmanı bu anarşistlerin, Hülagu yağmacıla
rına taş çıkartan tahripciliğine neden mani olunma
mıştır? 

2 — Üniversite tatil edildiği halde üniversiteyi ko
rumak için polis çağırmayan rektör, devlet mallarının 
zayine sebebiyet vermiş, hatta anarşist aşırı solculara 
yemek çıkarmakla, onlara yardım etmekle suç işleme
ye teşvik etmiştir. Devlet mallarının tahribine sebe
biyet veren, suça teşvik eden İstanbul Rektörü hakkın
da adli tahkikat açılması için Savcılık uyarılmış mı
dır.? 

3 — Bu tahribatı yapanlar aranmakta mıdır? Suç
lular tespit edilmiş midir? Milliyetçi öğrencilerin yurt
larına polisin yaptığı baskın gibi bunların kaldığı 
yurtlara da baskın yapılıyor mu? 

4 — İstanbul Üniversitesi tatil edildiği halde bu 
anarşistlerin üniversite içerisinde kalmasına, gecele
mesine nasıl müsaade edilir? Üniversitenin eşyaları 
kitapları bunların insafına nasıl terk edilir? 

5 — Yürüyüşte tam Lenin ağzıyle «Fabrika İşçi
nin, Toprak Köylünün» «İşçi köylü elele,> bağıran
lar hakkında adli tahkikat açılmış mıdır? 

T. C. 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı 
Daire : Gen. Güv. 

Şube : Top. Ol. (B) 

Konu : İstanbul Milletvekili İhsan 
Toksarı'nın soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 12 . 2 . 1975 

gün ve 7/388-1889/16481 sayılı yazısı, 

b) Başbakanlık makamının 20 . 2 . 1975 gün ve 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı 
77 - 458/962 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın İhsan Toksan tarafın
dan Sayın Başbakana yöneltilen ve tarafımdan cevap
landırılması uygun görülen yazılı soru önergesi ince
lenmiş sonucu aşağıda belirtilmiştir. 

1 — İstanbul Valiliğinden alınan bilgilere göre : 

a) Vatan Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 
öğrencileri arasında çıkan silâhlı çatışmada yarala
nan ve kaldırldığı hastanede ölen Kerim Yaman'ın ce
nazesinin 24 Ocak 1975 günü bir grup öğrenci tara
fından İstanbul Üniversitesinin merkez binasına ge
tirilmesi üzerine (5 000) kadar öğrencinin bu yerde 
toplandığı, bu durum karşısında toplanan Üniversite 
Yönetim Kurulunun Üniversitenin kapatılmasına ka
rar vererek, durumu bir yazı ile İstanbul Valiliğine 
bildirdiği, bu bildirme üzerine Üniversite ve ekleri
nin boşaltıldığı; 

b) Öğrenciler tarafından Üniversite bina ve ek
lerinde yapılan tahribatla ilgili olarak İstanbul C. 
Savcılığınca soruşturma açıldığı, 

C. Savcılığınca Bilirkişiye yaptırılan tespite göre, 
meydana gelen zararın 7 000 TL. olduğu, öğrenciler 
tarafından anfi ve duvarlara yazılan yazıların silinip 
boya ve badanaların yenilenmesi için de 80 000 TL. 
lik bir harcamaya ihtiyaç bulunduğunun saptanmış 
olduğu; 

c) İstanbul C. Savcılığınca yapılmakta olan so
ruşturma sonunda tahrip olayına karışanların ve so
rumlularının tespit edilebileceği; 

d) Yüdüyüş sırasında «Fabrika işçinin - Toprak 
Köylünün» şeklinde bir sloganın duyulmadığı, «İşçi 
- Gençlik - Köylü elele» şeklindeki sloganın duyul
muş olduğu, bu sloganın suç teşkil etmeyeceği düşü
nülerek, bunu söyleyenler hakkında herhangi bir iş
lem yapılmadığı; 

Öğrenilmiştir. 
2 — Olayın cereyan tarzında alınan zabıta ted

birleri yönünden ilgililerin kusurlu olup olmadığı 
mahallinde Mülkiye Müfettişlerine tetkik ve tahkik 
ettirilmektedir. Sonucuna göre kanunî gereği yapıla
caktır. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

içişleri Bakanı 

- 1 0 4 -
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17. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Anka
ra Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksekokulundaki 
olaylara ilişkin İçişleri ve Millî Eğitim Bakanlarından 
sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in ya
zılı cevabı (71389) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın içişleri ve Millî Eğitim 
Bakanı tarafından Yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı rica eder, saygılar sunarım. 5 . 2 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 

Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksekoku
lunda komandoların egemen oldukları kendilerinden 
olmayan 80 öğrenciyi okula sokmadıkları, Okul ida
resinin komandolarla birlikte hareket ettiği ve yapı
lan şikâyetleri nazara almadığı, okul kapısına konan 
görevli polislerin nöbetlerini komandolara bıraktık
ları ve kimlik kontrolünü komandoların yaptıkları 
doğru mudur? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

Daire : Güvenlik 
Şube : Sen. Fal. Der. ve Top. Ol. (B) 

Konu : istanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in soru önergesi Hk. 1 7 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 Şubat 1975 tarih ve 7/389-1892/16488 
sayılı yazınız. 

istanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından Ba
kanlığıma yöneltilen Ankara Malî Bilimler Muhase
becilik Yüksekokulundaki olaylara ilişkin, yazılı soru 
önergesinde, değinilen hususlar Ankara Valiliğine in
celettirilmiş sonucu aşağıya çıkarılmıştır; 

Ankara Malî Bilimler Muhasebecilik Yüksekoku
lunda komandoların egemen oldukları, kendilerinden 
olmayan öğrencileri okula sokmadıkları yolunda okul 
idaresi veya öğrenciler tarafından Ankara Valiliğine 
herhangi bir şikâyetin yapılmadığı; mezkûr yüksek-

(1) Bu soruyla ilgili Millî Eğitim Bakanlığının ce
vabı 4 . 3 . 1975 tarihli 51 nci Birleşim tutanak der
gisinde yayınlanmıştır. 

okulun bağlı bulunduğu t. T. t. A. Başkanlığının is
temi üzerine, söz konusu okulun giriş kapısında okul 
görevlileri tarafından yapılan kimlik kontrolünde yar
dımcı olmak üzere iki Polis Memurunun görevlendi
rildiği, bu tedbirin halen de devam etmekte oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Arz ederim. 

Mukadder Öztekin 
içişleri Bakanı 

18. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, sağ
lık hizmeti gören büro ve poliklinik işçilerinin, hiz
met zammı alan diğer personelden ayrı tutulmasına 
ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side' 
nin yazılı cevabı (7/390) 5 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Sosyal Güvenlik Bakanlığından aşağıdaki yazılı 
sorumun cevaplandırılmasına delâletinizi saygılarım
la rica ederim. 

içel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : 

Devlet memurlarına verilen iş riskine parelel ola
rak Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ve fiilen 
sağlık hizmeti gören İşçi Statüsündeki kişilere uygun 
görülen ölçülerle hizmet zammı adı altında ek bir üc
ret verilmesi 1820 sayılı genelge ile kurumun şeçitli 
hizmet müesseselerine bildirilmişti. 

Bu genelgeye uygun uygulamada yapılmıştır. 

Genelgeye göre fiilen sağlık hizmeti yaptıkları ge-
rekçesiyle hizmet zammı alanlar arasında bahçıvan
lar, çamaşırhanede çalışanlar, oda hizmeti görenler ve 
gece bekçileri de vardır. 

Hastalar ile doğrudan doğruya ilişkide bulunan 
örneğin doktorlara viziteye gelen hastaları ilk karşı-
lıyan, öncelikle onların dertlerini dinliyerek formali
teleri eksik olanlar tamamlattıran, kısacası hasta ile 
doğrudan doğruya ilişki içerisinde olan büro ve po
liklinik işçilerinin hizmet zammı alan diğer personel
den ayrı tutulmasının ve fiilen sağlık hizmeti gören bu 
işçilere hizmet zammı verilmemesinin mantıki bir ge
rekçesi var mıdır? Genelge ile hizmet zammı alan ki
şilerin yaptığı görevle, sözünü ettiğimiz işçilerin 
yaptığı görev karşılaştırılmış mıdır? Kısaca genelge 
ile kendilerine hizmet zammı verilenlerle verilmeyen
ler arasındaki ölçü isabetli midir? 
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T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

1 2 . 3 . 1 9 7 5 
Sayı : 735 

Konu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 2 . 1975 gün ve 7/390-1893/16491 sayı
lı yazınız. 

Kurumumuzla Sağlık - îş Sendikası arasında ak-
tedilen 3 ncü dönem işyeri toplu sözleşmesinin 44 
ncü maddesinde «İşçilere, iş güçlüğü, iş riski ve temi
nindeki güçlük zamlarına ilişkin 21 . 3 . 1973 tarih ve 
14483 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7/6044 sayı
lı Bakanlar Kurulu Kararının Sosyal Sigortalar Kuru
mu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümünde gösterilen 
esas ve miktarlar dahilinde hizmet tazminatı ödenir.» 
denilmektedir. 

7/6044 sayılı kararnemeye ek listenin Kurumu
muzla ilgili bölümünün 40 ncı maddesinde ise «Ya
taklı ve yataksız Sağlık tesislerimizde bilfiil sağlık 
hizmetinde çalışan yardımcı hizmetler sınıfına dahil 
personel 150 - 200 liralık hizmet zammından yararT 

lanırlar» hükmü getirilmiş bulunduğundan Sağlık 
Hizmetlerinin görülmesinde fiilen sağlık hizmeti yap
tıkları kabul edilen yardımcı hizmet sınıfına dahil per
sonelimize anılan zamlar 1670, 1632. ve 1744 sayılı 
genelgemizde belirtilen esaslar dahilinde tediye edil
miştir. 

Bu defa 9 . 8 . 1974 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan 7/8672 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
iş güçlüğü, işriski ve teminindeki güçlük zammının 
ödeme şekil ve miktarları yeni esas ve prensiplere 
bağlanmış olup, bu kararnamenin Yardımcı Hizmet
ler bölümünde münhasıran hastabakıcı, hademe, aş
çı, aşçı yardımcısı ve benzeri işçi personel zamlar
dan yararlandırılmıştır. 

Ancak, 7/6044 sayılı kararnemede belirtilen Yar
dımcı hizmetler sınıfı personel deyimi toplu sözleşme 
ile müktesep hale geldiğinden, hastabakıcı, hademe, 
aşçı ve aşçı yardımcıları dışında kalan sair yardımcı 
hizmetler sınıfı personele verilen hizmet zamlarının, 
eski miktarları (150 - 200 lira) mahfuz tutulmuştur. 

Gerek 7/6044 ve gerekse 7/8672 sayılı kararne-
melerde Sağlık Tesislerimizde görevli, Yardımcı Hiz
metler sınıfı haricinde kalan büro ve poliklinik işçi
lerinin hizmet zammından yararlandırılmaları hak

kında bir hüküm olmadığından, ilgililere hizmet zam
mının verilmesi mümkün olamamıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Sadık Side 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

19. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' 
in, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü teşkilâtı 
personeline ve uçak kazalarına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (71391) 

5 . 2 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Ulaştırma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi saygılarımla arz ederim. 

Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevilgen 

Sualler : 
1. Son 15 senedir T. H. Y. Genel Müdürlüğü teş

kilâtında görev yapan 
a) Genel Müdür. 
b) İdare Meclisi Reisi 
c) İdare Meclisi azalarının mesleklerine göre 

tasnif edilirse nasıl bir tablo elde e'dilir? 
2. Uçakların bakım onarım gibi hizmetleri ile 

meşgul olan teknik servislerle, hava meydanlarında 
çalışan, uçak üzerinde ve elektronik sahasında ihtisa
sı olan yüksek, Mühendis, Mühendis ve teknisyenle
rin adetleri senelere göre nedir? Bu konuda ki mevcut 
kadrolar nedir? Kaç kadro açığı vardır.? 

3. Halen Kadro açığı varsa bu açığın kapatılabil
mesi için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

4. Son 15 senedir vukua gelen uçak kazaları ile 
bu kazalarda hayatlarını kaybeden mürettebat ve yol
cuların adetleri nedir? 

5. Genellikle kazaların oluşu sebepleri nelerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 12 . 3 . 1975 

Hava Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
HUGM : T - 14.B/HTK - 640 - 3481 

Konu : Soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 2 . 1975 tarih ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Md. 7/391-1894/16497 sayılı yazınız. 

Manisa Milletvekili Sayın M. Gündüz Sevilgen'in 
yazılı soru önergesi cevaplarının ilişikte sunulduğunu 
arz ederim. 

Sabahattin Özbek 
Uulaştırma Bakanı 
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1. Son 15 senedir Türk Hava Yolları A. O. Genel Müdürlük görevini ifa edenlerin hizmet süreleri ve mes
leklerine göre tasnifi 

Adı Soyadı 

Ulvi' Yenal 

Enver Akoğlu 
Abdullah Parla 
Şerafettin Kırmızı 
Halit Ergün 
Şahap Metel 
Suphi Işçen (Vekâlet) 

Sami Şehbenderler 
Ağası Şen 
Hüseyin Yeğin 
Orhan Batı 
Nurettin Erguvanlı 
thsan Göksaran 
Remzi Yelman 
Ağası Şen 

Mesleği 

iktisatçı 

Em. Hv. Korg. 
Hukuk 
Hv. Kur. Alb. 
Hv. Kur. Alb. 
Em. Hv. Korg. 
Y. Müh. 

Hukuk 
Em. Hv. Kur. Alb. 
Y. Müh. 
Y. Müh. 
Y. Müh. 
Hv. Tümg. 
Em. Hv. Korg. 
Em. Hv. Kur. Alb. 

20 
11 
22 
15 
4 

30 
11 
26 
26 
23 
21 
26 

8 
10 
12 

1 
30 

t§ s 
başlama 

tarihi 

. 4 

. 3 

.11 . 

. 1 . 

. 6 . 

. 6 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 1 0 . 

. 9 . 

. 8 . 

. 1 . 

. 7 . 

. 6 . 

. 5 . 

. 9 . 

. 7 . 

1956 
1959 
1957 
1959 
1960 
1960 
1962 
1963 
1964 
1963 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1974 

22 
27 
15 
17 
30 
11 
24 
23 
21 
26 
26 

8 
10 
4 
1 

14 

İşten 
ayrılma 
tarihi 

.11 

. 5 

. 1 

. 2 

. 6 

. 4 

. 5-

. 9 

. 8 

.10 

. 1 

. 7 

. 6 

. 5 

. 9 

. 5 
Devam 

1957 
1960 
1959 
1959 
1960 
1962 
1963 
1963 
1965 
1964 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1974 

ediyor 

Hizmet 
süresi 

gün 

577 
440 
417 

32 
24 

646 
408 
120 
300 
398 
885 
527 
332 
324 
474 
618 
210 

Toplam 6 732 

1956'dan beri Türk Hava Yollarında 17 Genel Müdür hizmet etmiş, ikisi birer ay, üçü ikişer defa Genel 
Müdürlük yapmışlardır. Ortalama hizmet süresi 1 yıl 1 ay 1 gündür. Mesleklerine göre 8 Hava Subayı, 4 
Mühendis, 2 Hukukçu, 1 İktisatçı hizmet etmişlerdir. Bu sürenin ı% 54.6'sında havacılar, ı% 23.8'inde mü
hendisler, |% 15.l'inde iktisatçı ve % 6.3'ünde hukukçular Genel Müdürlük yapmışlardır. 

Ek - 2 

1. Son onbeş senedir Türk Hava Yollan A. O. İdare Meclisi Başkan ve üyelik görevini ifa edenlerin hizmet 
süreleri ve meslekleri 

Adı Soyadı 

Daniş Koper 
Dr. Osman Nebioğlu 
Enver Mersinlioğlu 
Hüsrev Gerede 
Cengiz Okaygün 

Mesleği 

Yük. Müh. 
İktisatçı 
Mühendis 
Siyasî 
Avukat 

İşe başlama 
tarihi 

27 . 3 . 1959 1 
27 . 3 . 1959 1 
27 . 3 . 1959 1 
27 . 3 . 1959 1 
27 . 3 , 1959 1 

İşten ayrılma 
• tarihi 

. 8 . 1960 

. 8 . 1960 

. 8 . 1960 

. 8 . 1960 

. 8 . 1960 

Süresi 
(Gün) 

489 
489 
489 
489 
489 

- 107 — 
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1 . 8 . 1960 - 27 . 12 . 1965 tarihleri arasında idare meclisi yerine müdürler kurulu mevcut idi 

İşe başlama İşten ayrılma Sîiresi 
Adı Soyadı Mesleği tarihi tarihi (Gün) 

Arif Demirer 

Ziya Altınoğlu 
Selâhattin Beyazıt 
Dr. Muharrem Tuncay 
Alaaddin Eriş 
Salih Vanioğlu 
Tevfik Tığlı 
Nuri Togay 
Mr. Gılbert Lee 
Kemal Aygün 
Nurettin-Ayasun 
Kemalettin Gökakın 
Muhittin Günaltay 
Feridun Cemal Erkin 
Adil Sağır oğlu 
Erhan Işıl 
Ağası Şen 
Ahmet Öztürk 
Prof. Fahri Terzioğlu 
Recai Kutan 

(Eski Bakan) 
Hukukçu 
Serbest 
İş adamı 
Tabib 
Em. Vali 
Em. Öğretmen 
Em. Öğretmen 
Em. Öğretmen 
Havacı (Boac) 
Em. Vali 
Yük. Mühendis 
Em. Orgeneral 
Maliyeci 
Em. Büyükelçi 
Avukat 
Hukuk, Maliyeci 
E. Hv. Kur. Albay 
E. Hv. Kur. Albay 
Yük. Mühendis 
Yük. Mühendis 

27 
27 
27 
31 
31 

7 
4 

15 
15 
17 
17 
17 
17 
30 
30 
2 

• 2 

2 
2 
2 

.12 

.12 

.12 

. 3 

. 3 

. 7 
8 
4 
4 . 
4 
4 
4 . 
4 . 
3 . 
3 . 
5 . 
5 . 
5 . 
5 . 
5 . 

1965 
1965 
1965 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1970 
1970 
1970 
1970 
1972 
1972 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 

31 
17 
31 
17 
15 
25 
17 
17 
2 
2 

30 
30 
2 
2 
2 

17 

. 3 

. 4 

. 3 
4 

. 4 

. 7 
4 
4 
5 
5 
3 
3 
5 
5 
5 
11 

Devam 
Devam 

. 1967 

. 1970 

. 1967 

. 1970 

. 1967 

. 1967 (Vefat) 

. 1970 

. 1970 
1974 
1974 
1972 
1972 
1974 
1974 
1974 
1974 (İstifa) 

ediyor 
ediyor, 

Devam ediyor 
Devam ediyor 

459 
1 554 

459 
1 111 

14 
18 

983 
732 

2 572 
1 110 

648 
648 

1 110 
762 
762 
195 
300 
300 
300 
300 

İdare Meclisi Başkan ve üyelik görevlerinde son onbeş yılda ( 1 . 8 . 1960 ile 27 . 12 . 1965 tarihleri arası 
hariç) 3 825 gün süre ile (10 yıl 6 ay) 25 kişi hizmet etmiş, (ikisi 14 ve 18 gün süre ile hizmet'etmişler): Or
talama kişi basma 2 yıl hizmet süresi isabet etmiştir. 

Meslek bölümlerine ayrıldığında yüzdeler ve hizmet edenler aşağıdaki tabloyu oluşturmaktadırlar. 

•P/o 

% 
:% 
1% 
•% 
% 
% 
ı% 
!% 
% 

13.3 
10.7 
15 
10.2 
6.6 
11.3 
10.4 
15.3 
3 
3.8 

5 Mühendis 
3 İktisatçı 
3 Siyaset adamı 
3 Hukukçu 
1 Tabib 
2 Mülkiyeli 
2 Öğretmen 
1 Yabancı Havacı 
2 Hava Subayı 
1 Kara Subayı 

Toplam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 226 
1 794 
2 502 
1 710 
1 111 
1 886 
1 733 
2 572 

600 
648 

Gün 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

23 kişi 16 782 Gün 
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THY A.O. UÇAK BAKIM - ONARIM PERSONELİ 

Uçak. Mak. Elektr. -
Yıllar müh. müh. Radyo Mü. 

"*•* "«3 ** "3 *~* 13 
Yıllar t â -§ §> g -s s s -§ 

2 2 5 2 2 * 2 2 * 
1961 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
25 . 2 

* 

9 
5 
6 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
6 
7 
13 
8 
9 

. 1975 9 

— 
1 
— 
— 
— 
— 
4 
4 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 

9 
6 
6 
4 
5 
5 
9 
9 
7 
7 
6 
7 
13 
8 
10 
10 

8 
9 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
13 
15 
15 
18 
25 
26 

— 
1 

— 
2 
2 
3 
1 
1 
*7 
7 
3 
2 
3 
1 
4 
6 

İstanbul Tek. Gnl. Md. Mv. 

8 
10 
8 
10 
10 
11 
9 
9 
15 
15 
16 
17 
18 
19 
29 
32 

4 
5 
5 
4 
3 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
8 
7 
8 
6 
15 

bakım ve 

— 4 
— 5 
1 6 
3 7 
3 6 
2 6 
3 8 
3 8 
1 7 
1 7 
1 7 
2 10 
1 8 
1 9 
6 12 
1 16 

onarım 
** i /3 Haf fla&ım Tefc. (6's* mukaveleli) 44 Y. 

ITrab., 1 Erz., 1 Alaz., 1 Ban,, lBur, 1 Kon, L Mal 
L Paris 

3. Kadro açığı varsa bu açığın kapatılması için 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir?. 

Ülkemiz hava yolu taşımacılığının çağ dışı tek 
noloji ve yönetim ilkelerine uygun olarak geliştiril
mesi amacıyle THY, bünyesi içinde bugüne kadar çe-

- şitli kadro, kuruluş ve teşkilât çalışmaları yapmış ve 
birçok yeniden düzenlemelere girişmiş ve uygulama
larda bulunmuştur. 

Hava yolu taşımacılığı alanında dış örgütlerle re
kabet edebilecek düzeye ulaşmak için yalnızca iyi ni
yet ve gayretin yetersiz kaldığı anlaşıldığından bilim
sel yöntem ve ilkelerin uygulanabilmesi için İstanbul 
Üniversitesi İşletme Fakültesi ile bir yıl süreli bir an
laşma yapılmıştır. Kasım 1974'te başlayan ortak çalış
malar ile, 

a) Genel kadro sınıflandırması 

18 , 3 . 1975 O : 1 

(26 . 2 . 1975) 

Elek. - Radyo Uçak - bakım 
Tek. Revizyon Tek. Toplam 

* 

3 ! 2 3 1 2 3 1 2 
S =3 "S I * "S . & B • ü 

70 
70 
69 
69 
64 
69 
70 
67 
88 
88 
116 
121 
116 
122 
116 
121 

7 
7 
8 
8 
13 
12 
13 
15 
3 
3 
22 
29 
26 
12 
16 
13 

77 
77 
77 
77 
77 
81 
83 
82 
91 
91 
138 
150 
142 
134 
132 
134 

274 
274 
216 
217 
233 
253 
281 
294 
266 
295 
279 
414 
432 
436 
452 
483 xx 

12 
12 
49 
59 
45 
29 
23 
8 
35 
6 
4 
95 
115 
35 
81 
70 

286 
286 
265 
276 
278 
282 
304 
302 
301 
301 
383 
509 
547 
471 
533 
553 

365 
363 
304 
302 
313 
339 
369 
379 
375 
404 
420 
565 
583 
592 
608 
654 

19 
21 
58 
72 
63 
46 
44 
31 
46 
17 
30 
128 
145 
49 
108 
91 

384 
384 
362 
374 
376 
385 
413 
410 
421 
421 
550 
693 
728 
641 
716 
745 

ü niteleri dışındaki hat bakım teknisyenleri hariçtir. 
Köy, 29 Ank., 5 Ada., 11 İzm., 5 Ant., 2 Sam., 2 D. Bakır. 
1 Van, 1 Kays. 2 Frankfurt, 1 Zurih 1 Münih, 1 Londra. 

b) Personel seçimi, işe yerleştirme, yükseltme ve 
atama esasları 

c) Liyakat takdiri 
d) İş yüküne uygun norm kadro sayılarının sap

tanması 
e) Ücret yönetimi 
f) Her iş için görev, yetki ve sorumluluklar, ki

şilerin niteliklerini gösterir organizasyon el kitabının 
hazırlanması 

g) Teklif sistemi 
Oluşturulacaktır. 
Çalışmalar sonunda ilmî yöntemlere göre kadro 

fazlası görülen ünitelerden, kadro açığı saptanan üni
telere, görev başı eğitimi, iç ve dış kurslarla bünye içi 
kaydırmalar yapılacaktır. Halen mevcut boş kadrola
ra rutin işleri aksakmadığı sürece, dıştan atama yapıl
mamaktadır. 
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Ek : 5 

TÜRK HAVA YOLLARI UÇAK KAZALARI VE NEDENLERİ: 
F -27 
TC - TAY 
23 . 9 .1961 
F - 27 
TC - KOF 
8 . 3 . 1962 
C - 47 
TC - EFE 
28 . 6 . 1962 
C - 47 
TC - ETİ 
3 . 2 . 1964 
VISCOUNT 
TC - SEC 
16 . 3 . 1968 
VISCOUNT 
TC - SET 
2 . 2 . 1969 
F - 27 
TC - TEZ 
17 . 2 . 1970 
DC - 9 
TC - JAC 
21 . 1 . 1972 
F - 28 
TC - JAO 
26 . 1 . 1974 
DC - 10 
TC - JAV 
3 . 3 . 1974 
F - 28 
26 . 1 . 1975 
TC - JAP 

Ankara - Esenboğa Havalimanına nihaî yaklaşma esnasında tespit edilmiş bulu
nan istikametin dışına çıkılmış ve limitlerin altına istemeyerek inilmiş olmasın^ 
dan. 
Kötü hava şartları nedeniyle Toros dağlarına çarpma, Adana'ya gitmekte olan 
uçak bulutların etrafından dolaşmak isterken ve irtifayı bulutlara göre ayarlamak 
isterken vukua gelmiştir. 
Havada pervane kopması nedeniyle mecburi iniş neticesinde 

Pilotaj. Kötü hava şartlan nedeniyle 

Ön kapının tespit pimlerine komuta eden itici çubuğun dip tarafından kirılması 
ve havada kapının üst yarı kısmı patlayarak havada kopması. 

Ankara - Esenboğa havalimanına ILS yaklaşması sırasında tutukluk yapan sol 
altimetrenin kullanılmasına İsrar edilmesi ve normal irtifanın altına inilmesi. 

Uçağın normalden uzun ve süratli bir yaklaşma yapması sonucu piste uzun otur
ması ve geri kalan kısımda da uçağın durdurulması için gerekli işlemlerin tam ola
rak yapılmaması. 
Sis ve bulutlu bir havada IFR (Aletle yaklaşma) limitlerine uymadan görerek yak
laşma ve inişe teşebbüs edilmesi. 

Kalkışın limit dışı bir kalkış açısıyle yapılması ve kanat satıhlarında buzlam?, ne
ticesinde uçağın suratsız kalarak düşmesi. 

Uçağın arka sol bagaj kapısının havada açılması ve döşeme çökmesi ile kuyruk 
kumandalarının elden çıkması neticesinde (tahkikat devam etmektedir,) 

Pist ışıklarının bir an sönmesi ile uçak pas geçtikten sonra meydan turunda he
nüz tespit edilemeyen bir nedenle Marmara Denizine düşmesi. 
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Ek : 6 

SON 15 SENEDİR VUKUA GELEN UÇAK KAZA'J\RI ÎLE BU ICAZALARDA HAYATLARINI KAY

BEDEN MÜRETTEBAT VE YOLCULARIN ADETLERİ 

Kaza Yeri ve Yılı. 

1960 
23 . 9 . 1961 
Etimesgut - Karakaya (Ankara) 
8.3.1962 
Ulukışla (Adana) 
28 . 6.1962 
Bandırma Havaalanı 
3.2.1964 
Porsuklar (Ankara civarı) 
16.3.1968 
(İzmir civarı) 
2.2.1969 
Esenboğa (Ankara) 
17 .2 . 1970 
(Samsun Havaalanı) 
21 . 1 .1972 
(Adana civarı) 
26 . 1 . 1974 
İzmir Cumaovası 
3.3.1974 
(Paris civarı) 
30 . 1 .1975 
Yeşilköy - Marmara 

Uçak Tipi 

F - 27 
T-TAY 
F - 27 
TC - KOP 
C-47 
TC - EFE 
C - 47 
TC - ETİ 
VISCOUNT 
TC - SEC 
VISCOUNT 
TC - SET 
F-27 
TC - TEZ 
DC-9 
TC -JAC 
F - 2 8 
TC - JAO 
DC - 10 
TC - JAV 
F-28 
TC - JAP 

Kazada Ölenler 

Yolcu 

24 

60 

334 

37 

Ekip 

4 

\ 

3 

1 

1 

4 

12 

4 

3. Şahıs 
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20. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmazın, Gire
sun - Aksu'da meydana gelen faciaya ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekmin yazılı cevabı 
(7/397) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun sayın îçişleri Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı ri
ca ederim. 

Saygılarımla. 25 . 5 . 1974 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz 

Soru : 
Kadimden beri Giresun Merkez ilçesi Aksu böl

gesinde yapılmakta olan ve Rumî talcvimle 7 Mayıs, 
Milâdî takvimle 20 Mayıs gününe tesadüf eden Ma
yıs 7'si halk gününde bu yıl 25 yurttaşımız bindikleri 
sandalın devrilmesiyle denizde boğularak ölmüşler
dir. 

Ölenlerin arasında çocuk, kadın, erkek, genç ve 
yaşlı kimseler de bulunmaktadır. Olayla ilgili olarak 
mahallî adliye soruşturmaya başlamıştır. Olay, tama
men ikinci bir «Üsküdar faciası> dır. Olay kurbanla
rının çoğunun cesetleri de Devlet hastanesine açık 
kamyonla taşınmıştır. 

Buna göre : 
1. 20 Mayıs 1974 günü Giresun - Aksu'da yapı

lan geleneksel ve her yıl 15 bin civarında kişinin katıl
dığı halk günü nedeniyle mahallî yönetim herhangi 
müessif bir olaya karşılık tedbir almış mıdır? 

2. Tedbir almışlarsa kısaca anlatılan bu feci olay 
tedbire rağmen mi olmuştur? 

3. Tedbir alınmışsa bu tedbirler nelerd'r? Ted
birle kimler görevlendirilmişlerdir? 

4. Olayda ihmal var mıdır? 
5. Olay sonucu hayatlarını kaybeden 25 yurtta

şımızın cesetlerinin açık kamyonla Devlet Hastanesi
ne kaldırılmaları insanlık onur ve haysiyetiyle bağda
şır mı? 

6. Olayda kusur ve ihmali bulunanlar hakkında 
ne gibi cezaî işlemler düşünülmektedir? 

5 . 2 . 1975 

Sayın Başkanlığa 
5 . 2 . 1975 günlü gündeminin 91 nci sırasında yer 

alan sözlü sorumu yazılıya çevirdiğimi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Giresun Milletvekili 
Orhan Yılmaz . 

18 . 3 â 1975 O î 1 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 7.3.1975 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Asayiş 

Şube Asayiş A. 63141 - 56 
047865 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 12 . 2 . 1975 gün ve (Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü) 7/397 - 973/8656 sayılı yazı; 

Giresun Milletvekili sayın Orhan Yılmaz'ın 
20 . 5 . 1974 günü Giresun - Aksu panayırında mey
dana gelen ve 6 maddeden oluşan sandal faciasına iliş
kin yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevabımız mad
deler halinde aşağıda belirtilmiştir. 

1. Her yıl 20 Mayıs günü Giresun il merkezinin 
5 Km. Doğsuunda Aksu çayının denize döküldüğü 
mahalde düzenlenen geleneksel Aksu Panayırı, o yıl 
söz konusu yerin 26 . 5 . 1950 tarihinde Giresun Or
man Başmüdürlüğünce istimlâk edilip depo olarak kul
lanılması nedeniyle bu yerin Güneyinde, Trabzon as
faltının iki yakası ile çevredeki fındık bahçeleri içeri
sinde düzenlenmiştir. Panayırın olaysız geçmesini te-
minen Vali, Emniyet Müdürü, Orman Başmüdür Ve
kili ve Trafik Büro Amiri 17 . 5 . 1974 günü pana
yır yerinde incelemeler yaparak alınacak güvenlik ted
birlerini tespit etmişlerdir. 

2. Müessif olay sandal sahibi ile sandalda bulu
nanların ihtiyatsız ve cüretkâr hareketleri neticesinde 
meydana gelmiştir. Şjyleki; olaydan sağ olarak kur
tulan sandal sahibi ile 3 şahsm tespit edilen ifadelerin
de; sandalda bulunan 26 kişiden erkeklerin çok neşeli 
ve hareketli olmaları ve sandalın denize açıldtktan son
ra iki defa stop etmesinden hâsıl olan heyecan ve te
lâş sebebiyle imdat istemek için ayağa kalkmaları üze
rine dengenin bozularak sandahn alabora olduğunu 
beyan etmişlerdir. 

3. Aksu Panayırı doîayısıyle muhtemel olaylara 
karşı aşağıda bildirilen güvenlik tedbirleri alınmıştır. 

a) Orman Başmüdürlüğüne ait barakalardan biri
si karakol olarak kullanılmıştır. Jandarma Merkez 
Birlik Komutanvekili emrinde 20 jandarma eri tefrik 
edilmiştir. 

b) Dar bir alanda halkın ve taşıtların meydana 
getirdiği trafik sorununu düzenlemek ve vukuu muhte
mel olayları önlemek amacıyle kadrodan takviye edi
len trafik ekipleri Trafik Büro Amirinin emrinde pa
nayır sahasında görevlendirilmiştir. 

4. Olayda kamu personelinin herhangi bir kusu
ru görülmemiştir. 
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5. Denize dökülen 26 kişiden 8'i olay mahalline 
yetişen sandallarla denizden baygın vaziyette çıkarıla
rak sağlık teşkilâtına ait ambulans ve o sırada sahil 
yolundan geçen otomobillerle, ertesi gün yapılan araş
tırmalar neticesinde denizden çıkarılan cesetler de te
min edilen otolar ile hastaneye nakledilmiş olup, ce
setlerin hiç birisi kesinlikle kamyonla sevk edilmemiş
tir. 

6. Olayda kamu personeli kusurlu görülmediğin
den Valilikçe hiçbir görevli hakkında tahkikata teves
sül olunmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

içişleri Bakanı 

21. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, İs
tanbul elektrik şebekesi ve tevsii projesine ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'in 
yazılı cevabı (7/404) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızın, aşağıdaki 
sorularıma - mümkünse - Millet Meclisinde 1975 yılı 
bütçe görüşmelerinden önce yazılı cevap vermesinin 
sağlanmasını saygılarımla rica ederim. 

7 . 2 . 1975 

İstanbul Milletvekili 
Prof. Dr. Mustafa Parlar 

O. D. T. Ü. ve E. I. E. İdaresi, İstanbul Beledi
yesi 1. E. T. T. Genel Müdürlüğü adına yaptıkları 
ve takribi maliyeti, 2,5 milyon TL. sının üzerinde 
olan ve konusu İstanbul Elektrik Şebekesi ve Tevsii 
Projesi adlı bir bilimsel çalışma ile 1. E. T. T. ve 
TEK'in müştereken hizmet gördükleri Metropolitan 
İstanbul Bölgesinin elektrik enerjisi ile ilgili ihtiyaç
larının karşılanması için alınması gereken bütün ted
birleri ve Dünya Bankasından bu tedbirlerin uygulan
ması ile ilgili alınacak kredinin temini hususunda ge
reken çalışmaları başarı ile bitirerek hazırlanan rapo
ru Bakanlığınızın onayına geçirmişlerdir. 

Bakanlar Kurulumuzun, 26 . 8 . 1973 tarih ve 
7/7019 sayılı Karan ile Dünya Bankasından 1. E. T. 
T. nin sözü edilen konuda kredi alması onaylanmış 
iken, bu defa, TEK ile 1. E. T. T. nin ihtilâfa düşme
si nedeni ile yukarıda sözü edilen rapor tavsiyelerinin 
gerek Dünya Bankası ve gerekse Bakanlığınız da dahil 
bütün taraflarca onaylanmış olmasına rağmen, pro
jenin uygulanmasında görünen gecikmeler, uzun vade
de İstanbul bölgesi sakinleri ve sanayi kuruluşları için , 

önemli sakıncalar getirecek ve millî gelirimizde bü
yük kısıntılara sebep olacak bir nitelik kazandığı an
laşılmaktadır. 

Sayın Bakanlığın, Türk ekonomisi için ve İstanbul' 
da kurulu sanayi tesislerimiz için ve halkımızın rahat 
yaşaması için çok önem taşıyan bu soruna süratle bir 
çare bulması zamanı gelmiştir, içinde bulunduğumuz 
yıl, ihale zamanına da çok az bir zaman kaldığı için 
bu projenin ivedilikle ele alınması ve 1975 yılı içinde 
projede yapılması önerilen işlerin süratle başlatılması 
öncelik kazanmıştır. Bu önergenin amacı, bu çok 
önemli sorunu kesin bir sonuca bağlamaktır. Bunun 
için, sayın Bakanın aşağıdaki sorularıma yazılı cevap 
vermesini saygılarımla rica ediyorum: 

1. İstanbul Elektrik Tevsii ve Islahı Projesinin 
uygulama sorumluluğunun 1. E. T. T. tarafından yü
rütülmesinde bir sakınca görüyor musunuz? Kadro 
durumu ve yapacağı pek çok önemli başka hizmetlerle 
yoğun bir yük altında bulunan TEK'in, sözü edilen 
projenin icrasında I. E. T. T. nin bütünü ile kontrol 
altına alınmaması halinde bu hizmeti hangi personelle 
zamanında nasıl yürütmesini mümkün görüyorsunuz? 
Bu projenin yürütülmesi için Bakanlığın düşünceleri 
nedir? 

2. Büyük belediyelerle TEK arasındaki çatışma
ların devamında ülkenin zararlı veya zararsız çıkaca
ğı konusunda görüşleriniz nedir? Mevcut çatışmayı kal
dırmak için ve uzun süreden beri ekonomimize çe
şitli zararlar vererek devam eden münasebetlerin da
ha uygun ve verimli bir seviyeye çıkartılması için dü
şünceleriniz nedir? 

3. Büyük istanbul" bölgesinde birbirlerine bağlı 
olan elektrik dağıtım işinin TEK ve I. E. T. T. gibi 
ayrı idarelerce yapılması ve plan, proje, tesis ve işlet
menin tek bir idare altında olmaması, şebekenin tabiî 
olmıyan sınırlar içine sokulmasına ve dolayısıyle eko
nomik olmayan yatırımlar yapılmasına sebebiyet ver
mektedir. Bu durumun ıslahı için acilen alınması ge
rekli olan tedbirler nelerdir? istanbul Metropolitan 
sahasında enerji sıkıntısına en optimal düzeyde tedbir
ler getiren ve detaylı yollar gösteren iki yıla yakın bir 
süre bir taraftan O. D. T. Ü. öğretim üyeleri ve yük
sek mühendis adaylarının; diğer taraftan E. t. E. ida
resi ve İ. E. T. T. nin elemanlarının katkıları ile ha
zırlanan projenin tek bir idarenin sorumluluğu altında 
gerçekleştirilmesi ve sistemin, tek bir idarece işletil
mesi ilkesinin tek çözüm öldüğü, en optimal çözüm 
olduğu ve İstanbul bölgesi elektrik enerjisi sorunları
na çözüm getireceği görüşüne katılıyor ve bu konuda 
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süratle icrayı hızlandıran bir karar alınmasını düşünü
yor musunuz? 

4. TEK'çe, 1973'te işletmeye girmesi planlanan 
Aksaray, Altıntepe ve Etiler gibi 154/34 KV. anain-
dirici merkezleri hâlen kurulmamıştır. Yukarıda sözü 
edilen projede, bu trafo merkezlerinden Aksaray ve 
Altmtepe'nin 1975 puantına ve Etiler trafo merkezi
nin de, 1976 puantına yetiştirilmesi öngörülmüştür. Bu 
trafo merkezlerinin işletmeye açılamamasmın sebebi 
olarak, İstanbul Belediyesinin TEK'e bu tesislerin ku
rulması için bir yer tahsis etmemesi gösterilmektedir. 
Bu doğru mudur? 

İstanbul Elektrik Şebekesi Tevsii ve Islahı Projesi
nin 8 nci sayfasında, bu tesislerin gecikmesinin İstan
bul sakinleri ve sanayi kuruluşları için 1975 yılından 
itibaren çok ciddî sıkıntılara sokacağı ifade edilmek
tedir. Bütün bu sıkıntıların, İstanbul bölgesinde. 
TEK'le 1. E. T. T. arasında büyük koordinasyon nok
sanlığından ve enerji temin ve dağıtımındaki dağınık
lıktan ileri geldiği görüşüne katılıyor musunuz? 

5. Türk ekonomisi için çok büyük önem arz eden 
bu sorunun çözümü için mevcut bütün darboğazları 
çözüme bağlıyacak ve yürütülebilir icra kararlarının 
ülke yararlarına en kısa zamanda alınmasını sağla
mak amacıyla 1. E. T. T., T. E. K., O. D. T. Ü., 
E. 1. E. İdaresi, İstanbul Belediye Reisi ve Bakanlığı
nızın yetkilileri ile Başkanlığınızda bir toplantı yapa
rak sorunu kesin bir çözüme bağlamayı düşünüyor 
musunuz? Bunu düşünüyorsanız ne zaman bunu yap
mayı tasarlıyorsunuz? 

İstanbul Milletvekili 
Mustafa Parlar 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 12.3.1975 

Sayı : 112/053.41/224 
9942 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Mus
tafa Parlar'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12.2.1975 gün ve 7/404-1915/16641 sayılı 
yazıları. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Parlar'ın «İs
tanbul Elektrik Şebekesi ve Tevzi Projesine» ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erhan Isıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
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İstanbul MıilletvekiM Sayın Mustafa Parlar'ın 
«İstanbul elektrik şebekesi ve tevsii projesine» ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Soru : i. • 
İstanbul elektrik tevsii ve ıslâhı projesinin uy

gulama sorumluluğunun l.E.T.T. tarafından yürütül
mesinde bir sakınca görüyor musunuz?. Kadro du
rumu ve yapacağı pek çok önemli başka hizmetlerle 
yoğun bir yük altında bulunan TEK'in, sözü edilen 
projenin icrasında l.E.T.T. nin bütünü ile kontrol al
tına alınmaması halinde bu hizmeti hangi personelle 
zamanında nasıl yürütmesini mümkün görüyorsunuz?. 
Bu projenin yürütülmesi için Bakanlığın düşünceleri 
nedir?. 

Cevap : 1. 
Projenin kapsamı bugün l.E.T.T. nin sorumlulu

ğu altında bulunması gerekli olan belediye hudutları 
dışına taştığından; 

a) 13,12 sayılı Kanunun 27 nci maddesi uyarın
ca, 

b) l.E.T.T. nin projenin tümünü gerçekleştire
cek malî olanaktan yoksun bulunması, nedenleri ile 
projenin tümünün uygullanmasının I.E.T.T. tarafından 
yürütülmesi mahzurlu görülmektedir. 

Türkiye Elektrik Kurumu faaliyet konularında yo
ğun bir yük altında bulunmakla birlikte, dağıtım hiz
metlerini yurt ölçüsünde ayrı bir ünite ile yapmak 
üzere yeniden teşkilâtlanmakta olduğundan bu tip pro
jelerin yürütülmesinde her hangi bir güçlükle karşı
laşmayacaktır. 

Soru : 2. 
Büyük belediyelerle TEK arasındaki çatışmaların 

devamında ülkenin zararlı veya zararsız çıkacağı ko
nusunda görüşleriniz nedir? Mevcut çatışmayı kal
dırmak için ve uzun süreden beri ekonomimize çeşit
li zararlar vererek devam eden münasebetlerin da
ha uygun ve verimli bir seviyeye çıkartılması için 
düşünceleriniz nedir? 

Cevap : 2. 
Büyük belediyelerle TEK arasındaki çatışma ko

nuları münhasıran bu belediyelerin TEK'ten satınal-
dıkları cereyan bedellerini ödememeleridir. 

Bu çatışmanın önlenmesi idin izlenecek yolç 
a) Belediyelerin borçlarım ödemeleri, 
b) Borçlarını ödememekte İsrar edenlerin, elek

trik enerjisi satış haklarının kaldırılması hakkındaki 
1312 sayılı TEK Kanununun ilgili hükümlerinin tat
biki, olmaktadır. 
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Soru : 3. 
Büyük İstanbul bölgesinde birbirlerine bağlı olan 

elektrik dağıtım işimin TEK ve t.E.T.T. gibi ayrı ida
relerce yapılması ve plan, proje, tesis ve işletmenin 
tek bir idare altında olmaması, şebekenin tabiî ol
mayan sınırlar içine sokulmasına ve dolayısıyle eko
nomik olmayan yatırımlar yapılmasına sebebiyet ver
mektedir. Bu durumun ıslahı için acilen alınması ge
rekli olan tedbirler nelerdir? İstanbul metropoliten 
sahasında enerji sıkıntısına en optimal düzeyde ted
birler getiren ve detaylı yollar gösteren, iki yıla ya
kın bir sürede bir taraftan O.D.T.Ü. öğretim üyeleri 
ve yüksek mühendis adaylarının; diğer taraftan E.I.E. 
İdaresi ve l.E.T.T. nin elemanlarının katkıları ile ha
zırlanan projenin tek bir idarenin sorumluluğu altın
da gerçekleştirilmesi ve sistemin, tek bir idarece iş
letilmesi ilkesinin tek çözüm olduğu, en optimal çö
züm olduğu ve İstanbul bölgesi elektrik enerjisi so
runlarına çözüm getireceği görüşüne katılıyor ve bu 
konuda süratle icrayı hızlandıran bir karar alınma
sını düşünüyor musunuz?. 

Cevap : 3. 
Metropoliten İstanbul bölgesinde yapılması gerek

li elektrik teslislerinin bir bütün olduğu gözönünde tu
tulduğundan bu projenin, Bakanlıkça, TEK, l.E.T.T. 
ve diğer ilgililer (vilâyet, belediye, İstanbul, Nazım 
Plan Bürosu gibi) arasında koordinasyon sağlanarak 
yapılması temin edilmiştir. 

Bir bütün olarak hazırlanmış olan bu projenin 
uygulanmasının, yürürlükteki mevzuat gereği ola
rak ayrı kuruluşlarca yapılması projenin planlama yö
nünden bütünlüğünü bozan bir unsur olarak düşünü
lemez. 

Ancak, elektrik hizmetlerinin en uygun bir biçim
de tüketiciye arzı için 1312 sayılı TEK Kanununun 
gerekçesinde de yer aldığı gibi tek elde toplanılması
nın gerekliliği açıktır. 

Soru : 4. 
TEK'çe, 1973'te işletmeye girmesi planlanan Aksa

ray, Altıntepe ve Etiler gibi 154/34 Kv. anaindirici 
merkezleri hâlen kurulmamıştır. Yukarıda sözü edi
len projede, bu trafo merkezlerinden Aksaray ve Al-
tıntepe'min 1975 puantına ve Etiler trafo merkezinin 
de, 1976 puantına yetiştirilmesi öngörülmüştür. Bu 
trafo merkezlerinin işletmeye açılamamasının sebebi 
olarak, İstanbul Belediyesinin TEK'e bu tesislerin 
kurulması için bir yer tahsis etmemesi gösterilmekte
dir. Bu doğru mudur? 

İstanbul elektrik şebekesi tevsii ve ıslahı projesi
nin 8 nci sayfasında, bu tesislerin gecikmesinin Is-
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| tarabul sakinleri ve sanayi kuruluşları için 1975 yılın
dan itibaren çok ciddî sıkıntılara sokacağı ifade edil
mektedir. Bütün bu sıkıntıların, İstanbul bölgesinde 
TEK'le l.E.T.T. arasında büyük koordinasyon nok
sanlığından ve enerji temin ve dağıtımındaki dağınık
lıktan ileri geldiği görüşüne katılıyor musunuz?. 

Cevap : 4. 
1970 yılı TEK yatırım programımda öngörülen 

Aksaray ve Altıntepe T. M. leri projeleri hazırlana
rak İmar Müdürlüğüne verilmiştir. Ancak henüz 
imar müsaadesi alınamadığından inşaata başlanama
mıştır. Örneğin, Aksaray T. M .için İstanbul Be-

I tediyesinin inşaat ruhsatını çok kısa bir zaman önce 
tasdik etmiş olmasına rağmen imar ruhsatı vermek 

I için aşağıdaki şartları koşmuştur. 

I a) l.E.T.T. projesi de TEK ile birilikte mütalaa 
I edilecektir. 

b) l.E.T.T., bu arsa yeri kadar Belediyeye arsa 
I tahsis edecektir. 

. c) Bu arsayı l.E.T.T. tapuya TEK namına terk 
I edecektir. 
I Görüldüğü gibi bu şartların da yenine getirilmesi 

TEK'in dışında l.E.T.T. ile Belediye arasındaki bir 
I işlemdir ve bugüne kadar henüz gerçekleşmiş de de-
I ğildir. 
I Altıntepe T. M. nin ise hâlâ inşaat ruhsatı veril-
I memiş bulunmaktadır. 

I l.E.T.T.nlin bugüne kadar İstanbul bölgesi için 
I yapılacak elektrik teslisleri hakkında yapılmış olan 
I koordinasyon çalışmalarında alınan kararlara ve ken-
I dişine Bakanlıkça verilen talimatlara uymamakta oi-
I ması sonucu sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Yukarıda 
I da izah edildiği gibi bu sıkıntılar bir koordinasyon 
I eksikliğinden ileri gelmemektedir. 
I Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
I Erhan Işıl 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

I 22. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
I gu/un, köy ve mahalle muhtarlarına ilişkin sorusu 
I ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı ceva-
I bı(7/407) 
I 11.2.1975 

I Millet MecM Başkanlığına 

I Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya-
I zili olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini saygı-
I lanmla rica ederim. 
I İstanbul Milletvekili 
I Mehmet Emin Sungur 
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Soru 1. Yasalara göre yeterince yetkili ve so
rumlu olmadığı halde halikın; büyük bir değer verdi
ği, birçok derdi için gündüz - gece demeden yandım 
istediği ve işine koşturduğu cefakâr köy ve mahalle 
muhtarları aynı zamanda Devletin de en büyük yar
dımcısı değil midir? Bugünkü ekonomik şartlarda 
çoğu kere üzülerek ve sıkılarak aklıkları mahdut tas
tık ücretleri veya benzeri gelirleri* yaşama imkânı 
kalmayan tüm muhtarlara; köy ve mahallelerin nüfus 
çokluğu, çeşitli sorun ve diğer özelliklerine göre 
büro kirası ve tatmin edici maaş verilmesi yolumda 
bir çalışma var mıdır? Bu konuda ne düşünülmek
tedir? 

Soru 2 Anayasanın 1.15 nci maddesinde belir
tilen coğrafya durumu, ekonomik şartlar ve kamu 
hizmetlerinin gerekleri açısından yeniden düzenlenme
si ile ilgili olarak Bakanlığınız bünyesinde çalışma
lar yapılıyor mü? Yapılıyorsa kaç senedir, kaç ele
manla yürütülmektedir? Bu çalışmalar aynı şartlar
la devam ederse kaç yıl sonra tamamlanacaktır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
İller İd. Gn. Md. 

Şb. Md. : 440-418/1309 

4.3.1975 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisli Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Kanunlar 
Müdürlüğünün 7/407-1927/16712 sayılı ve 14,2.1975 
günlü yazısı. 

İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sun-
gur'un köy ve mahalle muhtarları ile mülkî taksima
tın düzenlenmesine ilişkin soru önergesi incelenmiş, 
cevabımız aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Bakanlığımızca hazırlanmış olan yeni «Köy 
Kanunu tasarısı» nın 83 ncü maddesinde köy muhtar
larına, asgarî ve azamî hadleri il idare kurulların
ca tespit edilecek ve miktarları köy meclislerince 
saptanacak bir ücretin verilmesi öngörülmüş bulun
maktadır. 

Mahalleler, köyler gibi ayrı bütçeye ve tüzel 
kişiliğe sahip kurumlar olmadığımdan mahalle muh
tarlarına da köy muhtarları gibi ücret verilmesi müm
kün olamamaiktadır. 

Öte yandan, ifa ettikleri görevler günümüzde çok 
azaldığından ve memurlarınki gibi sürekli çalışmayı 
gerektirmediğinden, Devlet Memurları Kanununun 
1 nci maddesindeki hüküm muvacehesinde, mahalle 

muhtarlarını Devlet memuru addetmek ve kendileri
ne Devlet bütçesinden maaş ödemek de mümkün gö
rülememektedir. 

Kaldı ki, büyük bir çoğunluğu işçi, esnaf, emek
li memur v. s. olan mahalle muhtarları memur sa
yıldıkları takdirde, geçimlerinin anaikaynağını teşkil 
eden gelirlerinden mahrum kalacaklardır. 

Bu nedenlerle, 4541 sayılı Kanunun 20 nci mad
desine göre il idare kurullarınca tespit olunan harç 
tarifelerinin günümüz şartlarına cevap verecek sevi
yeye çıkarılmasını sağlamak, bu amaçla, tespit işle
minin İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca müştereken 
yapılmasına imkân verecek mevzuat değişikliği yolu
na gitmek sorunun çözümü için en uygun alternatif 
olarak mütalaa edilmdktedir. 

2. Esas itibariyle Osmanlı İmparatorluğundan 
devralınmış olan mülkî bölümlerimiz Anayasanın 
1,15 nci maddesinde yer alan kriterler açısından yeni 
bir düzenlemeye henüz tabi tuıtulamamışlardır. Bu 
nedenle günümüzün şart ve ihtiyaçlarına, özellikle 
planlı kalkınmanın gereklerine cevap verememekte
dirler. 

Konu, İdarî Reform Danışma Kurulunca incelen
miş, taşrada teşkilâtlanma biçimini, il büyüklükleri
ni, il olma kriterlerini etkiliyebileedk bazı prensipleri 
ihtiva eden bir rapor düzenlenmiştir. 

Aynı mesele Bakanlığımızın araştırma elemanla
rınca da incelenmiş, varılan sonuçlar bir raporla 
Bakanlığa sunulmuştur. 

Halen ilgili birim temsilcilerinden oluşan 4 ki
şilik bir komite tarafından bahis konusu raporların 
değerlendirilmesi yapılmakta, çeşitli kamu kuruluş
larının ihtiyaçlarına cevap verecek optjimum il ve ilçe 
alanının ne olması gerektiği araştırılmakta, il ve il
çelerin sahip olmaları gereken azamî ve asgarî nüfus 
miktarına, gelir kaynaklarıma, ilçe ve köy sayılarına 
ilişkin normların tespitine çalışılmaktadır. 

Öte yandan, Devlet Planlama Teşkilâtı bünye
sinde «Yerleşme Yerlerinin Kademelemdirilimesıi» di
ye isimlendirilen ülke çapında geniş bir araştırmaya 
girişilmiştir. Yerleşme yerlerinin ekonomik, sosyal 
ve kültürel ilişkilerini saptamaya dönük bahis konusu 
araştırma sonuçları mülkî taJksimatın yenliden düzen
lenmesini önemli derecede etkileyeceğinden, zorunlu 
olarak bu çalışmaların da sonuçknmıasını beklemek 
gerekecektir. 

Takdir buyurulacağı gibi bu derece geniş kap
samlı ve çok yönlü çalışmaların ne zaman sonuçlana
cağını şiimdiden ifade etmek mümkün olamamakta
dır. 
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İl İdaresi Kamımı tasarısında öngörülmüş olan 
bucakların kaldırılması konusu da Parlamentoca ka
rara bağlandılktan sonra düzenleme işi bir bütün ola
rak ele alınacak, bu arada Bakanlığa intikal etaiş 
olan 95 il, 306 ilçe ve 724 bucak olma talebi de 
sonuçlandırılacaktır. 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

Içişelri Bakanı 
23. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin, 

Peynir üretim ve tüketimine ilişkin sorusu ve Ticaret 
Bakanı Halûk Cillov'un yazılı cevabı (7/408) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı tara

fından sözlü olarak cevaplandırılması için gerekli gi
rişimde bulunmanızı saygılarımla rica ederim. 

12 . 2 . 1974 
Çanakkale Milletvekili 

O. Orhan Çaneri 
Soru : 
1. — Türkiye'de beyaz peynir, kaşar peyniri ve 

diğer peynirlerin yıllık üretimi ne kadardır? 
2. — Bu miktarın ne kadarı iç tüketimde harcanır? 

ne kadarı da ihraç edilir? 
3. — Şu anda gerek tüccar, gerekse kooperatifle

rin elinde tahminen ne kadar peynir mevcuttur? 
4. — Süt alım sezonuna kadar eldeki peynir stok

ları harcanamaz ise, üreticinin süt fiyatlarını olum
suz yönde etkilememesi için tedbir düşünülüyor mu? 

11 . 2 . 1975 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi gündeminin, sözlü sorular bölü

münde, 10 ncu sıradaki Ticaret Bakanlığına yöneltti
ğim sözlü sorunun, yazılı soru olarak değerlendirilme
sini saygılarımla arz ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 7 . 3 . 1975 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Dosya No. : 1/100 

Konu : Çanakkale Milletvekili Sn. 
O. Orhan Çaneri'nin peynir mevzu
undaki yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 18 . 2 . 1975 tarihli 7/408-372/4183 sayılı 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazıları : 

Çanakkale Milletvekili Sayın O. Çaneri tarafın
dan 12 . 2 . 1974 tarihli sözlü soru önergesi ile Ba
kanlığımıza yöneltilen ve bilâhare ilgideki yazılarıyle 
Millet Meclisinin 12 . 2 . 1975 tarihli birleşiminde 
yazılı soruya çevrildiği bildirilen peynir üretimi, tü
ketimi, tahmini stok ve süt alım sezonuna kadar elde
ki peynir stokları harcanmazsa süt fiyatlarının et
kilenmemesi için alınması düşünülen tedbirler hak
kındaki sorular incelenerek aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

Malumları olduğu üzere, ül'kemizide peynir üretimi 
için kullanılan süt miktarı kabaca tahmin edilmekle 
beraber, bu güne kadar, üretilen peynir miktarını 
gerçek durumu tamamen aksettirecek tarzda sapta
mak mümkün olamamıştır. Bunu aşağıdaki nedenler
le açıklamak mümkündür. 

a) Ülkemizde peynir üretimi henüz son derece 
dağınık durumdadır. Modern sayılabilecek işletmeler
de imal edilen peynir miktarı toplam üretim içinde 
çok düşük bir paya sahiptir. 

b) Peynir imalâtçıları işlenen süt ve yapılan pey
nir hakkında kayıt tutmamaktadır. 

c) Olgunlaşmak üzere veya satış süresinde soğuk 
hava depolarında muhafaza edilen peynirler için bir 
işaretleme sistemi bulunmadığından ve soğuk hava 
depolarına giren ve çıkan malın kaydı tutulmadığın
dan bu safhada da miktar tespiti mümkün olama
maktadır. 

Bu nedenlerle ülkemizde peynir üretim miktarını 
tespit etmek üzere bir envanter yapma olanağı da 
yoktur. 

Bununla beraber, ilgili kamu kuruluşlarınca bu 
konuda bazı çalışmalar yapılmış ve bunun sonucunda 
bazı rakamlar ortaya konmuştur. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım 
Ürünleri Değerlendirme Dairesince 9 Tarım Bölge
sinde 104 500 ton işleme kapasiteli 971 adet irili 
ufaklı işletmede yapılan araştırmaya göre yıllar iti
bariyle peynir üretim miktarı şöyledir : 

1971 78 676 Ton 
1972 79 401 »' 
1973 84 800 » 

84 800 tonluk 1973 yılının üretiminin 59 000 to
nunu beyaz peynir 17 000 tonunu kaşar ve 9 000 to
nunu da diğer peynirler teşkil etmektedir. 

Toplam üretim rakamlarına bizatihi aile ihtiyacı 
için imal edilen 25 000 - 30 000 ton civarındaki pey
nir de katıldığı takdirde ülkemizin yıllık peynir üre-
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tim miktarının 100 ^ 115 ton kadar olduğu anlaşıl
maktadır. 

Öte yandan, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın 1974 ve 1975 yılları programlarının uygulanması, 
Koordinasyonu ve izlenmesine dair kararlara göre 
1972 - 1975 peynir üretim gerçekleşme ve tahmin ra
kamları aşağıdaki gibidir : 

1972 1973 
Gerçek- Gerçek- 1974 1975 
leşme leşme Tahmin Program 

1000 tori 1000 ton 1000 ton 1000 ton 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Diğer peynirler 

15,8 
55,0 
18,6 

17,5 
57,0 
18,7 

17,7 
59,0 
19,3 

18,0 
60,0 
19,5 

Ülkemizdeki peynir tüketimine gelince, bilindiği 
üzere bu madde tüketiminin saptanmasında başlıca 
iki yöntem kullanılabilir. Bunlardan birincisi global 
bir yaklaşım olup ülkenin peynir üretimi, ithalat, ih
racat ve stok değişmeleri dikkate alınarak belli bir 
süre zarfında ülke'de tüketilen toplam peynir miktarı 
tespit edilir. Elde edilen rakamın nüfus miktarına bö
lünmesiyle de birey başına tüketim miktarı saptanır. 
Diğer yöntemde ise aile araştırması ile birey başına 
tüketim miktarı tespit edilerek elde edilen rakam nü
fus sayısı ile çarpılır ve ülkenin toplam peynir üreti

mi ortaya çıkar. Ancak her iki saptama şekli de ger
çekte tatmin olmaktan uzaktır. Zira global yaklaşım
da üretim piyasaya arz edilen peynir miktarı ile de
ğil, peynir yapımında kullanılan süt miktarından hare
ketle hesaplanmaktadır. Stokları ise araştırma süresi 
zarfında değişmesi mümkündür. Aile araştırmasından 
elde edilen veriler ise yalnız evlerde olan tüketimi 
kapsadığından okul, lokanta v.s. gibi toplu olarak 
yemek yenen yerlerdeki tüketim durumu tespit edile
memekte ve bu yöntemle elde edilen tüketim miktarı 
toplam tüketimi tam anîamıyle yansıtmamaktadır. 

Memleketimizde sözü edilen yöntemlerden bi
rincisini teşkil eden global yaklaşımın uygulama ola
nağı peynir üretimi kesinlikle tespit edilemediğin
den ve stok değişmeleri takip edilemediğinden müm
kün görülmemektedir. Bununla beraber, ülkemizde 
tahmin edilen peynir üretiminin tamamının üretim 
yılı içinde tüketildiği farz edilirse birey başına tü
ketimin 2,650 - 3,900 gram arasında olması gerek
mektedir. Bu ise günde 7,5 - 10,6 grama tekabül et
mektedir. 

Öte yandan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın 1974 - 1975 yılları programlarının uygulanması, 
koordinasyonu ve izlenmesine dair kararlara göre 
muhtelif peynirlerin yurt içi talep tahminleri aşağı
daki gibidir. 

1972 
Gerçekleşme 

1 000 Ton 

1973 
Gerçekleşme 
1 000 Ton 

1974 
Tahmin 
1 000 Ton 

1975 
Program 
1 000 Ton 

1974-1975 
Yıllık artış 

oranı % 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Diğer peynirler 

18,8 
55,0 
17,5 

17,5 
57,0 
19,2 

17,7 
59,0 
19,3 

18,0 
60,0 
19,5 

1,1 
3,5 
0,5 

1,7 
1,7 
1,0 

Peynir ihracatımıza gelince, çökelek dahil son yıllarda dış satışlarımızın takip ettiği seyir şöyledir : 

Yıllar Ton $ 

1969 -
1970 
1971 
1972 
1973 

65 
140 
656 

1 040 
157 

14 000 
30 000 

197 000 
829 000 

59 000 

1972 yılı içinde ihracatın en yüksek düzeye eriş
mesi nedeniyle ve bölgeler itibariyle mevcut pey
nir stokunun yetkili mercilerce ancak iç tüketime 

yeteceğinin belirtilmesi ve ihracata devam olunma
sının iç piyasa fiyatlarında yükselmeler yaratacağı
nın anlaşılması üzerine, bu madde ihracatı 4.10.1972 
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tarihinden itibaren durdurulmuş ve 5 . 10 . 1972 ta
rihinde 72/23 sayılı sirküler ile de Bakanlığımız li
sansına bağlanmıştır. 

1973 yılı içinde peynir ihracı olarak saptanan 
rakamlar durdurma kararından önce verilen lisans
ların ihraç işlemlerinin süre yönünden 1973 yılında 
tahakkuk etmesinden ileri gelmektedir. 

Halen de peynir için lisans usulü devam etmek
te ve 11 . 7 . 1974 tarih ve 14942 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan mer'i İhracat Rejimi ile bilumum 
peynirlerin ihracı «İhracatı Bakanlığımız Lisansına 
Bağlı Mallar» listesine alınmış bulunmaktadır. 

İç piyasa ihtiyacı ve fiyat seviyesi gözönünde tu
tularak peynir ihracına halen müsaade edilmemek
tedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Halûk Cillov 

Ticaret Bakanı 

24. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin, 
Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Büvet köyündeki bir 
olaya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öz-
tekin'in yazılı cevabı. (7/410) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın İçişleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminine müsaa
delerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
12 . 2 . 1975 

Tokat Milletvekili 
Feyzullah Değerli 

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Büvet köyünde 
vukubulan, bir aile içinde meydana gelen cinayet 
sebebiyle bütün aile fertleri karakola ceibedilmiş, 
kanunî yollardan soruşturmaları yapılıp katilin kim 
olduğu araştırılması gerekirken, bütün aile fertleri 
sıra dayağına çekilmiş ve bu arada, 17 yaşındaki 
Musa Güzel adındaki gencin falakaya yatırılmak, 
kürek sapı ve copla dövülmek suretiyle ayakları 
kangren olmuştur. Ve Ankara Numune Hastanesin
de ayaklarının kangren olduğunu, kesilmekten başka 
çare olmadığını; çocuğun velilerine söyleyen alâkalı 
doktor, çocuğun ve velilerin «Ne gerekiyorsa yapın 
sayın doktor.» demeleri üzerine, çocuğun iki ayağı 
topuğundan kesilmiştir. Bu durum muvacehesinde; 

1. — Çocuğun ayağının kesilmesine sebep olan 
kişiler, herhangi bir soruşturmaya tabi tutulmuş mu
dur? 

2. — Başçavuş ve jandarmanın, karakolda dayak 
atmak suretiyle suç itirafı yoluna gitmeleri, bir hu
kuk devletinde, herhangi bir hadise neticesinde adlî 
ve hukukî durumla kabili telif olacak bir olay mı
dır? 

3. — Bir köyde bir cinayet işleniyor... Suçluyu 
bulmak için bütün aile fertleri karakola getiriliyor; 
karakolda yeni bir cinayet işleniyor, cinayet sonun
da bir kişinin ayakları kesiliyor, fakat suçlular, hâlâ 
hiçbir soruşturmaya tabi tutulmuyorsa bu durum, 
vatandaşın Devlet müesseselerine karşı itimat ve 
emniyet duygusunu sarsmış olmaz mı? 

4. — Karakolda dipçikle, kürek sapıyle, copla 
ifade alma devrinin kapandığını biliyorduk. Yoksa, 
Halk Parti uygulaması yurdumuza yeniden mi geli
yor? Veya karakollarda meydana gelen bu hadise
ler, bir «Halk Mahkemesi» uygulamasının başlan
gıcı mıdır? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4 . 3 . 1975 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

İSTH : 7503/10-75/Em. VE Asyş. Ş. 1. Ks. 

Konu : Tokat Milletvekili Feyzullah 
Değerli'nin yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 19 . 2 . 1975 
gün ve 7/410-1931-16758 sayılı yazısı. 

Tokat Milletvekili Sayın Feyzullah Değerli tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinde ileri 
sürülen hususlar incelenmiş ve sonucu aşağıda belir
tilmiştir. 

1. Artova ilçesi Büvet köyünden Hüseyinoğlu 
1950 doğumlu Mehmet Güzel'i öldürmekten sanık 
Musa Güzel'i dövdükleri iddia edilen Artova Merkez 
J. Karakol Komutanı Üstçavuş Enver Akbulut 
(1968-42) ve J. Eri Ferhat Gedik, J. Eri Halis Gü
ler, J. Eri İbrahim Nişancı haklarında adlî görevi ifa 
sırasında adam dövmek suçundan Artova C. Savcı
lığınca soruşturma açıldığı ve halen devam etmekte 
olduğu anlaşılmıştır. 

2. Ayrıca bir şikâyet üzerine adı geçenler hak
kında idarî yönden de soruşturma açılmıştır. 

Sorutşurmadan sonra gereği yapılacaktır. Arz ede
rim. 

Mukadder öztekin 
İçişleri Bakanı 
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25. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri' 
nin, 1974 Ekim ayında teşvik belgesi alan projelere 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Meh
met Gölhan'ın yazılı cevabı (7/412) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı rica eder, saygılar sunarım. 

11 . 2 . 1975 
Çanakkale Milletvekili 

O. Orhan Çaneri 
Soru : 
1. Daha önceki yıllarda üretime geçmesi plan

landığı halde 1974 Ekim ayında teşvik belgesi alan 
kaç yatırım projesi vardır? Bunlar hangi projeler
dir? Yatırım tutarları ne kadardır? 

2. Bu projeler hangi şirketlere aittir ve bu şir
ketlerin kurucuları kimlerdir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
Sayı : 9.20-2153 

Ankara, 3 . 3 . 1975 

Konu : Çanakkale Milletvekili O. 
Orhan Çaneri'nin soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 19 . 2 . 1975 tarih ve 7/412, 1934/16764 
sayılı yazınız. 

Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin 1974 
Ekim ayında Teşvik Belgesi alan projelere ilişkin 
soru önergesi ile ilgili not ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Mehmet Gölhan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çaneri'nin Ekim 
1974 ayında verilen teşvik belgelerine ilişkin soru 
önergesi hakkında not: 

Soru : 1 
Daha önceki yıllarda üretime geçmesi planlandı

ğı halde 1974 Ekim ayında teşvik belgesi alan kaç 
yatırım projesi vardır? Bunlar hangi projelerdir? 
Yatırım tutarları ne kadardır? 

(1) Yazılı soru cevabına ekli listeler çokluğu ne
deniyle yayıntanamamıştır, Kanunlar Müdürlüğünde
ki (7J412) esas sayılı dosyasındadır. 

I Cevap : 1 
Bakanlığımız Teşvik ve Uygulama Genel Müdür

lüğüne, teşvik tedbirlerinden yararlanmak üzere mü
racaat eden projeler, müracaat sıralarına göre ve 
yıllık programların ışığı altında incelenerek uygun 

I görülenlere gerekli belgeler verilir. 

Daha önceki yıllarda üretime geçmesi planlandı-
I ğı halde normal süreleri içinde çeşitli nedenlerle üre-
I time geçmeyen projelerde yatırımcının istediği deği

şiklikler Bakanlığımızca da uygun bulunursa, yapıla-
I cak proje tadil edilir. 

I Ekim 1974 ayında toplam yatırım tutarı 857,6 
TL. olan 6 adet proje tadil edilmiştir. Bu projelere 

I ait bilgiler Ek -1 'de verilmiştir. 
I Ekim ayında ayrıca toplam yatırım tutarı 1 279,3 

milyon TL. olan 26 proje uygun görülerek teşvik bel
gesine bağlanmıştır. Bu projelere ilişkin bilgiler ise 

I Ek - 2'de verilmiştir. 

Soru : 2 
Bu projeler hangi şirketlere aittir ve bu şirketle

rin kurucuları kimlerdir? 
Cevap : 2 
Ek -1 'de verilen listede, tadil edilen projelerin 

' şirketleri belirtilmiştir. 
I Bu şirketlerin kurucularına ilişkin bilgiler ise 

Ek - 3'te gösterilmiştir. 

j 2. Polietkim Petrol Ürünleri San. ve Tic. 
A. Ş. ((T. B. No : 1094 - A) 

Taahhüt 
I edilen 
I sermaye 

TL. 

1. Duplas Koli. Şti. Rıdvan Hasırcıoğlu 
Halefi Ali, Şaban Hasırcıoğlu ve 
Ort. 24 000 000 

2. Ali Şaban Hasırcıoğlu 250 000 
3. Muazzez Hasırcıoğlu 250 000 
4. İbrahim Hasırcıoğlu 250 000 
5. Birgül Hasırcıoğlu 250 000 

Taahhüt edilen sermayenin 1/4'ü ödenmiştir. 

3. Arçelik A. Ş. (T.B. No: 822-A) 
Ortaklık »% 

1. Koç Holding A. Ş. % 25,4 
2. Koç Yatırım Sanayi Mamulleri 

Pazarlama A. Ş. % 15 
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Ortaklık % 

3. Teknosan Büro Makine Levazım 
Tic. ve San. A.Ş. % 22,4 

4. Devlet Malzeme Ofisi % 15 
5. Diğer Hissedarlar % 15,6 

4. Odöksan Osmaneli Döküm San. ve Tic. A.Ş. 
(T.B. No : 739 - A) 

Ortaklık !% 

1. Mehmet Kozan 
2. Emin Zeyrek 
3. Birler Ticaret 
4. Ahmet Şengezer 
5. Heriş Köll. Şti. 
6. Muhaddis Ticaret 
7. Er Ticaret 
8. Kıvrak Koli. Şti. 
9. Uyar Ticaret 

10. Zafer Ticaret 
11. Özdemir Ticaret 
12. Dayıoğlu Ticaret 
13. Curnalı Tic. Koli. Şti. 
14. Fakrika Personeli 

5. Poİijüt Ambalaj San. ve 

1. Mehmet Fatih Deveci — 
2. Murat Deveci — 
3. Ekrem Advan — 
4. Muine Öztop — 
5. Vedat Deveci — 

%30 
% 5 
% 5 
% 5 
% 5 
% 5 
% 5 
% 5 
% 5 
% 5 
% 5 

5 
5 

%10 
Tic. A.Ş. 

(T.B. No : 908-A) 
Müteahhit - Sanayici 
Tüccar 
Çiftçi - Tüccar 
îrad Sahibi 
inşaat Müteahhidi 

6. SETAŞ Simav Orman Mahsulleri End. ve 
Tic. A. Ş. (T.B. No : 578 - A) 

1. Rıza Çıplak 
2. İsmail Girginoğlu 
Yurt drşındaki işçilerinde katılacağı halka açık A.Ş. 

26. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
T. C. Devlet Demiryolları memurlarının özlük hak
larına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sabafıattin 
Özbek'in yazılı cevabı (7/414) 

Milliet Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Ulaştırma Bakanı 
tarafından yazık olarak cevapkradırılmaısının temini
ne müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılanmlia. 
12.2.1975 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Mete Tan 

•1. 657 sayılı ve buna ek kanunlarda, haftada 40 
saatten fazla memurların çalıştırılmaması önerilmiş
tir. T.CD.D.'de ise, ne kendi özel kanunda, ne de 
diğer kanunlarda TCDD memurlarının 48 saat ça
lıştırılacağına dair her hangi bir hüküm mevcut de
ğildir. (Her ne kadar yönetmelikte (mevzuatta) 
TCDD çalışma saatlerinin düzenleneceğine dair bir 
hüküm varsa da, bu hüküm, memurların işe baş
lama ve işten ayrılma saatlerini, işin özelliklerine 
göre tespit bakımından konulmuştur.) Bu duruma 
göre, TCDD'de birçok memurların haftada 48 saat 
çalıştıkları hâlde kendilerine fazla metali verilmemek
te olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Anayasanın 
«Memurlara angarya eklenemez» ve «eşit işe eşit 
ücret» prensiplerini zedeiyen bu hususun izalesi hak
kında düşünceleriniz nelerdir? 

2. TCDD'de hastalanan bir memurun almış ol
duğu hekim raporu kadar çalıştığı günlerdeki fazla 
mesailerinin ve dolayısiyJe yan ödemelerinin kesilme
si şeklindeki uygulamanın bir nevi «"hasta olanı ceza
landırma» tarzında olıduğu bir gerçektir. Bunun kal
dırılması hakkındaki düşüncelerimiz nelerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 7.3.1975 

Personel Dairesi Başkanlığı 
Muamelât 

Perd : 12-C/1744/2227 3213 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisli Başkanlığına 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinin 
özlük halkları ile ilgili, Afyon Karahisar Mıiletye-
kili Sayın Mete Tan'ın 12 . 2 . 1975 tarihli ve Millet 
Meclisi Başkanlığından muhavvel yazılı soru önerge
sinin cevaplan aşağıdadır: 

1. Yazılı soru önergesinin 1 nci maddesinde de
ğinilen TCDD İşletmesi personelinin haftada 48 saat 
çalıştığı hususu: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanun, 2 ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namelerle değişik kapsam başliklı, 1 nci maddesinde 
kanunun hangi kuruluş teşekkül ve müesseselerdeki 
memurlara uygulanacağı sayılmış olup, TCDD İşlet
mesi personeli bu kanun şümulüne atamıştır. 

Aynı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ekllenen ve 2 
ve 12 Sayılı K. H. K. lerle değişâk ek geçici 9 ncu 
maddesinde, «3659 sayılı Kanunla ek ve değişaktökle-
ri, 2847 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerine tabi 
olan kurumların TCDD İşletmesi Genel Müdürlü-
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ğü 2847 sayılı Kanuna tabidir, personeli hakkında 
kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar söz 
konusu kanunların ilgilıi hükümleri ile özel kanunla-
rınıdaki hükümlerin uygulanmasına devam olunur.» 
denilmektedir. 

Bu hükümlerin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile 
657 sayılı Kanunun TCDD personeline uygulanma
sı mümkün olan sadece intibaklar, diğer özlük ve 
sosyal haklar ve atamalarla ilıgliM hükümleri ile ay
lıklarının hesap şekline dair olan hükümlerine inhisar 
etmektedir. 

657 sayılı Kanunun en son 12 sayılı K. H. K. ile 
değişik 99 ncıı maddesi hükmü de, bu kanun kap
samına giren kuruluşlar personeli hakkında olup, 
TCDD Genel Müdürlüğü memurlarına uygulıanması 
mümkün değildir. Kaldı ki haftalık çalışma süresi
nin genel olarak 40 saat olduğunu tespit eden mez
kûr maddede ayrıca özel kanunlarla yahut bu ka
nuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tu
zluk ve yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özel
likleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma sürele
rinin tespit olunabileceği de belirtilmiş bulunımakta-
dır. 

657 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
1 . 7 . 1972 tarihinde mer'iyete giren T. C. D. D. Perso
nel Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde, Teşekkül per
sonelinin işin ve işyerinin özelliklerine göre Genel Mü
dürlükçe tayin ve tespit edilen çalışma saatleri için
de görev başında bulunacağı kabul edilmek suretiy
le bu yönetmelikten önceki tarihlerde uygulanan ça
lışma süresi yeni yönetmelikte de kapsam olarak ay
nen muhafaza edilmiştir. 

Bu hükümler muvacehesinde çok sayıda işçi ça
lıştıran bir Teşekkül olması nedeni ile kârlılık ve ve
rimlilik ilkeleri de gözönünde tutularak düzenlenen 
19.4.1971 tarih ve 42135 - 10/6692 sayılı Genel Mü
dürlük emrinde bütün personelin normal çalışma sü
resi hiçbir tefrik yapılmaksızın genellikle haftada 48 
saat ve işyerlerinin Cumartesi öğleden sonra kapanma 
mecburiyeti olup olmadığına göre haftada 6 veya 
5,5 çalışma günü olarak tespit edilmiştir. Ancak, Hiç 
işçi çalıştırmayan iş yerlerinde örneğin, Genel Mü
dürlük ve İşletme Müdürlükleri merkez bürolarında 
çalışan personelin iş durumlarının müsait olması ha
linde enerji ve diğer yan masraflardan tasarruf gaye
siyle haftada 39 saat çalıştırılmaları öngörülmüş ve iş 
icabı daha fazla çalışmaları gerektiği zamanda da bu 
çalışmalarının haftada 40 saatten fazlası için kendi
lerine fazla çalışma ücreti ödenmesi prensibi kabul 
edilmiştir. 

Sonradan, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin yayımını müteakip düzenlenen 5 . 7 . 1974 
tarih vs 42135 - 10/7499 sayılı emirle de, Genel Mü
dürlük Merkezi ile İşletme Merkezi Bürolarında haf
ta tatilinin genel olarak Cumartesi ve Pazar olmak 
üzere 2 gün olduğu ancak, tren hizmetlerinin devam
lılığı nedeniyle Genel Müdürlük Merkez Daireleri ve 
İşletme Merkezleri bürolarının haftada 2 tam gün 
tatil yapması her yönü ile hizmeti aksatacağı için bu 
yerlerde çalışan personelin münavebe ile Cumartesi 
günü de çalışmaları sağlanmış bulunmaktadır. Bu me
murların haftada 48 saati aşan çalışmaları fazla çalış
ma ücreti, ile karşılanmaktadır. 

Konu. ile ilgili olarak yapılan tatbikatın mevzuata 
uygun bulunduğu, personel tarafından açılan davalar 
sonunda kaza mercilerince istisnasız ittihaz edilen ka
rarlarla kesinleşmiş ve böylece vaki tatbikatın kanuna 
aykırı olmadığı yanında Anayasaya da aykırı bir yö
nü bulunmadığı saptanmıştır. 

Bilindiği gibi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun Parlamento Komisyonlarında müzakeresi sıra
sında İktisadî Devlet Teşekküllerinin her yönü ile bu 
Kanunun «Kapsam başlıklı 1 nci maddesine alınma
sı hususunda verilen muhtelif önergelerin, bu kuruluş
ların çalışma özellikleri bakımından ayrı bir personel 
nizamına tabi olması icabettiği ve bu nedenle bu ku
ruluşlar personeli için ayrı bir personel kanunu ted
vin edileceği gerekçesiyle reddi üzerine, hazırlık ça
lışmaları yapılan İktisadî Devlet Teşekkülleri Perso
nel Kanunu Tasarısı son şeklini almış olup, Parlamen
toya sevkedilmek üzeredir. Anılan Kanun Tasarısının 
kanunlaşması halinde, bu kuruluşlardaki personelin 
haftalık çalışma süreleri sorunu da halledilmiş olacak
tır. 

2. — T. C. D. D. İşletmesinde hastalanan bir me
murun almış olduğu doktor raporu kadar çalıştığı gün
lerdeki fazla mesailerinin ödenmediği hususu : 

T. C. D. D. İşletmesine kanunen tevdii edilmiş bu
lunan taşıma ve ulaşım görevlerinin ifası için günün 
24 saatinde devamlı olarak hizmet ifa edilme zorun-
luğu mevcuttur. Hizmetin bu devamlılık vasfı nede
niyle, normal iş günlerinde olduğu gibi hafta tatili, ge
nel tatil ve ulusal bayramı günlerinde de çakşmalar fa
sılasız devam etmektedir. Faal personel olarak ad
landırılan tren personeli ile gar, istasyon, liman depo
ları, vagon ve elektrik revizörlükleri, merkez ve İşlet
me televleri ve tavassut merkezleri, dispeyçey santral-
ları, hastaneler elektrik muhavvile kataner ekip ve 
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telekomand merkezleri ve telefon santralleri gibi iş 
yerlerinde görev ifa eden personelin vardiyalı veya 
vardiyasız fiili çalışmalarının bu görevlerin mütenev-
villiği nedeniyle günlük olarak tespiti işlemi güçlük 
arz ettiği ve uygulamada mahzurlar tevlit eylediğinden, 
çalışmaların ücretle değerlendirilmesinde en uygun 
şekil olarak, aylık dönemler halinde hesaplama sistemi 
geliştirilmiştir. 

Bu sistemde bir aya dahil bulunan iş günleri ile 
hafta tatili ve diğer tatil günlerinde fiilen yapılan ça
lışmalar o aya ait fiili çalışma süresi kabul edilmekte 
ve takvime göre 1 ayda mevcut beher iş günü için orta
lama 8 saat esası üzerinden hesab edilerek bulunan ça
lışma saatleri tutarı, o aydaki normal çalışma süresi
ni teşkil etmektedir. 

Böylece, bu esasa göre hesaplanan fiilî çalışma 
saatleri tutarı ile çalışılan aydaki normal çalışma sü
resi arasındaki fiilî çalışma saati fa-dcı, o ayın ücretle 
karşılanması gereken fazla çalışma saati olmaktadır. 

Örneğin : 31 gün devam eden 1975 yılı Ocak ayına 
ait normal çalışma süresi, takvime göre bu aya da
hil 27 iş günü için, beher gün ortalama 8 er saatten 
27x8=216 saat olmaktadır. 28 . 29 . 30 gün devam 
eden aylarda da tatil günleri dikkate alınaralk bu esa
sa göre normal çalışma saat tutarları bulunmaktadır. 
Örneğe göre, Ocak 1975 ayında faal hizmet ifa eden 
bir personelin fiilî çalışma saat süresinin 350 saat ol
duğu varsayılsa, fiilî çalışma süresi olan 350 saatten, 
o aya ait normal çalışma süresi olan 216 sn atin clü-
şülmesiyle bulunan bakiye 134 saat, o ayda yapılan 
fazla çalışma saat süresi olarak kabul edilmektedir. 
Bu sistem 18 . 12 . 1967 gün ve 42135 - l<y 23795 sa
yılı tamim ite uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. 

Teşkilâta tamim edilen mezkûr emrin 9 ncu mad
desine göre, mezuniyet ve hastalik 'sebebiyle bir ay 
içinde vazifeye devam edilmemesi halinde mezuniyet 
veya hastalık süresi içine giren pazar ve diğer tatil 
günleri haricinde kalan beher iş günü için ortalama 
8 saat hesabı ile bulunacak saatler tutarı normal me
sai saatlerinden tenzil edilerek, mezun veya hasta olan 
kimsenin o aya ait normal mesai süresi bulunmakta ve 
bu kimseye puvanîajma göre o ay içinde yaptığı fiilî 
çalışma saati ile normal çalışma saati arasında tahak
kuk eden fiilî çalışma saati farkı kadar fazla mesai üc
reti ödenmekte idi. 

Ancak, bu uygulamanın personel tarafından istis
mar edildiği ve fuzulî ödemelere sebebiyet verdiğinin 
müfettiş raporları ile tespit edilmesi neticesinde, yu
karıda değinilen emrin 9 ncu maddesinde derpiş olu
nan ve personelin hastalık süresi içine giren pazar ve 

diğer kanunî tatil günleri haricindeki beher iş günü 
için ortalama 8 saat hesabiyle bulunacak saatler tu
tarının normal mesai saatlerinden tenzili usulü görü
len lüzuma binaen ikinci bir emirle 20 . 4 . 1971 ta
rihinden itibaren kaldırılmış ve personelin istirahatli 
bulunduğu günlerin o aya ait normal mesai saat tu
tarından düşülmeyerek çalışılmış günler gibi kabul edil
mek suretiyle o aya ait fiilî çalışma saat tutarı, yine o 
aya ait normal mesai saatinden fazla ise bu saatler 
kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi, aksi halde nor
mal mesai süresi dolmadığından fazla çalışma da söz 
konusu olmadığı nedeniyle karşılığında ücret öden
mesinin de mümkün olmadığı bildirilmiştir. 

Örneğin : 31 gün devam eden Ocak 1975 ayın
da 8 . 1 . 1975 - 17 . 1 . 1975 tarihleri arasında 10 
gün hastalanarak görevine devam edemeyen ve bu sü
re içine 1 pazar günü giren bir personele; 

Ocak 1975 ayında 27 iş günü mevcut olduğundan 
17 iş günü için 27x8=216 saat, jbu aydaki normal 
çalışma saat miktarını teşkil etmektedir, Örneğimiz
de, aynı ayda 10 gün istirahata* bulunan bir personelin 
istirahati süresine 1 Pazar günü tesadüf ettiğine göre, 
böylece bu 10 günlük istirahat süresi içinde 9 iş günü 
bulunduğundan, 9 iş günü için 9x8=72 saat, o aya 
ait 216 saat tutan normal çalışma süresinden düşül
meyerek çalışılmış günler gibi kabul edilmektedir. 
Ocak ayında fiilî çalışma süresinin 350 sa'ate ulaştığı 
varsayılsa 350 — 216 = 134 saat o kimsenin Ocak 
1975 ayına ait ücretle karşılanacak fazla çalışma sü
resini teşkil etmektedir. Personelin Ocak 1975 ayına 
alt fiilî çalışması 216 saat tutarındaki normal çala
ma süresinden az ise, normal çalışma süresi dolmadı
ğından fazla çalışma da söz konusu olmamakta ve do-
layısıyle karşılığında ücret de ödenmemektedir. 

3. — Hastalık nedeniyle göreve devam edilmeyen 
günler için yan ödemelerin kesildiği hususuna gelince: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına 
giren kurumlar ile aynı kanunun ek geçici 9 ncu mad
desine dahil (ek geçici 9 ncu maddeye TCDD İşletme
si de dahildir) kurumlardan aylık alanlara hangi gö
revler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminin
deki güçlük zammı ödeneceğini belirleyen 5 . 8 . 1974 
tarih ve 7/8672 sayılı Kararnamenin 4 ncü maddesin
de, bu zamların ödenebilmesi için ekli cetvellerde gös
terilen görev unvanlarının kapsadığı görevin fiilen ya-
Dilmasının şart olduğu ve ödenecek zammın görev'n 
fiilen yapıldığı süre için hesap edileceği ile aylıksız izin, 
hastalık izni, yıllık izin, burs karşılığı dış memleketle
re gönderilme, yurt içinde hizmet içi eğitime katılma 
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ve işe başlamadan geçen süreler için bu zammın öden
meyeceği hükme bağlanmıştır. 

Sözü edilen kararname hükmü muvacehesinde 
TCDD İstetmesi personellinin doktor raporu ile isti-
rahatli olarak fiilen görev ifa etmedikleri günler için 
yan ödemeleri kesilmektedir. 

Keyfiyet biligilıerinize arz olunur. 
Sebahattin Özbek: 
Ulaştırma Bakanı 

27. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Gü
venlik Kuvvetlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/416) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı ri
ca eder, saygılar sunarım. 12.2.1975 

İzmir Milletvekili 
Süleyman Genç 

Soru : 
• Görevini yerine getirme ve yurt asayişini sağla

ma dileğinde olduğunuz güvenlik kuvvetlerimizin gö
revlerini yerine getirirken her türlü etkinin ötesinde 
yasaların gereğini yapmalarını istemişsiniz. 

Çeşitli kargaşa ve bunalımların kaynağının güven
lik kuvvetlerinin tarafsızca görevlerini yerine getirme
diklerinden doğduğunu sürekli söyledik. Güvenlik kuv
vetlerinin, yasaların emrinde ve yasaların kendilerine 
yüklediği sorumlulukları vardır. 

Tam bir tarafsızlıkla görev bilinci içinde bu so
rumlulukların gereğini yapmak zorundadırlar. Üzüntü 
ile ifade edeyim ki, bu böyle olmaktadır. Güvenlik 
Kuvvetlerinin tutumu kamu vicdanını yaralayıcı nite
liktedir. 

1. — Ankara toplum polisi istihbarat servisince; 
11 . 2 . 1975 de Hacettepe Üniversitesine faşistlerce 
genel bir saldırı yapılacağı devrimci olarak bilinen 20 
öğrenciyi öldürecekleri yolunda bir istihbarat alınmış
tır. Toplum polisinin 10 ncu birlik diye bilinen mera
sim birliği aynı gün 06.00 dan itibaren Hacettepe Üni
versitesinde gerekli güvenlik tedbirini almış mıdır? 

2. — Sol eğilimli olarak bilinen öğrencilerin; yü
rüyüş, boykot ve benzeri eylemlerin de devrimci öğ
rencilerin dernek ve yurtlarına yapılan baskınlarda, 
genellikle toplum polisinin bilinen 10 ncu birliğinin gö
revlendirildiği doğru mudur? 

3. — Bu birlik kurulurken ya da birliğe yeni me
mur alınırken, kendilerine birlik amirinin «Namaz Kı
lar mısın», «Oruç tutar mısın» şddinde soru yönelt
tiği ve olumlu cevap aldıktan sonra bu birlikte gö
revlendirildikleri doğru mudur? 

I 4. — Bu şekilde seçilen polis gücünün bir sağ sal
dırıda, beklenen güveni yerine getirebileceğine inanı-

I yor musunuz? 
I 5. —- Toplum polisi içinde büyük huzursuzluk kay-
I nağı olan bu birliğin dağıtılmasını düşünüyor musu

nuz? 

T C . 
I İçişleri Bakanlığı 
I Emniyet Genel 

Müdürlüğü 7 . 3 . 1975 
I Daire : Önleyici Hiz. 
I Şube : Mrk. Top. Müd. 

132 - 048372 

I Konu : Soru önergesi Hk. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 

I İlgi : 19 . 2 . 1975 gün ve Millet Meclisi Başkanlı-
I ğı Gen. Sek. 7/416.1944/16837 sayılı yazı. 

I İzmir Milletvekili Sayın Süleyman Genc'in Millet 
I Meclisi Başkanlığına verdiği ve tarafımdan yazılı ola-
I rak cevaplandırılmasını istediği 12 . 2 . 1975 günlü 
I önergesinde değinilen konular, Ankara Valiliğine in-
I celttirilmiş ve sonucu aşağıda gösterilmiştir. 
I 1. — Hacettepe Üniversitesi ile ilgili olarak öner-
I gede belirtildiği şekilde herhangi bir istihbarat olma-
I dığı, her yüksekokulda olduğu gibi sözü edilen Üni-
I versitede de güvenlik tedbirlerinin muhtemel olayları 
I önlemek amacıyle alınmakta olduğu; 
I 1 1 . 2 . 1975 günü Hacettepe Üniversitesinde Top-
I mm Polisinin 10 ncu Birliğinin değil, 3ı ncü Birliğinin 
I görevli bulunduğu; 
I 2. — Önergenin 2 nci ve 3 ncü maddelerindeki id-
I diaların kesinlikle varit olmadığı; 
I Anlaşılmıştır. 
I Arz ederim. 
I Mukadder Özteekin 
1 İçişleri Bakanı 
I 28. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
I Gümüşhane ilinin televizyon yayın sahasına alınması-
I na ilişkin soru ve Başbakan Sadi Irmak'ın yazılı ceva

bı. (7/420) 
Millet Meclisi Başkanlığına 

I Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan tarafından 
I yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi rica ede-
I rim. 

1 3 . 2 . 1975 
Turgut Yücel 

I Gümüşhane Milletvekili 
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Som : 
Gümüşhane ili, Kalkınma Planlarımızda öncelikli 

yöreler arasında yer almaktadır. 
Bu neden, îlin, diğer İllerimize nazaran gerice 

bölgeler içerisinde yer almış olmasından ileri gelmek
tedir. 

Bu bakımdan, planın emredici hükümleri çerçeve
sinde Gümüşhane'ye televizyon yayını ne zaman gö
türülecektir ve zaman bakımından bir kısaltma yapıl
ması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 77 - 365/1348 ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 3 . 1975 

İlgi : 20 . 2 . 1975 tarih ve 7/420 - 1953/16848 sa
yılı yazınız. 

Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, Gümüş
hane ilinin televizyon yayın sahasına alınmasına iliş
kin yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, yazılı soru 
önergesinin cevabıdır. 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden alınan bilgi
ye göre : 

Gümüşhane İlimizin TV yayınlarından yararla
nabilmesi, 1974 yılı yatırım programına alınmış ve 
bina ihalesi yapılarak inşaatına başlanılmış bulunan 
Yüksek güçlü Erzincan televizyon verici istasyonunun 
açılmasına bağlı bulunmaktadır. 

Bu istasyona ait cihazların ihalesi ile ilgili teknik 
işlemler tamamlanmış ve TRT Yönetim Kurulunun 
Kararına sunulmuştur. Karar alındıktan ve ihale ya
pıldıktan sonra cihazların imal edilme ve tesliminin 
bir buçuk yıl alabileceği düşünülürse, Kurumun malî 
olanaklarının elverdiği ölçüde bu tesisin 2 yıl içinde 
bitirilebileceği kanısına varılmaktadır. 

Böylece anılan istasyonun tamamlanması ile bu ya
yınları Gümüşhane iline aktaracak yardımcı TV ve
rici istasyonunun kısa bir sürede gerçekleştirilmesi 
mümkün olabilecektir. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

29. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir'de Suma fabrikası açılmasına ilişkin sorusu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı Baran Tuncer'in yazılı cevabı 
(7/423)(1) 

25 . 4 . 1974 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gı ile arz ederim. 

Nevşehir Milletvekili 
Prof. Dr. Ragıp Üner 

1. Orta Anadolu'nun en çok üzüm yetiştiren ili 
Nevşehirdir. Yıllık üzüm 200 milyon kilo olup, hiç
bir şekilde değerlendirilmez. Çarçur olur gider Bun
dan 30 yıl evvel Nevşehir'de «Suma Fabrikası» ve iki 
rakı fabrikası vardı mahsul değerleniyordu. 

Son yıllarda Suma Fabrikasının ihya edilerek 
üzümün değerlendirilmesi için bir çalışma yapılmış, 
1972 yılı bütçesinde para konulmuştu. Halen hiçbir 
faaliyet görülmemektedir. 

1974 yılı içinde Nevşehir'e Suma fabrikası açıl
ması düşünüîmektemidir? 

Derin Saygılarımla. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin «Sözlü Sorular» Bölümünde 73 no. 

da bulunan (6/135) Nevşehir Suma Fabrikası hakkın
daki sorunun yazılı soruya çevrilmesini arz ve rica 
ederim. 

13 .2 . 1975 
Nevşehir Milletvekil 

Ragıp Üner 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 
Sayı: 328 - 1002 

. 14 . 3.1975 

Konu : Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner' 
in yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19 . 2 . 1975 gün ve 7/423 - 836 - 17059 sa

yılı yazınız. 

Nevşehir Milletvekili Rağıp Üner'in, Nevşehir'de 
suma Fabrikası kurulması hakkındaki 25 . 4 . 1974 

(1) Not : Bu soru önergesi îçtüzüün 96 ncı mad
desi uyarınca sözlü soru işlemi görüp sonradan sahi
bi tarafından genel kurulun 13 . 2 . 1975 tarihli 39 
ncu Birleşiminde yazılı soruya çevrilmiştir. 
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günlü yazılı soru önergesinin cevabı 3 nüsha olarak 
ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Baran Tuncer 

Gümrük Ve Tekel Bakanı 

Nevşehir'de suma fabrikası açılmasına dair 
8 . 1 . 1975 günlü sorunun cevabı aşağıda bilgilerini
ze sunulmuştur. 

1 — Nevşehir'de yılda 1 500 000 litre kapasiteli 
suma fabrikası kurulması teklifi ilk defa, 1972 yılın
da Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına gönde
rilen 1973 yatırım teklifleri arasında yer almıştır. 

2 — 1973 yılında. Tekel Genel Müdürlüğü yatırım
ları için tahsis edilebilecek ödenek tutarı, Tekel İda
resinin bütün tekliflerini karşılamaya yetmediğinden; 
Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından devam eden ya
tırımlar ile çok zaruri yeni yatırımlara öncelik veril
miş; böylece içlerinde Nevşehir Suma Fabrikası tek
lifinin de bulunduğu bazı yatırım tekliflerinin kabu
lü mümkün olmamıştır. Bununla beraber (Gazian-

' tep - Kilis - Nevşehir) bölgelerini kapsayan bir etüd 
proje hizmeti 1973 programında yer almıştır. 

3 — Bu durum muvacehesinde, her 3 bölgenin 
durumları incelenmiş; Gaziantep - Kilis bölgesi suma 
tesisleri için uygun görülmüştür. Nevşehir'de ise üzüm 
rekoltesinin kurulacak bir suma tesisini karşılayacak 
seviyede bulunmamasına rağmen rekoltenin sür'atle 
gelişeceği ve Nevşehir'in böyle bir fabrikaya ihtiyacı 
olduğu hususunda Tekel İdaresine yapılan telkinler 
ile anılan İdarenin 1974 yılı teklifleri arasında, Nev
şehir'de yılda 3 000 000 litre yıl kapasiteli bir fabri
kanın kurulması da yer almış, ancak bu teklifi bir 
projeye bağlamak kabil olmamıştır. 

4 — Devlet Planlama Teşkilâtı, projeye dayandı
rılmasını istediği Tekel Genel Müdürlüğü teklifini 
1974 yılı programına da almamıştır. 

5 — 1975 yılı teklifleri hazırlanırken durum tek
rar incelenmiş, öncelikle Gaziantep - Kilis bölgesinde 
biri Kilis'te ve diğeri Urfa'da beheri 3 000 000 lit
re/yıl kapasiteli birer Suma tesisi kurulmasını öngö
ren bir teklif, bu konuda yapılan bir etüdle birlikte 
Devlet Planlama Teşkilâtına sunulmuş ve kabul edil
miştir. Teklifin dayandığı etüdde, bölgeyle ilgili baş
lıca avantajlar şöyledir. 

a) Bölgenin yıllık kuru üzüm rekoltesi 45 - 50 
milyon, kilo civarındadır. 

b) Halen Urfa ve Kilis'te mevcut şarap tesisleri 
arsalarından ve bir kısım binalardan faydalanmak su
retiyle yapılacak yatırımın maliyeti, bu özelliği taşı

mayan diğer bir bölgeye nazaran daha düşük olacak
tır. 

c) Arsaların ve bir kısım binaların mevcudiyeti 
yatırım süresini kısaltacaktır. 

6 — Buna mukabil Nevşehir bölgesi aşağıda belir
tilen avantajlara sahip değildir. Şöyleki; 

a) Nevşehir'in son 3 yıllık kuru üzüm rekoltesi 
bütün yöreleri dahil olmak üzere 1972 de 7 500 000 
kilo. 

1973 de 2 000 000 kilo, 
1Q74 de 1 500 000 kilo dur. 
Bu rekolteler içinde Tekel İdaresinin alabildiği 

miktarlar ise; 
1972 de 256 778 kilo. 
1973 d e l 208 760 kilo. 
1974 de 987 204 kilo dur. 
Yılda 3 000 000 litre/yıl kapasiteli bir Suma 

fabrikası 10 000 000 kilo kuru üzüme ihtiyaç göster
diğine göre bölgenin, her şeyden önce ham madde 
bakımından yetersiz bulunduğu anlaşılmaktadır. 

b) Nevşehir'de kurulacak bir Suma fabrikası, Ur
fa ve Kilis'de kurulacak fabrikalara nazaran daha 
fazla bir yatırım maliyetini gerektirecektir. 

c) Nevşehir'de kurulacak bir Suma fabrikasi, Ur
fa ve Kilis'de kurulacak fabrikalara nazaran daha 
uzun bir yatırım süresine ihtiyaç gösterecektir. 

7 — Diğer taraftan Nevşehir bölgesinin üzüm üre-
timlnin artık bölümü Tekel İdaresince esasen satı-
nalındığından, kurulacak fabrikanın ham madde de
ğerlendirilmesi yönünden bölgeye herhangi bir kat
kısı olmayacak; fabrikanın tam kapasiteli çalışması 
ise bölgede üzüm üretiminin teşvik edilmiş olaca
ğı varsayımına dayanan bir ihtimale bağlı kalacak
tır. 

8 — Bununla beraber bölgenin üzüm rekoltesini 
gözönünde bulundurarak gelecek yıllarda durum ye
niden değerlendirilebilir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. 
Baran Tuncer 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
30. — Hatay Milletvekili Ali Yılmazın, TÖB -

DER yöneticilerine ilişkin sorusu ve Başbakan Sadi 
İrmak'in yazılı cevabı (7/426) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 7 . 2 . 1975 

Aşağıdaki sorularımın, Saym Başbakan tarafın
dan, yazılı olarak cevaplandırılması hususunda, de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
Ali Yılmaz 
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1 — TÖB - JDER'in, C. H. 3>„ *e 3L S. 1. P. ile giz
li ve açık iölarak sözde faşizmi ve hayat pahalılığını 
pK&estö gayesiyle sapmış «üdııkları toplantı ve yü
rüyüşler dolayısıyle meydana gelen müessif hadise
ler ınahımunuzdıır. Milletimizi fevkalâde rahatsız 
eden ve hu hidselerin gerçek sorumlusu bulunan 
Tûffi - aGfiSR yönetioileEİ hakkında ne gibi idarî ve hu
kukî işlem yapılmıştır? 

2 — Çarşamba'nın gelişinden Perşembe'nin gele
ceğinin bilindiği gibi, TÖB - DER, de günlerdir bu 
toplantıları ve yürüyüşleri yapacaklarını TRT ve Ba-
• sıri'da ilân ederlerken, buna karşı Milletin reaksi
yonu da orta yerde iken, Devlet Memurları Kanunu' 
nun «Memurlar Siyaset yapamaz» kesin hükmüne 
rağmen, bunlara neden mani olunamamıştır? 

3 — Mal ve can kaybına sebep olan, aziz milleti
mizi ve sağduyu sahibi öğretmenlerimizi de son de
rece rencide eden TÖB - DER, yöneticileriyle işbirli
ği yapan bazı C. H. P. liler özellikle hadiselerin mey
dana geldiği günlerde her gün TV. da açık seçik ola
rak bu müessif hadiselerin teşvik ve tertipçiliğini yap
tığı meydanda olan Sayın Ecevit hakkında takibata 
geçilmişmidir? 

4 — Öğretmenlik mesleği, herkesin hürmet etti
ği ve hürmete layık olan değerli bir meslektir. Öğ
retmenler de yalnız solcuların ve sosyalistlerin öğret
menleri değil, bütün Milletin öğretmenleridir. Bu iti
barla, değerli öğretmenlerimizi ve topyekün Milleti
mizi rahatsız eden anarşistler gibi «Kahrolsun Fa
şistler» diyerek sık sık sokaklara dökülen bu macera 
- perastlere ne zaman dur denilecek ve kendilerine 
«Memur» oldukları öğretilecektir? 

T. C. 
Başbakanlık 14 . 3 . 1973 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayın : 77-386/1375 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 2 . 1975 tarih ve 7/426-1959/16912 sa
yılı yazınız. 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, TÖB - DER yö
neticilerine ilişkin yazılı «soru önergesinin cevabı ek
lice snmrimuştur. 

Saygıyte arz «derim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın TÖB - DER Yö
neticilerine İlişkin yazüı soru önergesinin cevabıdır. 

İlgili Kuruluşlardan alınan bilgilere göre : 
TÖB - DER Genel Merkez Yönetim Kurulunca 

alınan karar gereğince 15 . 2 . 1975 günü il örgütleri 
tarafından düzenlenen toplantılar dolayısıyle 7 ilde 
meydana gelen olaylarla ilgili olarak Devlet Güvenlik 
ve mahalli C. Savcılıklarınca soruşturma açılmış ol
duğu, olayların sorumluları, tahrik ve teşvikçilerinin 
bu soruşturmaların sonunda belirleneceği, 

Yapılan bu toplantılar veya olaylar sırasında ka
nuna veya dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler 
hakkında adlî soruşturmanın sonucuna göre gerekli 
idarî ve inzibatî işlemlerin yapılacağı. 

Ayrıca TÖB - DER'ce düzenlenen toplantılar ne
deniyle çıkan olaylar ve önceden alınan idarî tedbirle
rin İçişleri Bakanlığınca mülkiye müfettişlerine yer
lerinde incelettirildiği, 

Anlaşılmış bulunmaktadır. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

31, — Tekirdağ Milletvekili Nihan Ilgün'ün, sunî 
gübre ve ziraî mücadele ilâçlarına ilişkin sorusu ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Reşat Aktan'in 
yazılı cevabı (7/428) 

Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorularımın, Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
17.2.1975 

Tekirdağ Milletvekili 
Nihan llgün 

Türk tarımının modern teknolojiye ve kalkınma 
hamlesine yeni yeni ayak uydurduğu, başka bir de
yimle ziraî reforma yeni başladığımız son yıllarda, 
Sunî gübre ve ziraaî mücadele ilâçlarının fayda ve 
katkısı şüphesiz tartışılmaz. 

1. 1974 sonbahar kışlık ekiminde, bilhassa Trakya 
ve Marmara Bölgesinde komopze gübrenin bulunma
yışı, buğday «kimini olumsuz yönde etkilemiştir. 

Bugünlerde çimene atılması icap eden üre ve nit
rat gübreleri, Ziraî Donatım ve Kooperatif depo
larında hiç denecek kadar yoktur. Âcil olarak alınan 
tedbirler nedir? 

2. Kısa %ir müddet sonra kullanılmaya başlana
cak olan ziraî mücadele yabani ot ilaçlarının çiftçiye 
zamanında ve yeterli miktarda ulaştırılması için nr; 
gibi tedbirler alınmıştır? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 14 . 3 . 1975 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 137 

Konu : Sayın Nihan İlgün'ün soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 2 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/428 - 1964/16942 sayılı yazı. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan Ilgün tarafın
dan, sunî gübre ve ziraî mücadele ilâcı ihtiyacına iliş
kin olarak Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Nihan İlgün tarafın
dan; sunî gübre ve Ziraî Mücadele ilâcı ihtiyacına 
ilişkin olarak; Başkanlığımıza yöneltilen yazılı soru 
önergesi cevabı. 

1) Kompoze gübreler memleketimizde üretilme-
yip ithal yoluyle tedarik edilmektedir. Esasen kom
poze. gübreler iki veya daha çok bitki besin maddesi 
ihtiva eden bir gübre türüdür ve aynı görevi tek be
sin maddesi ihtiva eden azotlu ve fosforlu gübrelerde 
yapmaktadır. Bu nedenle 1974 yılı sonbahar dönemin
de Trakya ve Marmara Bölgesinde yeteri kadar kom
poze gübre bulunmamasına rağmen tek cevherli azot
lu ve fosforlu gübrelerle ihtiyacın karşılanmasına ça
lışılmıştır. 

Trakya Bölgesinin âcil gübre ihtiyacım karşıla
mak amacıyle, T. Ziraî Donatım Kurumu tarafından 
Eskişehir, iskenderun, Malatya, Kayseri ve Konya 
gibi bölgelerden 14 296 ton üre (% 46 N) ve 23 924 
ton kompoze gübre sevkedilmektedir. Ayrıca 1975 yı
lının ilk üç ayındaki diğer bölgelere ait yerli üretim 
tahsislerinin de büyük bir kısmı Trakya Bölgesine kay
dırılarak bu dönem içerisinde 29 000 ton amonyum 
nitrat (% 26 N), 4 000 ton amonyum sülfat (% 21 N), 
31 000 ton muhtelif cins fosforlu gübre ile 26 000 ton 
diamonyum fosfat gübresi de Trakya Bölgesine sev-
kedilmiş olacaktır. 

1975 yılı ilkbahar ihtiyacı olan 433 000 tona kar
şılık ancak 100 000 ton azotlu (% 21 N) gübrenin fi
nansmanı bugünlerde temin edildiğinden, Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumu derhal ithal işlemlerine baş

lamıştır. Gübreler memleketimize gelmeye başladığın
da bu bölgedeki sıkıntı giderilmiş olacaktır. 

2) 1975 yılı mücadele programına göre noksan
lığı tahmin edilen yabancı ot ilâçları yurdumuzdaki 
ithalâtçı ve imalâtçı firmaların bütün çabalarına rağ
men yeterli miktarlarda temin edilememiştir. 

Ziraî mücadele ilâcı ve hammaddesi üreten ülke
lerin 1973 ve 1974 yılları imalâtlarında çevre sağlığı 
ve enerji darlığı yönünden bir azalma vardır. Buna 
karşılık açlık sorunu ile karşı karşıya kalan geri kal
mış ülkelere yardımda bulunan büyük devletlerin gı
da stoklarında açıklar meydana gelmiştir, bu açıklan 
kapamak için üretim alanlarını genişleten bu ülkeler 
ziraî mücadele ilâçlarını dışarı satmakta ve hatta ima
lâtçı ülkelerin üretimlerini bir yıl evvelinden kapat
maktadırlar. 

Bu itibarla eksikliği tahmin edilen yabancı ot ilâç
larını dış ülkelerden temini konusunda Türkiye Ziraî 
Donatım Kurumuncada teşebbüse geçilmiş olup ge
rekli araştırmalara halen devam edilmektedir. 

Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı kanalıyle de dış 
ülkelerin ilgili kuruluşları nezdinde önemli teşebbüs
lerde bulunulmuştur. 

Ayrıca stoklarımızda bulunan 75 ton esterli ve 78 
ton amin terkipli yabancı ot ilâcının piyasaya veril
mesi için çalışmalara da başlanılmıştır. 

32. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun, beyaz 
sinekle mücadele için piyasaya sürülen bir ilâca iliş
kin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Resai Aktan'in yazılı cevabı. (7/432) 

17 . 2 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı tarafından cevaplandırılmasına dela
letinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
içel Milletvekili 
Oral Mavioğlu 

Soru : 
Çukurova bölgesinde tarım ürünlerine zarar veren 

beyaz sineğe karşı bir firmanın daha önce piyasaya 
çıkarıp ruhsatı iptal edilen bir ilâcı afidreks - kırk adı 
altında, beyaz-sinekle mücadele için piyasaya arz ede
ceği yolundaki dedikodular yaygın haldedir. 

Afidreks - kırk adı altında çıkacak bu ilâç ile il
gili araştırmalar yapılmış mıdır? 

Daha önce ruhsatı iptal edilen aynı firmaya ait 
ilâcın birleşimi ile yeni ad altında piyasaya çıkarıl
ması düşünülen ilâcın birleşimleri arasında önemli bir 
fark var mıdır? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 7 . 3 . 1975 
Özel Kalem Müd. 

Sayı. : 139 

Konu : tçel Milletvekili Sayın Oral 
Mavioğlu'nun yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 2 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 1976/ 

17000-7/432 sayılı yazı. 
tçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafından; 

beyaz sinekle mücadele için piyasaya sürülen bir ilâ
ca ilişkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı so
ru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Reşat Aktan 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

tçel Milletvekili Sayın Oral Mavioğlu tarafından be
yaz sinekle mücadeleye ilişkin; olarak Bakanlığımıza 

yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı. 
Ziraî mücadele ilâçları ile ilgili hususlar 6968 sa

yılı Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu ve 
buna ilişkin 4/11142 sayılı Ziraî Mücadele tlâç ve 
Aletleri hakkında nizamname ile düzenlenmiş olup, 
bu Kanun ve nizamname hükümlerine göre yürütül
mektedir. 

Memleketimizde imâl edilecek veya ithal edilecek 
ilâçların satışa arz edilip kullanılabilmesi için; 

a) Önce ilâçların fiziki, kimyevi ve biyolojik 
özellikleri ile insan ve sıcak kanlı hayvanların sağlığı 
yönünden toksikolojik vasıfları, ilâçların teknik spesi-
fikasyonları ve teknik dokümanlarından tetkik edilir. 

b) Müteakiben ilâç numuneleri memleketimizde 
bizzat tahlil, deneme ve tetkike tabi tutularak teknik 
spesifikasyonlarına ve yurdumuz şartlarına uygun 
olup olmadıkları araştırılır. 

c) Bu kontroller neticesinde tahlil ve denemeler 
nıüsbet netice verdiği, insan ve sıcak kanlı hayvanlar 
sağlığı bakımından ilâcın toksik özelliklerinde, kullan
ma tarifnamesinde tavsiye edilen emniyet tedbirleri
ne riayet edilerek kullanılması halinde bir mahzur 
tevlit etmediğine kanaat getirildiği taktirde, ilâçların 
ruhsatlandırılmaları cihetine gidilmekte ve kullanıl
malarına müsaade edilmektedir. 

Ruhsatname verilmiş ilâçların Bakanlığımızca tes
pit edilmiş vasıflara uygun olarak satışa arzını sağ
lama bakımından imalât ve satışları esnasında fabri
ka veya piyasada sık sık kontrolleri yapılmakta, alı

nan numuneleri tahlil edilerek ruhsata esas spesifi-
kasyonlarındaki vasıflarına uygunsuzluk tespit edi
lenlerde, uygunsuzluk derecesine göre firmalarına ikaz 
veya ihtarda bulunmakta veya ruhsat iptali yapılmak
tadır. 

Ruhsatnamesi iptal edilen ziraî mücadele ilâcının 
bir partisinde ruhsata esas vasfına göre fark tespit 
edilmesi o ilâcın piyasadaki bütün partilerinin veya 
o ilâcın bütün vasıflarının bozuk olduğu anlamını ta
şımamaktadır. Buna rağmen Bakanlığımızca bir tek 
partide bile uygunsuzluk tespit edilirse ruhsat iptal 
edildiği takdirde bütün partilerin satışı yasaklanmak
tadır. 

Ruhsatları iptal edilen ilâçlar için firmasınca, 
ruhsat iptal tarihinden itibaren en az bir yıl geç
tikten sonra yeniden ruhsat müracaatında bulunul
duğu taktirde, ilâç, yukarıda bahsi geçen tetkik ve 
tahlillere tabi tutularak müsbet sonuç alınması ha
linde yeniden ruhsatlandırılabilmektedir. 

Önergede bahsi geçen Afidrex 40 isimli ilâç için 
firması ruhsat almak üzere 1965 yılında müracat et
miş, ilâç gerekli tetkik ve tahlillerden geçirilerek 
28.2.1966 tarih 455 numara ile ruhsatlandınlmış ve 
o tarihten itibaren memleketimizde kullanılmıştır. 

Ancak, 1973 yılında piyasa kontrolü maksadıyle 
alman iki numunesinin tahlilinde biri uygun bulun
muş, diğerinde ise ilâcın aktif maddesinin noksan 
diğer kimyevi ve fiziki vasıflarının uygun olduğu 
anlaşılmış, aktif maddesinde noksanlık dolayısiyle 
1.4.1974 tarihinde ruhsatnamesi iptal edilmiştir 

Afidrex 40 ilâcı içinde, diğer ruhsatı iptal edilen 
ilâçlarda olduğu gibi, ruhsat tarihinden itibaren bir 
yıl geçtikten sonra firmasınca yeniden ruhsat tale
binde bulunulabilir ve ilâç aynı tetkik ve tahlillerden 
geçtikten sonra müsbet netice alınırsa ruhsaıtlanabilir. 

Ruhsatlandığı taktirde de Dimethoate aktif mad
desini ihtiva eden ve muhtelif firmalarca değişik 
ticari isimlerle ruhsatlanmış bulunan bu tip ilâçlar 
pamukta beyaz sineğe etkili olduğu ve resmi tavsiye
lerde bulunduğu için bu ilâcın da beyaz sineğe kul
lanılması mümkündür. 

Ancak Bakanlığımızdan ruhsatını almadan adı ge
çen ilâcın piyasaya verilmesi veya herhangi bir za
rarlıya kullanılması mümkün değildir. 

33. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, «.Giz
li yönleriyle Kıbrıs meselesi» yazı dizisine ilişkin 
sorusu ve Başbakan Sadi Irmak'm yazılı cevabı 
(7/434) 
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Millet Meclisi Beşkenhğı 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini rica 
eder, saygılar sunarım. 18.2.1975 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

1. «Gümydın Gazetesinde tefrika ©dilmekte olan 
«Gizli Yönleriyle Kıbrıs Meselesi» yazısının Televiz
yonda ;Sayrn Nihat Erim tarafından canlı olarak ya
pılan reklamını izlediniz mi? 

2. Sayın Erim Televizyon reklamında Kıbrıs 
konusunun gizli yönleriyle ilgili bazı belgelerin 

-yalnız kendisinde olduğunu belirtmektedir. Türk 
Hükümeti adına ve Hükümet Başkanı olarak katıl
dığı toplantılarda elde ettiği gizli belgelerin Devlet 
arşivinde bulunması gerekmez miydi? 

3. Sayın Nihat Erim elde ettiği yalnız kendisin
de bulunan bu gizli belgeleri, vatandaş Nihat Erim 
olarak mı yoksa Türk Hükümetini temsilen mi elde 
etmiştir? Devlet arşivinde bulunması gerekli belgele
ri Hükümete vermemiş olup bugün paraya mı tah
vil etmektedir? 

4. Bu yazı dizisi, gizli belgeleri de dile getirece
ğine göre, yayının, nazik bir durumda olan ulusal 
Kıbrıs meselesinde zararlı olup olmayacağı tarafın
dan tetkik edilmiş midir? 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 3 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 77-346/1219 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 24.2.1975 tarih ve 7/434-1978/17002 sa
yılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın «Gizli Yön
leriyle Kıbrıs Meselesi» adlı yazı dizisine ilişkin 
18 . 2 . 1975 tarihli yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın 18.2.1975 
Tarihli Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

1. — Kontenjan Senatörü Sayın Nihat Erim'in 
Günaydın -Gazetesinde yayınlanan «Gizli Yönleriyle 
Kıbrıs Meselesi» tefrikasını Televizyondan izledim. 

2. — Bu tefrikaya konu olan belgeler, Sayın Ni
hat Erim'in şahsına ait olup yanında bulundurduğu 
özel belgeleridir. Bu bakımdan Devlet Arşivinde bu
lunması gereken belgelerle bir ilişkisi yoktur. Bu 
tefrikada Devlet Arşivindeki belgeler kullanılmamak
tadır. 

3. — Bahis konusu belgeler Sayın Nihat Erim'in 
Başbakanlık dönemine ait belgeler değildir. Resmî 
görevle yaptığı seyahatlerle ilgili yazışmalar ve bel
geler, Devlet Arşivinde bulunmaktadır. 

4. — Bu yayının şu sıralarda yapılması Devleti
miz bakımından zararlı mahiyet göstermez. Aksine, 
Kıbrıs Mücadelesinin nasıl çeşitli safhalardan geç
miş olduğunu göstermesi bakımından, bundan böyle 
Kıbrıs konusunda çalışacaklara dayanabilecekleri ib
retli sahneleri göstermektedir. 

Tefrika özel karakterde olduğu için, yayınlanma
sından önce bana gösterilmemiştir. Gösterilmesine 
de lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
parti yasaklarına ayları hareket eden siyasî parti
lere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Hayri Mumcu-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/435) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim, saygıla
rımla. 18.2.1975 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

SORU : 
Son aylarda meydana gelen birçok kanlı olayda 

bazı siyasi partilerin açık ilişkileri görülmektedir. 
Bunlar, demeçler, yazılar, eylemlerle ortaya çıkmak
tadır. 

648 Sayılı Siyasî Partiler Yasasının, parti yasak
lamaları bölümünde yer alan 91 ve 94 ncü madde
lerinde eşitlik ve layikliğin korunmasını ilgilendiren 
hükümler bulunmaktadır. 107 nci maddesinde ise as
kerliğe, savunma veya sivil savunma hizmetlerine 
hazırlayıcı eğitim ve öğretim faaliyetlerine girişme 
yasağı yer almaktadır. 

Parti yasaklarına aykırı hareket -eden siyasî par
tiler hakkında, kapatma için Başsavcılıkça Anayasa 
Makhemesinde dava açılabilir. 

Ayni Kanunun 114 nci maddesi Parti kapatma
sını gerektirecek eylemlere rastlayan idarî mercile-^ 
rin, savcıların, mahkemelerin bu eylemleri derhal Ada-

— 130 — 



M. Meclisi B : 52 18 , $ . 1975 O : 1 

let Bakanlığına ve Cumhuriyet Başsavcılarına; bildir
melerini emretmektedir. Bu, 

Bugüne kadar bu madde gereğince hangi idarî 
mercilerden, hangi savcılıklardan, hangi mahkemeler
den Bakanlığınıza bilgi gelmiştir? 

Bakanlığınız bu maddenin yürütülmesi veya 110/2 
nci maddenin işletilebilmesi için hangi ilgili merci
lere uyanda bulunmuştur 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 12. . 3 . 1975 

Ceza. tş, Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 9217 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24 . 2 . 1975 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/435-1979/17003 sayılı ya
zıları : 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker tarafından 
Bakanlığımıza yöneltilen 18 2 . 1975 günlü yazılı 
soru önergesinin cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Sayın soru sahibinin yazılı önergesinde söz konu
su ettiği olayların özellikle Şubat ayı içinde vukua 
gelen üzüeü olaylar olduğunda kuşku bulunmamakta
dır. 

Bu olaylar nedeniyle 648 sayılı Siyasî Partiler Ya
sasının 114 ncü maddesine göre idarî mercilerden Ba
kanlığımıza ve Cumhuriyet Başsavcılığına bir bilgi 
intikal etmemiştir. Bu itibarla da aynı yasanın 110/1 -
2 nci maddesi hükümleri dairesinde işlem yapılması 
söz konusu olmamıştır. 

Diğer taraftan yetkili Cumhuriyet Savcılıklarınca 
el konulan olayların soruşturulmasında, lâyisizm ilke
sinin ihlâl edilip edilmediği yönünden hassasiyet gös
terilmesi, bir genelge ile Cumhuriyet Savcılarından is
tenilmiştir. 

Soruşturma neticelerine göre, bu olaylarda Siyasî 
Partilerin ilişkileri tespit edildiği takdirde, anılan Ya
sa, hükümleri dairesinde gerekli kanunî işlemin takdir 
olunacağı tabiî bulunmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine duyurulmasına delâ
letlerini saygılarımla arz ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

35. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, işçi 
emekli aylıklanyle ilgili çalışmalar ile Bağ - Kur üye
lerine ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakam Sa
dık Şide'nin yazdı cevabı. (7/437) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sosyal Güvendik Bakam tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim; 
Saygılarımla. 1 8 . 2 . 1 9 7 5 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
1. İşçi emekli aylıklarının «emeklilere insanca 

yaşama olanağı sağlayacak bir düzeye çıkarılmasını 
öngören kanun tasarısı» nm Meclislerde öncelik ve 
ivedilikle görüşülebilmesi için, Bakanlığınız, herhangi 
bir girişim de bulunmuş mudur? 

2. Bağ - Kur üyeleri için emeklilik yaşının 60'tan 
55'e indirilmesi düşünülmekte midir? 

3. Bağ - Kur üyelerinin sağlık sorunlarını çö
zümlemeye yönelik çalışmalar var mıdır? Varsa, ne
lerdir? 

T. C. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 12 . 3 . 1975 

Sayı : 736 

Konu : Balıkesir Milletvekili Necati 
Cebe'nin soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 12 . 1975 gün ve 7/437-1988/17167 sa
yılı yazı K: 

1. İşçi emekli aylıklarını arttıran tasarı: halen 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülmekte
dir. Büyük Millet Meclisi gündemine- geldiği zaman 
gerekli girişim yapılacaktır. 

2. Bağ - Kur üyelerinin emeklilik yaşının 60'tan 
55'e indirilmesi bir yanıyle Sosyal Güvenlik kuruluş
ları arasındaki duruma, diğer yanıyle Bağ - Kur'un 
malî ve aktüaryel dengesine bağlı olarak değerlendi
rilmektedir. Bu konuya ilişkin çalışmalar devam et
mektedir. 

3. Bağ - Kur üyelerinin Sağlık Sorunlan Genel 
Sağlık Sigortası tasarısı içinde çözümlenecek ölüp bu 
çalışmalar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca yü
rütülmektedir. 

Arz olunur. 
Sadık Side 

Sosyal Güvenlik Bakanı 

36. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
rım iş yasasıyler ilgili çaitsmaiara ilişkin sorusu ve 
Çahşma Bakanı Turhvtm Esener'in yazılı- cevabı. 
(7/438) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 18 . 2 . 1975 

Balıkesir Milletvekili 
Necati Cebe 

Soru : 
1. İşçilerin sendikalarını özgürce seçme hakları

nın yasal güvence altına alınabilmesi için gerekli ya
sa değişikliklerini hazırlamaya yönelik Bakanlığınızca 
başlatılmış herhangi bir çalışma var mıdır? 

2. Hemen her türlü sosyal güvenceden yoksun 
bulunan tarım işçilerimizin yaşam koşullarını, belli 
ölçüde de olsa, iyileştirmeği amaçlayan Tarım tş Ya
sası tasarısı üzerinde yıllardır sürdürülegelen fakat 
bir türlü sonuçlandırıîamayan çalışmalar, hangi aşa
madadır? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1037 - 6/2969 7 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 2 . 1975 tarih ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/438 - 1988/17168 sayılı ya
zınız. 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istediği 1 8 . 2 . 1975 tarihli öner
gesinde, işçilerin sendikalarını özgürce seçme hak
larının yasal güvence altına alınabilmesi için yasa de
ğişikliklerini hazırlamaya yönelik herhangi bir çalış
ma olup olmadığı, ayrıca Tarım îş Yasası üzerinde 
yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğu sorulmak
tadır. 

1. — 274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275 sayılı 
Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun yü
rürlüğe girmesinden bu yana geçen süre içerisinde uy
gulamada görülen aksaklıkların giderilmesi ve toplu iş 
sözleşmesi gerv ve lokavt müessesesinin memleket ya
rarına daha faydalı bir şekilde işleyebilmesi amacıyle 
bu kanunların yeniden düzenlenmesi için çalışmalar 
yapılmaktadır. 275 sayılı Kanun uyarınca, toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisi o işyerinde veya işkolunda 
çalışanların çoğunluğunu üye giriş fişleri ile belgele
yen sendikaya verilmektedir. 

Ancak sözü edilen Kanun uyarınca toplu iş söz
leşmesi yapma yetkisinin tespitinde çıkan uyuşmazlık
larda, belgelere itibar edilmeyerek yetkili sendikanın, 
işçilerin serbest irade beyanına göre saptanması yolu-
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na gidildiği de görülmüştür. Bugüne kadar 8 ilde 43 
işyerinde yapılan bu uygulamadan 26 adedi doğrudan 
doğruya mahkeme kararıyle, 1.6'sı rakip sendikala
rın karşılıklı anlaşmaları ile, 1 tanesi de Bölge Çalış
ma Müdürlüğünün evrakların incelenmesiyle uyuş
mazlığın çözümlenemeyeceğine karar vermesi üzerine 
yine mahkeme kararı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığımız referandum adı verilen bu tip uygula
maları yakından izlemekte ve uygulamanın toplu söz
leşme hukuku yönünden yararları ve 275 sayılı Ka
nunun özü ve sözüne uygunluğu araştırılmaktadır. 
Bu uygulama biçiminin toplu sözleşme hukuku yönün
den en isabetli çözüm yolu olduğu kanısına varılma
sı halinde, Kanun değişikliği yapılıncaya kadar idarî 
yönden de referandum yapılması usulüne ilişkin ba
zı düzenlemelere gidilmesine ilişkin çalışmalar yapıl
maktadır. 

2. — Tarım ve orman işlerinde çalışan işçilerle 
işverenleri arasındaki iş ilişkilerini ve bu kesimde istih
dam edilenlerin haklarını düzenleyecek Tarım ve Or
man îş Kanunu üzerindeki çalışmalar uzun bir geçmi
şe dayanmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda hazırlan
mış olan tasarı 1972 yılı sonunda Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulmuşsa da yasama dönemi içinde ka
nunlaşamamıştır. 

Büyük bir işçi kitlesini ilgilendiren Kanunun en 
kısa zamanda çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu 
amaçla; tarım ve orman kesiminin ekonomik ve sos
yal yapısı, çalışma koşullarının iklime bağlı olması, 
dağınık olan işyerlerinin denetim güçlüğü ve işçi ile 
işveren arasındaki ilişkilerde gelenek ve göreneklerin 
önemli ağırlık taşımakta olması gibi hususlar gözönün-
de bulundurularak, yeniden gözden geçirilmeye başlan
mıştır. Çalışmaların sonuçlanmasıyle genel hüküm
ler, hizmet akdi, ücretleri, çalışma süreleri, izinler, iş
çi sağlığı ve iş güvenliği, tarım ve orman çalışma ko
şulları, iş ve işçi bulma, çeşitli hükümler, ceza hü
kümleri ve son hükümler olmak üzere 9 bölümden 
oluşmaktadır. Ancak bu konu ile olan yakın ilişkisi 
bakımından önemli saydığımız Tarım Bakanlığının 
yeni görüşlerinin de Bakanlığımıza gelmesini bekliyo
ruz. Bu yeni görüş ışığı altında tasarıda gerekli dü
zenleme yapılarak parlamentoya sunulmak üzere Baş
bakanlığa gönderilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Prof. Dr. Turhan Esener 
Çalışma Bakanı 

— 132 — 



M. Meclisi B : 52 18 . 3 . 1975 0 : 1 

37. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gurun, Dernekler Kanununa göre kapanan spor 
kulüplerine ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor Ba
kanı Zekâi Baloğlu'nun yazılı cevabı. (7/439) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Gençlik ve Spor Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Soru : 
1. — 1630 sayılı Dernekler Kanununun yürürlüğe 

girmesinden sonra maddî olanakları azalan kaç spor 
kulübü kapanmış veya çalışamaz duruma gelmiştir? 

2. — Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği madde
lerden sonra daha da müşkül durumda kalan ve bil
hassa spor kulüplerinin çıkmazdan kurtulması için 
ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Bu konuda ne gibi âcil tedbirler düşünülmekte
dir? 

T. C. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 14 . 3 . 1975 

Sayı: 001 - A/MM/72 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 
25 . 2 . 1975 gün ve 7/439-1990/17169 sayılı yazı K. 

İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un 
Dernekler Kanununa göre, kapanan spor kulüpleri
ne ilişkin soru önergesinin cevabı aşağıya çıkarılmış
tır : 

1. — Bilindiği gibi, kulüpler dernekler kanunu 
hükümlerine göre kurulmakta, spor ile meşgul olma
yı tercih edenler, mevzuatımız gereğince saha ve te
sislerden yararlanabilmek için Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğüne gerekli tescili yaptırmaktadır. Bu 
bakımdan, kulüplerin açılması veya kapanmasıyle 
uygulamada Bakanlığımızın ilgisi bulunmamakta
dır. 

1630 sayılı Dernekler Kanununun yürürlüğe gir
mesinden sonra kayıtlarımıza göre, maddî olanakla
rının azalması nedeniyle kapanan spor kulübü yok
tur. Ancak sözü edilen kanunun ek geçici 1 nci mad
desi uyarınca zamanında intibaklarını yaptırmayan 
kulüpler İçişleri Bakanlığınca münfesih sayılmışlar
dır. Dolayısıyle bu şekilde olan, 82 spor kulübünün 
de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce tescilleri 
silinmiştir. 

2. — Amatör sporun gelişmesi, teşvik edilmesi ve 
spor kulüplerine eskiden olduğu gibi yardım yapıla
bilmesi için, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değişikliği öngören tasarı Yüce Meclisi
mizde ele alınmış olup önümüzdeki günlerde kanun
laşması beklenmektedir. 

Öte yandan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
ile spor kulüpleri arasındaki ilişkileri günün koşulla
rına göre yeniden düzenleyecek bir kanun taslağı 
üzerinde çalışmalara geçilmiştir. 

Arz ederim. 

Zekâi Baloğlu 
Gençlik ve Spor Bakanı 

38. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Aydın
lık Dergisi ve TÖB - DER yöneticilerine ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Hayri Mumcuoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/440) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Adalet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

22 . 2 . 1975 
Hatay Milletvekili 

Ali Yılmaz 

1. — 17 . 2 . 1975 tarihli Aydınlık Dergisinde; 
medar-ı iftiharımız Kahraman Ordumuz; Kıbrıs'ta 
işgal ordusu olarak ilân edilmekte ve soydaşlarımı
zın Kıbrıs'ta Federal Kıbrıs Devletinin bir bölümü
nü teşkil eden Federe Türk Devletini haklı olarak 
kurmaları, Moskova ağzıyle ilhak olarak nitelendi
rilmektedir. Her zaman, her sayısında millî menfaat
lerimizin tamamen tersine yayın yapan bu dergi 
hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır? Veya yapıla
caktır? 

2. — 52 ilimizde TÖB - DER tarafından müessif 
hadiselere sebebiyet veren toplantı ve yürüyüşlerin 
dışardan emir alınarak yapıldığı, bazı basınımızda 
açıklanmıştır. Özellikle, 1 8 - 1 9 Şubat 1975 tarihli 
Adalet Gazetesinde vesikaları da gösterilmiştir. Mem
leketimiz için bu kadar zararlı faaliyetlerin, perde 
arkasında T. K. P. tarafından idare edildiği ve 19 
Şubat 1975 tarihli bir gazetede de «Bizim Radyo» 
denilen kızıl komünist radyonun yayınından aynen: 
(Türkiye Komünist Partisi (T. K. P.) örgütlerine ko
münistlere bu gösterilerin hazırlanmasında da bü-
yük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Bu gös
terilerin anti - emperyalist, anti .-. faşist olacağından 
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şüphe yoktur. Ama, başarıya ulaşılabilmesi için bü
tün devrimci, ilerici güçlerin ortak eylemi ve yığınak 
nitelikte olması şarttır) denilmektedir. Görülüyor ki, 
TÖB - DER yöneticileri ezelî ve ebedî düşmanları
mızla nasıl işbirliği yapmışlardır? Bu itibarla, bu 
derneğin kapatılması düşünülüyor mu? 

3. — TÖB - DER'in kapatılması Hükümetçe dü-
şünülmüyorsa, yukarda arz ettiğim basın ve gizli 
komünist yayın organı olan «Bizim Radyo» denilen 
radyonun yayınları ve talimatları bugünkü Anayasa
mız ve yasalarımız muvacehesinde nasıl değerlendi
rilmektedir? Adı geçen derneğin kapatılması düşü
nülüyorsa, bu konudaki çalışmalar ne safhadadır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 5 . 3 . 1975 

Ceza îş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı: 8257 

Konu: Hatay Milletvekili Ali 
Yılmaz'ın Aydınlık Dergisi ve 
TÖB - DER yöneticilerine iliş
kin yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Millet Meclisi Genel Sekreterliği ifadeli 
25 . 2 . 1975 gün ve 7/440 - 1992/17201 sayılı yazı
ları : 

Hatay Milletvekili sayın Ali Yılmaz tarafından 
Bakanlığımıza gönderilen 22 . 2 . 1975 günlü yazılı 
soru önergesinde; 

1. 17 . 2 . 1975 tarihli Aydınlık Dergisinde; me
darı iftiharımız Kahraman Ordumuz; Kıbrıs'ta işgal 
ordusu olarak ilân edilmekte ve soydaşlarımızın Kıb
rıs'ta Federal Kıbrıs Devletinin bir bölümünü teşkil 
eden Federe Türk Devletini haklı olarak kurmaları, 
Moskova ağzıyle ilhak olarak nitelendirilmektedir. Her 
zaman, her sayısında millî menfaatlerimizin tamamen 
tersine yayın yapan bu dergi hakkında ne gibi bir iş
lem yapılmıştır? Veya yapılacaktır?.. 

2. 52 ilimizde TÖB - DER tarafından müessif 
hâdiselere sebebiyet veren toplantı ve yürüyüşlerin dı
şardan emir alınarak yapıldığı, bazı basınımızda açık
lanmıştır. Özellikle 1 8 - 1 9 Şubat 1975 tarihli Ada
let Gazetesinde vesikaları da gösterilmiştir. Memleke
timiz için bu kadar zararlı faaliyetlerin, perde arkasın
da T. K. P. tarafından idare edildiği ve 19 Şubat 1975 
tarihli bir gazetede de «Bizim Radyo» denilen kızıl 
komünist radyonun yayınında aynen: (Türkiye Komü

nist Partisi ı.T. K. P. örgütlerinde komünistlere bu 
gösterilerin hazırlanmasında da büyük sorumluluk ve 
görevler düşmektedir. Bu gösterilerin antiemperya-
list, antifaşist olacağından şüphe yoktur. Ama, başarı
ya ulaşabilmesi için bütün devrimci, ilerici güçlerin or
tak eylemi ve yığınak nitelikte olması şarttır.) denil
mektedir. Görülüyorki, TÖB - DER yöneticileri ezelî 
Ve ebedî düşmanlarımızla nasıl işbirliği yapmışlardır? 
Bu itibarla, bu Derneğin kapatılması düşünülüyor mu? 

3. TÖB - DER'in kapatılması Hükümetçe düşü-
nülmüyorsa, yukarda arz ettiğim basın ve gizli komü
nist yayın organı olan «Bizim Radyo» denilen radyo
nun yayınları ve talimatları bugünkü Anayasamız ve 
yasalarımız muvacehesinde nasıl değerlendirilmekte
dir? Adı geçen Derneğin kapatılması düşünülüyorsa, 
bu konudaki çalışmalar ne safhadadır? 

Sorular sorulmuş bulunmaktadır. 
Önergede bahis konusu edilen hususların cevaplan-

dırılabilmesini teminen, keyfiyet Ankara C. Savcılığı 
ile bu yer Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcılığın
dan alınan cevabî yazılar ile ilgili dosya üzerinde ya
pılan inceleme sonunda: 

1. Aydınlık Dergisinin 17 . 2 . 1975 tarih ve 54 
sayılı nüshasında yayımlanan yazıların. 142, 159, 311, 
312 nci maddelerini ihlâl eder mahiyette görüldüğün
den Ankara 10 ncu Sulh Ceza Mahkemesinin 17.2.1975 
gün ve 1975/7 sayılı kararı ile toplattırıldığı, evrak gö
rev yönünden Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi C. 
Savcılığına gönderildiği, halen soruşturmanın devam 
ettiği, 

2. 1 5 - 1 6 Şubat tarihlerinde TÖB - DER tara
fından düzenlenen toplantılarla ilgili olaylar dolayısıy-
le, muhtelif siyasî parti yöneticileri ile muhtelif gaze
telerde ileri sürülen iddialar ihbar mahiyetinde kabul 
edilerek TÖB - DER ile Ülkü Ocakları hakkında so
ruşturma açıldığı, her iki teşekkülün organlarınca ya
pılan hareketlerin bir merkezden yürütülüp, yürütül-
mediği, herhangi bir siyasî parti tarafından organize 
edilip edilmediği veya yurt dışında kurulu bulunan bir 
teşekkül ile irtibatlı olarak yapılıp yapılmadığının araş
tırıldığı, bu cümleden olarak delil mahiyetinde vesika
lar bulunması ihtimaline binaen merkez ve şubelerin
de arama yapılması için ait olduğu, mahkemeden ka
rar alınarak aramaya başlandığı, henüz tamamlanma
dığı, 

Anlaşılmış bulunmaktadır. 
Diğer taraftan derneklerin ne suretle feshedileceği, 

faaliyetten alıkonulacağı veya kapatılacağı hakkındaki 
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hükümler 1630 sayılı Dernekler Kanununda gösteril
miştir. 

Bu kanunun 45 nci maddesinde açıklanan, dernek, 
federasyon veya konfederasyonların temelli olarak an
cak mahkeme kararı ile kapatılacakları hükmü muva
cehesinde kapatma konusu soruşturma neticesinde; 
kanunda belli edilen yetkili organlarca takdir edilecek 
bir husus olduğu, düşünülmektedir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine delâlet 
buyrulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

39. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki okullara yapılan yatırım program
larına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Safa Re-
isoğlu'nun yazılı cevabı (7/445) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasının sağlanmasını 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
24.2.1975 

Abdi Özkök 
Bolu Milletvekili 

Bolu ili (ilçeler dahil): 
Köy ilkokullarının ek dersane ve okul lojmanı 

ve yeni okul yapım ve onarım isteği yoğundur. Bu 
istekler, ortaokul ve liseler için de vardır. 

1. Bu bakımdan 1974 yılı içinde öngörülen ya
tırım programının gerçekleşme oranı nedir? 1975 
yılı içinde yer, proje adı ve ödenek tutarı belirtilerek 
öngörülen program ve büyüme oranı nedir? 

2. Ders araçları ve okul binalarıyle onarımları 
yönünden yapılan programla ayrılan ödenekler ih

tiyaçları karşılamaya yetecek ölçüde midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 14 . 3 . 1975 

Bölüm : Parlamento-İrtibat 
Sayı : 031.2-94 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 . 2 . 1975 gün ve 7/445 1999/17241 sa
yılı yazınız. 

Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün Bolu İli 
ve İlçelerindeki okullara yapılan yatırım programla-
rıyle ilgili yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız ek
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Abdi Özkök'ün Bolu İli ve 
ilçelerindeki okullara yapılan yatırım programlarına 
dair vermiş olduğu yazılı soru önergesine ilişkin 

cevabımız. 

1974 yılı yatırım projeleri listesinde, 74 H000210 
numaralı toplu proje içinde Bolu Valiliğine 20 ders
lik yapımına yardım olmak üzere 3 000 000 liralık 
ödenek tahsis edilmiştir. 

1975 yılında aynı amaçla, 55 derslik için 8 250 000 
liralık ödenek ayrılması öngörülmüştür. 

Buna göre büyüme oranı derslik sayısında % 275, 
ödenek miktarında % 275 artış sağlanmıştır. 

Bolu Valiliğince düzenlenen 1974 yılı ilkokul ya
pım programında - 1973 yılından devreden işlerle bir
likte - 41 okulda 57 derslik ve 28 öğretmen evi yapı
mı planlanmıştır. 

15 . 2 . 1975 tarihine göre; 31 okulda 48 derslik 
ve 4 öğretmen evinin yapımı gerçekleştirilmiştir. 
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1. Yatırım Programına alınan projeler : 

Proje adı 

Akçakoca Lisesi yeni bina 
Gerede Temel Eğitim Okulu 

Proje tutarı (TL.) 1974 yılı yatırım (TL.) 

3 600 000 
5 500 000 

300 000 
2 500 000 

2. Onarım için verilen ödenekler : 

Okulun adı Yapılan iş Verilen ödenek (TL.) 

Bolu Lisesi 
Bolu Atatürk O. O. 
Bolu Atatürk O. O. 
Akçakoca Lisesi 
Gümüşova O. O. 
Gerede Lisesi 
Yeniçağa O. O. 
Mudurnu Lisesi 

Kalorifer onarımı,boya, badana 
Bahçe duvarı, bina onarımı 
Merdivan onarımı 
İstinat duvarı, sıhhi tesisat onarımı 
Bina onarımı 
Bina ve sıhhi tesisat onarımı 
Boya, badana, hoparlör onarımı 
Bahçe tanzimi, merdiven onarımı 

59 
65 
98 
58 

877 
579 
151 
461 

12 406 
48 512 
26 257 
40 000 

Toplam 389 243 

3. Okullara verilen ders aracı : 
Okulun adı Verilen ders aracının cinsi 

Bolu Lisesi 
Akçakoca Lisesi 
Düzce Lisesi 
Mengen Lisesi 
Mudurnu Lisesi 
Bolu Atatürk O. O. 
Düzce Fatih O. O. 
Göynük O. O. 
Seben O. O. 
Kıbrısçık O. O. 
Cumayeri O. O. 
Çilimli O. O. 
Dörtdivan O. O. 
Kaynaşlı O. O. 
Üskübü O. O. 
Yeniçağa O. O. 

Fen I, Fen II, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sosyal Bil. 
Fen I, Kimya, Biyoloji 
Fen I, Fizik, Kimya, Biyoloji 
Sosyal Bilgiler 
Sosyal Bilgiler 
Fen, Sosyal Bilgiler 
Fen, Matematik 
Matematik 
Matematik 
Matematik 
Matematik 
Matematik 
Fen I, Matematik 
Fen I, Matematik 
Matematik 
Matematik 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Safa Reisoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 

\>a<( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

52 NCİ BİRLEŞİM 

18 . 3 . 1975 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAtR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatılmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları

nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ,Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil tlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 
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3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Dev

let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6 '68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım-
asından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin ÜnsaFın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi 'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6'29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41X 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner̂  
ge'si (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili llyas Kıhç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
'6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hale kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
nı önergesi (6/65) 

(*) İçtüzüğün 96 neı maddesi uyarınca sözlü soru ya çevrilmiştir. 



32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

33. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki 
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so u 
önergesi (6/78) 

40. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye "gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
üinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine üişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 
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60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasjna 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri înce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin MilL 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş 
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113} 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
,oru önergesi (6/120) 

76. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

77. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

78. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişüere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parların, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

81. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

82. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

83. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

84. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

85. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/131) 



88. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yıl* Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

89. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehaa'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/133) 

90. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü som önergesi (6/151) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

92. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

93. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/140) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

96. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

97. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'jn, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

98. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı, bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

100. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk- ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soı-u önerge
si (6/155) 

103. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/157) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru Önergesi (6/162) 

107. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim Öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

109. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

111. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

112 — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 



113 — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin tmar ve tskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nm, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nm, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakamndan sözlü som önergesi 
(6/172) 

116. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/173) 

117. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

118. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru çnergesi. (6/175) 

119. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 14.3.1975) 

2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

3. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VTI nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağîık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 
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4. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

5. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nm ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46-52/3 maddesi 
dolayıstyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S, Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

6. •— İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Miilî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

7. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70 ve 
70'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20 , 6 . 1974, 
11 . 2 . 1975) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kananla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine: Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20. 6 . 1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 683! sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme-



sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24.6.1974) 

9. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve tçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

10. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Daytma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

11. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

12. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 saydı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi : 1 . 7 . 1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

14. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

15. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti-

rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
rapora (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

16. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

17. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla 
eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci maddeleriyle 136 ncı 
maddesine eklenen (e) bendinin değiştirilmesi ve Ka
nuna ek geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarssı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonları ra
porları (1/178) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 
8 . 7 . 1974) 

18. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ko
misyonları raporları (1/177) (S. Sayısı : 102) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1974) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 . 1 1 . 1974) 

20. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 ar
kadaşının, Ege Üniversitesinin Kuruluş Kadroları hak
kındaki 6953 sayılı Kanuna ek kanun teklifi hakkın
da Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 2/239; C. Senatosu : 2/78) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 107; C. Senatosu S. Sayısı : 373) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 11 . 1974) 

21. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 
I . 11 . 1974) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
istanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

23. — 23 .2 .1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş 
Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komis 
yonu raporu (1/49) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tari
hi : 11 . 2 . 1975) 



24. — 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/235) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1975) 

25. — Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Mu-
hasebei Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Plan Komisyonu raporu (1/189) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 26. — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. Sa
yısı : 151) (Dağıtma tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 27. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/207) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi : 5.3.1975) 

X 28. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı : 153) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 29. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
•Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 7.3.1975) 
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Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

926 Sayılı Türk Siiâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 31 . 7 . 1970 
Tarih ve 1323 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 1 nci ve Ek 2 nci 
Maddeleriyle 136 nci Maddesine Eklenen (e) Bendinin Değişti
rilmesi ve Kanuna Ek Geçiei bir Madde Eldenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komsiyonları Raporları 

(1/178) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 6 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-1830/3720 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca (hasırlanan ^e T ırkiye İBüiyüik (Millıeit Meclisine arzı BalkanHar Ku
rulunca 22 . 6 /. 1974 tarihinde (kara r t t ı r ı l an «923 sayılı Türk 'Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 31 .7 .1970 itarüh ve 1323 (sayılı ^Kanunla eklenen e(k 1 İnci ve ek 2 nci maddeleriyle 136 mscı 
maddesine icfoCIcaıen: (e) teendinin ıdieğ%tiirilmıssi <ve kanuna ek geçici bir imadJde eklenmesi hakkında 
Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik (olarak sunulmuştur. 

Grâreğinin yapılmasını isaygıyle arz ederim. Necmettin Erbakan 
Barbakan V. 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

GENEL GEREKÇE 

31 Mayıs 1974 tarihinde Resmî Gazetede yayrnlanaraik yürürlüğe konulan 12 numaralı Kanım 
Hükmünde Kararname ile G57 sayılı Kanunini çeşitli maddeleri değiştirilmiş bulunmaktadır, 

Adı geçen Kararname il'e 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çalışma saatlerini düzen
leyen 99 ncıı maddesi değiştirilerek haftalık çal şma süresi 40 saate çıkarılmış ve Cumartesi günü 
de hafta tatili içerisine alınmış bulunimaıkindır. Bu madde esaslarına göre düzenlenecek çalışma 
saatlerinin uygulanmasına 1 Temmuz 1974 tarihinden itibaren başlanacaktır. Anılan maddenin 
Türk .Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki karşıtı ek 2 nci maddedir. Cumartesi gününün 
Silâhlı Kuvvetler personeli için de tatil olarak kabul edilebilmesi ok - 2 nci maddede değişiklik 
yapılmasını gerektirmektedir. Bu amaçla 926 say.h Kanunun ek - 2 nci maddesi, 12 sayılı Kanım 
Hükmünde Kararname ile değişik 657 sayılı Kanunun 99 ncu maddesine paralel olarak düzenlen
miştir. Ancak bu değişikliğe gidilirken Türk Sil Mıh Kuvvetlerinin hizmet özelliği nazara alınarak 
211 sayılı İç Hizmet Kanunuyle getirilen hükümler saklı tutulmuştur. 

Diğer taraftan 12 numaralı Kanun Hükmündeki Kararname, zam ve tazminatlar madde başlığını 
taşıyan ve 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle ilâve edilen ek maddede be-
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lirtilen temininde güçlük çekilen eleman zaniımmın kapsamını geııişietm%tir. Şöyleki temininde 
güçlük çekilen, elemana ilâve olarak görevde tutulması veya belli yerlerde istihdam edilmesinde 
güçlük bulunan elemanlar içinde temıinJinde güçlük zammının ödeneceği prensibi getirilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetlerden özellikle doktor, mühendis, öğretmen gibi teknik sınıflar için personel te
mininde güçlük çakilm'ekte büyük emek ve masrafla yetiştirilen elemanların hizmette tutulması 
mümkün olamamaktadır. Diğer taraftan bazı bölgelerdeki önemli görevlere tayin edilen yete
nekli elemanlar mevcut malî olanaklarla atandırılan göreve gitmeyip özel sektörün cazip teklif
lerine kapılarak istifa veya emeklilik yollarını seçmektedirler. Bu durum, ise Silâhlı Kuvvetler 
kadrolarında doldurulması güç boşluklar yaratmakta dolayısıyle hizmet olumsuz yönde etkilen-
m'ektedir. Ayrıca Silâhlı Kuvvetler, personeli için temininde güçlük zammının getirilmemiş olması 
'657 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanun arasındaki yan ödemeler dengesini Silâhlı Kuvvetler men
supları aleyhine bozucu nitelikte görülmektedir. 

örneğin kamu kesiminde görev yapan-657 sayılı Kanıma tabi bir mühendis veya doktor temi
ninde güçlük zammı alırken aynı görevi Silâhlı Kuvvetlerde ifa etmekte olan asker mühendis 
veya doktor bu zamdan yararlanamamaktadır. Bu durum ise hem tcküiık personelin hizmette tutul
masında hem de görevin titizlikle ifasında etkili olmakta böylece telafisi güç. sorunlar yaratmak
tadır. 

Tasarının .kanunlaşması halinde her iki kanun, arasındaki eşitlik ve adalet sağlanmış olacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Taşanının biririci maddesi çerçeve mjadde olarak tanzim edilmiş okıp değiştirilmesi 
öngörülen maddeler sayılmıştır. Bu madde ile değiştirilmesi öngörülen 926 sayılı Kanunun ek 2 nei 
maddesâ 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmiş bulunan 657 sayılı Kanunun 99 
nou maddesine paralel ollarak düzenlenmiştir. 

•92S sayılı Kanunun yürürlükteki ek 3 ııcü maddesine ise temininde, görevde tutulmasında veya 
belli yerlerde istihdam, edilmesinde güçlük bulunan elemanlara temininde güçlük zammı ödenmesi, 
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara malî sorumluluk tazminatı verilmesi ilave 
edilmiştir. 

Adı geçen tazminat ve zamların ödeım,c usul ve esaslarının Bakanlar Kurulunca tespit edileceği 
maddeye ilave edilmiş böylece 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede saptanan prensiplere 
aynen sadık kalınmıştır. 

Tasarıda 926 sayılı Kanunun 136 ncı maddesinin (e) bendine eleman teminindeki güçlük zammı 
ile malî sorumlkıluk tazminatı tarifleri ilave edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesiyle 926 sayılı Kanuna ek geçici 23 ııcü madde ilave edilmiştir. İlave 
olunan bu madde 12 numaralı Kanun Hükmjündeki 'Kararnamenin geçici 4 ncü maddesine paralel 
olarak düzenienmiiştir. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesi yürürlüğe ilişkin olup ek 3 ncü madde hükmünün 1.3.1975 
tarihinde diğer hükümlerinin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Tasarının 3 ııcü maddesi yürütme ile ilgilidir. 

Millet Meclîsi ,(S. Sayısı : 101) 
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Millî Savunma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/178 
Karar No. : 12 

2 . 7 . 1974 

Yüik&ök Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunuma 31 . 7 . 1070 tarih ve 1323 sayılı'Ka
nunla eklemen Ek 1 neft ve Ek 2 rocü maddeleriyle 136 neı maddesine .eklenen (»e) bendinin de-, 
ğişıtiriimelsine ve Kanuna Ek geçici bir madde eklenmıösâ hakkımda kanım tasarısı, ilgili Bakan-
lak temsilcilerinin de iştüiralkıylo Komisyonumuz da tetkik ve müzakere olumdu. 

12 numaralı Kamun hükmünde kararname ile 657 sayılı Devleit Memurları Kanununun çe
şitli maddeleri değiştirilmiş buna muvazi olaraik da getirilen tasarı ile de Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanuaıunlda değişikliğe gidilmiştir. 

'Tasan ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinde çalışma saaitleri genel olarak 40 saate çıkarılmakta 
ve Cumartesi günleri tatil ,olmaiktadır. 

'Diğer bir husus da İş güçlüğü zamımı, İş riski zammının yanı sıra Silâlhiı Kuvvet lerimkin 
bazı pensıon'dine eleman teımiuimdelki güçlük zacnmı (Eleman teminirideki güçftük, muhafaza
sında güçlük, istihdam yerinde güçlük çekilen personel için ve bıir tek olarak) ile malî sorum
luluk tazminatı (Sayıştaya hesap verme;kle yükümlü olan saymanlara) adı altımda iki yeni 
tazîmtfınat getirmektedir. 

Böylece özielliikle doktor, mühendis, veteriner, .eczacı, öğretmen gibi teknik subayları hiz
mette /tutabilmek mümkün olacağı gibi 926 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanun arasında yan öde-' 
meler dengesi de sağlanmış olacaktır. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonu muzca uygun mütalâa olunarak aynen kabul edil
miştir. 

Havale buyurulduğu Plan Komisyonunda konumun önemi ve müstaceliyetine binaen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Yüksek B aşlkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

F. Cumalıoğlü 

Kâtip 
Tokat 

/ / . Ulusoy 

Bursa 
M. Emekli 

A. 
Niğde 
Yavuzalp 

Başjkan V. 
iSivaia 

E. Kangal 

Ankara 
R. Kandemir 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Muğla 
77. Dere 

Sfözcü 
İzmir 

K. Bengisu 

Ankara 
1. S. Omay 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 4 . 7 . 1974 

Esas No. : 1/178 
Karar No. : 30 

MiiHıet Meclisi Ba^kanflığına 

Komisyonumuza havale buyuroı'lan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa 
31 .7 .1970 tarih ve 1323 sayılı Kanunla eklenen eik 1 nıei vte ek 2 nci m'addelerayle 136 neı mad
desine eklenen (e) 'bendimin değiştirilmesi ve Kanuna- ek geçici bir madde ©MeaMoıasd hakkında ka
nun tasarım», Millî Savunma ve Maliye Bakanlığı itıemsücilerM-n de hazır bulunduğu otturmmlda in
celendi ve görüşüldü. 

31 Mayıs 1974 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe >gireaı 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
ım'e,657 sayılı Kanunun birçıoik mıadde'sini değiştirmiştir. 

Anılan Kararname, 657 sayılı Devleft Memurları Kanununun çalışma saatlerini düzenleyen 99 
ncu maddesini değiştirerek haftalık çalışma süresini 40 sıaaifce çıkarmış. ve Cumartesi gününü de 
hafta tatili içine almıştır. Bu konudaki uygulamaya 1 Temmuz 1974 tarihinde başlanmıştır. 

Türk Silâhlı Kuvveltleri Personel Kanununun Eik 2 nci /maddesinde yapılacak değişiklikle, as
ker-s ivi l kesim arasında bu konuda paralellik »ağlanmış olacaktır. Aneak, 211 sayılı îçhizmet 
Kamınuyle getirilen hükümlerin .saklı 'tutulması gerckmelkltedir. 

Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararmama ile temininde 'güçlük çekilen ve belirli yer
lerde istihdamı .gereketn personele, temininde güçlük zammının (ödeneceği preııisiibüniin 'kabul edil-
tnıiş olmıası, buna mukabil Silâhlı Kuivveltler bünyesindeki doktor, ımühenldis ve öğreltlmen gibi tek-
auilk sınıf elemanlarına bu hakkın tanınmaması; 657 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanun arasımda yan 
ödemeler dengesi, Silâhlı Kuvvetler aleyhinde bulunimaktadır. 

Bir zorunluluğun gereği olarak hazırlanan ve iiki kesim arasındaki dengesizliği 'giderici/ nitelik
teki bu 'tasan komisyonumuzca da olumlu bulunarak maddelerinin müzakeresine geçilmişjfcir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 neü maddeleri aıynien kaibul ledilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

Denizli 
II. Oral 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Tokat 
II. Abhas 

Başkan 
ıSivas 

A. Durakoğlu 

Aydın 
M. Ş.Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

İmzada bulunanı adı. 

İstanbul 
(M. Tüzün 

İmzada bulunamadı, 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Çanakkale 
O.O. Çan eri 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
M. Delikaya 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa ,31 . 7 . 1970 tarih we 11323 saydı Kanunla, 
eklenen [ek 1 nci <ve ek # nci maddeleriyle 136 ncı maddesine eklenen \(e) bendinin değiştirilmesi ve 

Kanuna ek geçici bir madde eklenmesi'hakkında Kamın tasarısı 

MAiDDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 . 7 . 1970 tarih ve 
1323 sayılı Kanunla eklenen Pik Madde 2, Ek Madde 3 ve 136 ncı maddenin e bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve Kanuna Ek Geçici 23 ncü madde eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — Subay, assubay, uzman çavuş ve uzman jandarmaların haftalık çalışma sü
resi genel olarak 40 saattir. 

İBu süre Cumarfeısi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. Ancak 211 sayılı Türle Silâh
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun bu konudaki (hükümleri saklıdır. 

33K MADDE 3. — Subay, assubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalardan; 
Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç >olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 
Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, 
Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan ele

manlara temininde güçlük zammı, 
öayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlara Malî sorumluluk tazminatı ödenir. 
Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara, hangi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarları, 

ödeme uisul ve esasları her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının müştere
ken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Ba
kanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca yılda /bir defa tespit edilir. Ve bu tespiti izleyen malî 
yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

ÖVEADDE 136. — e) (1) İş güçlüğü zammı : Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan 
işlerde çalışanlara ödenen parayı, 

(2) İş riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen pa
rayı, 

(3) (Eleman teminindeki güçlük zammı : Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerler
de istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı, 

(4> iMalî sorumluluk tazminatı : Sayıştaya hesap vermekle yükümlü saymanlara ödenen pa
rayı, 
İfade eder. 

ıEK G E Ç M MADDE 23. — 926 sayılı Türk ISilâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1323 sa
yılı Kanunun 13 ncü maddesiyle getirilen Ek 33 ncü maddesi 1 . 3 . 1975 tarihine kadar uygu
lanmaz.! 

Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara hangi miktarlarda iş güç
lüğü, iş riski, teminindeki güçlük zammı ve malî siorumluluk tazminatı verileceği Genelkurmay 
Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlı
ğının görüşü alındıktan sonra Millî Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca çı
karılacak ve yürürlüğü 1 . 7 . 1074 tarihinden ıgeıçerli olacak kararname ile saptanır ve 1. 3 .1075 
tarihine kadar yeni miktarlar üzerinden Ödeme yapılır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 



BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
(DEĞİŞTİRİŞİ 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
JDEĞİŞTİKİŞİ 

926 sayılı Türk Silâhlı'Kuvvetleri Personel Ka
nununa 31 . 7 . 1970 tarih w 1323 sayılı Kanun
la eklenen ek 1 nci ve ek 2 nci nmddenyle 136 
ıicımaddesine eklenen (e) bendinin değiştirilme
si ve Kanuna ek .geçici Mr madde eklenmesi hak

kında Kanun tasarısı 

OVIAıDDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

926 sayılı Türk 'Silâhlı Kuvvetlen Personel Ka
nununa 31 . 7 . 1970 ıtarih <ve 1323 swyûı Kanun
la eklenen ek 1 nci ve ek £ nci nıadderiyle 136 
nci maddesine eklenen {(e) bendinin değiştirilmesi 
ve Kanuna ek geçici bir madde eklenmesi hak

kında Kanun tasarısı 

M]ADDE 1. — Tasannın 1 nci' maddesi ay
nen kaiboıl edilmiştir. 

. Millet. Meelki . (S. Sayısı.: 101) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bü Kanunla değiştirilen 
ek 3 ncü maddesi 1 . 3 . 1975 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE, 3. — Bu Kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

22 . 6 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
8. A. Emre 

Dışişlerâ Bakanı V 
H. Işık 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştıraıa Bakanı 
F. Güley 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Adalet Bakanı 
§. Kazan 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Devlet Bakanı V. 
D. Baykal 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda : Tarım ve EL Bakanı 
S. Cizrelioğlu M. Türkmenoğlu K. özal 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakam 
A. Doğru C. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
O. Birgit A. Topuz M. Ok A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
O. Birgit 

Millet Meelüsl (S. Sayısı ; 101) 



(Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci .-naddesi ay
nan kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 101) 





Dönem : 4 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma ve Plan Komisyonları Raporları (1 /177) 

T, C. 
Başbakanlık 24 . 6 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 -1831/3719 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

MüH 'Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 22 . 6 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. Necmettin Erbakan 
IBaşjbalkam V . 

HevM Bıaikanı ve 
Baiştoalkaml Yaındıiîmjcılsı 

GENEL GEREKÇE 

îdarenin personel politikasındaki başlıca amacı hizmetin en iyi ve verimli şekilde yürütülmesidir. 
Hizmetin çeşitli kademelerinde istihdam olunan personelin moral yönünden kuvvetli olması zaru
ridir. istikbal ümidini yitirmiş küskün personelin hizmete yararından ziyade zararı olacağı aşikâr
dır. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 6 yıllık uygulanmasında hizmet kade
melerinde küskün personel birikimine yol açtığı müşahede edilmiştir. Kanunun personele terfi im
kânı tanımamak suretiyle gelecekteki yükselme umutlarını kıran, çalışma arzu ve hevesini söndü
ren katı hükümleri vardır, örneğin; 44 ncü maddeye göre yetenekli bir albay veya yarbay yük
selme olanağı bulursa bir kadrosuzluktan 2 yıl rütbe terfii yapamaz ise bir daha yük
selme imkânı elde edemeyecektir. Bu gibi subaylar ancak üstün sicil notu almak şartıyle hizmete 
devam edebileceklerdir. Aynı durum sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 50'si ile % 60'ı 
arasında olan yüzbaşı ve binbaşılar için de söz konusudur. Yükselme umudu kalmayan bir perso
nelin çalışma şevk ve çabasını yitireceği ve görevdeki veriminin azalacağı izahtan varestedir. 

Yukarda .açıklandığı üzere getirilen tasarı kanunun gerek genel sisteminde gerekse terfi siste
minde önemli değişiklikleri öngörmemekte sadece idarece hizmete devamında yarar görülen per
sonelin hizmete devam ettiği sürece terfi edebilme şansını bağışlamaktadır. 

102 
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MADDE GEKEKÇELERİ 

Tasarının 1 nci maddesiyle kanunun 44 ncü maddesi değiştirilmektedir. Mer'î maddede kadro
suzluk ve sair sebeplerle rütbe bekleme süresi sonunda terfi edemeyen subaylar takibeden sonraki 
iki yıl içinde de terfi edemedikleri takdirde müteakip yıllarda terfi hakları kalmaksızın hizmete 
devam: ettirilmekte idiler. Tasarı ile iki yıla inhisar eden, kayıtlama kaldırılmakta ve personele 
hizmete devam ettirildiği sürece terfi şartlarına haiz olmaları kaydıyle terfi edebilme olanağı sağ
lanabilmektedir. 

Tasarının ikinci maddesiyle kanunun 50 nci maddesinin (a) ve (b) bentleri değiştirilmektedir. 
Emeklilik işlemine ilişkin anılan maddede 44 ncü maddedeki değişikliğe paralel olarak düzenleme
ye gidilmiş ve mer'î metindeki iki yıllık kayıtlama çıkarılmıştır. 

Tasarının 3 ve 4 ncü maddeleriyle kanunun 92 ve 94 ncü maddeleri değiştirilmekte astsubayla
rın da terfi ve emeklilikleri subaylara paralel olarak düzenlenmektedir. Tasarının 5 ve 6 nci mad
deleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Mflllî i&aMunıma Konijisyoıııı raporu 

Millet Meclisi 
MİM Savunma Komisyonu 

Esas No. : Î/17T 
Karar No. : 11 

2.7. 1974 

Yüksek Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirirmesi hak
kında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve mü
zakere elunıdu. 

Hizmete devamında fayda 'mülâhaza edilen personelin hizmete devam ettiği sürece terfileri-
ni sağlamak gayesine matuf olarak hazırlanan tasarı Komisyonumuzca prensibolarak kabul edil
dikten sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

926 sayılı Kanunun 44 ncü maddesine göre yetenekli albay veya yarbay yükselme olanağı 
bulunsa bile kadrosuzluk nedeniyle iki yıl rütbe terfii: yapamaz ise bir daha yükselme imkânımı 
bulamıyorlar ve yaş haddini, bekleyerek emeldi ediliyorlardı. Bu ise umutları kıran, çalışma, ar
zu ve hevesini söndüren ve personel moral bozukluğuna, uğratan bir durum olduğu açıktır. 

Tasarının 1 nci maddesinin (c) bendindeki (% 60) ibaresinden senra, daha önceki bentlere 
mütenazır olarak, parentez içinde (dâhil) kesilmesi ilâve edilmiş ve madde bu şekliyle- Komisyo
numuzca kaJbul edilmiştir. 

Tasarının 2, 3, 4,5 ve 6 nci maddeleri Komisyonumuzca, uygun mütalâa olunarak aynen kaıbul 
edilmiştir, 

Havale buyunulduğu. Plan. Komisyonunda, öncelik ve ivedilikle görröşülmek temennisiyle- Yük
sek Başkanlığa saygı-ile::sunulur. 

Bagkan V. Başjsaaı. 
İstanbul 

F. Cumalıoğlu 
Katip 
Tokat 

H. TJlusoy 
Bursa 

M. Emekli 

E. Kangal 
Ankara 

R. Kandemir 

Gaziantep 
M. Bozgeyih 

S<İZCİİ 
İzmir 

K. Bengisu 
Ankara 

t. S. Qmay 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Niğde 
A. Yavuzalp 

Muğla 
H. Bere 

Millet Meclisi •((S. Sayısı : 102) 
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Bütçe Mm Koıaii&yomı raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

mas No. : 1/177 
Karar No. : 31 

4.7. 1974 

Millet Meclisi Ka^kaınılığm», 

Komisyonumuza havale buyurulan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı», Millî Savunma ve Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü: 

İdarî kademenin her .kesiminde olduğu gibi, "Türk Silâhlı Kuvvetleri camiasında da başarılı, 
ehAiyetli ve görevini ıbeniımısıeımiş her rütbedeki peraoneldn belli süreler içinde terfi etmeleri en 
doğal halkları olduğu bir gerçektir. 

Halibu'ki 926 sayılı Türk iSiMMı Kuvvetleri Personel Kanununda tatbikattan gelen bazı ak
saklıklar mevcuttur. Bunun için de başarılı ve yükselmeye hak kazanmış afray, veya yarbay 
rMbesinıdelki personel, »kadrosuzluk nedeniyle iki yıl üstüste terfi edemediğinden bir daha terfi 
olanağı bulamıyor, bunun sonucu olarak da sözü edilen personelin meslekle ilgili moral ve hiz-
mett gücü -azalıyor. 

Bu durum ve kanundan gelen noksanlıklar, yalnız albay ve yarbay rütbesinde kalmayıp si
cil notu ortalaması hesabiyle binibaşı ve yüzbaşı rütbelerinde de meveuttuıs 

İşte, Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin en yetişmiş rütbelerimde Jıizmet veren personelin terfile-
rindeki yasa eksikliklerini giderici ve görevlerindeki gayret ve heyacanı artırmak gayesiyle ha
zırlanan bu kanun tasarısı Komisyonuimuzca da olumlu bulunarak Tnaddelerinm müzakeresine ge-
çâtetıi^tir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurtulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa jarz olunur. 

Başkan 
Sivas 

A. Durakoğhı 

Aydın 
M. §. Koç 

Elâzığ 
H. Buz 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Tüzün 

İmzada bulunamadı. 

Kütaihya 
A. M. Ablum 

Sözcü 
Adıyaman 
A. Unsal 

Çanakkale 
0. 0. Çaneri 

Giresun 
0. Yılmaz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

İmzada bulunamadı 

Malatya 
M. Delikaya 

Kâtip 
Eskişehir 

A. A. Koksal 

DenMi 
H. Oral 

istanbul 
A. N. ölçen 

Kayseri 
C. Cebeci 

Tokat 
H. Abbas 

Millet Meclisi l(B. Sayısı : 102) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

926 ısayüı Tûr'k \Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin ; [değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 44 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

ı«Madde 44. — Rüıtlbe terfi ödemeyen sulbaylardan; 
a) Teğmen ve üsteğmenlerin tamamı; 
!b) Yüzlbaşı ve binbaşıların kadrosuzluik nedeniyle terfii edemeyenleri ile sicil notu ortalaması 

sicil tam notunun % 50 (dahil) den fazla ve % 60'tan az olanları ;ı 
c) Yarbayların, sicil notu ortalaması sicil tam notunun % 60'ından yukarı olup da kadrosuz

luktan terfi edemeyenleri; 
d) Albayların, albaylık rütbesindeki sicil nioltlarıının ortalaması sicil tam notunun % 60 (da

hil) ve üzerinde olup da, 
(il) Binlhaşı yarbay ve albaylık rütbesizdeki sicil notları toplamlarının ortalaması sicil tam 

notunun % 70 (dahil) ve üzerinde olan ve Yüksek Askerî Şuraca yapılan değerlendirmede kad
rosuzluk nedeniyle tuğgeneral - tuğamiral rütbelerinde yükselemeyenleri; 

(12) Binlbaşı, yarbay ve albaylık rüüb elerindeki sicil notları toplamlarının ortalaması sicil tam 
notunun % 70 (Ihariç)'inden az olanları; 

Hizmete devam ettirildilkleri sürece rütfbe terfi şartlarına haiz olmak şaritüyle sonraki yıllarda, 
o yıl terfi sırasına girenlerle birlikte 38 nci madde esaslarına göre yeniden terfi işlemine talbi tu
tulurlar. 

Yukarıdaki essalara göre terfi edenlerin yeni rü'tJbeleırindeki bekleme süresinin başlangıcı rüt
beye nasıp tarihleridir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbenin bekleme süresine talbidirler.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin (>a) 
ve (Ib) bentleri aşağıdaki şekilde depştirilmdştir : 

«a) Kadrosuzluk nedeniyle ayırma; 
44 ncü madde gereğince müteakip yıllarda yeniden değerlendirilmjek üzere hizmete devam etti

rilen yarbay ve albaylardan subaylığa nasıpları en eski olanlarından, aynı nasıplılar arasında yar
baylık veya albaylık rültlb esinde almış oldukları sicil notlarının ortalaması en düşük olanlardan 

Millet Meclisi '('S- Sayısı : 102ı) 
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MlDLÎ ISAVUMMA (KOMİSYONUNUN 
[DEĞİŞTİRİCİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bazı \tnaddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuv
vetleri Personel Kanununun 44 ncü maddesi 
iaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

k<Madde 44. — Bültlbe terfi edemeyen su
baylardan ; 

ıa) 'Teğmen ve üsteğmenlerin tamama; 
ib) Yüzbaşı ve binbaşıların kadrosuzluk 

nedeniyle terfi edemeyenleri -alUe si'eil n/otu orta
laması sicil tam notunun % 50 (Dahili)'den faz
la ve % 60'tan az olanları; 

e) Yarbayların, sicil notu ortalaması sicil 
tam notunun % 60 (Dahil) dan yukarı olup da 
kadrosuzluktan terfi edemeyenleri; 

id) Aflİbayların, al/baylı/k ^rüt'besıindleki sicil 
notlarının ortıalasması sMll tam motunun '% 60 
(Dahil) ve üzerinde olup da, 

,'1. Binlbaşı, yaı-tbaiy ve aübayluk rütlbesihde-
İki sicil notları toplamlarının »ortalaması sicil 
tam notunun % 70 (Dahil) ve üz*erinlde olan 
ve Yüksek Askerî Şûracıa yapılan değertem-
dinmede kadrosuzluk medeniyle tuğgeneral -
tuğamiral rütbelerine yüfkısel'emeyenlieri; 

]2t Binbaşı, yarbay ve albaydık rütJb«ıleriitrı<-
deki sicil noltları toplamlarının ortalaması sii-
cdl tam notunun % 70 (Hariç) inden az okn-

laru; 
Hizmete devam ettirâldiMeri süreee rütbe 

terfi şartlarına haiz olmak şartıyla sionrıalki 
yı larda, o yıl terfi sırasına girenlerle birlik
te 38 nci madde esaslarına göre yenMen terfi 
işlemine talbi tutulurlar. 

Yukarıdaki esıaslana göre terfi edenlerin 
yen'J rütbelerilnıdekd bekleme süresinin başlan
gıcı rütbeye nasıp tarihleridir. Bunllar yük-
gelldlilkfltarli yeni rültbenin bekleme sünesine ta
bidirler.»' 

MİADDE 2 . — Tatsarinm 2 noi madJdesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞÎ 

926 sayüı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun bazı {maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi' ay
nen kabul ediltaıilstir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi '(& Sayısı : 102) 
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(Hükümetin teklifi) 

başlamak üzere, terfi şartlarını haiz b'infbaşı ve yaribatylara kadro açılması amaeliyle yeteri kadarı 
«mekliyıessevk «dilir. 

Ib) YteiteEsizlik nedeniyle ayırma; 
(İl.) Rütbe bekleme süresi sonunda veya sonraki yıllarda sicil notu ortalamıası sicil tam notu

nun % 501sinden aşağı düşen yüzbaşı ve binîbaşılar ile % 60'ının altına düşen yarbay ve aübaylar, 

(2) iSulbay sicil yönetmeliğinde gösterilen esaslara göre kendisimden istifade edilemeyeceği sıralı 
sicil üstlerinin düzenleyeceği sicil belgesi ile anlaşılan suibaylar; 

Hakkında hizmet sürelerine bakılm'aksKzın T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır». 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 7 . 7 . '1971 tarih ve 
1424 sayılı Kanunla değişik 92 nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 92. — Rürbe terfi edemeyen assulbaylardan sicil notu ortalaması sicil "tam notunun 
% 50 (dahil) üzerinde olanlar hizmete devam ettiriİTrler. Banraki yıllarda TÜtfce terfi şartlarını 
haiz olduikları takdirde o yıl terfi sırasına girenlerle ibirliikte 85 nei madde esaslarına göre yeniden 
terfi işlemine tabi tutulurlar. 

Yukardaki esaslara göre terfi edenlerin yeni rütibelerindeiki bekleme süresinin -başlangıcı rüt
beye nasıp tarihidir. Bunlar yükseldikleri yeni rütbelerinin bekleme süresine taJbidirler.» 

IMAıDDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 7 . 7 . 197.1 tarih ve 1424 
sayılı Kanunla değişik 94 noü maddesinin (a) bendinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

<1. Rütlbe ibeSkleıme süresi sonunda veya sonraki yıllarda yapılan yeterlik sıralamasında sicil 
notu loritalama'sı sicil tam notunun % öOlsinden az talan üsçavuş - başçavuşlar;» 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Millî Savunma, İç işleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
8. A. Emre 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Işık 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Oüley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Bir git 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
8. Cizrelioğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. 8av 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Ü&tündağ 

22 . 6 . 1974 

Devlet Bakanı V. 
D. Baykal 

İçişleri Bakanı 
O. AsiMürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe . 

Güm. ve TekerBakam Gıda 
M. Türkmenoğlu 

Tarım ve H. Bakanı 
E. özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
A. Doğru 

imar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı 
A. Topuz M. Ok 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
O. Birgit 

C. Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Millet Meclisi ((İS. Sayısı : 102) 
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('Millî Savunma Komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kalbini edilmiş/tir. 

MADDE 4. — Tasarımın' 4 neü maddesi ay
rım. fca/bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasaırınm 5 nei malddesi ay
nen kafbuıl edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edii'miştîr. 

H ^ » ^ » • 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 102) 

(Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

MİADDE 3. — TalSiaııınm 3 neü nıadidteısi ıay 
nen kalbul edilmiştir. 

MİADDE 4. —- Ta'sarnıı/n 4 noü malddesıiı ay 
nen kaimi edilimMîr. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kaimi ediimiş|t5r. 

MADDE 6. — Tasarunıaı 6 ncı maddesi ay
nen kabul edil/mistir. 





Dönem : 4 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 107 
İzmir Milletvekili Kemal Önder ve 9 arkadaşının, Ege Üniver
sitesinin Kuruluş Kadroları Hakkındaki 6953 Sayılı Kanuna Ek 
Kanun Teklifi Hakkında Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 

(M. Meclisi : 2 /239; C. Senatosu : 2 /78) 

(Not : 10. iSeinlatosu İS. (Sayısı : 373) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı j £206 - 2/78 

10 . 7 . 1974 

KARjMA KOMİJ&YONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20 . 6 . 1974 gıkı ve 40 sayılı yadınız : 
Ege Ümversite&nıin (kuruluş kadroları kaJakındaM 16053 fcayılı Kamuna ek (kanım ^eklifinitı, jBüt-

çe Kartona Koııınsyoımnca Icabul olunan {metni, Cumhuriyet Benatosu 'ûenıel Kuıulunun 9.7.1974 
tiarMi 74 facıi İBiirleşSınıJnlde laymeaı Kre laçık )oyla ıkaJbul 'edlleüek, idosya tilüptite ıg l̂der(iil!ml%tdr. 

GterteğiM1 riicai ledjerfan. 
iSaygılariımlIa. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NEMOEıSI 
, , 1 , , h 

Kabul 
Ret 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas,No. :ü/239,Ü.S. 12/78 
No. : 124 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Millet (Meclki IBaşkaaılıguıa 

10 . 7 . 1974 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 .7 . 1974 tarihli 74 ncü Birleşiminde aynen kaıbul 
edilen, «Eıge Üniversitesinin Kuruluş Kadroları haikkmJdaiki 6958 sayılı Kanuna ek kanun tekMfi» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur. 

Gene1! Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüiksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Donem r 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
Toplantı : 2 

23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 
2 nci ve 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 

Plan Komisyonu raporu (1 /49 ) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . I . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1728/588 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
24 . 1 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 
2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Naim Talû 
Başbakan 

23 . 2 . 1961 GÜN VE 257 SAYILI ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNUNUN 2 NCİ VE 6 NCI 
MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Er ve erbaşlara verilmekte olan maaşlar esas itibariyle 24 Şubat 1330 tarihli (Bahriye efrat ve küçük 
zâbitaniyle gedikli zâbitan Kanunu), 29 Temmuz 1330 tarihli (Erkân ve Ümera ve Zâbitan ve efradı askeriye 
muhassasatı hakkında Kanun), 29 Temmuz 1931 tarihli ve 1841 sayılı (Gümrük Muhafaza Memurlarının 
askerî teşkilâta göre tensiki hakkında Kanun), (21 Temmuz 1931 tarih ve 1861 sayılı Jandarma Erat Kanunu) 
gibi çok eski tarihlerde çeşitli unvanlar altında çıkmış muhtelif kanunlara istinat etmekte iken 23 Şubat 1961 
tarihinde kanunlaşarak 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe konulan 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu 
ile yeniden düzenlenmiş ve çeşitli adlar altında er ve erbaşlara tanınan malî haklar bakımından bir vahdet 
sağlanmış idi. 

Ancak, 1961 yılında yürürlüğe konulan 257 sayılı Kanunun öngördüğü er ve erbaş harçlıkları, 1974 yılı 
ekonomik koşulları karşısında çok düşük kalmış ve anılan yıllar arasında diğer görevlilerin maaşlarına 
yapılan zamlara paralel olarak er ve erbaş harçlıklarına herhanbi bir artış yapılmamıştır. 

Bu nedenlerle; yurt savunmasında ağır görevler ve sorumluluklar taşıyan er ve erbaş harçlıklarının günün 
koşullarına uygun olarak yükseltilmesi zorunlu görüldüğünden bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının 1 nci maddesiyle değiştirilen 2 nci maddeye «er ve erbaşlara verilen harçlık miktarlarının 
Millî Savunma ve İçişleri bakanlıklarının teklifi veMaliye Bakanlığının uygun mütalâası üzerine Bakanlar 
Kurulu Kararı ile arttırılabilir.» şeklinde getirilen hükümle, maddeye esneklik getirilmiş ve âtide Kara ve 
Deniz Kuvvetlerinde de Radar birlikleri kurulacağı gözönünde tutularak maddenin «Hava Kuvvetleri er 
ye erbaşları» bölümünün altında yer alan «Radar müfrezeleri, ântrak postalarında görevli» er ve erbaşlar, 
anılan amaçla ayrı bir bölümde gösterilmiş ve ayrıca er ve erbaş harçlıkları yeniden düzenlenmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesiyle değiştirilen 6 ncı maddenin (a), (b) ve (c) bentlerindeki munzam harçlıklarda 
günün koşullarına uygun olarak artırılmış ve ayrıca (a) bendi yeniden düzenlenerek Genelkurmay Başkanlığı 
kadrolarındaki ücretli sivil şoförler ve operatörler yerinde kullanılacak şoför ve iş makineleri operatörü er ve 
erbaşlarına da munzam harçlık tediyesi konusuna açıklık verilmiş ve ayrıca (b) ve (c) bentlerinin dili sadeleş
tirilmiştir. 

Tasarının 3 ncü maddesinde yürürlüğe, 4 ncü maddesinde ise yürütmeye olan hükümler yer almaktadır. 
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Bütçe Plan Komisyona raporu 

7.2. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmek üzere Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş 
Harçlıkları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı», Millî Savunma ve 
Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Er ve erbaşlara verilmekte olan maaşlar esas itibariyle 1961 yılına kadar çok eski tarihlerde ve çeşitli 
unvanlar altında çıkarılmış olan muhtelif kanunlara göre verilmekte idi. 1 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe 
giren 257 sayılı Kanunla yeniden düzenlenen Er ve Erbaş Harçlıkları ve malî haklar çeşitli adlar ve unvanlar
dan arınarak belirli bir esasa bağlanmıştı. 

Er ve Erbaş Harçlıkları her ne kadar 1961 yılında yürürlüğe giren 257 sayılı Kanun ile belirli esaslara 
bağlanmış ise de, hızla gelişen ekenomik şartlar ve hayat pahalılığı karşısında diğer görevlerin maaşlara 
yapılan zamlara paralel olarak er ve erbaş harçlıklarında bir değişikliğe gidilmemiştir. 

Tasarı er ve erbaş harçlıklarının âdil ölçüler içerisinde bir düzenlemeye tabi tutulması ve aksayan bazı 
hususların düzenlenmesi esasına dayanmaktadır. 

Yukarıdaki gerekçe muvacehesinde er ve erbaş harçlıklarının günün koşullarına uygun olarak düzenlen
mesini sağlamak amacıyle hazırlanıp Komisyonumuza intikal etmiş olan tasarı Komisyonumuzca da olumlu 
karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan görüşmelerden sonra tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozatlı 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Çankırı 
M. A. Arsan 

Eskişehir 
S. Öztürk 

Gümüşhane 
Söz hakkım mahfuzdur. 

T. Yücel 

îzmir 
İhtirazı kayıt eklidir. 

C. Karağözoğlu 

Başkan V. 
Adıyaman 
A. Unsal 

Ağrı 
İhtirazı kayıt eklidir. 

C. Erhan 

Etenizli 
Ihtirazî k:-yıt eklidir. 

H. Oral 

Gaziantep 
İhtirazı kayıt eklidir 

Y. öztiırkmen 

İstanbul 
İhtirazı kayıt eklidir. 

A. N. Ölçen 

Kars 
Ihtirazî kayıt eklidir. 

K. Okyay 

Sözcü 
Kastamonu 
//. Tosyalı 

Çanakkale 
İhtirazı kayıt eklidir 

0. 0. Çaneri 

Erzurum. 
R. Danışman 

Giresun 
İhtirazı kayıt eklidir 

0. Yılmaz 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 
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Kütahya 
A. M. Abhtm 

Niğde 
H. Özalp 

Malatya 
thtlrazi kayıt efcüdjr, 

M. Delikaya 

Sivas 
İhtiraza kayıt eklidir. 

A. Durakpğİy, 

Tokat 
H. Abbas 

Manisa 
H. Okçu 

Tekirdağ 
İhtirazı kayıt eklidir 

Y. Alpaslan 

* 

ORTAK İHTİRAZI KAYIT 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu- ihtirazî kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Ağn 
C. Erhan, 

Gaziantep 
Y. Qziiirkima 

İzmir 
Q. KjoragözoğİH 

Sivfkf 
A. Durakoğlu 

Çanakkale 
O. 0. Çajum 

Denizli 
H. Oral 

Kars 
K. Okyay 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 

O. Yılmaz 

İstanbul 
A, N, Ölçm 

Maja|y% 
M* B0(mya 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er ve Erbaş Harçlık
ları Kanununun 2 nci ve 6 ncı maddelerinin değişti

rilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er 
ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 2 nci maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Harçlıklar 
«Madde 2. — Er ve erbaşlara aşağıda gösterilen 

miktarlarda harçlık ödenir. Bu harçlık miktarları 
Millî Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının tek
lifi ve Maliye Bakanlığının uygun mütalaası üzerine 
Bakanlar Kurulu kararı ile artırılabilir. 

1. Kara \ Kuvvetleri er ve erbaşları: 
Lira 

2. 

3. 

4. 

(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 

Deniz Kuvvetleri er ve erbaşları: 
(Güverte Çavuşu) 
(Güverte Onbaşısı) 
(Güverte Eri) 
(Makina Çavuşu) 
(Makina Onbaşısı) 
(Makina Eri) 

Hava Kuvvetleri erf ve erbaşları: 
(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er) 

Hudut birlikleri er ve erbaşları: 
(Çavuş) 
(Onbaşı) 
(Er)-

90 
45 
30 

90 
45 
30 

120 
60 
45 

90 
45 
30 

120 
60 
45 

5. Jandarma Genel Komutanlığı er ve erbaşları: 

Lira 

(Kıta Çavuşu) 
(Kıta Onbaşısı) 
(Kıta Eri) 
(Namzet Er) 

120 
60 
45 
30 

6. Radar müfrezeleri, antrak postalarında görevli: 
(Çavuş) 120 
(Onbaşı) 60 
(Er) 45» 

MADDE 2. — 23 . 2 . 1961 gün ve 257 sayılı Er 
ve Erbaş Harçlıkları Kanununun 6 ncı maddesinin 
(a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 6. — a) Genelkurmay Başkanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve 
Jandarma Genel Komutanlıkları ile Harita Genel Mü
dürlüğünün kadrolarına dahil ücretli sivil şoförler ve 
operatörler yerinde kullanılacak şoför ve iş makinele
ri operatörü er ve erbaşlarına ayda 90 lirayı geçmemek 
üzere; 

b) Staj, kurs veya herhangi geçici bir görevin ya
pılması amacı ile yabancı ülkelere gönderilen er ve 
erbaşlara Türkiye dışında bulundukları sürece yiyecek, 
yatacak, giyecek, tedavi ve nakil masrafları karşılan
dıktan başka günde 30 lirayı geçmemek üzere; 

c) İnzibat (Askerî Polis) birlikleri kadrosuna dâ
hil bulunan ve bilfiil askerî polis görevinde çalıştırı
lan er ve erbaşlardan Millî Savunma Bakanlığınca 
gerekli görülen kadrolu yerlerde görev yapanlara her 
ay 20 lira;» 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. 
rütür. 

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

24 . 1 . 1974 

Başbakan 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
1. Öztrak 

Dışişleri Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Ticaret Bakanı 
A. Tür kel 

Ulaştırma Bakanı 
S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
A. İ. Kırımlı 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erkmen 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
V. Tanır 

Çalışma Bakam 
A. N. Erdem 

İmar ve iskân Bakanı 
M. N. Oktay 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

K. Satır 

Millî Savunma Bakam 
/. Sancar 

Millî Eğitim Bakam 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Çelikbaş 

San. ve Tek. Bakam 
N. Boyar 

Köy İşleri Bakanı 
0. Kürümoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
C. Coşkun 

Devlet Bakam 
1. H. Tekinel 

İçişleri Bakam 
M. öztekin 

Bayındırlık Bakanı 
N. Ok 

Tarım Bakanı 
A. N. Tuna 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
K. Demir 

Orman Bakam 
/. Bingöl 
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Dönem : 4 
Topiant» : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Saywı : 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebe! Umumîye Kanmra-
jıa »ek 6246 -sayıl* K.amımın 1 nci jgtacldesiaMi ̂ get ir i lmesi hakkında 

kanun tasarıcı^ePlaı«ICanE«8y@f9u roporaı <1/1B9) 

T. C. 
Başbakmilrk ,6.8 . İ974 

Kamettim we &amrbar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71 - 1835/4561 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

IBUi Sayama Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Mecliste 4am Bürahır Kurulunca 
15.7.1974 tarihinde kararlaştırılan «Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile MUfamebei Iânranipe Kanununa 
ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı» »ile nurdapMÜ ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz 0QCMtn» 

mtöfrem %sevit 
SVŞBHIUHI 

GENEL GEREKLE VE MADDE GEREKÇESİ 
Kamu kesiminde yer ^tan %OTiftuşlapm we bilhassa, ffcara, ^Beriiz -ve Hava fÇe^etterroin gönün ^eteıöfeük 

%rfkâ(Öft«na fettvtıştOTulması 'için yurt içrmöe 'tedarik editemeyen eşya, araç ve gerecin yurt «ütşmdan satın alın
masına «ıHs&n «veren 13&6 sayih IKanunun ^kabulünden %u yana ^geçen 2© »yffiflc *süreÜB »büfök nöcişaf gösteren 
t̂t* ĴKçferın satm almması yermwöa yurt dışında %azı Jhizm*JÖeFİ «gördürme ş̂forffoEİrrin TOtacı yönünden ge
rekli anlaşmaların yapılması imkânı kısıöanımş burumdadır. Mü%&yaa *fte ibrrîfete hizmetlerin de yurt -öışmda 
yapâmasma JSBVEZ «men feSr %anunun mevcudiyetine'öze*tt8#e SÜSBlı "Kuvvuflepimizde «eiten Miy*ç Tduyul-
maktadır. 

örneğin : Bilgi işlem makinelerinin kiralanması, karasuları dışındaki savaş gemilerinin ^muhtemel ve acil 
onarımlarının .yaptırılması jöne bu durumdaki cemilerinin liman hizmetlerinin gördürülebilmesi, ileri teknolojik 
seviyeye ulaşmış memleketlerden eğitim ve teknik jyaıdım sahalarından yararlanma, hat ve silâh vasıtalarının 
yurt dışında yaptırılması zorunlu onarım ve revizyonları ile montaj ve işçilik gibi konulardaki çeşitli hizmetlerin 
yaptırılması âcil ve zorunlu görüldüğünden mer'i 6246 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ^oıkarda arz edilen 
ihtiyaçlara cevaj) verebilecek nitelikte değiştirilmesini temin zımnında tasarının şevki zorunlu görülmüştür. 
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6246 SAYILI KANUN TASARISININ İVEDİLİK SEBEBİ 

2490 ve 1050 sayılı Kanunlara ek olarak çıkarılan 6246 sayılı Kanun sadece yurt dışından eşya, araç ve 
gereç satın alınmasını düzenlemektedir. 

Alınan ve alınmakta olan bazı harp silâh ve araçlarının onarım, montaj ve teknik bakım hizmetleri anılan 
kanun kapsamı dışında kaldığından âcil ve zaruri bu hizmetler aksayacaktır. (Örneğin; Fantom uçaklan ve 
Oerlikon uçaksavar toplarının onarım, teknik bakım vesair hizmetleri.) 

Teknik hizmet akitleri (teknik eleman kiralanması) cihaz kiralanması keza mer'i kanunda bulunmayan âcil 
hizmetler arasındadır. 

2490 sayılı Kanunu değiştiren Devlet İhale Kanunu tasarısı çalışmaları her ne kadar Maliye Bakanlığı 
bünyesinde sürdürülmekte ise de kanunlaşmasının yıllar süreceği ilgili Bakanlıkça da kabul olunduğundan 6246 
sayılı Kanunu değiştiren tasarının münferiden yürütülmesi uygun ve zarurî görülmüştür. 

Yeni ve modern silâhların bakım, onarım, sigortalama, nakliye hizmetleri ile teknik yardım emek ve cihaz 
kiralama mecburiyetleri gibi âcil ve günün zorlayıcı şartlan tasarının ivedilikle şevkini zarurî kılmıştır. 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 26 . 2 . 1975 

Esas No. : 1/189 
Karar No. : 41 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanunu
na Ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» Millî Savunma ve Ma
liye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda incelendi ve görüşüldü:. 

Arıtırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanununa Ek 6246 sayılı Yasa, Kara, Deniz ve 
Hava Kuvvetlerinin, günün teknolojik koşullarına kavuşturulması için yurt içinde temin edilemeyen eşya, 
araç ve gerecin yurt dışından satınalınmasına olanak sağlamaktadır. Ancak, adı geçen yasanın yürürlüğe 
girmesinden sonra geçen yirmi yıllık süre neticesinde değişen dünya koşulları, bazı hizmetlerin yurt dışında 
gördürülmesini gerektirmektedir ve yürürlükteki yasalar buna cevaz vermemektedir. 

Şöyle ki; alınan ve alınmakta olan bazı harp silâh ve araçlarının onarım, montaj ve teknik bakım hiz
metleri anılan yasa kapsamı dışında kaldığından öncelik ve çabukluk isteyen bu hizmetler aksamaktadır. 

Yukarda açıklanan gerekçeler doğrultusunda hazırlanan bu tasarı, Komisyonumuzca olumlu bulunarak 
maddelerin müzakeresine geçilmiş ve tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz ölünür. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Sivas Adıyaman Kastamonu * 

V. Bozatlı Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal r H. Tosyalı : 

Kâtip Ağrı Aydın 
Elâzığ Muhalefet şerhim eklidir /. Sezgin 
H. Buz d Erhan 

imzada bulunamadı 
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Çanakkale Çankırı 

Muhalefet şerhim eklidir M. A. Arsan 
O. 0. Çaneri 

Erzurum Eskişehir 
R. Danışman S. öztürk 

İmzada bulunamadı 

İstanbul İzmir 
Muhalefet şerhim eklidir Muhalefet şerhim eklidir 

A. N. ölçen C. Karagözoğlu 

Kars Kayseri 
Muhalefet şerhim eklidir C. Cebeci 

K. Okyay , 

Kütahya Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur Muhalefet şerhim eklidir 

A. M. Ablum . H. Gökçe 

Niğde • • • - ' . ordu 
M. Altmsoy B. Taranoğlu 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Muhalefet şerhim eklidir 

Y. Alpaslan 

Denizli 
Muhalefet şerhim eklidir 

H. Oral 

Gümüşhane 
Söz hakkım mahfuzdur 

T, Yücel 

İzmir 
Söz hakkım mahfuzdur 

Y. Ergenekon 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir 

A. Durakoğlu 

Tokat 
H. Abbas 

ORTAK İHTİRAZI KAYIT 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu ihtirazî kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Ağrı 
C. Erhan 

Çanakkale 
O. O. Çaneri 

Giresun 
O. Yılmaz 

Denizli 
H. Oral 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

İzmir 
C Karagözoğlu 

Kars 
*:. Okyay 

Malatya 
H. Gökçe 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 
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Ü M M E T İ N TEKLİFİ 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile Muhasebei 
Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MAEH3E 1. —£3#6 myilı Kanunun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde sdeğişlirilmiştir. 

«Madde 1. — Dış memleketlerden satınalınacak 
her çeşit eşya VB gereçler ile kiralama, onarma, yap
tırma, îteeşüettirme, anontaj, taşıma, teknik cardım, 
eğitim, sigortalama we teknik işlerle ilgili hizmetler; 
2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile 1050 
sayılı Muhasebei tlümumiye Kanununun 83 ncü maö- i 
desinin (H) Jatocası dıükömlerinin uygulanamaması bal- s 
lerinde, aidakhtğa Bafcamığm teklifi ve Maliye Bakan
lığının uygun görmesi ile Bakanlar Kurulunca sapta
nacak esaslar çerçevesinde alınabilir ve yaptırılabilir»» 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü- j 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — 3Ju Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

15 . 7 . 1974 
Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
İV. Erbakan 

BÜTÇE PLAN KOMİSYON IBBS&ŞTİRİŞİ 

Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu üe Muhasebei 
Umumiye Kanununa ek 6246 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. 
bsil «gitmiştir. 

Tasarının 1 mai ^maddesi aynen ka-

MADDE 2. — Tasarının 2 jıci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 noüîmaddesi aynen ka-
rbul «dilmiştir. 

Deflet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

İçişleri Bakanı 
O. Asütürk 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Işfk 

Maliye Bakanı 
3. .Bnykul 

Millî Eğitim Bakanı 
M. îtMümâ&ğ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Ç&mhçe 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve H. Bakanı 
F. Adak S. Cizrelioğlu M. Türkmenoğlu M. Özdl 

Ulaştırana Bakanı 
F. Güley 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Ö. Sav A. Doğru •€'. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
O. BirgM A. Topuz M. Ok A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı V. 
O. mimit 

»»••« 
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Topiant, : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1 /148) 

7V C. 
Başbakanlık 31 . 5 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 157-19/3225 

Millet Meclisi Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 64 ncü maddesinin 3 ncü fıkrasına göre ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 7.3. 1975 

Esas No. : II148 
Karar No. : 42 

Millet Meclisi Başkanlığına 

I - Görüşülmek üzere Komisyonumuza havale buyurulan «657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname», diğer kanun kuvvetindeki kararnamelerle birlikte gündemimizin ilk maddesi olarak 
ele alınmış, ancak bu kararnamenin büyük memur kitlelerine şamil bir nitelikte olması ve taşıdığı tarihler, 
itibariyle kısa zamanda çıkarılma zorunluğu bulunması sebebiyle, Komisyonumuzca diğerlerine tekaddümen 
müzakeresine karar verilmiştir. 

1. Komisyon, kanunun teknik incelikleri ve muğlaklığı nedeniyle, Hükümetin bu yoldaki telkinine de 
uyarak kararnamenin tetkikini ve neticenin bir raporla Komisyona getirilmesi hususunu, teşkil ettiği beş kişi
lik bir Alt Komisyona havale etmiştir. 

Alt Komisyon bu tetkikini sıkı ve devamlı bir çalışma sonunda tamamlayarak kararnameyi incelemek 
için tespit ettiği anailkeleri ve bu ilkelerin ışığı altında geliştirdiği önerileri, tadil, ilâve ve ilga önergeleri ile 
birlikte Komisyonumuza tevdi etmiştir. 

Alt Komisyon raporunun Başkanlığa sunulması üzerine 12 saydı Kararnamenin derhal müzakerelerine ge
çilerek, Hükümet adına ilgili Devlet Bakanı ve Maliye Bakanlığt ile Devlet Personel Dairesi Başkanlığı yetki
lilerinin de hazır bulunduğu oturumlarda incelenmiştir. 
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Komisyonumuz bu müzakerelerini esas itibariyle Alt Komisyonun çalışmalarında dikkate aldığı ilkeler isti
kametinde yürütmüştür. 

Her şeyden evvel şunu ifade etmek lâzımdır ki, 657 sayılı Kanun ve müteakiben çıkarılan ek kanun ve ka
rarnamelerle düzenlenmesine çalışılmış bulunan personel nizamının tamamı, yeni baştan ele alınarak ıslaha muh
taç bir halde bulunmaktadır. Ancak; böyle bir faaliyetin uzun bir zamanı gerektirmesi ve teknik elemanlar 
tarafından yapılacak uzun bir çalışmayı icabettirmesi ve aynı zamanda da Komisyonumuzun yetkisinin sa-: 
dece 12 sayılı Kararname ile ele alınmış maddelere münhasır bulunması sebebiyle bütün çalışmalarımız, anılan 
kararnamenin kapsamına giren maddelere inhisar ettirilmiştir. 

2. 12 sayılı Kararnamenin Komisyonumuzca incelenmesi sırasında; 
— Kazanılmış hakların korunması, 
— Tasfiye niteliğindeki hükümlerin kaldırılması, 
— Kamu görevlilerinin aylıklarının hiçbir şekilde asgarî ücret seviyesinin altına düşürülmemesi ve hayat 

pahalılığının tazyiki altında kalan alt grup göstergelerinin bu tazyiki azaltıcı yönde ayarlanması, 
— Tahsil derecelerine bakılmaksızın tüm kamu personelinin eşit sürelerle terfi ettirilmesi, 
— Tahsil dereceleri için evvelce tespit edilmiş bulunan ve büyük ölçüde şikâyetlere maruz kalan azamî 

terfi edebilme (tavan) derecelerinin yükseltilmesi, 

— Bariz hata ve haksızlıkların giderilmesi, gibi anaprensipler esas alınmış ve müzakereler bu esaslara göre 
yürütülmüştür. 

II -. 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Komisyonumuzca muhteva itibariyle ele alınış şekli ise, 
kararnamenin maddelerine göre olmuştur. 

A) Bu itibarla ilk olarak, 657 sayılı Kanunun 1, 4, 28, 33, 36, 41, 43, 45, 59, 61, 65, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 
77, 83, 86, 87, 89, 92, 93, 99, 105, 129, 132, 141, 146, 147, 158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, (1327-71), 
224, 225, 226, 227, 231, (1327 - 74 Ek 2) nci maddelerinde değişikliği öngören 1 No, lu çerçeve maddesi muza-: 
kere olunmuştur. 

Kararnamenin çerçeve 1 nci maddesi, Komisyon faaliyetlerimizin siklet merkezini teşkil etmiş ve yukarda 
arz edilen anaprensipler muvacehesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Burada, Komisyonumuzca yapılması faydalı görülen bazı kapsam değişiklikleri bir tarafa bırakılırsa, Ko-: 
misyonumuzca kabul edilen önergelerle yapılan başlıca değişiklikleri şu şekilde özetlemek mümkündür. 

1. Memurların tahsil durumlarına göre başlama(tabanı) ve yükselebilecekleri (tavan) derecelerini gös
teren tablo yeni baştan düzenlenerek, talebelerin devam edecekleri okullar için yapacakları tercihlerde cemiye
timizin ve memleketimizin ihtiyacı bulunan teknik sahalara eleman hazırlayan okulları daha cazip kılabilmek 
için teknik ve meslek okullarından mezun olacakların başlama dereceleri, emsallerine nazaran daha yüksek 
tutulmuş ve bu prensip, hizmetlere intisaplara da teşmil edilmek suretiyle, maddenin içerisinde yer alan birçok 
fıkralarda bu yönde düzeltmeler yapılmıştır. 

Memurların, memurlukları sırasında yapacakları meslekî kurslar ve hizmet içi öğretim faaliyetleri ile, 
bilgi ve niteliklerinin gelişmesinin teşviki babında bu gaye ile açılan kurs ve hizmet içi eğitimleri bitirenlere 
derece ve kademe verilmesi ilkesi de keza nazara alınmıştır. Öteden beri şikâyet konusu olan ve memurların 
bir ölçüde memuriyette kalma ve görev görme şevkini kırıcı nitelikteki tavan (en çok yükselebilecekleri dere--
ce) tahdidi, nispeten yumuşatılarak, her tahsil seviyesi için bu tavanlar birer derece yükseltilmiştir. 

2. Anılan çerçeve maddesinin müzakeresi sırasında yapılan diğer önemli değişiklik keza yukarda arz et
tiğimiz veçhile hiçbir memurun maaşının asgarî ücret seviyesinin altında olmaması ve alt gelir gruplarının 
hayat pahalıbğı tazyikinden nispeten kurtarılması prensibine uygun olarak gösterge tablosunun yeni baştan 
tanzim edilmiş bulunmasıdır. Bu tanzimde, en alt kademeyi teşkil eden 15 nci derecenin ilk kademe göster
gesi 160 olarak tespit edilmiştir. Böylece mevcut göstergeye 15 nci dereceden itibaren yukarı derecelere doğru 
azalan, en alt derecede 35 ve 4 ncü derecede 20 olmak üzere sırasiyle 30 ve 25 arasında değişen puanlar ilâve 
edilmiştir. 1,2, 3 ncü derecelere herhangi bir ilâve yapılmamıştır. 

Bu suretle bir taraftan alt gelir gruplarının durumlarında, katsayı artışının sağlayamadığı nispî ferahlık 
teminine çalışılmış birinci ve 15 nci dereceler arasında evvelce mevcut gelir dağılımı yelpazesi alt kademelerin 
lehine olmak üzere nispeten daraltılmıştır. 
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3. Bu meyanda mülkî idare amirlerinin idarî sorumlulukları gereği maaşlarına tatbik edilen ek göster
ge tatbikatında bir düzeltmeye gidilmiş. Öte yandan millî istihbarat görevinin özelliği ve önemi dikkate alı
narak bu görevi ifa edenler yeni tesis olunan «Millî istihbarat hizmetleri sınıfı» altında toplanmıştır. 

4. Hafız, müftü gibi din görevlilerinin kanunlarla tanınan bazı hakları ve buna göre başlama dereceleri 
düzenlenmiştir. 

5. Bu arada Komisyonca ele alırian diğer bir husus da istisnaî memuriyetler konusu olmuştur. İstisnaî 
memuriyet tesisindeki gayeyi taşan bazı memurluklar madde metninden çıkarılmıştır. Bazıları da tevhit olun
muştur. 

6. Kararnamenin birinci çerçeve maddesi kapsamına giren maddelerin müzakeresi sırasında, keza ana-
prensibi yukarıda arz edilen derece yükselmesi hususu da bu prensibe uyularak düzenlenmiş ve esasen öğre
nim durumları arasındaki farklar başlangıç dereceleri ile gözetilmiş bulunduğundan derece terf ilerinde tahsil 
durumuna göre farklı bir tatbikatın hakkaniyete uygun olmayacağı düşüncesi ile kaldırılmasına ve her memu
run öğrenim derecesi ne olursa olsun üç yılda bir terfi esasının getirilmesine karar verilmiştir. 

7. Bu arada 1 ilâ 4 ncü derecedeki görevlere atanabilmek için kararname ile düzenlenmiş bulunan 5 ve 
7 yıllık kıdem, bu derecelerin gerektirdiği memuriyet tecrübesi bakımından kâfi görülmeyerek artırılmıştır. 

B) Komisyonumuz Kararnamenin 2 no. lu çerçeve maddesinin görüşülmesi sırasında 657 sayılı Kanuna 
1327 sayılı Kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerle eklenerek 12 sayılı Kararname ile yürürlükten kal
dırılan 27, 29, 36, 39, 53 ncü maddeler dışındaki 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 41, 49 ve 
50 nci ek geçici maddeleri müzakere etmiştir. 

1. Buradaki müzakerelerin ağırlık merkezini intibaklarla ilgili Ek Geçici 2 ve Ek Geçici 3 ncü maddelerle 
müteakip maddeler teşkil etmiştir. Bu maddelerin müzakeresinde yukarıda arz edilen kazanılmış hakların ko
runması prensibi gözönünde bulundurulmak suretiyle gerekli düzeltmeler yapılmış bulunmaktadır. 

2. Bu arada evvelce intibakı yapılanlarla sonradan göreve alınacakların intibakları arasında bir mutaba
kat sağlamak ve meydana gelebilecek boşlukları doldurmak, aynı nitelik ve aynı süreler için mükerrer değerlen
dirme yapılmasını önlemek için gerekli bazı hükümler getirilmiş bulunmaktadır. İntibaklarla ilgili olarak işarete 
değer bir husus da bazı intibaklarda başlangıç tarihi olarak alınan 31.5.1974 tarihinin 1.3.1975 olarak 
düzeltilmesi hususudur. 

C) 2 no. lu çerçeve maddesinden sonra sırasıyle 3 ve 4 ncü maddeler müzakere edilmiş, mülkî idare 
amirleri Genel İdare Hizmetleri sınıfından çıkartılarak ayrı bir sınıf altında toplandığı için 5 nci madde me
tinden çıkartılmış, memur - işçi ayrımı için ilgili komisyDn çalışmasını öngören 6 nci maddedeki müddetler bu 
çalışmaların devam ve sonuçlandırılabilmesini teminen uzatılmış, geçici 3 ncü madde ile intibaklar neticesinde 
tavam aşan memurlar için bir yıl veya 5 ay içinde emekliye şevkini öngören tasfiye hükümleri kaldırılmış, 
kanun maddelerinde yapılan değişiklikler nedeniyle bugünkü kadro derecelerini kaybetme durumunda kalan 
memurların korunmasını teminen 5, 6 no. lu geçici maddeler ihdas olunmuş ve Komisyon müzakereleri 7, 
8 ve 9 ncu maddelerin aynen muhafazası yolunda alman kararlarla sonuçlanmıştır. 

III. — Ancak, 12 sayılı Kararname ile ilgili raporun çalışmaları bitmeden, Komisyonumuzun 28 Şubat 1975 
tarihinde yapmış olduğu toplantıda, İçtüzüğün 44 ncü maddesi uyarınca düzenlenmiş olan bir önerge baş
kanlığa sunularak, anılan kararnamenin 4, 36, 43, 59 ve Ek geçici 2, 3, 4, 10, 15, 41, 49 ile geçici 2, 3 ncü mad
delerinin yeniden müzakeresi ve 2 yeni geçici madde ilâvesi istenmiştir. Bu istikametteki önerge kabul edile
rek yukarıda sayılan maddelerin müzakeresi yeniden yapılmış, madde metinlerine son şekil verilmiştir. 

IV. — Raporumuzun başlangıcında 12 sayılı Kararnamenin Komisyonumuzca diğer Kanun Kuvvetindeki 
Kararnamelere tekaddümen ele alınması sebebi izah edilirken, bu Kararnamenin ihtiva ettiği hükümlerin, şü
mulü itibariyle 800 bin memuru ilgilendirdiği ve gerek intibak hükümlerinin, gerekse bunlarla ilgili ödemele
rin ve bilhassa bir grup memurun emekliliğini isteme zorunluğunu öngören tarihlerin yaklaşmak üzere bu
lunduğu hususu belirtilmişti. Aynı esbabı mucibe, müstaceliyet ve önemini Millet Meclisi ve Cumhuriyet Se-
natosundaki müzakerelerle ilgili olarak muhafaza etmektedir. 

Kanun Kuvvetindeki bu Kararnamenin yapılan değişiklikleriyle süratle kanunlaşıp yürürlüğe girmemesi ha
linde tatbikatta memurlar ve idare aleyhine bir sürü karışıklıklara sebebiyet verileceği gibi hiç şüphe yok ki 
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yukarıda önemine işaret edilen haksızlık ve tasfiye işlemleri de kısmen de olsa yürütülmüş olacaktır. Bunlara 
meydan vermemek üzere iş bu Kararname ve değişikliklerinin Millet Meclisi gündemine öncelik ve ivedilikle 
görüşülmek üzere alınması ve Genel Kurulun tasviplerine sunulması hususları saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü Sözcü 
Sivas Adıyaman İzmir Kastamonu 

V. Bozatlı Söz hakkım mahfuzdur. Y. Ergenekon Söz hakkım mahfuzdur. 
A. Unsal H. Tosyalı 

Kâtip 
Elâzığ 

Söz hakkım mahfuzdur. 
H. Buz 

Çankırı 
Söz hakkım mahfuzdur. 

M. Ali Arsan 

Gümüşhane' 
Söz hakkım mahfuzdur. 

T. Yücel 

Kars 
Muhalefet şerhim eklidir. 

K. Okyay 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

H. Gökçe 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Ağrı 
Muhalefet şerfim eklidir. 

C. Erhan 

Denizli 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
H. Oral 

istanbul 
Muhalefet şerhim eklidir. 

A. Nejat Ölçen 

Kayseri 
İtiraz hakkım mahfuzdur. 

C. Cebeci 

Malatya 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. Delikaya 

Sivas 
Muhalefet şerhim eklidir. 

A. Durakoğlu 

Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/. Sezgin 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuz. 

R. Danışman 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Nakiboğlu 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Okçu 

Tekirdağ 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Y. Alpaslan 

Çanakkale 
Muhahfim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
0. Orhan Çaneri 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İzmir 
Muhalifim 

Muhalefet şerhim eklidir. 
C. Karagözoğlu 

Kütahya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Mahir Ablum 

Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Abbas 
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Millet Meclisi 

Genel Sekreterliği 12 , 3 . 1975 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 2060 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanlığına 

Komisyonunuzun, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkındaki 1/148 esas ve 42 karar numaralı 
Raporunda imzası bulunan 28 üyeden 10'u muhalefet şerhlerini belirtmiş, ancak bazı üyeler - söz hakkım mah
fuzdur - kaydını koymuşlardır. 

İçtüzüğümüzün 43 ncü maddesine göre komisyon üyesine, çekinser veya aykırı olduğunu açıkça belirttiği 
konularda rapor aleyhinde söz hakkı doğmaktadır. 

İçtüzüğümüzde yer almayan - söz hakkım mahfuzdur - ibaresi muhalefet şerhi olarak kabul edildiğinde 
raporunuzun karar sayısı yeterli olmamaktadır. 

Raporun bir an evvel basılıp gündeme alınabilmesi için bu hususun açıklığa kavuşturulması gerekmekte
dir. 

Bu nedenle, imzasında • söz hakkım mahfuzdur - kaydı bulunan üyelerin, komisyon raporuna kullandıkları 
oyların renklerinin en kısa zamanda Başkanlığımıza bildirilmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kemal Güven 

Millet Meclisi Başkanı 

Millet Meclisi 
Bütçe - Plan Komisyonu 12 . 3 . 1975 

Esas No. : 1/148 
No. : 223 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 12 . 3 . 1975 tarihli ve 2Ö60 sayılı yazınız. 
Komisyonumuzun, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hakkındaki raporunda imzası bulunan üyeler

den bazılarının koydukları - söz hakkım mahfuzdur - kaydı, İçtüzüğümüzün 43 ncü maddesinde belirtilen 
aykırılık (muhalefet şerhi) manasında değildir. Bu üyelerin hepsi de raporun oylanmasında - kabul - oyu kul
lanmışlardır. 

Eskiden beri raporlara konan bu kayıt, üyenin bazı madde ve konular üzerinde konuşabilme imkânını sağ
lamak amacını taşımaktadır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Saygılarımla. 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Başkanı 

Sivas Milletvekili 
Vahit Bozatlı 
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Ortak Muhalefet Şerhi 

1. Plan Komisyonu Anayasanın 94 ncü maddesine aykırı olarak kurulduğu, 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameleri karara bağlamaya, yasa tasarı ve tekliflerini görüşmeye, maddeler üzerinde kabul, ret, de
ğişikliğe varan, tasarruflarda bulunmaya yetkili olmadığı, 

2. Bakanlar Kurulunun yürütme görevine giren atamaları doğrudan doğruya hedef alan özellikle 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 ncu geçici ek maddesinin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na yönelik tasarrufun, duygusal, sübjektif, kural - tasarruf niteliğinden uzak ön yargı ve bir yetki saptırma-
sıyle komisyonda işleme konuş şekli ile İçtüzüğe aykırı bulunduğu, 

3. istisnai memuriyetlerin kapsamına özel kalem müdürlükleri ve büro memurları alınırken; bir Ana
yasa kuruluşu olan ve Anayasanın 121 nci maddesine göre özerk ve tarafsız görevle yükümlü bulunan Tür
kiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcısına, istisnai memurluklarla ilgili 
hükümlerin uygulanması olanağını kaldıran, bu Komisyon raporunun ve madde değişikliklerinin Anayasanın 
genel kurallarına, İçtüzüğe, genel eşitlik ilkelerine aykırılığı ve komisyonun görüşmelerde izlediği amaçtaki 
duygusallık nedeniyle karşıyız. 14 . 2 . 1975 

İstanbul Tekirdağ Denizli Çanakkale 
A. Nejat Ölçen Y. Alpaslan H. O rai O. Çaneri 

Malatya Ağrı İzmir Kars 
M. Delikaya C. Erhan C. Karagözoğlu K. Okyay 

Malatya 
H._ GÖkçe 

Muhalefet Şerhi 

Plan Komisyonunun kuruluşu, Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu nedenle yetkisi dışında bir görevi yapmak durumunda kalmıştır. 

Kanun Hükmündeki Kararnameler Anayasanın 64/4'e göre kanunların yapılmasındaki usule göre değil, 
görüşülmesindeki usule uyularak Komisyonlarda ve Meclislerde müzakere edilmesi gerekirken bu usule de 
uyulmamış ve 12 sayılı Kararnamenin Ek Geçici 10 ncu maddesinin (g) fıkrası Komisyonda görüşülürken 
Millet Meclisinin ret kararı verilmiş bulunuyordu. Bu durum Anayasanın ters işletilmesi suretiyle Kanun 
Hükmündeki Kararnameleri görüşmek sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle yapılan işlem de Anayasaya 
aykırı olmuştur. 

Bu sebeplerle 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkındaki karara muhalif olduğumuzu saygı ile 
arz ederiz. 

Malatya Sivas 
H. Gökçe A. Durakoğlu 
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K..H. KARARNAME METNİ 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 1327 SAYILI KANUNLA VE KANUN HÜKMÜN
DE KARARNAMELERLE DEĞÎŞÎK BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE, BAZI MADDELE
RİNİN KALDIRILMASINA VE BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAME 

Karar Sayısı : K. H. K. 12 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı 
Kanunla, 23 . 12 .1972 tarihli ve 2 sayılı, 30 . 5 . 1973 tarihi! ve 5 saydı, 22 . 8 . 1973 tarihli ve 7 sayılı, 
8 . 10 . 1973 tarihli ve 8 sayıh ve 15 . 1 . 1974 tarihli ve 9 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin bazı 
maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı maddeler eklenmesi; 23 . 5 . 1972 tarihli 
ve 1589 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca 30 . 5 . 1974 tarihinde kararlaştı
rılmıştır. 

MADDE 1. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayıh Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 1, 4, 28, 33, 36, 41, 43, 45, 59, 61, 65, 66, 68, 71, 73, 74, 76, 77, 
83, 86, 87, 89, 92, 93, 99, 105, 129, 132, 141, 146, 147, 158, 159, 164, 175, 178, 18G>, 196, 197, (1327 - 71), 224, 
225, 226, 227, 231, (1327 - 74 Ek - 2), ncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kapsam : 

MADDE 1. — Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İda
releri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan 
fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uy
gulanır. 

Sözleşmeli vê  geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır. 
Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mes

leklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yar
dımcıları; üniversitelerin, İktisadî ve Ticarî İlimler akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık akade
milerinin, Devlet Güzel Sanatlar akademilerinin, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün öğre
tim üye ve yardımcıları; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü sanat
kârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve belediye kon-
servatuvar ve orkestralarının sanatkâr memurları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memurları ve staji-
y eri en; Spor - Toto Teşkilâtında çalışan personel, subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmalar özel 
kanunları hükümlerine tabidir. 

İstihdam şekilleri : 

MADDE 4. — Kamu hizmetleri, memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördü
rülür. 

A) Memur : 

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, genel idare esaslarına göre yürütülmesi zorunlu bulunan kamu 
hizmetlerini ifa ile görevli Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerinde kamu yetkisi kullanarak aslî ve sürekli 
veya bu yetkiyi kullananlara katılarak yardımcı ve sürekli görevlerde çahşanlar, bu kanunun uygulamasında 
memur sayılırlar. 

Bu kurumlarda, memurların üstlendikleri görevlerin sürdürülmesinde vazgeçilmez işlem ve hizmetleri yü
rüten kamu hizmetlileri ile yukarıda tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, 
planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞtŞTİRÎŞİ 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 1327 SAYILI KANUNLA VE KANUN HÜKMÜN
DE KARARNAMELERLE DEĞİŞİK BAZI MADDELERİNİN KALDIRILMASINA VE BAZI MADDE
LER EKLENMESİ İLE 12 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK 

KABULÜNE DAİR KANUN TASARISI 

MADDE 1. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurla*! Kanununun 1327 sayık Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 1, 41, 45, 61, 65, 66, 71, 73, 74, 76, 89, 99, 105, 129, 132, 141, 147, 
158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, 224, 225, 226, 227, 231 (1327 - 74 Ek - 2) maddeler aynen, 4, 28, 33, 36, 43, 
59, 68, 77, 83, 86, 87, 93, 146, (1327 - 71 Ek Madde) maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Kapsam : 

Madde 1. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 1 nci madde ayneıa kabul edilmiştir. 

İstihdam şekilleri : 

Madde 4. — Kamu hizmetleri; memurlar, söziicşn?; Si personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. 

A) Memur : 

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, genel idare esaslarına göre yürütülmesi zorunlu bulunan kamu hiz
metlerini ifa ile görevli Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerinde kamu yetkisi kullanarak aslî ve sürekli veya bu 
yetkiyi kullananlara katılarak yardımcı ve sürekli görevlerde çahşanlar, bu kanunun uygulamnasmda memur 
sayılırlar. 

Bu kurumlarda, memurların üstlendikleri görevlerin sürdürülmesinde vazgeçilmez işlem ve hizmetleri yürüten 
kamu hizmetlileri ile yukarıda tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, 
programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayihr. 
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(K. H. Kararname Metni) 

B) Sözleşmeli personel : 

Zarurî hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde 
veya kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleşti
rilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan hallerde kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Mali
ye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar ve
rilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
Ancak, yabancı uyrukluların, tarihî belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin, 

mütercimlerin, tercümanların, dava adedinin azlığı nedeniyle kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı 
yerlerde avukatların, Devlet Konservatuvarları Sanatçı Öğretim üyelerinin, Millî Savunma Bakanlığı ile Jan
darma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu 
hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. 

C) Geçici Personel : 

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının 
görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları için
de sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

D) İşçiler : 

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı : 

MADDE 28. — Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarım gerektirecek bir 
faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticarî mümessil veya ticarî vekil veya 
kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların 
iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler ile gençlik ve spor hizmetlerinde verilecek görevler harici 

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandık
larının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın 
dışındadır. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 
15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Kadroların tespiti: 

MADDE 33. — Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 
Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar, 

kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen hiz
metlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar her yıl bütçe kanunlarında gösterilir. Millî güvenliğe 
ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlanarak 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının onayı ile tamam
lanır. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırılması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı 
usule tabidir. 
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B) Sözleşmeli personel : 

Zarurî hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde 
veya kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştiril
mesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan hallerde kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye 
Bakanhğımn görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve 
işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihî belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarım değerlendirenlerin; 

mütercimlerin; tercümanların; dava adedinin azhğı nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olmadığı 
yerlerde avukatların, bu kanunun 196 ncı maddesi uyannca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde, kadrolu istih
damın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabib veya uzman ta
biplerin; Adlî Tıp Müessesesi uzmanlarmm; Devlet Konservatuvarlan sanatçı öğretim üyelerinin; Millî Savunma 
Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personelin 
de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. 

C) Geçici personel : 

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanhğımn gö
rüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde 
sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

D) İşçiler : 

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı : 

Madde 28. — Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek 
bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticarî mümessil veya ticarî vekil 
veya koilektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurum
ların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). 

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandık
larının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklama
nın dışındadır. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 
15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler. 

Kadroların tespiti : 

Madde 33. — Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, 

kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen 
hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Millî Güven
liğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
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Tesis edilen sınıflar : 

MADDE 36. — Bu kanuna tabi kuramlarda çalıştırılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. 
I. — GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI: 
Bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla 

tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri Sınıfını teşkil eder. 

II. — TEKNİK HİZMETLER SINIFI: 
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 öğretmen okullarından mezun 
olup da öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1 9 6 9 tarih 1177 sayılı kanun
lara göre tütün eksperleri yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri fen memuru, tekniker, teknisyen ve emsali 
teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede meslekî tahsil görmüş bulunanlar teknik hizmetler sınıfını 
teşkil eder. 

III. — SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağhğı dahil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, 

eczacı, veteriner hekim gibi memurlar 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 ve hemşire yardımcısı (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anas-
tezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağüığı teknisyeni dahil) sağlık memuru, sağlık 
savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. 

IV. — EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmenleri 

kapsar.: 
V. — AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI: 
Avukatlık hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını 

yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar. 
VI. — DİN HİZMETLERİ SINIFI: 
Din hizmetleri sınıfı özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî görev yapan 

memurları kapsar. 
VII. — EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, polis müfettişi, emniyet amiri 

ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları kapsar. 

VIII. — YARDIMCI HİZMETLER SINIFI: 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtma ve toplamak müracaat sahiplerini 

karşılamak ve yol göstermek hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit ik
lim rasatlarını yapmak, ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin te
mizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koruma ve muhafaza 
hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu ma
hiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin 
(D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

IX. — MÜLKÎ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kuruluşun

da çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar. 
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Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflan aşağıda gösterilmiştir. 
I. — GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla 

tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. 
II. — TEKNİK HİZMETLER SINIFI : 
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve nıer'i hüküm

lere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, r -imar, jeolog, hidrejeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, 
kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket as'aştsrmacısî)» matematiksel iktisatçı, ekonomici ve 
benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde ça
lışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve 
çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen, ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en 
az orta derecede meslekî tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. 

III. — SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, 

eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğvenim görmüş fizikoterapist, 
tüp teknologu, ebe, hemşire, sağlık memura, sosyal hizmetler mütehassis!, blolog, pisikoîog, diyetçi, sağlık mü
hendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, îaboratuvar, ec
zacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcılara, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık 
savaş memuru, hayvan sağhk memuru ve benzeri sağlık personelim kapsar. 

IV. — EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğstim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmen

leri kapsar. 
V. — AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumları

nı yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar. 
VI. — DİN HtZMETLERt SINIFI : 
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî görev yapan 

memurları kapsar. 
VII. — EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis mü

fettişi, emniyet amiri, ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memurları 
kapsar. 

VIII. — YARDIMCI HİZMETLER SINIFI : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü ya'« ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiple

rini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya 
basit iklim rasatlarım yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve has
tanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koru
ma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine 
göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlar
dan 4 ncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

IX. — MÜLKÎ İDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kurulu

şunda çalışanları ve maiyet memurlarım kapsar. 
X. — MİLLÎ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, Millî İstihbarat Teşkilâtı kadrolarında veya bu teşkilât emrinde çalıştırılanlardan özel kanunla

rında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. 
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A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösterilmiştir. 

öğrenim durumu 
Giriş 

Derece Kademe 

15 
14 
14 
13 
12 
11 

11 
10 
10 
9 
9 
9 

1 
2 
3 
3 
2 
1 

2 
2 
3 
1 
2 
3 

Yükselinebilecek 
Derece 

8 
6 
6 
4 
4 
4 

4 
1 
1 
1 
1 
1 

Kademe 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise ve dengi okullar üstü bir yıllık meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü iki yıl veya daha fazla veya ortaokul üs
tüne en az beş yıllık meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 

1, — Avukatlık stajım açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara ayrıca bir kademe ilerle
mesi uygulanır. 

2. — Dört yıl süren' yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sı
fatım almış olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

3. — Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar sıfatını almış olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

4. — Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartı ile jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, kimyager, ma
tematikçi, fizikçi ve benzeri fen bilimleri lisansiyeleri ileerkek teknik öğretmen okulu mezunları, öğrenimlerine 
göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

5.; — Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, veteriner hekim unvanını taşıyanlar, yu
karıdaki cetvelde öğrenim sürelerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelere bir derece, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 
6. — a) Lise ve dengi okul mezunu olup özel kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli okul 

öğretmenliği ehliyetim alanlar ile ilk öğretim müfettişliği unvanım kazanmış olanlar 11 nci derecenin birinci 
kademesinden hizmete alınırlar ve 4 ncü derecenin son kademesine kadar yükselebilirler^ 

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde başarılı her 
öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır . 

7. Kuruluş kanunlarına göre Millî Eğitim Bakanlığının da görüşü alınmak suretiyle açılan ve özel kanun
larındaki bir kısım görevlere atanmada nitelik olarak mezuniyet belgesi şart koşulan kursları, memurluğa 
girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlere girmiş olmak ve 3 kademeyi 
geçmemek şartıyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

8. a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına girenlerden; ilk okul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilkokul ve or
taokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, 

b) Emniyet Hizmetleri Sınıfına girenlerden lise ve dengi okulları bitirenler liseyi bitirenler için tespit edi
len giriş derece ve kademesine bir derece bir kademe, 
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ORTAK HÜKÜMLER 

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeleri aşağıda göste
rilmiştir. 

Giriş Yükselinebilecek 

öğrenim durumu Derece 

15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 

Kademe 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 

Derece 

7 
5 
5 
4 
4 
3 
3 

Kademe 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

10 
10 
10 
9 
9 
9 

2 
2 
3 
1 
2 
3 

2 
1 
1 

. 1 
1 
1 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıl meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 2 yıl meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi 
bitirenler 11 1 3 Son 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık 
meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 10 1 2 Son 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya meslekî öğrenimi bi
tirenler 
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 

1. — Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara ayrıca bir kademe ilerle
mesi uygulanır. 

2. — Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar 
sıfatım almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çahşanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Oku
lu ve Erkek Teknik öğretmen Okulu mezunları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademeleri
ne bir derece, 

3. — Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mi
mar, mimar, sıfatım almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çahşanlar öğrenimlerine göre 
tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

4. — Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartı ile jeolog, jeofizikçi, hidrojeoloğ, hidrolog, jeomarfo-
loğ, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı 
(Ekonometrici) ve benzeri fen bilimleri, lisansiyerleri ile erkek teknik öğretmen okulu mezunları, fen memur
ları, teknikerler ve yüksek teknikerler, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine 1 de
rece, 

5. — Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı, 
bioloğ unvanını taşıyanlar, yukardaki cetvelde öğrenim sürelerine göre tespit edilen giriş derece ve kade
melerine bir derece, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 
6. — a) Lise ve dengi okul mezunu olup, öze! kanunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli 

okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvanını kazananlar, meslekî ve teknik öğre-
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c) Genel İdare Hizmetleri Sınıfına girenlerden Orman muhafaza memuru ve başraemuru ile gümrük mu
hafaza memur ve amirleri, (A) bendinde ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve 
kademesine İki kademe, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 
9. Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memurluğa girmeden önce veya bir süre memurluk yaptık

tan sonra memuriyetten ayrılarak yüksek öğrenim üstü ınaster derecesi almış olanlara iki kademe ilerlemesi, 
tıpta uzmanlık belgesi alanlarla meslekleriyle ilgili öğrenim dalarında doktora yapanlara bir derece yüksel
mesi uygulanır. 

10. Memurluğu sırasında yüksek öğrenim üstü mas ter derecesi alanlara bir, tıpta uzmanlık belgesi alanlarla 
meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara kademe ilerlemesi uygulanır. 

Master derecesini alıp iki kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında 
doktora yaptığı takdirde sadece bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

11. Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman; Bakardık ve bağmısız genel müdürlükler 
ile Diyanet İşleri Başkanlığı müîcüiş yardımcıları, maiyet memurları, Dışişleri meslek memurları. Maliye He
sap Uzman yardımcıları ve bankalar yeminli murakıp yardımcılarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine 
göre, yapılacak yeterlik sınavında başarı göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı, yeminli murakıplığa, 
dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığın ca smavla geçilmesi şart koşulan bâr dereceye atanmaları 
sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarmda ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır. 

12. a) Memurlukları sırasında, ortaokul ve deîigi veya lise ve dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim 
sayılmayan ve öğrenim süreleri aralıksız en az iki öğretim yılı olan ve kurumlarınca açılan, meslekî kursları 
bitirenler hakkında bir derece yükselmesi uygulanır. 

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilen 
ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli meslekî hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları 
derece ve kademelere bir kademe ilâve edilir. 

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilccek derece ve kademelerden farklı 
olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. Lise ve lise dengi meslekî veya teknik öğretim görenlerden 4 ncü derecenin son kademe aylığım ka
zanılmış hak olarak almış olanlardan öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi eğitimden geçerek, Devlet Per
sonel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak özel yükselme sınav
larında başarı gösterenler 1 nci derecenin son kademesine yükselebilirler. 

2. Emniyet Hizmetleri Sınıfına girenlerden; 

a) İlkokul ve ortaokul mezunu olan polisler 8 nci, komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler, polis 
müfettişleri ve emniyet amirleri 6 nci; 

b) Lise ve dengi okullardan mezun olan polisler 6 nci, komiser muavinleri, komiserler, başkomiserler po
lis müfettişleri, ve emniyet amirleri 5 nci; 

c) Yüksek okul mezunu olan polisler 6 nci, komiser muavinleri ve komiserler 5 nci, başkomiserler, polis 
müfettişleri ve emniyet âmirleri 4 ncü, emniyet müdürleri ve emniyet müdürü sıfatmı kazanmış emniyet men
supları 1 nci; 

3. (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 4 ncü, derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. 

Q 1. Teknik Hizmetler .Sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 
mesleklerim serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra 
bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek istyenlcrin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve 
bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4'ü topla
mı memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesi ye öğrenim durumlarına göre 
her asgarî derece yükselmesi süresi için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 
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tim okulları meslek, ateîye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel ka
nunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul Öğretmenliğine atananlar 11 nci derecenin birinci kademe
sinden hizmete alınırlar. 

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı 
her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, mes
lekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 

7. — a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görevlere atanmada kanunî nitelik olarak şart koşulan kurs
ları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak 
ve 3 kademeyi geçmemek şartıyle, bu kurslarda geçirdikleri başarılı sürelerin her yıl için bir kademe ilerle
mesi uygulanır. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız 
oldukları Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yük
selmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen 
derece ilerlemesi ile birlikte uygulanamaz.) 

8. — a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden; ilkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilkokul ve 
ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, 

b) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden; 
Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece 

bir kademe, 
Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine 

bir derece, 
c) Genel idare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük 

muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş de
rece ve kademelerine bir derece, 

d) Meslekî öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine 
bir derece, 

tlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 

9. — Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi al
mış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilâve öğrenim yaparak lisans üsiü ihtisas sertifikası 
alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında dok
tora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

«Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında 
doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.» 

10. — Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, di
ğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır. 

11. — Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alman; bakanlık ve bağımsız genel müdür
lükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet tşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıla
rı, Maliye Bakanlığı merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu uzman 
yardımcıları; Devlet Planlama Teşkilâtı uzman yardımcıları; Dışişleri meslek memurları, Maliye Bakanlığı 
hesap uzman yardımcıları ve bankalar yeminli murakıplarının özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapı
lacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmanı, yeminli murakıp, kontrolör 
ve uzmanbğa, Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçirilmesi şart koşulan bir 
dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi uy
gulanır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 155) 



— 18 — 

( K. H. Kararname Metni) 

2. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt 
içinde ve yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel kurumiaıda yapanlarla memurluktan 
ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süre
sinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı madde
de belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yi! çalışanların veya çalışacak olanların 
sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4'ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı 
için bir kademe ilerlemesi ve öğrenim durumlarına göre her asgarî derece yükselmesi süresi için bir derece yük
selmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

3. Avukatlık Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak ser
best avukatlıkta geçirdikleri sürelerin 2/3*si memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe iler
lemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

4. Basın Kanununa göre san basın kartına sahip olmak suretiyle fiilen gazetecilik yaparak memurluğa gi
renlerin meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyîe, ba sürelerinin 2/3'sinin her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve öğrenim durumlarına göre her asgarî derece yükselmesi süresi için bir derece yükselmesi ilâve 
edilmek suretiyle değerlendirilir. 

5. Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yamuktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde memu
riyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet süre Serinin 2/3'sinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 
üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı ge
çemez. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kananlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kazanıl
mış hakları saklıdır. 

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

6. Bu kanunun 4 ncü maddesine göre sözleşme ile istihdam edilenlerin memuriyete geçirilmeleri halinde, 
öözleşmeîi olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve öğrenim durumlarına gö
re her asgarî derece yükselmesi süresi için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğ
renim 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 (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır. 

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukardaki fıkralar uyarınca ken
dilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 nci maddede derece 
yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece 
ve kademedeki kanunî bekleme süresinde geçmiş saj ılır. 

F) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Dairesinde ve Ya
sama Meclislerinde aslî ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilumum 
özlük haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık divanlarına aittir. 

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına da hil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT men
suplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanılma
sının düzenlenmesi Başbakana aittir. 
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12. — a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında, ortaokul ve dengi veya lise ve dengi 
öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri aralıksız en az iki öğretim yılı olan ve ku
rumlarınca açılan meslekî kursları bitirenler hakkında bir derece yükselmesi uygulanır. 

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilen 
ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli meslekî hizmet içi eğitim kurslarım tamamlayanların bulundukları 
derece ve kademelere bir kademe üâve edilir. 

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Âmme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğ
renim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 ^ah geçmemek, şartıyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara 
vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kay-
diyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet süreleri
nin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabiyle, ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve ka
demeye yükseltilirler. 

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı 
olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. — Lise ve lise dengi meslekî veya teknik öğretim görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi 
eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre 
yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

2. — (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şukkmda gösterilenler 3 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

(C) 1. — Teknik Hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 
mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra 
bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve 
bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4'ü top
lamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ' ilerlemesi ve her üç yıî için bir derece 
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

2. — Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağhk hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluk
tan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen 
süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı 
maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak 
olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4'ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürele
rin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlen
dirilir. 

3. — Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak ser
best avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 2/3'si memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

4. — Basın kanununa göre sarı basın kartına sahip olmak suretiyle fiilen gazetecilik yaparak memurluğa 
girenlerin meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle, bu sürelerinin 2/3'ünün her yılı bir ka
deme ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

5. — Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde memu
riyet kabul edenlerin Özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3'ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve 
her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece öze! sektörde geçen süre 12 yılı ge
çemez. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 155) 



_ 20 — 

(K, II, Kararname Metni) 

Sınıflandırmada öğrenim unsuru : 

MADDE 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunma
dığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görev
lerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak 
çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yük sek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya 
öğrenim dallarmı veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarım bitirmiş olmak veya yabancı dil 
bilmek gibi şartlar konulabilir. 

Göstergeler : 

MADDE 43. — Bu Kanuna tabi kurumlanıl kadrolarında aylıklar, hizmetin Devlet için taşıdığı değere 
göre tespit edilir. 

En düşük gösterge 125 ve en yüksek gösterge 1000 dir. 
Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarına esas teşkil edecek gösterge tablosu bu kanuna 

ekli 1 No. lu cetvelde gösterilmiştir. 
Şu kadar ki : 
a) 36 ncı maddede yazılı Genel tdare Hizmetleri ve Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıflarının 1, 2, 3 

ve 4 ncü derecelerine dahil bazı kadrolan için bu kadrolara ilişkin görevlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet 
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Ancak, T. Ç. Emekli Sandığı ye Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kaza-
nılmış haklan saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 
derecenin son kademe aylığım geçemez. 

6. Bu kanunun 4 ncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memu
riyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi 
ve her Uç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğ
renim 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 ata
nabilirler. 68 nci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır. 

£) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendile
rine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 nci maddede derece 
yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece 
ve kademedeki kanuni bekleme süresinde geçmiş sayılır. 

F) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Dairesinde ve Ya
sama Meclislerinde aslî ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilumum 
özlük haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık divanlarına aittir. 

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olupta MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT 
mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanıl
masının düzenlenmesi Başbakana aittir. 

Millî İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkralarındaki de
rece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır. 

G) Bu maddede sayılan sınıfların kapsamının tayininde benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetleri 
dikkate alırken, ilgili bakanlık veya öğrenim kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanlığının muadelet tevsiki veya benzeri hizmet gördüğünün bu makamlarca tespiti esas alınır. 

Sınıflandırmada öğrenim unsuru : 

Madde 41. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 41 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Göstergeler : 

Madde 43. — Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında aylıklar hizmetin devlet için taşıdığı değere göre 
tespit edilir. 

En düşük gösterge 160 en yüksek gösterge 1 000'dir. 
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için taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyüe derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge rakamla» 
rina 50, 100, 150 veya 200 rakamlannm eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme 
yapılabilir. 

Hangi kadrolar için bu göstergelerin tespit edileceği Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin görüşü 
alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve her yıl Bütçe Kanunları ile gösterilir. 

Bu şekilde tespit edilen göstergeler üzerinden aylık alanlar asıl kadro ve derecelerini muhafaza ederler. 
Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamı eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler memurlar için 

derece yükselmesi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 
b) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahiyet ve icaplarının gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu 

Kararı ile 100 ile 125 arasında gösterge tespit edilebilir ve bu şekilde ihdas edilen dereceler üzerinden bu kanu
nun 33 - 36 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde kadro alınabilir. 

Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılamayacağı : 

MADDE 45. — Hiç bir memur sınıfımn dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin gö
revinde çalıştırılamaz. 
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Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin aylıklarına esas teşkil edecek gösterge tablosu bu madde
ye ekli aşağıdaki 1 nolu cetvelde gösterilmiştir. 

I. NO. LU CETVEL 

GÖSTERGE TABLOSU 
Derece 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

925 
760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 
275 
250 
230 
210 
185 
160 

950 
795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 
280 
255 
235 
215 
190 
165 

975 
830 
700 
623 
540 
470 
410 
365 
320 
285 
260 
240 
220 
195 
170 

1 000 
865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 
290 
265 
245 
225 
200 
175 

— 
900 
740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 
295 
270 
250 
230 
205 
180 

—r 

935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 
300 
275 
255 
235 
210 
185 

— 
.— 
780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 
305 
280 
260 
240 
215 
190 

— 
— 
800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 
310 
285 
265 
245 
220 
195 

— 
— 
— 
740 
630 
560 
470 
425 
380 
315 
290 
270 
250 
225 
200 

Şu kadar ki; 
a) 36 ncı maddede yazıh Genel idare Hizmetleri ve Millî İstihbarat hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 ve 4 ncü 

derecelerine dahil bazı görevüer için ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları önem göz-
önünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kademelerin gösterge rakamlanmn 50, 100, 150 veya 
200 rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergeler üzerinden aylık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin 
görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Ve her yıl bütçe kanunları ile gösterilir. 

Bu şekilde tespit edilen göstergeler üzerinden aylık alanlar asıl kadro ve derecelerini muhafaza ederler. 
Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamı eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler memurlar için 

terfi bakımından müktesep hak sayılmaz. 

b) 36 ncı maddede yazılı mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfında, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerin
de bulunanlara o kademelerin gösterge rakamına 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanların o 
kademenin gösterge rakamına 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına 200 rakamlanmn eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme yapıhr. 

Bu sınıftan 36 ncı maddede yazılı diğer sınıflara geçenler hakkında yakandaki (a) bendi hükümleri uygu
lanır. 

c) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahiyet ve icaplannın gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu ka
ran ile 100 ile 160 arasında gösterge tespit edilebilir. Ve bu şekilde ihdas edilen dereceler üzerinden bu Kanu
nun 33 - 36 ncı maddelerindeki hükümler çerçevesinde kadro alınabilir. 

Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir görevde çalıştırılamayacağı : 

Madde 45. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 45 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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6 ncı ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunma
ması hallerinde 36 ncı maddede öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak 
kaydıyle bu dereceler karşılık gösterilerek» kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması caizdir. 

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve ka
zanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen 
kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez. 

İstisnaî memurluklar : 

MADDE 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi Memurluklarına, Baş
bakanlık müşavirliklerine, Bakanlıklar özel müşavirliklerine, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlük
lerine ve özel kalem büro memurluklarına, Bakanlıklar basm ve halkla ilişkiler müşavirliklerine, valiliklere, bü
yükelçiliklere, elçiliklere, daimî temsilciliklere, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, Millî İstihbarat Teşkilâtı 
memurluklarına, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği müşavirliklerine ve hukuk müşavirliğine, Genel Sek
reter sekreterliğine, bu kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmelerine ilişkin hüküm
leriyle bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı hukuk müşavir
likleri ile Devlet Konservatuvannda görevlendirilecek uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sa
natçılarının atanma ve ilerlemelerinde de bu hüküm uygulanır. 

Birinci fEkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memur
luklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memur
ların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder. 

Ancak; bu esaslara göre, Başbakanlıkta görevlendirilecek müşavirler otuzdan, Bakanlıklarda görevlendirile
cek özel müşavirler ikiden, Bakanlıklarda görevlendirilecek basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri birden fazla 
olamaz. 

İstisnai memurluklara atananlara bu Kanunun uygulanacak hükümleri : 

MADDE 61. — 60 ncı madde gereğince istisnaî memurluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, sı
navlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

Ancak istisnaî bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini ka
zanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yük
selmesine dair hükümleri uygulanır. 

,Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel kalem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, 
daimî temsilciliklere atananların, atandıkları derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayılmamak şartıy-
le, kademe ilerlemesinde (mt dereceye atanmaları halinde 161 nci maddenin A bendi uyarınca) değerlendirilir. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

MADDE 65. — Kurumlar 64 ncü maddede belirtilen şartları haiz olan her sınıf ve derecedeki memurların 
kademe ilerlemesini, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ayda bir defa alınacak toplu onayla yapar
lar. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay mercii : 

MADDE 66. — Derece yükselmelerinde onay mercii atamaya yetkili amirdir. 
Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla atananlarda, görev değişikliği niteliğinde olmayan derece yük

selmeleri ve kademe ilerlemeleri ilgili bakanın onayı ile yapılır. < 
Onay mercileri kademe ilerlemelerindeki onay yetkilerini devredebilirler. 
Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha aşa

ğıda bulunanların (45 nci maddeye göre kadro karşılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) kazaml-
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İstisnai memurluklar : 

Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin memurluklarımı, 
Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliklerine, Başbakanlık ve Bakanlıklar Özel Kalem Müdürlüklerine, bakanlıklar 
basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimî temsilciliklere, Din İşleri 
Yüksek Kurulu üyeliklerine, Millî İstihbarat Teşkilâtı memurluklarına, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreter
liği müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine bu kanunun atanma, sınavlar, kademe 
ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş derece aylığı ile memur 
atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek Uluslarara
sı ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarına, atanma ve ilerlemelerinde de bu hükümler uygulanır. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer memur
luklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan memur
ların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder. 

İstisnaî memurluklara atananlara bu kanunun uygulanacak hükümleri : 

Madde 61. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 61 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onayla yapılması : 

Madde 65. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 65 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay mercii : 

Madde 66. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 66 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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mış hak ve'emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri ve kademe ilerlemeleri için bu durumun 
devam ettiği sürece yukarıdaki fıkralarda belirtilen onaya gerek yoktur. 

Derece yükselmesinin şartları ve usulü : 

MADDE 68. — A) Derece yükselmesi yapılabilmesi için bir üst dereceden boş kadronun bulunması gerekli
dir. 

Bundan başka derece yükselmesi yapılacak memurun : 
a) Derecesi içinde en az 3 yıl (İlkokul ile ortaokul ve dengi okulları bitirenler 4 yıl) bulunmuş ve bu dere

cenin 3 ncü kademe aylığını (İlkokul ile Ortaokul ve dengi okulları bitirenler 4 ncü kademe aylığım) fiilen 1 
yıl almış, 

b) Kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanılılarımda belirtilen nitelikleri elde etmiş. 
c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte bulunduğunun kurumun değerlendirme kurul

ları tarafından saptanmış, 
d) «Yeterlik veya yanşma seçmesini» veya «yeterlik veya yaraşma sınavı» nı kazanmış, 
olması şarttır. 
«Yeterlik veya yanşma seçmesi» ile «yeterlik veya yarışma sınav» ııın genel esasları Devlet Personel Daire

si tarafından hazırlanacak bir genel yönetmelikle belirtilü. Kuramlar, bu genci yönetmelik esasları çerçevesinde 
özel yönetmelikler yapabilirler. 

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına, derece 
yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur atanabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atanmanın yapılabilmesi için, memurun yüksek öğrenim görmüş olması, 3 ve 4 ncü de
recedeki görevlere atanabilmek için en az 5 yıl, 1 ve 2 nci derecedeki görevlere atanabilmek için ise en az 7 yıl, 
13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 saydı Kanunun 4 ncü mad leşine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması ve atana
cakları görevin gerektirdiği nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. (Yasama organı üyeliğinde, kanunla kurulan 
fonlarda ve muvazzaf askerlikte, yedek subaybkta okul devresi dahil geçen süreler 5 ve 7 yıllık sürenin hesabın
da dikkate alınır.) 

Yukarıdaki fıkraya göre üst dereceye atananların bu derecelerde geçirdikleri süreler, kademe ilerlemesinde 
(üst dereceye atanmaları halinde 161 nci maddenin (A) fıkrası uyarınca) değerlendirilir. Aynca, bu kadrolarda 
geçirdikleri her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak 
ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. Ancak, atandıkları kadro aylık
ları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. 

Bunlardan daha aşağı dereceye atananlarm tekrar aynı dereceye atanmaları halinde bu derecede evvelce al
mış oldukları kademe ilerlemeleri değerlendirilir. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme •• 

MADDE 71. — Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri 
caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş kanunla
rında belirtilen niteliklere sahip olmaları ve girebilecekleri dereceler için açılacak sınav veya seçmeyi kazanmış 
bulunmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademeler ve 
bu kademelerde geçirdikleri süreler yeni sımflarındaki derecelerinde dikkate alınır. 

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmet
leri sınıfından meslekleri ile ilgili smıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle 
atayabilirler. 

Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden baş
lamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece 
ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirme
leri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez. 
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Derece yükselmesinin şartları ve usulü : 

Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapabilmesi için bir üst dereceden boş kadronun bulunması gerek
lidir. 

Bundan başka derece yükselmesi yapılacak memurun : 
a) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu de •ecenin 3 ncü kademe aylığım fiilen 1 yıl almış, 
b) Kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş kanunlarında belirtilen nitelikleri elde etmiş, 
c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte bulunduğunun kurumun değerlendirme kurul

ları tarafından saptanmış, 
d) «Yeterlik veya yarışma seçmesini» veya «Yeterlik veya yarışma sınavı»m kazanmış, 
olması şarttır. 
«Yeterlik veya yarışma seçmesi» ile «Yeterlik veya yarışma sınavı» nm genel esasları Devlet Personel Dairesi 

tarafından hazırlanacak bir genel yönetmelikle belirtilir. Kurumlar, bu genel yönetmelik esasları çerçevesinde özel 
yönetmelikler yapabilirler. 

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına, 
derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur ata
nabilir. 

Ancak, Tbu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için memurun yüksek öğrenim görmüş olması, 3 ve 4 ncü de
recedeki görevlere atanabilmek için en az 7 yıl, 1 ve 2 nci derecedeki görevlere atanabilmek için ise en az 
10 yıl, 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması 
ve atanacakları görevin gerektirdiği nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. (Yasama organı üyeliğinde, kanunla 
kurulan fonlarda ve muvazzaf askerlikte, yedek subaylıkta okul devresi dahil geçen süreler 7 ve 10 yıllık sürenin 
hesabında dikkate ahmr.) 

Yukarıdaki fıkraya göre üst dereceye atananların bu derecelerde geçirdikleri süreler, kademe ilerlemesinde 
(üst dereceye atanmaları halinde 161 nci maddenin (A) fıkrası uyarınca) değerlendirilir. Ayrıca, bu kadrolarda 
geçirdikleri her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak 
ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmesinde gözönüne ahmr. Ancak, atandıkları kadro aylık
ları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. 

Bunlardan daha aşağı dereceye atananların tekrar aynı dereceye atanmaları halinde bu derecede evvelce almış 
oldukları kademe ilerlemeleri değerlendirilir. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 

Madde 71. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 71 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Karşılıklı olarak yer değiştirme : 

MADDE 73. — Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak 
yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince 
uygun bulunmasına bağlıdır. 

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri .• 

MADDE 74. — Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında, istekleri ve kurumlarının muvafakati ile 
kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle 
veya kazanılmış hak derecelerinin en çpk üç derece altındaki kadrolara nakilleri mümkündür. 

Aşağı dereceye atananların 68 nci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atan
maları caizdir. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere 
göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının 
kendileri tarafından her ay T. C. Emeldi Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyle) emeklilik yönünden 
eski derecelerinde değerlendirilir. 

13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu kanuna tabi 
kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı Kanunun 4 ncü maddesi kapsamına 
giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 nci madde ile 
tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine 
yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilâve edilir. 

Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi : 

MADDE 76. — Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memur
ları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde 
aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka 
yerlerdeki kadrolara atanabilirler. 

Aşağı dereceye atananlann 68 nci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atan
maları mümkündür. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların ayhk derece ve kademeleri genel hükümlere 
göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının 
kendileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri ' şartıyle) emeklilik yö
nünden eski derecelerinde değerlendirilir. 

Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma : 

MADDE 77. — Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati ile gö
rev alacak memurlara ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kutulu Kararı ile 5 yıla kadar maaşsız izin 
verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile en çok 5 yıl daha uzatılabilir. 

Yukardalci fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde 
veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 31 nci mad
desi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. 

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu Kanunun sınavlarla ilgili hükümleri dikkate 
alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her 
yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yılı (ilkokul, ortaokul ve dengi okullar mezunları için her 4 yılı) bir de
rece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir. 
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Karşılıklı olarak yer değiştirme : 

Madde 73. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 73 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri : 

Madde 74. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 74 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi : 

Madde 76. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 76 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma : 

Madde 77. — Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati ile görev 
alacak memurlara ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu Karan ile 3 yıla katlar maaşsız izin verilebilir. 
Bu süre gerektiğinde Bakanlar Kurulu karan ile en çok 3 yıl daha uzatılabilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya 
uluslararası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 sayıl* kanunun 31 nci maddesi 
hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır. 

Bu kimselerin görevlerine denmek istemeleri halinde; bu kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri 
dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin 
her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 yüı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulun* 
duğu takdirde değerlendirilir. 
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Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

MADDE 83. — Memur iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silâh altına alınanlardan terhis
lerini müteakip tekrar memuriyete girmek isteyenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıktan sırada iktisabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya öncelikle atanır
lar ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle 
değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe 
ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı (ilkokul, ortaokul ve 
dengi okul mezunları için 4 yılı) aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu derecede 
kademe ilerlemesi yapılmak-suretiyle değerlendirilir. 

Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları : 

MADDE 86. — Memurların kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaş
tırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan 
veya açıktan vekil atanabilir. 

Bu görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet asıldır. 
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, ve

terinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir. 
Aynı kuramdan atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum 

düşmdan veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık gö
revine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı ödenir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan hayvan sağlık memurlan, veteriner veya hayvan sağlık memuru bu
lunmayanı belediyelerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle 
ilgili kadrolara vekâlet aylığı verilmek sureti ile atanabilirler. 

Yukarıda sayılan haller dfşmda, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz 
olarak vekâleten gördürülebiîir. 

Bu Kanuna tabi kurumlarda malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması 
halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından 
atama yapılabilir. 

İkinci görev yasağı : 

MADDE 87. — Memurlara; 
a) Bu Kanuna tabi kurumlarda, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadî kurumlar ile sermayesinin 

yansından fazlası Devlete ast bsakaîarda, 
c) Öze! kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, 
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına 

katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, 
ikinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. 

Ancak, bu kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve 
bilirkişilere takdir olunan, il genel meclisi ve il daimî encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve aslî 
görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına katılanlar için 
özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanslarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hü
kümler saklıdır. 
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Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Memur iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan terhislerini 
müteakip tekrar memuriyete girmek isteyenler : 

Â) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisapetmiş oldukları derecedeki bir kadroya öncelikle atanır
lar ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle 
değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe 
ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulundurulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri iîc askerlikte geçen süre toplamıma 3 yılı aşan kısmı usulü daire
sinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. 

Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları : 

Madde 86. — Memurların kanunî izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaş
tırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan 
veya açıktan vekil atanabilir. 

Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülmesi halinde aylıksız vekâlet asıldır. 
Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, mühendis ve mimarlık, vete

rinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara açıktan vekil atanabilir. 

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrü'malar dolayısıylc atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 3 ay
dan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliği
ne atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekâlet aylığı 
ödenir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner hekim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim veya hay
van sağlık memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik veya hayvan saflık memurluğu hizmetlerini ifa et
mek üzere bu hizmetlerle ilgili kadrolara vekâlet aylığı vcrHmek suretiyle atanabilirler. 

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz 
olarak vekâleten gördürüiebilir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda, malî, nakdî ve aynî sorumluluğu bulunan saymankk kadrolarıma boşalması ha
linde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekâle:: aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama 
yapılabilir. 

İkinci görev yasağı : 

Madde 87. — Memurlara; 
a) Bu kanuna tabi kurumlarda, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadî kurumlar ile sermayesinin ya

rısından fazlası Devlete ait bankalarda, 
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlarda, 
ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve banıalar tarafından sermayelerinin yarısından fazlasına 

katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, 

tkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. 
Ancak, bu kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memuru ve 

bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclis ve ti Daimî Encümeni başkanları, özel kanunlarla kurulan ve aslî 
görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli kurul, komisyon heyet ve jüri çakşmalarına, Üniversiteler, Aka
demiler, Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumlan ta
rafından idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katdanlar için özel kanunlarınca 
gösterilen veya bu .kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine ilişkin hükümler saklıdır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 155) 



— 32 — 
(K. H. Kararname Metni) 

Ders görevi : 

MADDE 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askerî Akademi
ler dahii) okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim 
üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacak
lara ücret ile ek ders görevi verilebilir. 

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Ba-
kanlığm teklifi ve Bakanlar Kurulunun karan ile tespit olunur. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

MADDE 92. — Memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıl
dıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyîe ayrıldıkları tarihte almakta ol
dukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci madde hükümlerine 
uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Memur veya emekli veya müstafi iken yasama organı üyeliğine seçilenlerden veya yasama organı üyesi 
iken emekli olanlardan tekrar seçilemeyenler veya Seçim Kanunu gereği istifa edip yasama organı üyeleğine 
seçilemeyenler, yasama görevi sona erenler ile dışardan aîanmsş bakanlardan tekrar memurluğa dönmek iste
yenler, bu maddenin altıncı fıkrası hükmime göre iktiaabeitikkri memuriyet derecesindeki açık kadrolara ata
nırlar. Bu gibilerin iktisabettlkleri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde rızalanyle daha aşağı dere
celerdeki kadrolara atanmaları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına eşit dereceden bir kadronun boşalma
sı halinde bu yerlere atanma hakları saklıdır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı şartlara göre atamaları yapılmayanlara açık maaşları tam olarak ödenmeye de
vam olunur. Bunların açık aylığı almak suretiyle geçen süreleri terfi ve emekliliklerine tam olarak saydır. 

Birinci fıkraya göre yeniden hizmete alınacaklar girecekleri derece için bu kanunda öngörülen sınav veya 
seçmeye tabidirler. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bu
lunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile, bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atana
bilirler. 

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yük
selmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

13 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı 'Kanunim diğer hükümleri saklıdır. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 

MADDE 93. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (Sicillen emekliye ay
rılanlar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre, 
kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyîe yeniden memurluğa alınabilirler. 

Emekli iken yasama organı üyeliğine seçilenler ile yasama organı üyesi iken emekli olanlardan isteyenler, 
emekliliklerinden vazgeçmek şartıyîe bu kanun hükümlerine göre tekrar memurluğa girenlere tanınan haklara 
sahip olurlar. 

Çalışma saatleri : 

MADDE 99. — Memurların haftalık çalışma süresi genci olarak 40 saattir. 
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetme

liklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çahşma süreleri tespit oluna
bilir. 
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Ders görevi : 

Madde 89. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 89 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları : 

Madde 92. — Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 92 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 

Madde 93. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı kanunun 
104 ncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri 
taşımakta bulunanlar kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyle ye
niden memurluğa alınabilirler. 

Emekli iken yasama organı üyeliğine seçilenler ile yasama organı üyesi iken emekli olanlardan isteyenler 
emekliliklerinden vazgeçmek şartı Ue bu kanun hükümlerine göre tekrar memurluğa girenlere tanınan haklara 
sahip olurlar. 

Çalışma saatleri : 

Madde 99. — Kanun Hükmünde Kararname ile değdik 99 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazar
dan başka günler olarak tespit edebilir. 

Hastalık izni : 

MADDE 105. — Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve 
özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslar dairesinde izin verilir : 

A) Beş yıla kadar (Beş yıl dahil) hizmeti olanlara üç aya kadar, 
B) Beş yıldan on yıla kadar (10 yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar, 
C) On yıldan daha çok hizmeti olanlara oniki aya kadar, 
Ç) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananla

ra onsekiz aya kadar, 
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmî sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin 

izinleri bir katma kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hüküm
leri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edi
lenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanırlar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan me
murlar, hizmet süreleri ne olursa olsun, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar. 

Sıhhî izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya si
gorta pirimi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, memurun hakkı : 

MADDE 129. — Memurluktan çıkarma cezası vermeye yetkili ve memurun bağlı bulunduğu yüksek di
siplin kurulu, bu ceza hakkında bir karar vermek üzere, gerekli gördüğü takdirde, ilgilinin sicil dosyasını ve 
her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabe-
ten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen memur, sicil dosyasını ve soruşturma evrakım inceleme, 
tanık dinletme, sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyle savunma yapma hakkına sahiptir. 

Uygulama : 

MADDE 132. — Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır. 

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü : 

MADDE 141. — Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tu
tuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanu
nun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. 

143 ncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri 
kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin 
derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu de
recede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. y 

Kapsam : 

MADDE 146. — Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, 
ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları bakımından bu Kanundaki hükümlere, 
aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. 
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Hastalık izni : 

Madde 105. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 105 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, memurun hakkı : 

Madde 129. — Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 129 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Uygulama : 

Madde 132. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 132 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan memurların hak ve yükümlülüğü : 

Madde 141. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik -14.1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Kapsam : 

Madde 146. — Bu Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, 
ödenek, hizmetle ilgili her çeşit ödeme ve bunların şekil ve şartları baktmmdan bu kanundaki hükümlere, aynı 
maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memurlar özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. 
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Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanunla sağ
lanan haklar dışında ücret ödenemez hiçbir yarar sağlanamaz. 

Ancak, 2 . 1 . 1961 tarih ve 196 saydı Kanunun 2 nci maddesi, 30 . 1 . 1957 tarih ve 6893 sayılı Ka
nunun ek 5 nci maddesinin birinci ve ikinci paragrafları, 19 . 7 . 1972 tarihli 1615 sayılı Gümrük Kanunu
nun 161 nci maddesi, 4358 sayılı Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 
Kanunun 7 . 1 . 1955 tarihli ve 6448 sayılı Kanunla değişik 14 ncü maddesi ve 10 . 2 . 1929 tarihli ve 1389 
sayılı Devlet Davalarını intaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkındaki Kanun ile Kat
ma Bütçeli Kurumların, İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarım sonuçlandıran 
avukat ve saireye verilecek vekâlet ücretine ilişkin sair kanunlar hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, ödenecek 
vekâlet ücretinin yıllık tutarı, birinci derecenin ille kademe aylığının yıllık tutarının % 30'unu geçemez. 

Bu Kanun gereğince ödenecek asgarî aylık tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit 
olunan asgarî ücretin aylık tutarından aşağı olamaz. Ödenecek ayhk tutarının asgarî ücret aylık tutarından az 
olması halinde aradaki fark memurun özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin, tazminat olarak ödenir. 

Deyimler : 

MADDE 147. — Bu kanunda geçen : 
A) Aylık : Bu Kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya 

dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, 
B) Sözleşmeli ücreti: 4 ncü maddenin (B) bendi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 
Q Gündelik: 4 ncü maddenin (C) ve (D) bendleri gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 
Ç) Ödül : Kanunun 123 ncü maddesinde yazılı hallerde memurlara ödenen parayı, 
D) Temsil giderleri : Belirli yetki ve sorumluluk makamlarını işgal eden memurlara temsüî mahiyette ve 

görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat 
için konulan ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı, 

E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tabi kurumlara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, 
kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya öğretim üyeliği yapan 
öğretmen, öğretim üyesi ve diğer memurlara ders saati itibariyle ödenen parayı, 

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu Kanunun 178 nci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde normal 
çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları memurlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen parayı, 

G) a) İş güçlüğü zammı : Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen 
parayı, 

b) İş riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı, 
c) Eleman teminindeki güçlük zammı : Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam 

edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı, 
d) Malî sorumluluk tazminatı, Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından 

sorumlu veznedarlara ödenen parayı, ifade eder. 

Adayların aylıkları : 

MADDE 158. — Herhangi bir smıfta aday olarak göreve başlayanlar, bu kanunun 54 ncü maddesindeki 
esaslara göre, girecekleri derecenin hak edecekleri kademe aylığını alırlar. 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye kadar kademe ilerlemesi uygulanmaz. 

Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri : 

MADDE 159. — Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asil memurluğa atananların adaylık
ta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir. 
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Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanunla sağ
lanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir yarar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygulamasında 
fiilen görevlendirilecekler hariç.) 

Ancak, 2 . 1 . 1961 tarih ve 196 sayılı kanunim 2 nci maddesi, 30 . 1 . 1957 tarih ve 6893 sayılı Kanunun 
ek 5 nci maddesinin birinci ve ikinci paragraf lan, 19 . 7 . 1972 tarihli 1615 sayılı Gümrük Kanununun 161 nci 
maddesi, 4358 sayılı Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 
7 . 1 . 1955 tarihli ve 6448 sayılı kanunla değişik 14 ncü maddesi ve 10 . 2 . 1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet 
Davalarım intaç eden Avukat ve saireye verilecek ücreti vekâlet hakkındaki kanun ile Katma Bütçeli Kurum
ların, ti Özel İdaresi ve Belediyeler ile bunlara bağlı birliklerin davalarım sonuçlandıran avukat vesaireye ve
rilecek vekâlet ücretine ilişkin sair kanunlar hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, ödenecek vekâlet ücretinin ydlık 
tutarı, birinci derecenin ilk kademe aylığının yıllık tutarının % 30 unu geçemez. 

Bu Kanun gereğince ödenecek asgari aylık tutarı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için tespit 
olunan asgari ücretin aylık tutarından aşağı olamaz, ödenecek aylık tutarının asgari ücret aylık tutarından az 
olması halinde aradaki fark memurun özlük haklan ile ilgilendirilmeksizin, tazminat olarak ödenir. 

Deyimler : 

Madde 147. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 147 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Adayların aylıkları : 

Madde 158. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 158 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri : 

Madde 159. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 159 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 
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Aylığın ödeme zamanı : 

MADDE 164. — Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde 
o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabiyle hafta 
veya ay sonlarında ödenir. 

Vekâlet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler: 

MADDE 175. — Bir göreve vekâleten atanan memurlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin birinci 
kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede 
yazılı asgarî ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzerere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir 
yerdeki bir göreve vekâlet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere 
ilişkin hükümleri uygulanır. 

88 nci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara bu görevlerinin karşılığı olarak ödenecek aylık veya 
ücret tutarı, ikinci göreve ait kadro derecesinin ilk kademe aylığını ve her halükârda birinci derecenin ilk kade
me aylığının üçte birini geçemez. 

Açıktan vekil olarak atananlar, bu kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanırlar. 

Fazla çalışma ücreti : 

MADDE 178. — 99 ve 100 ncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında 
fazla çalışılması ve aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde fazla çalışma, ücretle karşılanır : 

a) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulunması, 
b) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili salgın hastalıklar, arızalar ile tabiî afetler gibi olağanüstü hallerin olu

şu (Bu hallerin devamı süresince), 
c) Jş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saat

leri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, 

d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışılması, 
Fazla çalışmanın uygulama esasları Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak 

bir yönetmelikle düzenlenir. 
Her kurum için yıllık fazla çalışma saati toplamı ile saat başına ödenecek ücretler kurumlar itibariyle Ba

kanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla çalışma ücreti ödenemez. 
Millî İstihbarat Teşkilâtı mensuplarına ödenecek fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan ta

rafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir. 

Sürekli görevle yurt'dışında bulunan memurların aylıkları: 

MADDE 180. — Sürekli görevle yurt dışına atanan memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarihten 
itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında gö
rev alan memurlardan görevlerine başladıktan sonra yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve atananla
rın aylıkları ise atanma emrinin tebliği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 156 ncı maddedeki esasla
ra göre ödenir. 

Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, atama 
emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geçmemek üzere aynı maddeye göre ödenir. 
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Aylığın ödeme zamanı : 

Madde 164. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 164 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Vekâlet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer ödemeler : 

Madde 175. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 175 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Fazla çalışma ücreti : 

Madde 178. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 178 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurların aylıkları : 

Madde 180. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 180 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Ödeme usulü ve mahrumiyeti yeri derecesi : 

MADDE 196 — 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, 
mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, tespit edilen bu derecelere girecek yerler Devlet Personel Dairesinin 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

Miktarı : 

MADDE 197. — Mahrumiyet yeri ödeneği, 196 ncı madde uyarınca tespit olunan derecelere göre Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin ortak teklifine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Zam ve Tazminatlar : 

EK MADDE (1327 Sayılı Kanunun 71 nci maddesiyle getirilen) — Niteliği ve çalışma şartları bakımın
dan güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 

Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, 
Sayıştay'a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedarlara malî sorum

luluk tazminatı, 
Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için 

temininde güçlük zammı, 
ödenir. 

Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme 
usul ve esasları ilgili kurum, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanacak teklif 
üzerine yılda bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve bu tespiti izle
yen malî yıl başından itibaren yürürlüğe girer. 

Mecburi hizmet: 

MADDE 224. — İlgili Bakanlığın isteği, Devlet Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının tek
lifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derecedeki öğretim kurumları ve öğretim dallan dışında kalan ku
rum ve dallarda Devlet tarafından okutulanlardan, 

a) Yurtiçinde Devlet hesabına okutulan öğrenciler (tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar, 
b) Yurtdışındaki öğretim kurumlarında Devlet hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (tatiller dahil) 

öğrenim sürelerinin iki katı kadar, mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
Yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen' memur

lara da yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, mecburî hizmet yüklenir. 
Mecburî hizmet yükümlülüğünün 13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin, a, b, d 

fıkralan kapsamına giren kurumlar arasında devri mümkündür. Mecburî hizmetle yükümlü bulunanlar, yanşma 
sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar. 

Mecburî hizmetle ilgili yükümlülükler : 

MADDE 225. — Mecburî hizmetle yükümlü bulunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bitimin
den itibaren en çok iki ay içinde kurumlanna başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan; 
a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde bir göreve atanmayanlann mecburî hizmet yükümlü

lükleri kalkar. Mecburî hizmetin (d) fıkrasına göre krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre istemin 
karara bağlandığı tarihten başlar. Bu durumun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar bundan doğan 
zararı tazminle yükümlüdürler. 
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Ödeme Usulü ve mahrumiyeti yeri derecesi : 

Madde 196. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 196 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Miktarı :• 

Madde 197. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 197 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Zam ve Tazminatlar : . 

Ek madde. — Niteliği ve çalışma şartlan bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 
Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, 
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından mâlen sorumlu olan veznedar ve diğer gö

revlilere mali sorumluluk tazminatı, 
Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temi-

mininde güçlük zammı, ödenir. 

Bu tazminat ve zamlarm hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme ve 
esasları ilgili kurum, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanacak teklif üzerine yılda 
bir defa ve bütün kurumlar için toplu olarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir ve bu tespiti izleyen malî yd başmdan 
itibaren yürürlüğe girer. 

Mecburî hizmet : 

Madde 224. — Kanun Hükmünde Kararname üe değişik 224 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Mecburî hizmetle ilgili yükümlülükler : 

MADDE 225. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 225 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli belgelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil olmak 
üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulunan bütün giderleri yüzde elli fazlasıyle ödemek zorundadırlar. 

c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburî hizmeti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle memurluk
tan çıkarılmış olanlar mecburî hizmetlerinin eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazlasıyle ödemek 
zorundadırlar. 

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne dayanı
larak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mecburî hizmet yükümlülükler i krediye dönüştürülebilir. 

e) İlk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız yatılı 
öğrencilerin mecburî hizmetlerine, bu kanuna tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halinde Millî Eği
tim Bakanlığı bunların mecburî hizmet yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre kurumların, ih
tiyacı olup olmadığı bir aylık süre verilmek ve Resmî Gazetede ilân edilmek suretiyle tespit olunur. 

Askerlikte geçen süre mecburî hizmetten sayılmaz. 

Danışma Kurulları : 

MADDE 226. — Kamu personelinin yönetimi ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Danış
ma Kurulları kurulur. 

Bu kurullar : 
A) Yüksek Damşma Kurulu, 
B) Kurum Danışma Kurulu, 
olmak üzere iki tiptir. 
Yüksek Damşma Kurulu, kamu personeli yönetimi ile ilgili genel konularda istişarî mütalaa vermek üzere 

merkezî bir teşekkül olarak kurulur. 
Kurum danışma kurulu, kurum personeli yönetimi ile ilgili konularda, istişarî mütalaa yermek üzere 

her kurumda kurulur. 
Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile personel temsilcilerinden meydana gelir. 

Yüksek Danışma Kurulu : 

MADDE 227. — Kamu personeli yönetimi ile ilgili konularda üstişarî mütalaa vermek üzere kurulacak 
Yüksek Danışma Kurulunun idare temsilcileri şunlardır. 

a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarı, iki 
Katma Bütçeli Kurum Genel Müdürü, iki Kamu tktisadî Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, Türkiye ve Orta - Doğu 
Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürü, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü, 

b) Devlet Personel Dairesi Başkanı ve Heyet Üyeleri, 
c) Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığınca görevlendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya Doçent) 
d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlıklarınca kendi kuruluşları içinden 

görevlendirilecek birer temsilci. 
Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, meslek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu kuruluşların 

yetkili organlarınca ve 231 nci maddede yazılı yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde seçilir. 
Bu kurul, Devlet Personel Dairesinin bağlı bulunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Personel Dairesi Baş

kanının başkanlığında ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır. 

Danışma Kurulları ile ilgili yönetmelik : 

MADDE 231. — Yüksek Danışma Kurulunun personel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bu kurulun çalışma 
usul ve esasları Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 
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Danışma Kurulları : 

Madde 226. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 226 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Danışma Kurulu : 

Madde 227. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 227 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulları ile ilgili yönetmelik : 

Madde 231. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 231 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
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Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsilcilerinin 
nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve esasları ilgili kurumun en üst amirince düzenlenir. 

Geçici süreli görevlendirme şartları : 

EK MADDE 2. — (1327 sayılı Kanunun 74 ncü maddesiyle getirilen) Geçici süreli görevlendirme yoluyle 
başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a) Ek madde l'e göre görevlendirilen memur, hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli olarak 
görevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yükümlüdür. 

b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar, ve bu 
kadronun diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirilme memurun muvafakati ile olur ve iki yılı geçmez. 
d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 ncı ve daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkında 

uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memurun mesleği ile ilgili olması şarttır. 
e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların müş

terek karanyle yapılır. Geçici süreli görevlendirmenin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil vesair hu
suslar yönetmelikle belirtilir. 

MADDE 2. — 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanun ve 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile eklenen ek geçici maddelerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 ncü maddeler yürürlükten kal
dırılmış, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 21, 28, 30, 41, 49, 50 nci maddeler aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibakı : 

EK GEÇlCl MADDE 2. — Evvelce 30.11.1970 tarihi itibariyle intibakı yapılmış olanlar ile bu tarihten 
31.5.1974 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, bu madde gereğince değerlendirmeye esas alınan 
hizmetlerden ilkinde göreve başladığı tarihten 31.5.1974 tarihine kadar öğrenim durumları değişmemiş 
olanların derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

A) Başlangıç derece ve kademesi olarak, 31.5.1974 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede 
tespit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır. 

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri 
değerlendirilir. 

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir. 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimî komisyon üyeliğinde, 

b) Subay, askerî' memur, gedildi subay, assubay, uzman jandarma çavuş (jandarma uzatmalı er, onbaşı, 
çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda, 

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek 
subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 n:ü madde hükümleri saklıdır.) 

d) Özel kanunlarındaki veya 657 sayılı Kanundaki hükme dayanılarak kazaî rüşt kararı alınmak suretiyle, 
öğrenimleri ile ilgili barem içi görevlere atananların, 18 yaşın bitirilmesinden önce bu görevlerde, 

e) Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunanlar ile bu 
sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerlerde, 
(12 yılı geçmemek üzere, bu hizmetlerin 3/4 ü) 

f) özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş 
olanların, özel öğretim kurumlarında, (bu hizmetlerin 2/3 ü) 

g) Serbest avukatlıkta, (bu sürenin 2/3 ü) 
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Geçici süreli görevlendirme şartları : 

Ek madde 2. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ek 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 657 Sayılı Kanuna 1327 Sayılı Kanun ve 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun Hük
münde Kararnameler ile eklenen Ek Geçici Maddelerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 ncü maddelerin yürürlükten kaldı
rılması ile 6, 8, 9, 17, 20, 30, 50 nci maddeler aynen, Ek Geçici 2,3,4,10,15,18, 21, 28, 41, 49 ncu maddeler aşağı
daki şekilde değiştirilerek kabul edilmiş ve Ek Geçici 5 nci madde kanun metninden çıkarılmıştır. 

Öğrenim durumu değişmiyenlerin derece ve kademelere intibakı : 

Ek geçici madde 2. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 30 . 11.1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle in
tibakı yapdmış planlar Ue 30 .11.1970 den 1.3.1975 tarihine kadar olan sürede göreve almanlardan bu madde 
gereğince değerlendirmeye esas alman, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere 
intibakı aşağıdaki esaslara göre yapılır. 

A) Başlangıç derece kademesi olarak 1 . 3 . 1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 nci maddede tespit 
olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas alınır. 

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlen
dirilir. 

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir. 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, İllerin daimi komisyon üyeliğinde, 

b) Subay, Askerî memur, gedikli subay, assubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onba
şı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda, 

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışmda geçen süre dahil), yedek 
subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 ncü madde hükümleri saklıdır.) 

d) özel kanunlarındaki ve 657 sayılı kanundaki hükme dayanılarak kazaî rüşt kararı alınmak suretiyle 
veya mecburi hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili barem içi görevlere atananların, 18 yaşın bitiril
mesinden önce bu görevlerde, 

e) Teknik hizmetler sınıfı, Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu 
sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerler
de, (12 ydı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4 ü), 

f) özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Millî Eğitim Bakanlığı enirinde görev kabul 
etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında, (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 3/4 ü), 
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h) Basın Kanununa göre sarı basın kartına sahip olmak suretiyle fiilen gazetecilik yaptıktan sonra me
murluğa girip meslekleri ile ilgili görevlerde istihdam edilenlerin (oniki yılı geçmemek üzere, bu hizmetlerin 2/3 U) 

D) Daha önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan ve aşağıda gösterilen kıdemlere de (B) 
fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir. 

a) Devlet lisan imtihamm vermek, 
b) Fevkalâde basandan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle tespit edilen normal 

süreden erken terfi etmek, 
c) 7163 sayılı Kanundan yararlanmak, 
suretiyle kazanılan kıdemler. 

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin (1 -12) fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngörülen durum
ları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 31 . 5 . 1974 tarihinden önce ihraz etmiş bulunanlara sözü edilen hü
kümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki sü
relere ayrıca eklenir. Bu ekleme nedeniyle nükerrer değerlendirme yapılamaz. 

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz. 
a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve nor

mal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen, 
b) Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına girmek niteliğinde 

olanlar haricindekilerin emekli aylığı almak suretiyle geçen, 
Hizmet süreleri, 
G) Aynı süre hiçbir şekilde mükerrer değerlendirilemez. 

H) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece ve kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas 
alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı 
için bir derece (30 . 11 . 1970 tarihinden sonraki sürede ilkokul, ortaku! ve dengi okullar mezunlarına her 
4 yıl için 1 derece) verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. 

Şu kadarki, bu suretle bulunacak derece, sınıfı ve öğrenim durumu itibariyle 36 ncı maddede tespit edi
len hizmette yükselebilme derecesini geçtiği takdirde intibak, yüksek öğrenim görmemiş olanlarda hiçbir şe
kilde 4 ncü dereceyi geçmemek şartıyle, sınıfı ve öğrenim durumu itibariyle 36 ncı maddede tespit edilen hiz
mette yükselebilme derecesine yapılır. Artan sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi verilir. 

Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır. Bir derecenin son kademesine intibak yapılan hal
lerde artan süre nazara alınmaz. 
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g) Serbest Avukatlıkta, (12 ydı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü), 
h) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında aslî kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen 

hizmetlerinin tamamı, 
i) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geç

miş ve Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların yurt dışında öğretmenlikte geçen hizmet
lerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü), 

D) 1 . 3 . 1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda 
gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir. 

a) Devlet lisan imtihanını vermek, 
b) Fevkalâde başarıdan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlarıyle tespit edilen nor

mal süreden erken terfi etmek, 
c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, ve 5931 sayılı kanunlardan veya benzer nitelikteki hüküm

leri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler, 

d) 1 . 3 . 1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı hal
de bu maddede gösterilmeyen süreler, 

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngörülen durum
ları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1 . 3 . 1975 tarihinden önce ihraz etmiş bulunanlara sözü edilen hü
kümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki sü
reler aynca eklenir. 

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz. 
a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve nor

mal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen, 
b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen, 
Hizmet süreleri, 
G) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde miikerreren değerlendirilemez. 

H) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alın
mak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı 
için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci 
maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Şu kadar ki, 
1. — Bu suretle bulunacak derece, öğrenim durumu itibariyle 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda 

gösterilen hizmette yükselebilme derecesini geçtiği takdirde intibak, sözü edilen tablodaki hizmette yüksele
bilme derecesine yapılır. Artan sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi verilir. 

Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır. Bir derecenin son kademesine intibak yapılan hal
lerde artan süre nazara alınmaz. 

Ancak, 1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle yapılmış olan inti
baklar ve bu intibaklar sonucu vanlmış olan yükselme dereceleri sakh olup bu durumda olanlara birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

2. — 30 . 11 . 1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce; 
a) Çeşitli barem ve teadül kanunlanna göre kazanılmış hak aylıkları, 
b) T. C. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları (87 nci maddeye 

tabi kurumlar dışında sigorta primi ödemek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylık
ta yapılan yükselmeler hariç) 

öğrenim durumlanna göre 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme 
derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intiba!», daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapüır. 

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin ayhğını kazanılmış hak olarak aldıktan veya emeklilik keseneği ödedikleri 
sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 
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Öğrenim durumu değişenlerin derece ve kademelere intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 3. — Evvelce 30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle intibakı yapümış olanlar ile bu tarihten 
3 1 . 5 . 1974 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkin
de göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 36 nci maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derece
den hizmete alınma haklu verecek şekilde değişenlerin derece ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre 
yapılır. 

A) Öğrenim durumları bir defa değişenlerin intibakı; 
Hizmete başladığı tarihteki öğrenim durumlarına göre 36 nci maddede tespit olunan hizmete giriş dere

ce ve kademesi başlangıç alınmak, öğrenim durumunun değiştiği tarihe kadar geçen hizmetleri gözönünde bu
lundurulmak ve ek geçici 2 nci madde hükümleri uygulanmak suretiyle bir derece ve kademe tespit olunur. 

Bu şekilde bulunan derece ve kademe ile yeni öğrenim durumuna göre 36 nci maddede tespit olunan hiz
mete giriş derece ve kademesinden hangisi ileride ise, o derece ve kademe başlangıç alınmak öğrenim duru
munun değiştiği tarihten sonra geçen hizmetleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 nci madde 
hükümlerine göre intibakı yapılır. 

tntibak sonunda bulunan derece ve kademe üzerine; normal öğrenim sürelerinin (görev dışında iken geçen 
öğrenim süresi hariç) her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç ydı (ortaokulu bitirenlerin 30 . 11 . 1970 
tarihinden sonraya isabet eden öğrenim sürelerinin her dört yılı) için bir derece yükselmesi uygulanmak su
retiyle eklenir. 

Şu kadar ki, bu şekilde tespit edilecek derece ve kademe; 
a) İntibakı yapılan memurun değerlendirilecek olan hizmet süresinden, sonradan yaptığı öğrenimin nor

mal süresi (görev dışında geçen öğrenim süresi hariç) kadar noksan hizmeti bulunan, 

b) İntibakı yapılan memurun sonradan yaptığı öğrenim ile hizmete başlamış olan, 
Emsali memurun intibak edeceği derece ve kademeden ileri olamaz. Aynı zamanda, sınıfı ve son öğre

nim durumuna göre 36 nci maddede tespit edilen hizmette yükselebilme derecesini geçemez. 
B) öğrenim durumları birden fazla değişenlerin intibakı; 
a) Her öğrenim değişikliğinde (A) bendine göre mukayese yapılmak, 
b) (A) bendinin 3 ncü fıkrasına göre verilecek kıdem ve aym bendin dördüncü fıkrasının (a) şıkkına 

göre emsal mukayesesinde hizmetten indirilecek süre; sonradan yapılan öğrenimlerin normal sürelerinin (görev 
dışında iken geçen öğrenim süresi hariç) toplamı alınmak, 

Suretiyle (A) bendi hükümlerine göre yapılır. 
Bu bend şümulüne girenlerin intibakı sırasında, hizmette yükselebilecekleri derecenin tespitinde son öğre

nim durumları nazara alınır. 

İntibakta esas alınacak başlangıç derece ve kadem deri ayrıca tespit olunanlar : — 

EK GEÇİCİ MADDE 4. — İntibakta başlangıç derece ve kademesi olarak : 
a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 nci derecenin ikinci kademesi, 
b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvanım 

almış bulunanlar için 9 ncu derecenin birinci kademesi, 

c) 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 nci maddedeki hizmete giriş dereceleri, 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlar için 3656 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesindeki giriş derecesinin birinci kademesi, 
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Bunların 30 . 11 . 1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, inti
bak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

3. — Durumları 2 ncı fıkra kapsamına girenlerden 1 nci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olan
ların intibakı 1 nci fıkra hükümlerine göre yapılır. 

Öğrenim durumları değişenlerin intibakı : 

Ek geçici madde 3. — 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nede
niyle intibakı yapılmış olanlarla 30 . 11 . 1970 tarihinden 1 . 3 . 1975 tarihine kadar olan sürede göreve 
alınanlardan, değerlendirmeye esas alman hizmetlerden ilkinde (askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğre
nim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek dereceden hizmete alınma hakkı verecek 
şekilde değişenlerin derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca yapı
lır. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibakı aynı esâslara göre yeniden tespit olunur. 

İntibakta esas alınacak başlangıç derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar : 

Ek geçici madde 4. — (Öğrenim ve hizmet durumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre 
daha yüksek derece ve kademeden hizmete alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kade
mesi olarak : 

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 nci derecenin ikinci kademesi, Yıldız Teknik Oku
lunun mülga Fen memurluğu kısmından mezun olanlar için 10 ncu derecenin ikinci kademesi, 

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvanını 
almış bulunanlar için 9 ncu derecenin birinci kademesi, 
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d) 644 saydı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam 
edilmekle beraber Millî Emniyet Teşkilâtında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul 
mezunları için 12 nci derecenin ikinci kademesi, 

Alınır. 
36 nci maddenin (A) bendinin 4, 6/a, 7, 8 nci fıkralarında gösterilenlerin intibakında sözü edilen fıkra

lardaki giriş derecelerinin başlangıç olarak ahnabilme il için, bunların 31 . 5 . î 974 tarihinde, sözü edilen fık
ralarda belirtilen görevlerde bulunmaları şarttır. 

30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilko
kul mezunu olanlar gibi işlem yapılır. 

İstisnaî memuriyet kadrolarında olanların durumu : 

EK GEÇİCt MADDE 5. — 31 . 5 . 1974 tarihinde istisnaî memurluk kadrolarında bulunanlardan 59 
acu maddede sayılan görevlerin kadrolarını işgal eden ve bu görevleri fiilen yapanlar anılan maddeye göre 
yeniden göreve atanmış sayılarak kendilerine, ek geçici 2 ve ek geçici 3 ncü madde hükümlerine göre yapı
lan intibaklar sonunda tespit edilen dereceleri, kadro derecesinin altında olduğu takdirde, (61 nci maddede 
kademe ilerlemesi yapabilecekleri belirtilenlerin 30 . 11 . 1970 tarihinden sonra bu kadroda geçirdikleri süre 
hakkında bu kanunun genel hükümleri uygulanmak kaydıyle) bu görevlerin kadro derecesinin ilk kademe 
aylığı Ödenir. 

Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu : 

EK GEÇİCt MADDE 6. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 86 nci maddesinde be
lirtilen şekilde sonsuz izinli sayılan cami görevlilerinin intibakı yapılmaz. Bunlara 31 . 5 . 1974 tarihinde iş
gal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk kademe aylığının yarısı ödenir. Diğer yarısı ise hizmeti fii
len yürüten vekile ödenir. 

EK GEÇİCÎ MADDE 8. — Anayasa Mahkemesi raportörleri ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde, bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve 
yardımcılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları aylıkların derecelerinin gösterge tablosunda, tekabül et
tiği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 44 saydı Kanunun 18 nci maddesinin son fıkrasındaki 
geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuzdur. 

Bunların kademelerin tespiti, intibaklarını esas alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu sü
renin her bir yılı için bir kademe verilmek suretiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş 
sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve Sayıştay kanun
larına 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 200 rakamından sonra 
bulunacak sayıların belli kat sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapılır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanların, Anayasa Mahkemesi 
raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Sayıştay savcı yardımcılarının aylık ödemeleri; 
9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 100; 6Ç 
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c) 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dereceleri, 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlar için 3656 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesindeki giriş derecesinin birinci kademesi, 

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam 
edilmekle beraber Millî Emniyet Teşkilâtında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul 
mezunları için 12 nci derecenin ikinci kademesi, 

e) Ordudan ayrılmış subay, assubay ve askeri memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş de
recesinin birinci kademesi, 

f) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 13 ncü derecenin 
3 ncü kademesi, 

alınır. 
g) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde 

aynı maddenin (B) bendinin 1 nci fıkrasındaki şartlar, 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde bulunmaları kaydıyle, 
yerine getirilmiş sayılır. 

30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilk
okul mezunu olanlar gibi işlem yapılır. 

Istinaî memuriyet kadrolarında olanların durumu : 

Ek geçici madde 5. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ek geçici 5 nci madde, metinden çı
karılmıştır. 

Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu : 

Ek geçici madde 6. — Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik 6 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Ek geçici madde 8. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ek geçici 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 150; 3, 2 
ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamın
dan sonra bulunacak sayının belli katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas tutularak yapılır. 

3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar : 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 3659 sayılı Kanunla ek ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve deği
şiklerine tabi olan kurumların (Et ve Bahk Kurumu ve Petrol OOsi dahil) personeli hakkında kendi özel 
kanunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu kanunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylıklarının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 
A) Söz konusu kurumlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği gö

revler için 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıflara göre ve 35 nci maddedeki esaslar daire
sinde kadrolarını tespit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesabında bu Kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas alı
nır. 

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ve 
öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hükümleri uy
gulanır. 

Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden alınabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri göz-
önünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren tem
silcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır. 

Bu madde kapsamına giren kurumların genel müdürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sayılı 
Kanunun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalışanlar hak
kında 359 sayılı Kanunun ve o kanunun atıfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yüksek öğrenim 

yapmış olanlar 9 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar. 1. derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 uncu derecenin ilk kademesinden işe başlar 3 üncü derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışmda kalan personel hakkında 36 ncı maddede öngörülen esaslar uygulanır. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, bu kanu
na tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve şartlara uygun olmak şartıyla yönetim kurulu tarafından 
bir yönetmelikle tespit edilir. 

d) Kurumun genel idare sınıfının 1, 2, 3, 4 üncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili memuriyet
lerin yönetim sorumluluğu ve taşıdıkları önem gözönün de bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen 
kademelerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesinde yapılacak tespite Kuru
mun yönetim kurulu yetkilidir. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde her ne 
sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

f) 2 . 1 . 1964 tarihli 359 sayılı Kanunun değişik 47 nci maddesi hükümleri saklıdır. 
g) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları hakkında bu 

kanunun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır. 

M, Meclisi (S. Sayısı : 155) 



— 53 — ' 

( Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve değişikliklerine tabi kurumlar : 

Ek geçici madde 9. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ek geçici 9 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Ek geçici madde 10. — Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu devamlı kadrolarında çalışanlar hak
kında 359 sayılı Kanunun ve o kanunun atîfta bulunduğu diğer kanun hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yüksek öğrenim 

yapmış olanlar 8 nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar. 1 nci derecenin son kademesine kadar yükse
lebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, öğrenim du
rumlarına göre tespit olunan hizmette yükselebilme derecesinden aşağı olmamak üzere 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 36 nci maddede öngörülen esaslar uygulanır. 
c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda çalışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, bu kanuna 

tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve şartlara uygun olmak şartıyle yönetim kurulu tarafından bir yönet
melikle tespit edilir. 

d) Kurumun genel idare sınıfının 1, 2, 3, 4 ncü derecelerine daîıil bazı görevler için ilgili memuriyetlerin 
yönetim sorumluluğu ve taşıdıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edilen kademe
lerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesinde yapılacak tespite kurumun yöne
tim kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun haber ve program hizmetlerinin yürütülmesinde her ne se
beple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasağına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

f) 2 . 1 . 1964 tarihli 359 sayılı Kanunun değişik 47 nci maddesi hükümleri saklıdır. 
g) (a) fıkrasına giren görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve 

kademesi bu fikrada belirtilen giriş derece ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin, ilk 
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h) (a) fıkrasına giren görevlerde bulunduktan sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş derece ve 
kademesi bu fıkrada belirtilen giriş derece ve kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine geçenlerin, ilk 
ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bekleme sürelerine, yukarıdaki dereceler arasındaki süre kadar ilâve 
edilir. 

i) (a) fıkrasına girenlerin intibakı bir defa da, sözü edilen fıkradaki giriş dereceleri başlangıç alınmak 
ve 87 nci madde kapsamına giren kurumlarda 18 yaşın bitirilmesinden sonra aynı fıkrada belirtilen görev
lerde geçen hizmetleri ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen 
süre dahil), yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve İhtiyat edikte geçen süreleri toplamı değerlendirilmek 
suretiyle yapılır. Ek geçici 2 veya 3 üncü maddeler uyarınca yapılan intibak ile bu maddeye göre yapılan 
intibaktan hangisi lehine ise o esas alınır. 

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

EK GEÇİCİ MADDE 15. — Ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 
13 üncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından inti
bakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görev
ler ile 87 nci maddede sayılan Kurumlarda ek geçici 12, 13 ve 14 üncü maddelerde yazılan stajyer sanatkâr 
ve sanatkâr niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaf
lık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte, geçen süreler her yıl 
için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi (30/11/1970 tarihinden sonraki süre bakı
mından ilkokul, ortaokul ve dengi okullar mezunlarına her 4 yıl için bir derece) verilmek suretiyle değerlen
dirilir. 

1309 ve 1310 sayılı Kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu 
tarafından tespit edilen ücretler, ek geçici 12 ve 13 üncü maddelerde yazılı personelin halen almakta olduk
ları brüt ayhk tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar 
aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas ay
lık derece ve kademeleri yönünden kazanılmış hakları m ihlâl etmez. 

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanat kârları: 

EK GEÇİCİ MADDE 17. — Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü sanatkârları hakkında kendi özel 
kanunları, yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hükümler uygulanır. 

A) Sözü edilen sanatkârların aylıklarının hesabında bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır. 
B) Bu kanunun derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak 

suretiyle; 
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ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine, yukardaki dereceler arasındaki süre kadar ilâve edi
lir. 

h) 30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle (a) fıkrasına göra intibakı yapılanlarla bu tarihten 1 . 3 . 1975 tarihi
ne kadar bu fıkra kapsamına alınanların intibakı bir defa da aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

Öğrenim durumlarına göre (a) fdtrasındaki giriş dereceleri başlangıç alınmak ve 87 nci madde kapsamına 
giren kurumlarda 18 yaşın bitirilmesinden sonra aynı fıkrada belirtilen görevlerde geçen hizmetleri, hazırlık 
kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmen
likte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, Basın Kanununa göre sarı basın kartına sahip olmak suretiyle fiilen gazeteci
lik yaptıktan sonra memurluğa girip meslekleri ile ilgili görevlerde istihdam edilenlerin (oniki yılı geçmemek 
üzere, bu hizmetlerinin 2/3'ü) değerlendirilir. 

Değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde göreve başladıktan sonra öğrenim durumları (a) fıkra
sına göre daha ileri kademe veya yüksek dereceden hizmete alınma hakkım verecek şekilde değişenlerin, 
sonradan yaptıkları öğrenimlerin (görev dışmda iken geçen süresi hariç) normal sürelerin her yılma bir kade
me, her üç yılırta bir derece uygulanmak suretiyle ilâve edilir. Ancak; bu şekilde bulunacak derece ve kademe, 
intibakı yapılan memurun değerlendirilecek olan hizmet süresinden sonradan yaptığı öğrenimin (görev dışında 
iken geçen süresi hariç) normal süresi kadar noksan hizmeti bulunan emsali memurun intibak edeceği dere
ce ve kademeden ileri olamaz. 

Ek geçici 2 veya 3 ncü maddeler uyarınca yapılan intibak ile bu maddeye göre yapılan intibaktan hangisi 
lehine ise o esas alınır. 

Yapılacak bu intibaklarda, yüksek öğrenim görmem'ş olanlar hiçbir surette 3 ncü dereceyi geçemez. 

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

Ek geçici madde 15. — Ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 
ncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 nci maddede yazılı personelin aylık bakımından intibakın
da bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alınmak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı görevler île 
87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek geçici 12, 13 ve 14 ncü maddelerde yazılan sanatkâr, sanatkâr öğret
meli, stajyer sanatkâr ve sanatkâr niteliğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek su
baylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf ve ihtiyat erlikte ge
çen süreler her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değer
lendirilir. 

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 3 ncü fıkrasında belirlenen Sanat Uygulatıcılarından yük
sek öğrenim görmüş olanlarla, 4 ncü fıkrasında belirlenen Sahne Uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yük
sek öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecelerin 
tespitinde 36 nci madde hükümleri uygulanır. 

1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yönetim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim kurulu ta
rafından tespit edilen ücretler, ek geçici 12 ve 13 ncü maddelerde yazıh personelin halen almakta oldukları 
brüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye kadar aradaki 
fark ödenmeye devam olunur. Bunların, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik keseneğine esas aylık dere
ce ve kademeleri yönünden kazanılmış haklarını ihlâl etmez. 

Genelkurmay Başkanlığı Mehter an Bölüğü sanatkârları : 

Ek geçici madde 17. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 17 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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1) Stajyerler 10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine, 
2) Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlar birinci derecenin son kademesine, 

kadar yükselebilirler 
Bunların intibakları ek geçici 15 nci maddedeki hükümler dairesinde yapılır. 

Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hü
kümler : 

EK GEÇİCİ MADDE 18. — Ba kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yap
tıkları iş dolay isiyle memur tanımına girenlerden memur statüsüne geçirilenler ile 30 . 11 . 1970 tarihinde özel 
kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından ücret alarak sözleşmeli çalışanlardan intibakı yapılan
lar ve sözleşmelerinde yazılı süreler 30 . 11 . 1970 tari hinden sonra sona erip de sözleşmelerini yenilemiş bulu
nan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa geçme k isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 Incü maddeler 
hükümlerine göre yapılır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 

EK GEÇİCİ MADDE 20. — 657 sayılı Kanunun değişik 190 mcı maddesinde memur aylıklarından kesil
mesi öngörülen % 5 Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri 1.3.1970 tarihi esas alınmak suretiyle ve Ma
liye Bakanlığımca tespit edilecek usule göre kesilmeye başlanır. Bu kesenekler özel kanunu 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. 

Birinci fıkrada sözkonusu edilen özel kanun yürürlüğe girinceye kadar haklarında emeklilik hükümleri 
uygulananlar ile ölenlerin birikmiş olan kesenekleri ay nen geri verilir. 

Bu şekilde keseneklerini geri almış olanlar çıkacak özel kanuna göre herhangi bir hak talep edemezler. 

Ek Geçici 7, 9 ve 12, 13, 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, hu kanuna tabi memurlara, öde
nenler dışında ödeme yapılmıyacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler : 

EK GEÇİCİ MADDE 21. — Ek geçici 7 ve 9 uncu maddeler kapsamına giren personel ile ek geçici 12, 
13 ve 14 üncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi 
bir ödeme yapılamaz. 

Bu Kanunun: İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konferans 
ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, malî sorumluluk tazminatı, eleman temininde güçlük zammı, avukat
lık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekilleriyle ilgili hükümleri bi
rinci fıkrada yazılı personel hakkında da uyguüanır. 

36 nci maddenin (A) bendinin (11 nci) fıkrasında sayılan memurlukları özel kanun hükümlerine dayanarak 
alınmış bulunanların durumları : 

EK GEÇİCİ MADDE 28. — 36 nci maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanları söz ko
nusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla beraber, bir defaya mahsus olmak üzere aynı şekilde 
kazanılmış gibi sayma imkânını sağlayan özel kanun hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakları 
yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belirtilen unvanlan, bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları 
kabul edilmek suretiyle işlem yapılır. 

EK GEÇİCİ MADDE 30. — Bu kanunun ek geçici 9 ncu maddesinde yazılı kurumlardan özel kanunlar
la kurulmuş ve sermayesinin % 60'mdan fazlası Hazineye aidolanlann, mesleğe özel yanşma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alman genel müdürlük müfettiş yardımcılan, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Devlet 
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Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışanlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanacak hü
kümler : 

Ek geçici madde 18. — Bu Kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiUen yap
tıkları iş dolayısıyle memur tammına girenlerden memur statüsüne geçirilenler ile 30.11.1970 tarihinde özel 
kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonlarından ücret alarak, bu kanunun 4 ncü maddesine göre sözleşmeli 
çalışanlardan intibakı yapılanlar ve sözleşmelerinde yazılı süreler 30.11.1970 tarihinden sonra sona erip de söz
leşmelerim yenilemiş bulunan personelden yeni sürenin sonunda memurluğa geçmek isteyenlerin intibakı, ek 
geçici 2 ve 3 ncü maddeler hükümlerine göre yapılır. 

Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 

Ek geçici madde 20. — Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik ek geçici 20 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi memurlara, ödenen
ler dışında ödeme yapılmayacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler, : 

Ek geçici madde 21. — Ek geçici 7 ve 9 ncu maddeler kapsamına giren personel ile ek geçici 12, 
13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi memurlara ödenenler dışmda herhangi bir 
ödeme yapılamaz. 

Bu Kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konferans 
Ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, malî sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedar
lar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminatları) eleman temininde güçlük zam
mı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekilleriyle ilgili hüküm
leri birinci fıkrada yazılı personel hakkında da uygul. nır. 

36 ncı maddenin (A) bendinin (11 nci) fıkrasında sayılan memurlukları özel kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine dayanılarak alınmış bulunanların durumları : 

Ek geçici madde 28. — 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanları söz ko
nusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla beraber, bir defaya mahsus olmak üzere aynı şekilde 
kazanılmış gibi sayma imkânını sağlayan kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunan
ların intibaklan yapılırken, bunlann söz konusu fıkrada belirtilen ünvanlan, bu fıkrada gösterilen şekilde almış 
olduklan kabul edilmek suretiyle işlem yapılır. 

Ek geçici madde 30. — Kanun Hükmünde Kararname ile değişik ek geçici 30 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 
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Personel Dairesince düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda başarı göste
rerek müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrası ile Bakanlık müfettişlerine 
tanınan haklardan yararlanırlar... 

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı ek geçici 28 nci maddede belirtilen şartlarla almış olan
lar hakkında ek geçici 28 nci madde hükümleri uygulanır. 

İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem : 

EK GEÇİCİ MADDE 41. — Personelinin intibakı bu kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 
31 . 5 . 1974 tarihinde görevde bulunmayanların intibakı yapılmaz. 

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapıhr. 
A) 31 . 5 . 1974 tarihinde; 
a) Askerlik görevini yapmakta olanlar, 
b) Özel okullarda yöneticilik ve Öğretmenlik görevlerinde bulunanlar (sadece Millî Eğitim Bakanlığı 

emrinde görev kabul etmiş olmaları şartıyle), 
c) 1416 sayıh Kanuna göre yurt dışında Öğrenim yapmakta olanlar, 
d) 4489 sayılı Kanun ile bu kanunun 77 nci maddesine dayanılarak yabancı bir memleket veya uluslar

arası bir kuruluşta görevli bulunanlar, 
Bu kanunun bu kararname ile düzenlenen ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan intibak hükümleri 

dairesinde intibak ettirilecekleri derece ve kademe ile göreve alınabilirler. 
Yukarda (a), (b), (c), (d) fıkralarında belirtilen durumları 31 . 5 . 1974 tarihinden üç ay önce sona eren

ler hakkında da aynı şekilde işlem yapılır. 
B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere dayanmayanlardan; 
a) Daha önce 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle daha önce in

tibakı yapılmış olanlar, intibak ettirilmiş bulundukları derece ve kademe ile, (bu derece sınıf ve öğrenim du
rumlarına göre 36 ncı madde ile tespit edüen hizmette yükselebilme derecesini geçmişse, 36 ncı madde ile tespit 
edilen hizmette yükselebilme derecesi ve bu derecede geçmiş bulunan hizmet süresinin tekabül ettiği kademe 
ile) 

b) Daha önce 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arasında görevde bulunmamaları nedeniyle intibakı ya
pılmamış olanlardan, çeşitli barem ve personel kanunlarına veya Emeklilik Kanununa göre kazanılmış hakkı 
olanlar evvelce kazandıkları barem veya emeklilik dereceleri (bu derece sınıf ve öğrenim durumlarına göre 
36 ncı madde ile tespit edilen hizmette yükselebilme derecesini geçmişse, 36 ncı madde ile tespit edilen hiz
mette yükselebilme derecesi) ve bu derecede geçirilen süre gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek kademe 
ile, 

göreve alınabilir. 

Ek geçici 8 nci madde kapsamına girenlerin intibakı : 

EK GEÇİCİ MADDE 49. — Ek geçici 8 nci madde kapsamına girenlerden 30 . 11 . 1970 tarihinden önce 
yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve hizmete başlamış olanların 10 ve 11 nci derecelerde geçirdikleri kanunî 
yükselme süreleri ile master ve doktora yapanların girdikleri ilk ve bunu takibcden derecelerde geçirdikleri 
süreleri, 30 . 11 . 1970 tarihindeki hukukî durumları esas alınarak, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, ka
nunî yükselme sürelerinden artan kısmı ise üst derecede intibak ettirildikleri kademede sayılmak suretiyle de
ğerlendirilir. 

Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete girmeden önce yüksek öğrenimlerini tamamlayanlar ile hiz
met sırasında dört yıllık yüksek öğrenimlerini tamamlayanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yıldan az 
süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlarda üç yılı geçemez. 

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memuriyete girenlerin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre 12 nci derecede geçirdikleri sürelerinden en çok altı ayı, değerlendirmede ayrıca nazara alınır. 
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İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında uygulanacak işlem : 

Ek geçici madde 41. — Personelinin intibakı bu kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 
1 . 3 . 1970 veya 1.3.1975 tarihlerinde yahut bu iki tarih arasında görevde bulunmamış olanların intibakı ya
pılmaz. 

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 
A) 1.3.1975 tarihinde; 
a) Askerlik görevim yapmakta olanlar, 
b) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik görevlerinde bulunanlar (Sadece Millî Eğitim Bakanlığı em

rinde görev kabul etmiş olmaları şartıyle), 
c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğrenim yapmakta olanlar, 
d) 4489 sayıh Kanun ile bu Kanunun 77 nci maddesine dayanılarak yabancı bir memleket veya uluslar

arası bir kuruluşta görevli bulunanlar, 
e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, belediye başkanlığında, illerin daimî komisyon üyeliğinde 

bulunanlar, 
Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bulunan - intibak hükümleri dairesinde intibak ettirilecekleri 

derece ve kademe ile göreve alınabilirler. 
B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belirtilen nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve personel 

kanunlarma veya T. C. Emekli Sandığı Kanununa göre kazanılmış hakkı olanlar evvelce kazandıkları barem 
veya emeklilik dereceleri (Bu derece sınıf ve öğrenim du ramlarına göre 36 nci madde iîe tespit edilen yüksele
bilme derecesini geçmişse, 36 nci maddede tespit edilen yükselebilme derecesi) ve bu derecede geçirilen süre 
gözönüne alınmak suretiyle tespit edilecek kademe ile göreve alınabilirler. 

Ek geçici 8 nci madde kapsamına girenlerin intibah : 

Ek geçici madde 49. — Ek geçici 8 nci madde kapsamına girenlerden 30 . 11 . 1970 tarihinden önce 
yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve hizmete başlamış olanların 10 ve 11 nci derecelerdeki kanına yükselme 
süreleri ile master ve doktora yapanların girdikleri ilk ve bunu takibeden derecelerde geçirdikleri süreleri, 
30 . 11 . 1970 tarihindeki hukukî durumları esas alınarak, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi, kanunî 
yükselme sürelerinden artan kısmı ise üst derecede inti bak ettirildikleri kademede sayılmak suretiyle değerlen
dirilir. 

Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete girmeden Önce yüksek öğrenimlerini tamamlayanlar ile hiz
met sırasında dört yıllık yüksek öğrenimlerini tamamlayanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yıldan az 
süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlarda üç yılı geçemez. 

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memuriyete girenlerin 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre 12 nci derecede geçirdikleri sürelerinden en çok altı ayı, değerlendirmede, ayrıca nazara alınır. 
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Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukatlık stajının tamamını memuriyet dışında yapanlara iki 
yılın, memuriyet sırasında yapanlara bir yılın 2/3'ü kadar kıdem verilir. 

30 . 11 . 1970 tarihi ile 31 . 5 . 1974 tarihi arasında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 30 . 11 . 1970 
tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eldenerek derece ve kademe verilmek sure
tiyle değerlendirilir. 

Bu değerlendirmeden sonra kanunî bekleme sürelerinden artan süreler üst derecede dikkate alınır. 
Mesleğe 30 . 11 . 1970 tarihi ile 31 . 5 . 1974 tarihi arasında girenlerden; 
a) Halen 10 ııcu derecede bulunanlar, 10 ncu derecenin hangi kademesinde iseler 9 ncu derecenin aynı 

kademesine, 
b) Halen 10 ncu dereceden daha yukarı derecelerde bulunanlar, bulundukları derecenin hangi kademe

sinde iseler bir üst derecenin aynı kademesine, 
yükseltilirler. 
Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenler hakkında avukatlık stajı ile ilgili yukardaki hükümler 

uygulanır, 

Ek geçici 40 ncı madde kapsamına girenlerin intibakı 3 

EK GEÇİCİ MADDE 50. — Dışişleri Bakanlığı dış kuruluşlarında çalışanlardan ek geçici 40 ncı madde kap
samına girenlerin intibakı, sözü edilen maddenin değerlendirilecek hizmet ile değerlendirme esasları da 
gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 3 ncü maddeler esasları dairesinde yapılır. 

Emeklilik keseneği ve karşılıklarına ait borçları yeni intibaklarına göre lıcsabediîcrek, tespit edilmiş bulu-
nan borç buna göre düzeltilir ve söz konusu maddedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir, 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakan
lık eliyle Devlet Personel Dairesine bu dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalıyle başvururlar. Bu 
başvurmalarla ilgili işlemlerin yürütülme usul ve esasları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 4. — Bu kanunda geçen «Devlet Memuru» deyimi, belediyeler ve il özel idareleri ile bunların kur
dukları birlikler memullarını da kapsar, 

MADDE 5. — Bu kanunda geçen «Genel İdare Hizmetleri» sınıfı kavramı, «Mülkî İdare Amirliği» hiz
metleri sınıfını da ifade eder. 

MADDE 6. — Hangi kurumların Devlete verilmiş aslî ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esasla
rına göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunen yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde Çalışma ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtı temsilcile
rinden oluşan komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanır. 

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 4 ncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya işçi 
olduğuna, Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması tarihinden itibaren 6 ay içinde, Çalışma ve Maliye ba
kanlıkları ile Devlet Personel Dairesinin sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman temsilcilerden 
oluşan komisyonca kesin olarak karar verilir. 

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu Bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır. 
Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Danışîaya başvurabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kararnameden önce çıkarılan Kanun Hükmünde kararnamelerin uygulanması 
sonunda bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 nci madeleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden ya
pılan aylık ödemelerine 1 . 3 . 1975 tarihine kadar devam olunur. Bu tarihe kadar yapılacak kademe ilerle
mesi ve derece yükselmesi işlemleri söz konusu kararname hükümlerine göre yapdır. 

Bu kararname gereğince yapılacak ödemelere 1 . 3 . 1975 tarihinden itibaren başlanır, 
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Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukatlık stajının tamamım memuriyet dışında yapanlara iki yı
lın, memuriyet sırasında yapanlara bir yılın 2/3'ü kadar kıdem verilir. 

30 . 11 . 1970 tarihi ile 1 . 3 . 1975 tarihi arasında geçen başardı hizmet süreleri, ilgililerin 30 . 11 . 1970 
tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve kademe verilmek su
retiyle değerlendirilir, 

Bu değerlendirmeden sonra kanunî bekleme sürele rinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır. 
Mesleğe 30 . 11 . 1970 tarihi ile 1 . 3 . 1975 tarihleri arasında girenlerin, bu tarihler arasındaki başarılı hiz

met süreleri 36 nci maddenin (A) bendi ile öğrenim durumlarına göre tesbit olunacak derece ve kademeleri 
dikkate alınarak intibaklar yapılır. 

Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenler hakkında avukatlık stajı ile ilgili' yukarıdaki hükümler 
uygulanır. 

Ek geçici 40 nci madde kapsamına girenlerin intibakı: 

Ek geçici madde 50. — Kanun Hükmünde K ararname ile değişik ek geçici 50 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir; 

MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 nci maddesi kabul edilmeyerek metinden çıkarılmıştır. 

MADDE 6. — Hangi kurumların Devlete verilmiş aslî ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına 
göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 6 ay içinde Çalışma ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtı temsilcilerinden 
oluşan komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Kararı ile saptanır. 

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 4 ncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya işçi 
olduğuna, Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve Maliye ba
kanlıkları ile Devlet Personel Dairesinin sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman temsilcilerden 
oluşan komisyonca kesin olarak karar verilir. 

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır. 
Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Danıştaya başvurabilirler. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanundan önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin uygulanması so
nunda bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 nci maddeleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapı
lan ayldc ödemelerine ilgili kararname hükümlerine göre devam olunur. 1.3.1975 tarihine kadar yapılacak 
kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi işlemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre yapılır. 

Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1.3.1975 tarihinden itibaren başlanır. 
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Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimî kadrolannda çalışanlar hakkında Bütçe kanunlarındaki hüküm
lere göre işlem yapılır. 

Bu Kararnameye göre yapılacak intibak esasları : 

GEÇtCl MADDE 2. — Evvelce 30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle intibakı yapılmış olanlar ile bu tarihten 
31 . 5 . 1974 tarihine kadar olan sürede göreve alınanların intibakı 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olmak üze
re bu kararname hükümlerine göre düzenlenir. 

Bu düzenlemede, 31 . 5 . 1974 tarihi ile 1 . 3 . 1975 tarihi arasında geçecek başarılı hizmet süreleri ilgili
lerin intibakları sonunda kazandıklan derece ve kademeler üzerine eklenmek ve 68 nci maddede yer alan 
esaslar uygulanmak ve 36 nci madde ile teşkil edilen sınıf ve öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri 
derece ve kademeyi aşmamak suretiyle değerlendirilir. 

Kazanılmış hak aylıklarının üstünde kadro aylıkları üzerinden aylık alanlarda değerlendirilecek bu süre 
öğrenim durumları gözönünde bulundurulmak suretiyle kazanılmış hak ayhklannın yükseltilmesinde dikkate 
alınır. 

Bu kararname ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve kademe üzerinden yapılacak ödemelere 
1.3. 1975 tarihinden itibaren başlanacağı : 

GEÇlCt MADDE 3. — Bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının 
ödenmesine 1 . 3 . 1975 tarihine kadar devam olunur. 

Bu kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun 
görevlerinden ayrılmış bulunanlar dâhil) lehine doğan durumlar dolayısıyle, 1 . 3 . 1970 tarihinden 1 . 3 . 1975 
tarihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri 
uygulanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez. 

Ancak, 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre 
hesaplanarak ödenir. 

tntibak sonucunda bulunacak derece ve kademe, personele 31 . 5 . 1974 tarihinde ödenmekte olan derece 
ve kademe aylığından aşağı ise, aradaki fark kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi suretiyle giderilinceye 
kadar, (Diğer memuriyetlere nakillerinde ve tahvillerinde kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı de
recelere atanmamak şartıyle) ödenmeye devam olunur. Ancak, bu yükselmede, emeklilik keseneğine esas ay
lık dereceleri, ilgililerin sınıf ve öğrenim durumlanna göre yükselebilecekleri dereceleri geçemez. 

Şu kadar ki, yukardaki fıkralar kapsamına girenlerden; 

a) 1 . 6 . 1974 tarihinden itibaren 1 yıl içinde emekliye ayrılma isteğinde bulunanlar ile maluliyet, yaş had
di veya ölüm sebebiyle görevlerinden ayrılanların, 

b) 1 . 3 . 1975 tarihinden sonra emeklilik hakkı kazananlardan, emeklilik hakkını kazandıkları tarihten 
itibaren üç ay içinde emekliye ayrılma isteğinde bulunanlann, 

Emeklilik işlemleri, bu kararname ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanmasından önceki emeklilik 
keseneğine esas aylık derece ve kademeleri üzerinden yapılır. Bu takdirde, kesenek farklan ilgililerce, kar
şılıkları da kurumlannca T. C. Emekli Sandığına ödenir. 

Ayrıca, bu kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1 . 3 . 1975 tarihi arasında yaş haddi, maluliyet veya 
ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların kararname hükümlerine göre yapılacak intibak
ları sonunda kazanılmış hak aylıklan yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre 
hesaplanır ve farkları 1 . 3 . 1975 tarihinde ödenir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanu
nun 71 nci maddesiyle getirilen ve 8 . 10 .1973 tarihli ve 8 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişti
rilen Ek madde 1 . 3 . 1975 tarihine kadar uygulanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi görev-
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Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimî kadrolarında çalışanlar hakkında Bütçe kanunlarındaki hüküm
lere göre işlem yapılır. 

Bu kanuna göre yapılacak intibak esasları : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Evvelce 1.3.1970 tarihi itibari ile intibak yapılmış olanlar ile bu tarihten son
ra göreve alınanların intibakı 1.3.1975 tarihinden geçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre düzenlenir. 

Bu kanun ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve kademe üzerinden yapılacak ödemelere 
1.3.1975 tarihinden itibaren başlanacağı : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının öden
mesine devam olunur. 

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun 
görevlerinden ayrılmış bulunanlar dâhil) lehine doğan durumlar dolayısıyle, 1.3.1970 tarihinden 1.3.1975 ta
rihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygu
lanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez. 

Ancak, 1.3.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine göre he
saplanarak ödenir. 

Aynca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihle 1.3.1975 tarihi arasında yaş 
haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine 
göre yapılacak intibakları sonunda kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiye
leri yem tutarlara göre hesaplanır ve farkları 1.3.1975 tarihinde ödenir. 

657 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet, ölüm gibi elde olmayan sebeplerle memuriyetleri sona 
erenlerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebiyle emekliliğe hak kazanma süresini doldurama
mış olanların 657 sayılı Kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerle tanınan haklardan yararlanarak bu kanu
nun Ek geçici 2 nci maddesinin (C) bendinin (c) fıkrasına göre askerlikle ilgili olarak hesaplanacak sürelerinin 
eklenmesi suretiyle emekliliğe hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu süreler borçlandırıl
mak suretiyle evvelce yapılan işlem yeni duruma göre düzeltilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen geçici 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 
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lerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili kurum, 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığınm teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1 . 7 . 1974'ten önce çı
karılacak kararname ile kararlaştırılır. 

Yürürlükten kaldırılan maddeler : 

MADDE 7. — 657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 229 ve 230 ncu maddeleri ile 22 . 8 . 1973 tarihli ve 
7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 8. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 65 nci madde, 68 nci maddenin (A) 
bendi, ve 1327 sayılı Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek madde hükümleri 1 . 3 . 1975 tarihinde, 99 
ncu madde hükmü 1 . 7 . 1974 tarihinde diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
MADDE 9. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhurbaşkanı 
Fahri S. Korutürk 

Başbakan 
B. Ece vit 
Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Dışişleri Bakanı 
Prof. Dr. T. Güneş 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

Adalet Bakanı V, 
S. A, Emre 

Maliye Bakanı V. 
C. Kayra 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

îmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. İşık 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Yılmaz Mete 
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GEÇlCt MADDE 5. — 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Mua
vini, sivil başmemur( dedektif), sivü memur (dedektif), mali polis mütehassısı, mali polis eksperi, polis ensti
tüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin intibakları emniyet hizmetleri sınıfına yapılır. 

Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılmayarak kaldırılır. 
Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına göre 36 nci maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fıkraların

daki başlangıç dereceleri nazara alınır. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun değişik 33 ncü maddesine göre Genel Kadro Kanunu çıkıncaya 
kadar, 1322 sayıh Genel Kadro Kanunu ile kurumlara tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümlerine 
göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve bu kadrolarda yapılan değişiklikler geçerlidir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — 36 nci maddenin (B) bendinin 1 nci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya 
kadar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 nci 
derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler. 

GEÇİCİ MADDE 8. — İntibak hatalarından doğan Devlet alacaktan 6183 sayılı Âmme alacaklarını tahsil 
usulü hakkında kanun hükümleri dairesinde tahsil edilir. 

Yürürlükten kaldırılan maddeler : 

MADDE 7. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 8. — Bu kanun ile değiştirilen 65 nci madde, 68 nci maddenin (A) bendi, ve 1327 sayıh Kanunun 
71 nci maddesi ile getirilen ek madde hükümleri 1 . 3 . 1975 tarihinde, 99 ncu madde hükmü 1 . 7 . 1974 
tarihinde diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

*>&<( 
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926 . Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kal
dırılması ve Bu Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan Komisyonu 

Raporu (1 /179) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1832/3721 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 6 . 1974 tarihinde kararlaştırılan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna bir Ek Geçici madde eklen
mesi hakkında Kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
N. Erbakan 
Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

. 27 . 7 .1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu 10 Ağustos 1967 tarihinde yü
rürlüğe girmiş ancak, kanunun terfilere ait hükümlerinin uygulanması 31 Ağustos 1971 tarihinde kanunun 
çeşitli hükümlerinin uygulanması sırasında bazı önemli noksanlık ve sakıncalar saptanmış bulunmaktadır. 
Özellikle yetersizlerin emekli edilmeleri hakkında hüküm bulunmasına rağmen üstün başarı gösteren perso
nel ile ilgili bir hüküm yoktur. Bu nedenle mer'i kanunun takdir ve teşvik hususlarına yeteri kadar yer verme
diği anlaşılmış bulunmaktadır. Ayrıca Harp. Akademilerini bitiren kurmay subaylar ile tıpta, veterinerlikte 
ve eczacılıkta uzmanlık belgesi alanlara lisans üstü öğrenim ve doktora yapanlara doçent veya profesör olan
lara bu öğrenimlerinden dolayı herhangi bir kıdem tanınmamaktadır. Netice olarak kanun teşvik unsurunu 
öngörmemiş seçkin personeli yeteri kadar himaye edememiştir. 926 sayılı Kanunun kıdem müessesesini kal
dırmış olması nedeniyle 10 . 8 . 1967 tarihinden sonra Harp Akademisi öğrenimine ve tıpta ihtisasa başla
yanlara lisans üstü tahsil kıdemi verilmemiştir. Bu durum Silâhlı Kuvvetlerde harp okullarını aynı yıl bitir
miş kurmay subaylar arasında eşitsizlik yaratarak aynı sene subay çıkan iki kurmay subaydan 10 . 8 . 1967 
tarihinden önce Harp Akademisi tahsiline başlamış olan dört yıl kıdem almak suretiyle emsalini adaletsiz 
olarak dört yıl geçmiş bulunmaktadır. Aynı durum doktor ve yüksek mühendisler için de söz konusudur. Aynı 
nasıplı subayların aynı öğretim ve eğitimden geçmiş olmalarına rağmen yekdiğerinin üst veya amiri olması 
Silâhlı Kuvvetlerin temeli olan disiplinin sağlanmasında olumsuz etkiler yapmaktadır. Son altı yıllık istatis
tikler kurmay subaylara verilen tahsil kıdemlerinin kaldırılması nedeniyle Harp Akademilerine yapılan müra
caatlarının önemli oranda azaldığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Personel haklı olarak kendisine yakın 
bir gelecekte avantaj sağlamayan ağır bir öğrenimi göze almamakta sınıfında görev yapmayı tercih etmekte
dir, Uzman personele verilen kıdemlerin kaldırılması da pratisyen ile uzman arasındaki emek dengesini boz-



— 2 — 
muş tabip subayların ihtisas yapmaları doçent veya profesör olmak için gösterdikleri çabayı önemli oranda 
engellemiştir. Ayrıca bu durum Silâhlı Kuvvetler hesabına tıp fakültelerinde okumak isteyen öğrenci mikta
rında ciddî oranda azalmaya sebebolmuştur. Hizmetin çeşitli kademelerinde istihdam olunan personelin ve
rimliliği moral yönünden kuvvetli olmasına ve emsaline nazaran sarf ettiği üstün emek ve başarının semere
sini almasına bağlı bulunmaktadır. Tasarı arz edilen nedenlerle sevk edilmiş bulunmaktadır, 

MADDE GEREKÇELERt 

Tasarının birinci maddesiyle mer'i kanunun 3 ncü maddesine lisans üstü öğrenim kıdeminin tarifi eklen
miş ve sicil notu tarifi değiştirilmiştir. Mer'i bentte sicil notunun 1 nci ve 2 nci sicil üstlerince yazılan not
ların ortalaması olarak tarifi yapılmış iken tasarıda sicil' üstlerince yazılan notların ortalaması şeklinde deği
şikliğe gidilmiştir. Uygulamada 3 ncü sicil üstlerince personele not verilmesi zarureti anılan değişikliğin 
yapılmasını gerektirmiştir. Tasarının 2 nci maddesiyle kanunun 31 nci maddesine bir (c) bendi eklenerek üs
tün başarı kıdemi alanların rütbe bekleme sürelerinin kısalması prensibini getirmiştir. Tasarının 3 ncü mad
desiyle kanunun 36 nci maddesinin (d) bendi değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğe göre kurmaylığı onanan su
bayların 3 yıl, tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi alanlar ile diğer mesleklerde yüksek lisans 
veya yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere veya doktora yapanlara bir yıl, doçent olanlara bir 
yıl bunlardan profesör olanlara ayrıca bir yıl lisans üstü öğrenim kıdemi verileceği ve nasıpîarının düzelti
leceği öngörülmektedir. Tasarının 4 ncü maddesi mer'i kanunun 38 nci maddesinin (c) bendini değiştirmekte 
ve anılan maddeye getirilen prensibe uygun olarak bir (d) bendi ilâve etmektedir. Anılan bentte yüzbaşı ve 
binbaşılardan üstün başarı gösterenlere belli oranlarda üstün başarı kıdemi verilmesi öngörülmektedir. Anı
lan kıdemi alabilmek için yüzbaşı - binbaşı rütbelerinin bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce belli oran
da sicil notuna sahip bulunmak zorunlu bulunmaktadır. 

Tasarının 5 nci maddesiyle kanunun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmiş ve üstün başarı kıdemi alan kı
demli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme sürelerinin bir yıl eksik olacağı öngörülmüştür. 

Tasarının 6 nci maddesi ile kanunun 85 nci maddesinde değişiklik yapılmış üstün başarı kıdeminin subay
lara paralel olarak assubaylarm kıdemli üstçavuş ve başçavuşlarına inhisaren teşmil edilmesi sağlanmıştır. 

Tasarının 7 nci maddesiyle kanuna geçici bir madde eklenmiştir. Lisans üstü • tahsil kıdemi 4273 sayılı 
Kanunla verilmekte iken 926 sayılı Kanunla kaldırılmış idi. 926 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle bu 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihler arasında lisans üstü tahsil yapmış olanların kıdemden yararlanabilmeleri 
için tasarıya anılan geçici maddenin getirilmesi zorunlu görülmüştür. Tasarı 3 bölümde değerlendirilmiş 
olup, 1 nci bölümde aynı nasıplı subaylardan Harp Akademilerini bitirmiş olmalarına rağmen kıdem alma
yanlara emsallerine 4273 sayılı Kanun uyarınca verilen 4 yıllık kıdemin aynen verileceği hükme bağlanmış
tır. 2 nci bölümde 1967 tarihinden sonra Harp Akademisine girmesi nedeniyle kıdem alamayan subaylardan 
aynı nasıplı emsallerine de verilmeyenlere 3 yıllık kıdem verilmesi öngörülmüştür. Aynı bölümde tıpta, ve
terinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi alanlar ile diğer mesleklerde yüksek lisans öğrenim üstü uzmanlık 
ve doktora yapanlara bir yıl kıdem verilmektedir. 3 ncü bölümde ise bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce doçent olanlara bir yıl bunlardan profesör olanlara ayrıca bir yıl kıdem verilmektedir. Maddede kı
demlerin verilme şekli rütbe terfii ve rütbe kıdemliliklerinin nasıl yapılacağı ayrıca belirtilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesiyle kanunun 141 nci maddesinin 2 nci fıkrası yürürlükten kaldırılmaktadır. Anılan 
fıkrada lisans üstü öğrenime iki kademe ilerlemesi verilmesi öngörülmektedir. Tasarı ile lisans üstü kıdem 
yerilmesi prensibi getirildiğinden kademe ilerlemesi yapılmasına ilişkin fıkranın kaldırılması zorunlu görül
müştür. 

Tasarının 9 ve 10 ncu maddeleri yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 2.7. 1974 

Esas No. ': 1/179 -
Karar No. .13 

Yüksek Başkanlığa 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddele
rinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna bir Ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da prensip olarak kabul edildikten 
sonra maddelerin tetkikine geçilmiştir. 

Gerekçede bertafsil izah edildiği veçhile, 926 sayılı Kanunla bütün kıdemler kaldırılmış bulunduğundan; 
kurmay subaylar ile tıpta, eczacılıkta, veterinerlikte uzmanlık belgesi alanlarla, lisans üstü öğrenim ve doktora 
yapanlara, doçent veya profesör olanlara bu öğrenimlerinden dolayı herhangi bir kıdem verilmemektedir, 
dolayısıyle bir teşvik unsuru da ortadan kalmış bulunmaktadır. 

10 . 8 . 1967 tarihinden sonra Harp Akademileri öğrenimine ve tıpta ihtisasa başlayanlara lisans üstü 
kıdem verilemediğinden, bu tarihten önce meselâ Harp Akademisinde tahsile başlamış olan subaylar 4 yıl kı
dem almak suretiyle emsalini adaletsiz olarak 4 yıl geçmiş olmaktadır. 

Her külfetin bir nimet karşılığı olduğu bilinen bir gerçektir. Harp Akademisine yapılan müracaatlar ile 
Teknik Üniversite, Tıp, Eczacılık ve Veteriner fakültelerinde Silâhlı Kuvvetler hesabına okumak isteyen öğ
renci miktarlarında da büyük bir azalma müşahade edilmiş olup, lisans üstü tahsil yapacak olanlar da keza 
aynı durumdadırlar. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde; hizmetin aksamaması temin olunacağı gibi mevcut adaletsiz durum da orta
dan kalkacaktır. 

Lisans üstü öğrenim kıdeminin tarifi ile sicil notu tarifini değiştiren tasarının 1 nci maddesi Komisyonu
muzca uygun mütalaa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Üstün başarı kıdemi alan yüzbaşı ve binbaşıların normal bekleme sürelerini bir yıl indiren tasarının 2 nci 
maddesi yerinde görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. " 

Harp Akademilerinde öğrenimlerini tamamlayarak kurmay subay olanlara bir yıl, müteakip rütbelerde de 
birer yıl olmak üzere toplam olarak 3 yıl, tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi alanlar ile diğer 
mesleklerde yüksek lisans veya yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere veya doktora yapanlara 1 yıl, 
doçent olanlara 1 yıl, profesör olanlara 1 yıl olmak üzere toplam olarak 3 yıl lisans üstü öğrenim kıdemi veri
leceğini hükme bağlayan tasarının 3 ncü maddesi Komisyonumuzca uygun mütalaa olunarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Yüzbaşı - binbaşı rütbesindekiler sicil notlarının ortalaması % 90 veya daha yukarı olanlar bekleme 
sürelerinin bitiminden bir yıl önce, muharip sınıf mevcudunun % 4'ü, yardımcı sınıflar ise mevcudun % 2'si 
oranı kadar bir üst rütbeye yükseleceklerini tanzim eden tasarının 4 ncü maddesi Komisyonumuzca uygun 
mütalaa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Üstün başarı kıdemi alan üstçavuşlarla başçavuşların normal bekleme sürelerinin bir yıl eksik olacağını 
öngören tasarının 5 nci maddesi Komisyonumuzca uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Üstün başarı kıdeminin subaylara muvazi olarak kıdemli üstçavuş ve başçavuşlara da teşmilini sağlayan 
tasarının 6 nci maddesi Komisyonumuzca uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiş ve fakat; 36 nci mad
dede subaylar için yapılan değişikliğin assubaylara da sirayetini sağlamak amacıyle, 83 ncü maddede gerekli 
değişikliğe gidilmesi zorunluğu saptanmış böylece 36 nci maddenin (a), (b), (e) bendlerinin assubaylara da 
uygulanması hükme bağlanmakta ve (b) bendinin hangi durumlarda uygulanacağını göstermek üzere madde 
metniyle 926 sayılı Kanunun 83 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş : 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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«Madde 83. — Kazaî ve idarî kararlar sonucu assubayların nasıplannın düzeltilmesi hakkında 36 ncı 

maddenin (a), (b), (e) bendleri hükümleri uygulanır. An^ak, sıhhî sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte göste
rilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay (dahil) daha az süreli kurslar için 36 ncı maddenin (b) bendi hü
kümleri uygulanmaz.» 

ve 6 ncı madde yapılan bir ilâve ile Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Tasarının 8, 9 ve 10 ncu maddeleri Komisyonumuzca uygun mütalaa olunarak aynen kabul edilmiştir. 
Havale buyurulduğu Plan Komisyonunda, konunun önemi ve müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle 

görüşülmek temennisiyle Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Sivas İzmir 

F. Cumalıoğlu E. Kangal K. Bengisu 

Kâtip 
Tokat 

H. Ulusoy 

Bursa 
M. Emekli . 

A. 
Niğde 
Yavuzalp 

Ankara 
R. Kandemir 

Gaziantep 
M. Bozgeyik 

Muğla 
H. Dere 

Ankara 
S. Omay 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plan Komisyonu 
Esas No. .--1/179 
Karar No. : 43 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 3 . 1975 

Komisyonumuza havale buyurulan «926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna bir ek geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı» Millî Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
oturumda incelendi ve görüşüldü. 

10 Ağustos 1967 tarihinde yürürlüğe giren 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu berabe
rinde önemli yenilikler getirmekle beraber, tatbikatı ilerledikçe bazı noksanlık ve sakıncalı yönlerinin bulundu
ğu ayrıca tespit edilmiştir. Şöyle ki; 

1. Silâhlı Kuvvetler personelinden meslekte yetersizliği tespit edilenler 926 sayılı Kanun uyarınca emek
li edilmeleri mümkün iken, üstün başarı gösterenlerin tatmini hususunda bir hüküm mevcut değildir. 

2. Harp Akademilerini bitiren kurmay subaylar ile tıpta, veterinerlikte ve eczacılıkta uzmanlık belgesi 
alanlarla, lisansüstü öğrenim ve doktora yapanlara, doçent olanlara 926 sayılı Kanun bir kıdem tanıma
mıştır. 

3. 926 sayılı Kanun ile ortadan kaldırılan kıdem müessesesi nedeniyle, kanunun yürürlüğe giriş tarihin
den önce ve sonra harp okullarını bitiren kurmay subaylar arasında eşitsizlik meydana gelmiştir. Bu durum 
doktor ve yüksek mühendisler için de aynı neticeyi vermiştir. 

Netice olarak bu ve buna benzer nedenlerle 926 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, gerek harp 
akademilerinde ve gerekse Silâhlı Kuvvetler hesabına tıp fakültelerinde okuyan öğrenci miktarlarında hisse-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 156) 
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dilir derecede azalmalar görülmüştür. Bu durum, kanunda teşvik unsurunun olmayışı ve seçkin personelin hi
maye edilmemiş bulunmasından ileri gelmektedir. 

Kanunun tatbikatında görülen aksaklıkları düzeltme gayesiyle düzenlenerek Komisyonumuza intikal etmiş 
olan tasarı, Komisyonumuzca da olumlu mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1* nci maddesi, maddeye bağlı (s) bendindeki (Profesörlere) kelimesinin maddeden çıkarılması 
ve (Veterinerlikte) kelimesi ile (Eczacılıkta) kelimesinin yer değiştirmeleri suretiyle, 

Tasarının 2 nci maddesi aynen, 

Tasarının 3 ncü maddesi, maddeye bağlı (d) fıkrasının 2 nci pragrafında yapılan değişiklikle, 

Tasarının 4 ncü maddesi, maddeye bağlı (c) fıkrasında yapılan değişiklikle, 

Tasarının 5 nci maddesi aynen, 

Tasarının 6 nci maddesi, bu maddeye bağlı 926 sayılı Kanunun 85 nci maddesinde yapılan değişiklikle, 

Tasarının 7 nci maddesi, bu madde ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa geçici 24 
ncü madde olarak eklenen metnin Ek geçici 23 ncü madde olarak ve verilen önerge doğrultusunda yeniden ted
vini suretiyle, 

Tasarının 8 nci maddesi ile yürürlük ve yürütme ile ilgili 9 ve 10 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozath 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 
Erzurum 

R. Danışman 

İstanbul 
M. Parlar 
Kayseri 

H. Nakiboğlu 

Manisa 
Muhalifim 
H. Okçu 

] 

-

Sivas 
Muhalefet şerhim 

A. Durakoğl 

Başkan V. 
Adıyaman 

Söz hakkım mahfuzdur 
A. Unsal 

Ağrı 
Muhalefet şerhim eklidir 

C. Erhan 
Eskişehir 
S. Öztürk 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Kütahya 
A. M. Ablum 

Niğde • 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı 

eklidir 
u 

Tokat 
H. Abbas 

Sözcü 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Aydın 
/. Sezgin 

İstanbul 
Muhalefet şerhim eklidir 

A. N. Ölçen 
Kayseri 

C. Cebeci 
Malatya 

Muhalefet şerhim eklidir 
H. Gökçe 

Ordu 
B. Taranoğlu 

ORTAK İTİRAZI KAYIT 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu itirazi kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Ağrı İstanbul Malatya Sivas 
C. Erhan A. N. Ölçen H. Gökçe A. Durakoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddelerinin 
yürürlükten kaldırılması ve bu kanuna bir ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 3 ncü maddesinin (m) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir. 

«m) Sicil Notu : Sicil belgelerine, sicil üstlerince yazılan notların ortalamasıdır. 
s) Lisans üstü öğrenim kıdemi : Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Harp Okulu mezunu olduktan sonra Harp 

Akademilerini bitirenlere, tıpta, eczacılıkta, veterinerlikte uzmanlık belgesi alanlar ile diğer mesleklerde yük
sek lisans veya yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenler veya doktora yapanlara, doçentlere, profesör
lere bu kanunla verilen kıdemdir.» 

MADDE 2. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen Personel Kanununun 31 nci maddesine aşağıdaki (c) ben
di eklenmiştir. 

«c) Üstün başarı kıdemi alan Yüzbaşı ve Binbaşıların normal bekleme süreleri bir yıl eksiktir.» 

MADDE 3. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlen Personel Kanununun 36 ncı maddesinin (d) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (e) bendi kelenmiştir. 

«d) Harp Akademilerindeki öğrenimlerini tamamlayarak kurmay subaylığı onananlara bir yıl ve sonraki 
rütbelerde birer yıl olmak üzere toplam olarak üç yıl; 

Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi alanlar ile diğer mesleklerde yüksek lisans veya yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere veya doktora yapanlara bir yıl, doçent olanlara bir yıl, bunlar
dan profesör olanlara ayrıca bir yıl olmak üzere toplam olarak üç yıl lisans üstü öğrenim kıdemi verilir. Bu 
şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir. 

e) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfiler 33 üncü madde hükmüne tabidir.:» 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı 
Kanunla değişik 38 inci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıdaki (d) 
bendi eklenmiştir. 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddeleri
nin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna bir ek ge

çici madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı maddele
rinin yürürlükten kaldırılması ve bu Kanuna bir 
ek geçici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 3 ncü maddesinin (m) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye 
aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir. 

m) Sicil Notu : Sicil belgelerine, sicil üstlerince 
yazılan notların ortalamasıdır. 

s) Lisans üstü öğrenim kıdemi : Türk Silâhlı 
Kuvvetlerinde Harp Okulu mezunu olduktan son
ra Harp Akademilerini bitirenlere, tıpta, veterinerlik
te, eczacılıkta uzmanlık belgesi alanlar ile diğer mes
leklerde yüksek lisans veya yüksek öğrenim üstü uz
manlık öğrenimi görenler veya doktora yapanlara, 
doçentlere bu kanunla verilen kıdemdir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 . - 9 2 6 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 36 ncı maddesinin (d) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşa
ğıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

d) Harp Akademilerindeki öğrenimlerini tamam
layarak kurmay subaylığı onananlara bir yıl ve son
raki rütbelerde birer yıl olmak üzere toplam olarak 
üç yıl; 

Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi 
alanlara iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir 
yıl; diğer mesleklerde yüksek lisans veya yüksek öğ
renim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere bir yıl, mes
lekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanla
ra iki yıl, bunlardan doçent olanlara ayrıca bir yıl 
kıdem verilir. 

Ancak, diğer mesleklerde yüksek lisans veya yük
sek öğrenim üstü uzmanlık ve doktora yapılması ne
deniyle verilecek kıdemler toplamı iki yılı aşamaz. 

Bu şekilde kıdem alanların nasıpları düzeltilir. 
e) Nasıp düzeltilmek suretiyle yapılacak terfiler 

33 ncü madde hükmüne tabidir. 

MADDE 4. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 7.7.1971 tarih ve 1424 sayılı 
Kanunla^ değişik 38 nci maddesinin (c) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve anılan maddeye aşağıda
ki (d) bendi eklenmiştir. 
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_ 8 — 
(Hükümetin teklifi) 

«c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi esasları : 

Yüzbaşı ve binbaşıların rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, bu rütbelere ait geçerli 
sicil notlarının ortalaması saptanır. Bunlardan, sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 veya daha 
yukarısı olanlar, muharip sınıflar bir arada, yardımcı sınıflar bir arada olmak üzere en üstün not ortalamasın
dan başlanarak sıralanırlar. Sicil notu ortalaması saptanan bu subaylardan muharip sınıfından olanların % 4'ü, 
yardımcı sınıftan olanların % 2'si oranı kadarı not ortalaması en üstün olandan başlanarak bir üst rütbeye yük
seltilirler. 

d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerin, özelliklerine göre ne 
suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı, üstün başarı kıdemleri ile lisans üstü öğrenim 
kıdemlerinin verilme usulleri subay sicil yönetmeliğinde gösterilir.» 

MADDE 5. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanununun 79 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

«— Üstün başarı kıdemi alan kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların normal bekleme süreleri bir yıl eksik
tir.» 

MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 85 nci maddesinin (c) bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

«c) Kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl önce, kıdemli üst 
çavuşların çavuşluk rütbelerine ait başçavuşların ise baş çavuşluk rütbesine ait geçerli sicil notlarının ortalaması 
saptanır. Sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı olanlar her rütbede ayrı ayrı olmak 
ve en üstün not ortalaması alandan başlamak üzere sıralanırlar. Sicil notlarının ortalaması saptanan bu astsubay
lardan kıdemli üstçavuşlar ile başçavuşların ayrı ayrı % 3 oranı kadarı not ortalaması en üstün olandan baş
lanarak bir üst rütbeye yükseltilir. 

d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerinin özelliklerine göre ne 
suretle kimler tarafından ve hangi zamanlarda doldurulacağı; üstün başarı nedeniyle erken bekleme süresine tabi 
assubayların terfi işlemlerinin nasıl yapılacağı assubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.» • 
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(Millî Savunma komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 83 ncü maddesi ile 85 nci mad
desinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

Madde 83. — Kazâî ve idarî kararlar sonucu as-
subayların nasıplarının düzeltilmesi hakkında 36 nci 
maddenin (a), (b), (e) bentleri hükümleri uygulanır. 
Ancak sıhhî sebepler ile devamsızlık, yönetmelikte 
gösterilen özel nitelik isteyen kurslar ve 3 ay (dahil) 
daha az süreli kurslar için 36 nci maddenin (b) ben
di hükümleri uygulanmaz. 

Madde 85. — c) Kıdemli üstçavuş ve başçavuş 
rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl 
önce, kıdemli üstçavuşların üstçavuşluk rütbelerine 
ait, başçavuşların ise başçavuşluk rütbesine ait geçer
li sicil notlarının ortalaması saptanır. Sicil notlarının 
ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı 
olanlar her rütbede ayrı ayrı olmak ve en üstün not 
ortalaması alandan başlamak üzere sıralanırlar. Si
cil notlarının ortalaması saptanan bu assubaylardan 
kıdemli üstçavuşların ayrı ayrı % 3 oranı kadarı not 
ortalaması en üstün olandan başlanarak bir üst rüt
beye yükseltilirler. 

9 — 

( Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

c) Üstün başarılı yüzbaşı ve binbaşıların terfi 
esasları : 

Yüzbaşı ve binbaşıların rütbelerine ait bekleme 
sürelerinin bitiminden bir yıl önce, bu rütbelere ait 
geçerli sicil notlarının ortalaması saptanır. Bunlardan, 
sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun % 90 ve 
daha yukarısı olanlar, en üstün not ortalamasından 
başlanarak sıralanırlar. Sicil notu ortalaması sapta
nan bu subaylardan % 6 oranına kadarı ilgili kuv
vet komutanı veya Jandarma Genel Komutanının 
uygun görmesi üzerine, not ortalaması en üstün olan
dan başlanarak bir üst rütbeye yükseltilirler. 

d) Her yıl düzenlenecek sicil, belgelerinin şekli ve 
muhtevası ile sınıf ve rütbelerin, özelliklerine göre 
ne suretle, kimler tarafından ve hangi zamanlarda 
doldurulacağı, üstün başarı kıdemleri ile lisans üstü 
öğrenim kıdemlerinin verilme usulleri subay sicil yö
netmeliğinde gösterilir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununun 83 ncü maddesi ile 85 nci 
maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. 

MADDE 83. — Millî Savunma Komisyonunun 
83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — c) Kıdemli üstçavuş ve başçavuş 
rütbelerine ait bekleme sürelerinin bitiminden bir yıl 
önce, kıdemli üstçavuşların üstçavuşluk ve kıdemli 
üstçavuşluk rütbelerine ait, başçavuşların ise başça
vuşluk rütbesine ait geçerli sicil notlarının ortalaması 
saptanır. Sicil notlarının ortalaması sicil tam notu
nun % 90 vê  daha yukarısı olanlar her rütbede ayrı 
ayrı olmak ve en üstün not ortalaması alandan baş
lamak üzere sıralanırlar. Sicil notlarının ortalaması 
saptanan bu assubaylardan kıdemli üstçavuşlar ile 
başçavuşların ayrı ayrı % 6 oranına kadarı ilgili Kuv
vet Komutanı veya Jandarma Genel Komutanının 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«GEÇtCt MADDE 24. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görevli bulunan 
subaylardan; 

(1) Subaylığa nasıpları aynı olan emsalleri 4273 sayılı Kanuna göre tahsil, ihtisas, başasistanlık gibi öğre
nimlerden dolayı kıdem aldığı halde, bu tahsil, ihtisas, başasistanlık gibi öğrenime 926 sayılı Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten sonra başlamaları nedeniyle kıdem verilmeyenlere, bu öğrenimi başarı ile bitirmiş olmaları şar-
tıyle, subaylığa nasıpları aynı olan emsallerine verilen kıdemler aynen verilir. 

(2) Yukarıdaki bend kapsamına girmeyenlerden, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Harp Akade
milerini başarı ile bitirerek kurmay subay olanlara üç yıl; tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık belgesi 
alanlar ile diğer mesleklerde yüksek lisans veya yüksek öğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenler ile doktora 
yapanlara bir yıl kıdem verilir. 

(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce doçent olanlara bir yıl, bunlardan profesör olanlara ay
rıca bir yıl kıdem verilir. 

Bu madde gereğince kıdem alan subaylardan rütbe terfii veya rütbe kıdemliliği yapma durumuna girmesi 
olanların, bu kıdemlerle ilerledikleri kademeler, bu ka nunun 8 nci maddesiyle kaldırılan 141 nci maddesinin 
2 nci fıkrasına göre ilerledikleri kademeden geride ise, bulundukları kademeye ulaşıncaya kadar bu kademeyi 
muhafaza ederler. 

Bu kıdemler dolayısıyle terfi, rütbe kıdemliliği ve kademe ilerlemesi yapacaklara eski maaş farkları öden
mez. 

Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzeltilen aylık tutarları arasındaki farkın emeklilik kesenek ve 
karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kaydedilir ve aylıklarından % 5 kesilmek suretiyle T. C. Emekli Sandı
ğına ödenir. 

Kıdemlerin nasıl ve ne şekilde verileceği, kıdemlerden dolayı terfilerin, rütbe kıdemliliklerinin nasıl ve ne 
şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde göster 1in 
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(Mülî Savunma komisyonunun değiştirişi) 

d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli 
ve muhtevası ile sınıf ve rütbelerinin özelliklerine gö
re ne suretle kimler tarafından ve hangi zamanlarda 
doldurulacağı; üstün başarı nedeniyle erken bekleme 
süresine tabi assubayların terfi işlemlerinin nasıl ya
pılacağı Assubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

1 1 — 

i ( Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

I uygun görmesi üzerine not ortalaması en üstün olan-
I dan başlanılarak bir üst rütbeye yükseltilirler. 
I d) Her yıl düzenlenecek sicil belgelerinin şekli ve 
i muhtevası ile sınıf ve rütbelerinin özelliklerine göre 
I ne suretle kimler tarafından ve hangi zamanlarda 
I doldurulacağı; üstün başarı nedeniyle erken bekleme 
I süresine tabi assubayların terfi işlemlerinin nasıl ya-
I pılacağı Assubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 

MADDE 7. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
I Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde ek-
I lenmiştir. 

EK GEÇtCÎ MADDE 23. — Bu Kanunun yürür-
I lüğe girdiği tarihte Türk Silâhlı Kuvvetlerinde gö-
I revü bulunan subaylardan; 
I a) Subaylığa nasıpları aynı olan emsalleri mül-
I ga 4273 sayılı Kanuna veya 926 sayılı Kanunun ge-
I cici 8 nci maddesine istinaden kıdem almış olduğu 
I halde bu kıdemden yararlanmamış bulunan kurmay 

veya yüksek mühendis subaylara, subaylığa nasıpları 
I aynı olan emsallerine verilen kıdemler aynen verilir. 

b) (a) fıkrası kapsamına girmeyen kurmay su
baylara 3 yıl kıdem verilir. 

I c) Tıpta, veterinerlikte, eczacılıkta uzmanlık bel-
I gesi almış bulunanlardan; 

1. — Mülga 4273 sayılı Kanuna ve 926 sayılı Ka
nunun geçici 8 nci maddesine göre ihtisas kıdemi al
mış bulunanlara bir yıl kıdem verilir. Bunlardan baş-

I asistanlık kıdemi almış olanlar bu kıdemden yarar
lanamazlar. 

2. — 1 numaralı fıkra kapsamına girmeyenlere 
iki yıl kıdem verilir. 

d) Yukarıdaki bentler kapsamı dışında kalan di
ğer mesleklerde yüksek lisans, yükseköğrenim üstü 

I uzmanlık öğrenimi görmüş olanlara 1 yıl, meslekle-
j riyle ilgili doktora yapanlara 2 yıl kıdem verilir, 

Ancak diğer mesleklerde yüksek lisans, yüksek 
öğrenim üstü uzmanlık veya doktora nedeniyle veri
lecek kıdemlerin toplamı 2 yılı aşamaz. 

e) Doçent unvanını kazanmış bulunanlara bir yıl 
kıdem verilir. 

Bu madde gereğince kıdem alan subaylardan rüt
be terfii veya rütbe kıdemliliği yapma durumuna gir
memiş olanların, bu kıdemlerle ilerledikleri kademe
ler, bu Kanunun 8 nci maddesi ile kaldırılan 141 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre ilerledikleri kade
meden geride ise, bulundukları kademeye ulaşınca-

I ya kadar bu kademeyi muhafaza ederler. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 8. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 141 nci maddesinin ikinci fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Millî Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Devlet Bakanı 

O. Eyüboğlu 

22 . 6 . 1974 

Devlet Bakanı 
D. Bay kal 

Develt Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

İçişleri Bakanı 
O. Asil t ürk 

Dışişleri Bakanı 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
D. Bay kal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
Ö. Sav A. Doğru C. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M Ok 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Genç. ve Spor Bakanı 
O. Birgit 
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(Millî Savunma komisyonunun değiştirişi) 

MADDE 8. 
kabul edilmiştir, 

Tasarının 8 nci maddesi aynen 

MADDE 9, — Tasarının 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10, 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 ncu maddesi aynen 

( Bütçe Plan Komisyonunun değiştirişi) 

Bu kıdemler dolayısıyle terfi, rütbe kıdemliliği ve 
kademe ilerlemesi yapacaklara eski maaş farkları 
ödenmez. 

Bunların aldıkları aylıklarla bu kanunla düzelti
len aylrk tutarları arasındaki farkın emeklilik kese
nek ve karşılıkları hesaplanarak adlarına borç kay
dedilir ve aylıklarından % 5 kesilmek suretiyle T. C. 
Emekli Sandığına ödenir, 

Kıdemlerin nasıl ve ne şekilde verileceği, kıdem
lerden dolayı terfilerin, rütbe kıdemliliklerinin nasıl 
ve ne şekilde yapılacağı Subay Sicil Yönetmeliğinde 
gösterilir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen ka-. 
bul edilmiştir, 

MADDE 9. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10, 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi aynen 

— Tasarının 10 ncu maddesi aynen 

mmm 
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