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Sayfa 
meşine dair kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyonda görü
şülmesini istiyen Millî Eğitim Bakanı İl-
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Sayfa 
tasarısının gelen kâğıtlara ekten günde
me alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair Bütçe ve Plân Komicsyonu 
Başkanı Osman Salihoğlu'nun önergesi. 355:356 
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tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
porları (5/26) (S. Sayısı : 1140) 342:343 

3. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş 
Kadroları ile Merkez kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda deği-
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siklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetcellsrinde deği
şiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/520; Cumhuriyet 
Senatosu 1/905) (S. Sayısı : 1143) 343 

4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı sağlık kurumları ile esenleş-
tirme «Rehabilitasyon» tesislerine verile
cek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine, bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 641 
sayılı Kanunun 4 ncü madedsinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/454; Cumhuriyet Senatosu 
1/898) (S. Sayısı : 1142) 344:355 

5. — 931 sayılı iş Kanununun 110 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun .tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena 
tosu Sosyal işler ve Bayındırlık, Ulaştır
ma İmar ve iskân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/471; Cumhuriyet Sena
tosu 1/897) (S. Sayısı : 1141) 357:358 

6. — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 
2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/170; Cumhuri
yet Senatosu 2/249) (S. Sayısı : 1144) 358 

7. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/200; 
Cumhuriyet Senatosu 1/900) (S. Sayısı : 
1145) 358:364 
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8. — 1961 yılında Kars, Erzurum ve 
Ağrı illerinde muhtaç durumda olan 
halka dağıtılan yemeklik ve yemlik hu
bubat bedellerinin terkini hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul. olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Milî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi 2/367; Cumhuriyet Senatosu 2/248) 
(S. Sayısı : 1147) 364:369 

9. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö-

İstanbul Üyesi Ekrem özden; üyelerin gün
dem dışı konuşma isteklerinin tervici Başkanla
rın sübjektif görüşlerine göre olduğunu, bu
nun objektif kıstaslara bağlanması gerektiğini 
belirtti. 

Kars Üyesi Mehmet Hazer; kışları uzun ve 
şiddetli geçen Doğu bölgelerinin yalat ihtiya
cının şimdiden göz önünde bulundurularak, ile
ride doğabilecek sıkıntıların önlenmesini is
tedi. 

Çorum Üyesi Safa Yalçuk'un; Ortak Pazar 
üyeliğine aday seçildiğine dair Adalet Partisi 
Grupu Başkanlığı tezkeresi okundu ve bilgi 
edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 
5 Temmuz 1968 tarihinden muteber olmak üze
re 30 Eylül 1968 tarihine kadar tatile girmesi
ne dair kararı okundu ve üzerinde yapılan gö
rüşmeler sonucunda karar tasvibolundu. 

Abana ve Bozkurt adları ile iki ilçe kurul
ması hakkındaki kanun tasarısının görüşülme
sine devam olunarak tasarının kanunlaşması 
kabul edildi. 

Ankara üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun 
tasarısının, tasarının havale edildiği komisyon
lardan beşer üyenin iştiraki ile kurulacak bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair Millî 
Eğitim Bakanı ilhamı Ertem'in önergesi okun
du, kabul olundu. 
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Sayfa 
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiş
tirilmesiyle ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 
864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
2/624; Cumhuriyet Senatosu 2/244) (S. 
Sayısı : 1130 a 2 nci ek) 370:377 

7. — DÜZELTİŞ 878 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları 
ile Merkez Kuruluş Görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cettvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gün
deme alınmasına dair Millî Eğitim Bakanı İl-
hami Ertem'in önergesi okundu, kabul edildi, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
sağlık kurumları ile esenleştirme (Rehabilitas
yon) tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının gündeme 
alınmasına dair Bütçe ve Plân Koimsyonu Baş
kanı Osman Salihoğlu'nun önergesi okundu ve 
kabul edildi. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları bak
landaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
görüşüldü ve kanunlaşması kabul olundu. 

4 Temmuz 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,00 de son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Mehmet Ünaldı Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Yozgat 
Sadık Ariukmac 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 325 — 
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GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve tek
nik öğretim okullaîrı öğretmenlerinin intibakı 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni. (Millet Meclisi 2/606; 
Cumhuriyet Senatosu 2/230) (Millî Eğitim ve 
Bütçe Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

2. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/170; 
Cumhuriyet Senatosu 2/249) (S. Sayısı : 1144) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 7 .1968] 

3. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec-
li T.nce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/200; 
Cumhuriyet Senatosu 1/900) (S. Sayısı : 1145) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 7 .1968] 

4. — Kore Savaşına katılan Mehmet Mirza-

oğlu 1928 doğumlu Hacı Altıner'e vatani hiz
met tertibinden maaş bağlanması hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi 
işler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 2/355; Cumhuriyet Senatosu 
2/247) (S. Sayısı : 1146) [Dağıtma tarihi : 
4.7.1968] 

5. — 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağn 
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtılan 
yemeklik ve yemlik hububat bedellerinin ter
kini hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporlalrı (Millet Meclisi 2/367; 
Cumhuriyet Senatosu 2/248) (S. Sayısı : 1147) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 7 .1968] 

6. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasmm değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2/624; 
Cumhuriyet Senatosu 2/244) (S, Sayısı: 1139 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1988] 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 
KÂTİPLER : Envefr Bahadırlı (Hatay), iSadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 59 ncu Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
re başlıyoruz. 

Yeter sayı vardır, müzakerele-

— 326 — 
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4. — DEMEÇLER 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Kadri Kap- l 
lan söz istemişlerdir, Türkiye Millî Talebe Fe
derasyonu binasının basılması hakkında. 

Efenldim, Başkanlık, bu mevzuu, gündem dı
şı konuşma mevzuu telâkki etmemektedir. Bu 
itibarla söz veremeyeceğim. Direniyojr musu
nuz Sayın Kaplan. 

KADRİ KAPLAN (Tabu Üye) — Lütfen 
oylayınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylıyayım, hay hay. 
SAFFET URAL (Bursa) — Aktüel bir me

seledir. 
BAŞKAN — Bu gibi aktüel meseleler Tür

kiye'de her gün yüzlerce cereyan etmektedir. 
Efendim, Sayın Kadri Kaplan gündem dı

şı söz istemektedir. Mevzuunu da biraz evvel i 
arz ettim. Kendilerine Başkanlık söz vermedi, 
ısrar ettiler, oyluyorum. Söz isteğini kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

1. — Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri'nin, fıs
tık rekoltesinin yüksek olması dolayısiyle, fiyat 
tanzimi bakımından, Hükümetçe gerekli tedbir
leri almasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri fıstık mev 
zuunida gündem dışı söz istemektedirler. Sa
yın Tanyeri hangi mevzuda, fıstığın? 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bu yıl 
Gaziantep'te 6 - 7 yıldan beri olmıyan yüksek 
bir rekolte beklenmektedir. Zamanında Hükü
metimizin yardımı ile destekleme alımları ya
pılmazsa, elimizdeki fiyat düşecektir. 

BAŞKAN — Anladım efendim. 
Sayın Tanyeri bu sene fıstık rekoltesinin 

fazla olması dolayısiyle müstahsilin zarar gör
memesi hususunda, fiyatların tanzimi bakımın
dan Hükümetin nazan dikkatine arz edeceği 
hususatı söylemek isterler buyurun efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler. Seçim çevrem olan 
Gaziantep ili ve civarı Türkiye'nin döviz kay
naklanırdan birisini teşkil eden fıstık üretmek
tedir. Müstahsil bu yıl yüksek bir rekolte bek
lemektedir. ilgililerden aldığımız malûmata gö
re, rekoltenin 25 000 ton civannlda olacağı tah 
min edilmekteıdir. Haziran ayında Türkiye'nin 
ihraç fiyatlan 1 650 dolar seviyesinde idi. iran 

— 327 
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VE SÖYLEVLER 

bir ay öndesine kadar 1 700 dolara kadar satış 
yapmıştır. Gaziantep Fıstık Birliğine 1 675 do
lardan teklif yapılmıştır. Kanaatimizce dünya 
piyasası yeni mahsule kadar bu seviyeyi muha 
faza edecektir. Yeni mahsulün piyasaya inti
kalinde fiyatlarda bâr düşüş olması normaldir. 
Ancak tenezzülün müstahsil aleyhine fazla ol
masına mâni olmak için, Hükümetimizin desteği 
ile fıstık birliğinin muayyen seviyede, araver-
meden alımlara devam etmesi gerekmektedir. 
Eğer bu sene destekleme ahım yapılmazsa, ka
naatimiz o merkezdedir M, çiftçinin 6 - 7 sene
dir bekledüği bu bereketli mahsûl senesinden 
kendisi faydalanamıyacak, çeşitli kombinezon
larla spekülatif çalışmayı kendine sanat edi
nenler ile alıcı ülke tacirleri istifadeli olacak
larıdır. Destekleme akınlarında çiftçiye ödenen 
paraların Hükümetimiz ve Devlet bütçemiz için 
bir yük teşkil edeceği kanaatinde değiliz. Mah
sûl, tabiatı icabı, bozulan bir mal değildir. 
6 - 7 sene rahatlıkla kalabildiği gibi, yenisi ile 
eskisi arasında kalite bakımından hiçbir fark 
yoktur. Gelecek 3 - 5 sene majhısülûn az olma
sı, ağaçlann verim prioritesi icabı, bir gerçek 
tir. Mahsûl, senesi içerisinde değerlend'irilme-
se dahi, gelecek seneler mutlaka kârlı satılaca
ğı kanaatindeyim. Güney çiftçisinin bu önem
li sorununa Hükümetimizin yüksek kararlarİy-
le yardımcı olmasını istirham ediyorum. Saygı
larımla. (Alkışlar) 

2. — Adana Üyesi Muslihittin Yılmaz Mete'
nin; sporumuzun güreş dalındaki huzursuzluk
lara ve Ekim 1968 olimpiyatlarına kadar duru
mun ıslah ve olimpiyatta iyi neticeler alınması
nın imkânlarının sağlanmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Yılmaz Mete 
gündem dışı söz istiyorsunuz, güreşçiler hak
kında. Nedir efendim, mahiyeti? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Efenldim, takririmde kısaca arz ettim. Ekim 
1968 de olimpiyatlar var. Halbuki bugün gü
reş camiasında bozukluklar var. Tatile giriyo
ruz. Bugünden bâzı tedbirler almak lâzımdır. 
Müstaceldir. 

BAŞKAN — Müstacel bir durum var, buyu
run Sayın Mete. 
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MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; | 
ikinci Cihan Savaşı sonunda dış ülkede ilk de
fa yardım yapmak istiyen Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti Senatosundan yardım hak
kındaki kararı alabilmek için Rusya ile savaş
mış, işgale uğramış, bir de büyük bir yaranın 
eseri ile beyaz zambaklar memleketi olarak ta
nınan Finlandiya'yı bu sıfatlariyle değil, meş
hur bir koşucu atlet Nurmi'riin ismiyle tanıt
mıştır. Senatoya hitaben Hükümet sözcüsü de
miştir ki, «Nurmi'nin memleketine yardım 
yapmıyacak mıyız?» ve bu söz üzerine Amerika 
Senatosu yardım kararı almıştır. 

Güreşin halen içinde bulunduğu mevkii an
latabilmek için, bugünkü Türkiye'deki spor 
işlerine kısaca bir göz atıp muhterem arkadaş-
larımm mevcut huzursuzluğu gidermeleri için 
işe önem vermelerini, eğilmelerini istirham ede 
ceğim. 

Türk gençliğini kafaca ve bedence geliştir
mekle görevli Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü örgütünün ilk ve en önemli görevi; ama
tör sporculara çalışmak için idman sahaları, 
tesisleri yapmak, amatör sporcuları sinesinde 
barındıran kulüplerin yaşamalarını teşvik et
mek ve sağlamaktır. 

Var oluş sebebi bu olduğu halde bugünkü 
uygulama sözü edilen amaca kesinlikle aykırı
dır. 

Son altı ayda profesyonel kulüplere beşyüz 
bin lira yardım yapan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü, amatör kulüplerin hakkı olan yar
dımları yapmamıştır. Örneğin; güreş ve bini
cilik dalları dışında Balkan ülkelerinde en iyi 
durumda olduğumuz, katıldığımız uluslararası 
yarışmalarda diğer spor dallarına göre daha 
iyi dereceler aldığımız eskrim sporunun Tür-

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve tek
nik öğretim okulları öğretmenlerinin intibakları 
hakkındaki kamın teklifinin, Ankara Vniversi 
tesi kuruluş kadroları hakkındaki 5239 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bâzı kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısını görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyonda görüşülmesini is
tiyen Millî Eğitim Bakanı İl hami Ertem'in öner
gesi. 

kiye'de en başarılı elemanları yetiştiren Anka
ra Eskrim Kulübüne yardım yapmamakta 
inadetmektedir. 

«Türk gibi kuvvetli» sözünün doğruluğunu 
bütün dünyaya sık sık hatırlatan güreşçileri
mizin durumu ise çok acıdır. Yıllardan beri 
birtakım kötü davranışlar, beklenen sonucu 
vermiş; keyfîliğe, suiistimal dedikodularına, 
onur kinci davranışlara tahammül edemiyen 
17 sporcu vicdanlarının sesine uymuşlar, bu 
kötü düzene son verilmezse göreşi bırakacakla
rını ifade etmişlerdir. 

içlerinde Olimpiyat ve Dünya Şampiyonla
rının bulunduğu, parlak spor hayatlarını da
ha yıllarca devam ettirebilecek kabiliyetteki 
bu gençlerin dert ve dilekleri dinlenmemiş, hak
larında birtakım söylentiler bulunan kişiler ta
rafından âdeta vatan hâini olarak vasıflandı 
rılmışlardır. 

Güreş kamplarında hırsızlık yapıldığı, bâzı 
kimselere haksız menfaatler sağlandığı, bu 
spor için ayrılan paraların keyfî olarak sarf 
edildiği, ehliyetsiz kimselerin önemli mevkile
re getirildiği hakkındaki söylentilerin doğru
luk derecesinin derhal araştırılmasını, istekle
rinde haklı çıktıkları takdirde bu kıymetli 
gençlerin derhal çalışmalara katılmalarının sağ
lanmasını ilgililerden önemle rica ederim. 

Bu yıl Ekim ayında Olimpiyat yarışmaları 
yapılacaktır. Başarı elde edebileceğimiz tek 
spor dalını kendi elimizle kesmiyelim. 

Spor işleriyle görevli kimselerin durumu 
iyice götüreceklerine, iyi yürüteceklerine kaa-
ni olmadığım için muhterem senatör arkadaş
larımın konuya eğilmelerini, gerekli uyarma
ları yapmalarını istirham için bu konuşmayı 
yapmış bulunuyorum. 

Sağ olun. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemi
mizle ilgili bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı meslekî ve teknik 

eğitim okulları öğretmenlerinin intibakı hak
kındaki kanun teklifi Millet Meclisinde görü 
şülüp kabul edilerek Cumhuriyet Senatosuna 
intikal etmiş bulunmaktadır. Adı geçen ka-
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nun teklifinin, havale edilmiş bulunduğu ko
misyonlar aynı olduğu cihetle, daha önce An
kara Üniversitesi Kuruluş kadroları hakkında
ki 5233 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bâzı kadrolar eklenmesine dair kanun tasarısı
nı görüşmek üzere kurulmuş bulunan Geçici 
Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Millî Eğitim Bakanı 
ilhami Ertem 

Edirne Milletvekili 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Mes

lekî ve Teknik öğretim okulları öğretmenleri
nin intibakı hakkındaki kanun teklifinin de 
dün oylarınızla kurulmuş olan Geçici Komis
yonda görüşülmesi bu takrirle istenmektedir. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Boraks Araştırma Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe Erzincan Üyesi Fehmi Bay-
soy'un seçildiğine dair Güven Partisi Grujm 
Başkanvekilliği yazısı 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Boraks Araştırma Komisyonunda Konya 

Senatörü Muammer Obuz'dan açılan üyeliğe 
Erzincan Senatörü Fehmi Baysoy'un seçildiği 
ni arz ederim. 

Konya 
Sedat Çumralı 

Güven Partisi Grupu 
Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde 
eklenmeline dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/12-1; Cumhuriyet Senatosu 2/246) (S. Sa
yısı : 1138) (1) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerini 
alsın. 

i t iyor kısadır, okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununa bir madde ek

lenmesine dair kanun teklifi, bu konuda kuru-
laıi Geçici Komisyonun 26 . 6 . 1968 tarihli 
toplantısında ilgili hükümet temsilcileri de ha
zır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Cüzi bir eoza mahkûmiyetini icabettiren ba
sit bir orman suçu için ekonomik yönden peri
şan olan köylümüz yüksek miktarda ücreti ve
kâleti ödemeye mahkûm olmaktadır. Kanun tek
lifi, 68-31 sayılı Orman Kanununa muhalefette 
bulunaıüar hakkında açılan kamu dâvası neti
cesinde mahkûm edilenlere, idare lehine her ne 

suretle olursa olsun ücreti vekâlet yükletilemi-
yeceği hükmünü istihdaf etmektedir. 

Teklif ve gerekçesi memleket gerçekleri göz 
önünde bulundurulduğunda prensibolarak uy
gun mütalâa edilmiş ve Millet Meclisinden ge
len şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Hatay 

M. Deliveli 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Ş. Ağanoğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Bu kanunda Gözcü 
Ankara 
Y. Köker 

Rize 
Muhalefet şerhi ekli 

M. Agun 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

(1) 1138 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna ad ir. 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Mecdi Agun'un 
muhalefet şerhi 

Müsavatı ihlâl ediyor. Ormanın büyük ser
vet olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu serveti 
istifade edilir bir şekle sokmakla değil, orman 
köylüsünü Türkiye kalkınmasında sıçrama yap
mak mümkündür. Ve Türkiye'nin iktisadi si
masını değiştirmek mümkündür. 

Ve bu durumda orman köylüsü kalkınmış 
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olacaktır. Böyle olunca orman köylüsü küçük 
ücretlerin ardından bakmaz. 
Bu sebeplerle teklife muhalifim. 

27 . 6 . 1968 
Rize 

M. Ağım 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz is-
tiyen sayın üye?.. Sayın Ağun. 

O. MECD1 AĞUN (Rize) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Orman Kanunu gereğince or
man suçu işliyenler aleyhine açılan davalarda, 
mahkemelerin hükmettiği maktu ücreti vekâ
letin çok yüksek görülmesi sebebiyle, tarife
nin çok yüksek olması sebebiyle, bunu tenzil 
etmek için bir kısım arkaJdaşlajr bu kanun tek
lifini yapmışlar ve bir de esbabı mucibe mev
cuttur: «Orman köylüleri iktisaden iyi vaziyet
te değildir.» Bunda biraz mübalâğa etmişler. 
Şimdi bu maksat, yani ücreti tenzil, bugün 
meri olan Avukatlık Kanunu mucibince müm
kündür. Elde edilmek istenen netice bu kanu
nun, Avukatlık Kanununun 130 ncu maddesi 
gereğince elde edilmesi mümkündür. Çünkü 
bu kanun gereğince tarifeyi baro idare meclis
leri hazırlarlar, teklif ederler Adalet Bakan
lığına, Bakanlık Haysiyet Divanının mütalâası
nı aldıktan sonra bunu tasdik eder, tadilât 
gerekirse tadilâtını da yapar ve yaptığı tadilât
la birlikte yürürlüğe koyar. Şimdi meri hüküm 
bu olunca, yapılacak şey böyle teşriî tasarruf 
değildir. Adalet Bakanı yapmıyorsa, yapmak 
istemiyorsa yolu tabiî murakabedir. Yapılacak 
Şey gayet basittir. Tairife bir cetveldir. Bu 
cetvelde, çeşitli dâvalarda avukatlara hükme
dilecek ücreti vekâleti, çeşitli mahkemelerde, 
çeşitli dâvalarda ücreti vekâletleri gösterilir, 
birer birer, bu dâvada şu kadar, şu dâvada şu 
kadar, nisbette o kadar. Bu listeye bir madde 
olarak orman dâvalarında, Orman Kanununun 
bilhassa sulh ceza mahkemesinde açılan dâva
lar kaydedilmiştir, bir yük odun içindir. Umu
miyetle hakikaten bir yük odun için 250 lira 
ücreti vekâlet hükmetmek çoktur. Ama bu
nun yolu tarifede tadilât yapmak yoludur. Bu 
itibarla bu neticeyi elde etmek mümkündür. 
Bu sebeple kanun teklifinin aleyhindeyim, lü
zum yoktur. 

Bizim orman köylüleri hakkındaki raporda
ki gerekçeyi de kabul etmiyorum. Ormanın ar

tık büyük bir servet olduğunu kabul etmek lâ
zımdır. Yalnız bir güzellik ve serinlik vasıta
sı değildir orman afrtık. Ağaç, paraya çevrile
bilir, dövize de çevrilebilir ve ormanlarımızın 
zenginliği Türkiye kalkınmasında bir sıçrama 
yapılabilecek verimde ve yüksekliktedir. O 
itibarla bu servet için de fakirlik kabul edile
mez. Yalnız politikanın bu istikamete çevril
mesi icabeder. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın De-
liveli. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
DELİVELİ (Hatay) — Muhterem Başkan, aziz 
arkadaşlar; ilk defa bu kanunu gördüğüm, 
yani metni okuduğum zaman inanınız benim 
üzerimde de menfi bir tesir yaptı. Kanun tek
niği bakımından, ayrı bir hususi kanun sevk 
etmenin doğru olmadığı, istisna teşkil edecek 
bir hükmün konulmasının doğru bulunmadığı 
kanaati benim üzerimde idi. Ancak, bir hâdi
seyi bir misalle izah ettikten sonra, bu met
nin doğruluğuna ben de kaani oldum ve Komis
yonumuz da Millet Meclisinden gelen metni ay
nen kabul etti. Arkadaşlar hâdisenin bir vakıa 
ile izahı şöyle: Daha ziyade fakir köylüleri, 
% 100 köylülerin himayesine matuftur, haklı 
olarak. Sebebi şudur: Bir köylü kendi ihti
yacı için Orman Kanununa muhalefet ediyor. 
Yakmak için, kendi hayvanına bir yük odun 
yüklüyor, evine gelirken yakalanıyor. Suç; Or
man Kanununa muhalefet. Nedir şimdi Orman 
Kanununa muhalefet? Sulh Ceza Mahkemesine 
sevk ediliyor. Şimdi burada iki ücreti vekâlet 
hükmediliyor, tarifeye göre. Birisi, nispî üc
ret yani, o zararın veya ormandan alman odu
nun bedeline göre hükmolunacak ücreti vekâ
let, bunun adına nispî ücreti vekâlet deniyor. Bir 
de tarifede Asgari Ücret Tarifesi Kanununda, 
bir maktu ücret vardır. Bu maktu ücret 750 
liraya kadar da hükmedilebilir. Bunun da mik
tarı 250 lira. Şimdi bir odun yükü altı veya 
beş lira beş liralık bir odun yükü ile yakalanan 
bir köylü,, mahkemeye gittiği zaman kendisine 
beş liranın nispîsi hükmediliyor, ayrıca 250 li
ra da orman idaresi haline bir ücret vekâlete 
maihkûm ediliyor, inanınız 5 liranın, 6 liranın 
nispî ücretin belki cezaisini, tazminatını, har
cın, masrafını ödiyereik kendi hayvanını, tek 
gelir kaynağı olan kendi hayvanını kurtarmak 
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imkânına sahiptir, ama 250 lira koyduğunuz 
zaman maktu ücreti vekâleti oraya ilâve et
tiğiniz zaman beş liralık odun için tek gelir 
kaynağı hayvanının, atını, merkebini falan 
kaybetmek durumundadır. Bunun adedi yüksel
miştir. Bu kanunu teklif eden arkadaşlar or
man bölgesinden olduğu için, her gün bununla 
karşı karşıya geldikleri için, böyle bir teklifle 
gelmişlerdir. Şayanı şükrandır ki, böyle bir 
teklif buraya gelmiştir. Burada yine bunu kal
dırmıyor ve diyoruz ki; «yarısına kadar hâkim 
hükmeder». Takdir hakkını hâkime bırakıyo
ruz. Takdir hakkını hâkime bırakmakla 250 
liranın 125 lirasına kadar hükmeder. Nasıl hük
meder? Hiç olmazsa on liralık bir odun için, 
beş liralık bir kereste için, yakmak için aldığı 
odun için, Orman Kanununa muhalefetten açı
lan bu dâva dolayısiyle o kıymetle mütena-
sibolarak, bir rakama hükmeder. Bu itibarla 
kanun metni ile, muhtevası ile, hakka ve nasa-
fet kaidelerine uygundur. Kabulünü rica ede
rim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —Sayın Mete. 

MÎJSLİHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; Sa
yın Komisyon Başkanının izahatı hakikaten 
gerçdklerl aksettirmiştir. Bendeniz de bu ka
nunun lehinde oy verilmesini istirham edece
ğim. Anlatılar, her hangi bir suçtan dolayı, bü
yük bir orman yangını, bir orman kaçakçılığı 
falan değil, basit bir suçtan dolayı bir kuru 
enkazı götürmek dahi olsa bir lira para cezası
na mahkûm edilen bir vatandaş günlerce mah
kemeye gidip gelmekten gayri, 250 lira ücreti 
vekâlet ödemek durumundadır. Adana'nın Tu-
fanbeyli ilçesinde bir yılda yüzbin lira, Feke'
de 150 bin lira, Saimlbeyli'de bu civarda bir üc
reti vekâlet vatandaş tarafından ödenmiştir. 
Bu korkunç bir rakamdır arkadaşlar. Suç işli-
yenin affedilmesinden bahsetmiyorum. Herkes 
cezasını çeksin, ama bir liraya mahkûm edilen 
bir adam, onliraya mahkûm olan bir adam ce
za olarak 10 lira verdiği halde, vekâlet ücreti 
olarak 250 lira para vermektedir. Bu korkunç, 
bir rakam, hakikaten vatandaşlar ıstırap için
dedirler. Muhterem arkadaşlarımızın da pek 
çoğu bu durumu bilmektedirler. Müspet oy 
vereceğinizi tahmin eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım; böyle basit bir mevzuda acaba 
ne söyliyecek diye arkadaşlarım, merak et
miş olabilirler. Ben, daha ziyade, kanun tekli
finin görüşülmesi sırasında hazır bulunan Or
man Genel Müdürünün de huzuru ile bir mevzua 
temas etmek için söz aldım. Bu teklif, orman 
suçlariyle alâkalı olarak geliyor. Türkiye'de 
ormanların muhafazası geliştirilmesi lüzumuna 
inanmıyan sağlam vatandaşı şahsan tasavvur 
edemiyorum. Kesif ormanları olan bir bölgenin 
temsilcisi olarak biliyorum. Yalnız, benim mem
leketimde orman kaçakçılığı niye yapılıyor, 
meselesini iki kelime içerisinde burada izah 
etmeyi lüzumlu görüyorum. 

Artvin'de büyük çapta orman kaçakçılğı 
suçu olmaz, ihtiyacın temini mevzuunda daha 
ziyade suç işlenir ve mahkemeler de lebaleb dol
muştur, orman suçu do'syalariyle. Tetkik etti
ğiniz zaman görürsünüz ki, Orman Kanununun 
âzami cömertlik içerisinde bahşettiği haklan, 
idare köylünün lehine zamanında ve şartlarına 
uygun tarzda kulanmadığı için, köylü de açıkta 
kalmak zorunluğu karşısında, orman suçunu iş
lemektedir. Yani, Türkiye'de büyük kaçakçı
lık yaparak para kazanmak sevdasında olanları 
bir tarafa bırakıyorum, ama böyle basit orman 
suçundan mahkemeye sevk edilen vatandaşın 
mahkemeye şevkine bizzat orman idaresi sebe-
bolmaktadır. Vaktiyle Kanunun dışına çıkmak 
suretiyle değil, Kanunun tanıdığı hakları lüt
fedip, teşkilât, idare köylü vatandaşa tamsa, 
ben inanıyorum ki, Türkiye'deki orman suç
larının sayisı 1/4 e kadar inecektir. Biliyorsu
nuz, mevsim kışa gelmekte, müracaat edilmiş
tir. Orman bölge şefine, hâlâ gelip orada mak
ta göstermez, yer vermez. Ne yapacak adam? 
Kışın, oraya öküzünü sokup odun getirmek im
kânına sahip değildir. Mecburen çoluk çocuğu
nu soğuktan dondurmamak için ormandan ağaç 
kesecektir, hem de öyle düşük devrik cinsin
den. Oradaki bölge şefi vaktiyle oraya gitse, 
köylülerle daha yakın temas içerisinde olsa, 
onlara biraz da bir şeyler öğretmek suretiyle 
vazifesini görse, ki orman mühendislerinin va
zife görmediği noktasında ısrarlı değilim, va
zife görüyorlar ama bir noktayı da kabul ede
lim, Türk Milleti ormancılar içinde iyi vazife 
görüyor. Herkesin gözüne batacak kadar on
lara imkân sağlıyor bu millet. Hizmete- gelince; 



C. Senatosu B : 59 4 . 7 . 1968 O : 1 

bâzı ahvalde hangi bölge şefi kendisine düşen j 
vazifeyi yapmıyorsa, orada orman suçları ala
bildiğine genişliyor. O itibarla marifet, yalnız 
ücreti vakâletin yarı veya yarıdan aşağı indi
rilmesi değil, vatandaşı orman suçu işlemekten 
alıkoyacak tedbirlerin orman idaresi tarafından, 
Kanunu tatbik etmek suretiyle kanun dışına çı
karak değil, alınması şeklinde tecelli etmekte
dir ve bu kanun teklifi ciddî olarak yerindedir. 
Esasen orman civarındaki köylüler fakir köy
lülerdir. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, 
orman civarındaki köylüler hep fakir köylüler
dir. Ben öteden beri bir noktaya inanırım or
manı köylüden kurtaralım, hayır, ormanı köy
lüden değil, köylüyü ormandan kurtaralım, 
Türkiye'de dâva bu Benim Artvin vilâyetimin 
köylüleri, eski muhacirler Anadolunun dört 
bir köşesine yayılmıştır, çoğu orman civarına 
gitmişlerdir, kendi havalarına, sularına uygun 
yerleri olduğu için, hepsi fakir kalmıştır. Ova 
memleketlere gidenler zengin olmuşlardır. O 
halde esasen fakvti zaruret içinde bulunan bu 
köy halkını hiç olmazsa bir dereceye kadar 
himaye etmiş olmak bakımından teklifi şükran
la karşılıyorum ve Komisyon Başkanının bura
daki izahatını da hakikaten gayet yerinde bulu
yorum. Tekrar ediyorum, köylüyü bu vaziyete 
getirmemenin tedbirlerini Orman İdaresinden 
milletle beraber bekliyoruz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, özellikle orman 
suçlarının büyük çoğunluğu köylüler tarafın
dan işlenmektedir. Köylülerin orman suçların
dan dolayı kısmen olsun avukat ücretlerinden 
kurtarmanın yoluna getiren bu kanunu olumlu 
karşılıyorum. Ancak bu gibi palyatif tedbirle
rin millî orman dâvamızı ve Anayasada özel 
hükümlerle korunması, geliştirilmesi gereken 
orman dâvamızı kökünden halletmiyeeeği inan
cındayım. Köylüyü ormancı ile daimi çekişme 
halinden kurtaracak birtakım esaslı, köklü ted
birlerin getirilmesi zaruridir. Bugün sadece 
Çameli ve Acıpayam kazalarında binlerce or
man dâvası devanı etmekte, köylüler hergün 
isinden gücünden olmak suretiyle mahkemeye 
gelip gitmek eziyetine katlanmaktadırlar. Bü
tün Türk mahkemelerini başlıca kabarık dos
yalarını, orman suçları teşkil etmektedir. Or

man dâvasının esaslı çözüme bağlanabilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması zamanı gelmiştir. 
Düşünebildiğim başlıca teklifleri arz edeceğim: 

Birincisi; orman içi arazilerinin en kısa 
zamanda kadastrolarının yapılması suretiyle 
orman olmaktan artık çıkmış olan bu arazile
rin dede yadigârı, ata yadigârı olan bu arazî
lerin köylüler tarafından korkusuzca işlenebilir 
bir rahatlığa kavuşturulması elzemdir. 

ikincisi; orman bir tabiat zenginliği olma
sına rağmen, biraz evvel konuşan arkadaşımın 
da dediği gibi, içinde yaşıyanlar fakirdir. Bu 
orman içi köylerinin gelirini artıracak, var
lığını artıracak birtakım yan gelirler bulmak 
mecburiyeti vardır. 

Üçüncü tedbir de; Orman Kanunun 14 ncü 
maddesi her sene Devlet Bütçesinden asgari elli 
milyon liranın orman köylerinin kalkınması için 
ayrılmasını öngördüğü halde, maalesef, şu bir 
yıllık geçen bütçelerde tesbît ettim, bu Kanu
nun bu maddesi uygulanmakta ve bütçeye ye
teri kadar ödenek konulmamaktadır. Bugün 
nüfusumuzun büyük yekûnunu teşkil eden or
man köylülerinin kalkınması için 50 milyon 
lira dahi kâfi gelmiyecektir. Fakat, hiç olmazsa 
Kanunun bu emrini yerine getirmek suretiyle 
orman köylülerinin kalkınması için her yıl 
bütçeye gerekli ödeneği koymak ve yerine sarf 
etmek suretiyle bu köylerimizi, bu halkımızı 
yokluktan, sefaletten kurtarmanın yolunu bul
malıyız. 

Dördüncü bir çözüm yolu olarak da; köylü
nün gerçek ihtiyacı olan çifti, çubuğu için, 
e ini barkını yapmak için lüzumlu kerestenin 
birtakım formalite zorluklarına, birtakım güç
lüklere uğratılmadan hemen karşılanması, ya
kacağının karşılanması suretiyle onu suça teş
vik, ona suç işleme mecburiyeti yüklememek 
gerekmektedir. 

Bu dört tedbir bir çözüm yolu olarak ele alı
nırsa orman dâvasının hâili ve köylünün orman
dan çektiği, orman suçları dolayısiyle çektiği 
ıstıraplardan kurtarılması mümkün olur. Bu
na rağmen bu tekliflerin Hükümet tarafından 
getirileceği ümidi ile palyatif bir tedbir olma
sına rağmen bu kanuna olumlu oy vereceğimi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın öztürkçine, buyurunuz. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, birinci say
fanın altında raporun son satırını okuduğumuz 
zaman, «idare lehine her ne suretle olursa ol
sun ücreti vekâlet yükletilmiyeceği hükmünü 
istihdaf etmektedir» der. Burada bir vekâlet 
ücreti almmıyaoağından bahsediyor. Bu mad
denin esasına geçtiğimiz zaman da; «Asgari üc
ret tarifesinde yazılı asgari miktarın yarısını 
geçmemek üzere takdiren hükmolunur» diyor. 
Raporla madde arasında bir fark olduğu, bir 
çelişme olduğu aşikârdır. Birincisi bu. 

Belediye ve özel idarede çalışan avukatla
rımız da vekâlete ücretini kendileri almadı
ğı halde ve Türkiye'deki gerek Devlet sektörün
de ve gerekse iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
çalışan bütün avukatlara vekâlet ücreti ve
rildiği halde, belediyelerde ve özel idarelerde 
çalışan avukatlara kazanmış oldukları dâvalar 
karşısında kendilerine bir vekâlet ücreti öden
memektedir. Fiilî durum bu olunca, orman köy
lüsünü kalkındıracak bir durum mevcutsa ve 
elimizde emsal bir de kanun olduğuna göre, 
asgari ücret, ki, bunu her zaman barolar de
ğiştiriyor, eskiden 200 lira alman bir sulh hu
kuk mahkemesi dâvasına bakmak şimdi 400 
liraya çıkarılmıştır. Her iki - üç senede bir, bu 
vekâlet ücretleri miktarlarını artırdıklarına 
göre bunların da heran artması ihtimali bulu
nacaktır. Mademki belediye ve özel idare avu
katlarına vekâlet ücreti verilmemektedir. Bu 
orman suçlarından dolayı mahkûm olan köylü
lerimizin avukatlara vekâlet ücreti ödememe
si yerinde olacaktır. Çünkü emsali kanun var
dır, bir. ikincisi; fiziki fiilî duruma nazaran 
80 seneden beri, 100 seneden beri orman olmı-
yan yerler tesadüfen, ezbere, orman bölgesi
nin hudutları içine alınmış ve bu boş arazi için
de vatandaşlarımız bina yaptıkları halde, or
man idaresi eğer bu kanunun çıkışında sami
mî ise fiziki yönden orman olmıyan bu gibi 
yerlerde iskân edilmiş, 80 seneden beri oturan 
bu vatandaşlar aleyhine tahliye dâvası açmak 
süratiyle, onları mahkemelerde süründürme
leri, mahkûm ettirmeleri ve neticede vekâlet 
ücreti ve mahkeme masrafları gibi şeylere te
vessül etmese daha yerinde olacağı kanaatin
deyim. Ama, yangından ne kadar kâr, mal çı-
ı;;ırs' yerindedir. Kanunun geriye gitmemesi 
için müspet oy kulllanmakla beraber, temen

nim belediye ve özel idare avukatlarına nasıl 
vekâlet ücreti verilmiyorsa, bunlara da veril
mezse bunun orman köylüsüne hakiki ve sa
mimî bir hizmet olacağı kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demirel, buyurunuz. 

NURİ DEMİREL (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler, benden evvel söz al
mış bulunan Sayın Komisyon Başkanı Delive-
li arkadaşımız konunun Türk köylüsü ile olan 
ilgisini belirttiler. Kanun teklifinin sadece 
Türk köylüsü ile değil, orman idaresi ile de 
ilgili tarafları vardır. Ben bu hususu dikkatle
rinize sunmak arzusundayım. Orman suçu iş
lendiğinde, orman idaresi zabıt varakası ile 
durumu mahkemeye intikal ettiriyor, orman 
idaresi müdahil olarak giriyor dâvaya, dâva 
ceza ile neticeleniyor ve orman idaresine de 
bir tazminat hükmediliyor. Tazminat ile bir
likte orman avukatına ücreti vekâlet hükme-
dilmesi mecburidir. Tazminatlar ekseriya cü
zidir. 10 lira, 20 lira, 30 lira civarındadır. Bu
na mukabil 250 lira avukatlık ücreti hükme
dilir. Orman idaresi avukatları, devlet idare
sine bağlı olduğu için, çok defa mesuliyet en
dişesiyle hareket eder ve elde bulunan mah
keme ilâmını icraya intikal ettirmek mecbu
riyetinde kalır, icra masrafı, icra tebligatı za
ten köylü fakir olduğu için tazminatı ödiyecek 
durumda değildir. Buna mukabil 250 lira da 
avukatlık ücreti ödemek mecburiyetinde ka
lır, bunu ödemesine zaten imkân yoktur, malî 
durumu müsait değildir. Orman idaresi icraya 
intikal ettirdiği bu mahkeme ilâmını takiple 
mükelleftir, icıa memuruna harcirah ödemesi, 
vasıta temin etmesi ve bunun için de ayrıca 
masraf yapması gerekir. Bu sebeple haddiza
tında orman idaresinin 10 lira civarında olan 
tazminat alacağı icra masrafları ve icra ve
saiti ile birlikte büyük bir miktara yükselir ve 
bunun için de orman idaresi devamlı olarak 
masraf yapar. Bu ilâmları, icra takiplerini 
Orman idaresi Umum Müdürlüğünün muvafa
kati olmadan icra takibatından kaldırmak müm
kün olmaz ve bu konu sadece Türk köylüsü
ne değil, orman idaresine de yük teşkil eder. 
Bu itibarla kanun teklifinin kabulü hem Türk 
köylüsüne fayda sağlıyacak, hem de orman ida
resini bir yükten kurtaracaktır. Teklifin olum-
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,1u neticelendirilmesini arz eder, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu — 
Sayın, Başkan, muhterem arkadaşlarım; kanu
nun lehinde olan hususları arkadaşlarım te-
ferratiyle belirttiler. Bu kanunun tatbikatın
dan orman mıntakalarının hepsinin aynı ma
hiyette şikâyet ettiklerini müşahade ediyoruz. 
Bu kanun Kastamonu Milletvekili arkadaşla
rım tarafından teklif edilmiş bir kanun teklifi
dir. Şu hususları belirtmek üzere bilhassa hu
zurunuza çıktım. Arkadaşlar, orman köylüsü 
aleyhine hükmedilen tazminat ve para cezası 
ormanın tahribatını hızlandırmakta dıır. Orman 
köylüsü, çalışma imkânı olmıyan geniş iş sa
hası bulamayan, orman köylüsü nereden pa
ra temin edecektir? Mutlak ve muhakkak or
manın kıyısından köşesinden bu parayı te
min edecektir. Şimdi belki bu vehleten, efen
dim, vekâlet ücreti alınmıyor, gibi bir halden 
dolayı bâzı fikirler akla gelebilir. Fakat orman 
köylüsünden para istendiği zaman bu para
nın ormandan çıkacağını bilerek, kalkmasının, 
ormanın korunmasına yardımcı olacağını ka
bul etmek lâzmdır. Yeni bir orman Kanunu 
hazırlanmaktadır. Bu orman Kanununda müm
kün olduğu kadar para cezasından tevakki et
menin ormanı korumaya yardımcı olarak bir 
tedbir olacağına inanılmasını rica ederim. 
Para mutlak tahribata sebebolmakta orman
dan çıktığı için, ormanın tahribatını hızlandır
maktadır. Bu vekâlet ücretinin hâkimin tak
dirine göre, suçun mahiyetine göre, suçun ma
hiyetine, orman avukatının sepkat eden emeği
nin miktar ve mahiyetine göre hükmolunma-
sı adalete uygun olacaktır. Bütün arkadaş
ların da aynı fikirde birleştiklerini memnu
niyetle müşahede ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 8 sayın üye ko
nuşmuş ve biı kifayet takriri gelmiştir. Fa
kat sırada bir sayın üye kalmıştır. Söz veri
yorum. Buyurun Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 
kıymetli senatörler; önümüze getirilen bu kü
çük kanun teklifi tarafımızdan da müspet oy
la karşılanacaktır. Ancak biraz evvel konu

şan arkadaşlarımızın da beyan ettiği gibi, bu 
gibi palyatif tedbirlerle orman köylüsünün sı
kıntılarını halletmek mümkün, değildir. Dün
yanın yaratılışından bu yana ağaç genleri ara
sında devamlı bir mücadele vardır. Bunlardan 
jenerasyon gücü fazla olan ağaçlar diğerleri
ni daima silip süpürmüşlerdir. Ancak insan
lar medenileştikten sonra insanların yardım 
ettiği genlerin de diğer türleri ezikleştirdiği-
ni görüyoruz. Şu Ankara'ya girişte küçük bir 
misal var. Bir Atatürk Ormanı var. Atatürk 
Ormam. yetişmektedir. Bu insanların yardım 
ettiği tipte bir ağaç türünün hiçbir şeye ya-
ramıyan bölgelerde orman haline geldiğini 
gösterir. Bu, hektarlarca arazide belki bir avuç 
buğday veya arpa kaldırmak mümkün olma
dığı halde insan gücü bu ağaç genine yar
dım edince bir orman meydana geliyor. Bu
nun aksine Türkiye'nin muhtelif yerlerinde, 
ezcümle İçel'de halkın yar dimiyle meyvalı or
man türleri, gelişmektedir. Meyvalı ağacı da 
bir orman türü olarak kabul edersek, Güney 
bölgesinde ve Anadolu'nun geçiminde nâçiz bir 
çok bölgelerinde de insanların yardım ettiği 
taraf meyvalı ağaç türleri olmaktadır. Eğer 
ormanın tarifinden maksat bir bölgenin ağaç
lar örülmesi ise meyvasız ağaç yerine mey-
vah ağacı tercih etmeye mecburuz. Bugün du
rum odur ki bilhassa Güney'de arazinin kıy
metli olduğu, dar olduğu, nüfusun çok oldu
ğu, bölgelerde insanlar meyvalı ağaç türü
ne yardım etmek mecburiyetindedirler. Çünkü 
kendilerine en kısa zamanda destek olan mey
valı ağaçlar ve sebzelerdir. Fakat ne yazık ki 
I: i: "akım mevzuata boğularak halkımızın bu 
geçim sıkıntısı dolayısiyle meyva ağaçlarını 
yetiştirmiş olmasına rağmen hâlâ onları söküp 
yerine kızıl çam dikmek mecburiyetinde oldu
ğumuzu zannediyoruz. Bugün Güney'de iki ve
ya üç dönümden bir aile geçinirken ve bu iki 
- üç dönüm yerde vaktiyle meydana gelmiş 
olan ormanlar, ki hesabı yapılmıştır, dönüm
den senede 180 kuruş gibi cüzi bir kâr sağla
maktadır, buna Devletin yaptığı orman teşki
lâtına akıttığı milyarlarca masraf dâhil de
ğildir. Halbuki bir dönümden binlerce lira ge
tiren köylü oradan kovularak yerine kızıl 
çam, odunluk, meşelik, makilik gibi yerlerin 
inkişafı için Devlet masraf etmektedir. Bir rea
litedir, nasıl ki gecekondulara mâni olamıyor-
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sak, biz ne kadar yasak, dersek diyelim, ge
cekondular bir realite olarak kendisini kabul 
ettirmiş ise ve zaman geliyor, tapu veriyoruz, 
elektrik veriyoruz, su vermeye çalışıyorsak, 
orman içindeki köylülerin de orman denen ma
kilikleri sökerek yerleşmesi ve kendilerine bir 
geçim sağlaması bir realitedir. Bunu kabul et
mek zorundayız. Yalnız burada Devletin bü
yük bir kaybı olmaktadır. Bir köy grupu or
man denen bir bölge içine girdiği zaman orada 
kendisini mahkemede az cezaya çarptırmak ve
ya hapis müddetini kısaltmak için mevcut or
manı tahribetmek değil, yok etmek zorunda
dır. Yokettiği zaman da o ağaçlıktan ne ken
disi faydalanıyor, ne de Devlet. O halde biz bu 
realiteyi kabul edelim. Evvelâ ormanı tarif 
edelim, ondan sonra da ormanların yer değiş
tirmek mecburiyetinde olduğunu kabul ede
lim. Ormanların yerini değiştirirken de bir 
insan olarak bâzı bölgelerde meyvalı ağaç ta
rafına yardım edelim, bâzı bölgelerde de mey-
vasız ağaç tarafına yardım edelim. Nitekim 
Ankara'nın dibindeki Atatürk Ormanında gör
düğümüz şekilde Türkiye'nin birçok yerlerin
de hiçbir kültür değeri olmıyan arazilerde 
mükemmel orman yetişmektedir. Böyle yerler
de ormanı teşvik etmek, yaşatmak vazifemiz
dir. Ama toprak reformu yapılmamış, halkın 
elinde bir karış toprağı yok, geçim sıkıntısı 
içerisinde şehre geldiği zaman gecekondu ya
pacak gücü de olmıyan insanların açtığı iki dö
nüm yere de Devlet olarak göz dikmemeliyiz. 
Ne acıdır ki.. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen Orman Kanunu 
üzerinde görüşmüyoruz, rica ederim efendim. 

LÛTFi BtLGEN (Devamla) — Evet efen
dim bununla ilgili. Şimdi burada köylülere 
çektirilen cezaların hafifletilmesi meselesi ge
liyor önümüze. Biz bunu kaldırmak durumun
dayız istersek. Böyle hafifletici tedbirler de
ğil de işi kökten halledelim, yeniden bir ara
ya gelelim, Senato olarak hep beraber düşü
nelim, topyekûn halli gereken bir meseleyi ye
niden Meclise getirelim. Böyle bir durumda, 
şimdi biz bu kanuna müspet oy vereceğiz. Niha
yet köylüyü esaslı cezalı olmaktan kurtarmı
yoruz, yalnız attığımız tokatın yansını geri alı
yoruz; mesele bundan ibarettir. Halbuki biz 
Türkiye çapında orman mevzuunu ele alırsak 

ve insanların orman için değil de ormanların 
inasn için olduğunu hesaba katarsak, insanla
rın devlet için değil de, devletin insan için ol
duğunu da hesaba katarsak bir çıkar yol bula
biliriz. Biz bugünkü zihniyetimizle, kabahat ki
min olursa olsun, şu andaki reailte odur ki, bir 
orman kütüğü insandan kıymetli tutulmuştur 
ve tutulmaktadır. Halbuki diyoruz ki, insan 
bir orman kütüğünden kıymetli tutulsun ve o 
insan kendi kullanacağı ormanın en âlâsını mut
lak surette yetiştirecektir. Bunun Türkiye'de 
pek çok misallerini görüyoruz ve biz ormanı 
devlete değil ormam köylüye bekletebilirsek, 
nitekim misalleri vardır, Türkiye'de zamanını
zı almamak için söylemiyorum, orman çok da
ha mükemmel yetişir ve Türkiye'de işsiz kalan 
birçok insanların da yabancı memleketlere işçi 
olarak gitmesi böylece önlenmiş olur. Benim 
üzerinde durmak istediğim nokta budur. Bunu 
bu kısa zamanda tatile gireceğimiz şu günün 
birkaç saatinde halletmemiz mümkün değildir. 
Bu maddeye müspet oy vereceğim. Ama mese
lenin bununla halledilmiyeceğini parti farkı gö
zetmeksizin hepimizin, ormanlı - ormansız böl
ge gözetmeksizin hepimiz birlikte, beraberce 
bu meseleye bir çıkar yol bulmak mecburiye
tinde olduğumuzu hatırlatır, hürmetlerimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — 6831 sayılı Orman Kanununa 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin tümü üzerindeki müzakereler 'bitmiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiıtir. 

ivedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi 

Madde 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Ek Madde 1. — Bu kanunun kapsamına 
giren suçlardan dolayı açılmış olup, orman ida
resince müdahil sıfatı ile ve avukat marifetiyle 
takibedilen ceza dâvalarında idare lehine tak
dir edilecek maktu vekâlet ücreti, dâvanın ma
hiyeti ve avukatın sebk eden mesaisi nazara 
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alınmak suretiyle avukatlık asgari ücret tari
fesinde yazılı asgari miktarının yarısını geçme
mek üzere takdiren hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı? Sayın Agun, buyurun efen
dim. 

O. MEGDİ AGUN (Rize) — Bu meselenin 
meri Avukatlık Kanununun 130 ncu maddesi 
gereğince istediğimiz şekilde elde edilmesi 
mümkündür. Fakat muhterem arkadaşlarımız 
buna iltifat buyurmadılar. Şimdi şu metne ge
lelim. Bu metinle istediğimizi elde etmemiz 
mümkün değildir. Şimdi burada diyor M, tari
fenin yarısı. Tarife nedir? Tarife Anayasa de
ğildir. Tarife değişir. Yani kanun tekniği ba
kımından arz ettim. Tarife 500 liraya çıkarsa 
yine olur 250 lira. Şu halde yine bu sağlam 
bir tasarruf değil, yaptığımız. En doğrusu, 
Adalet Baaknmı davet edip, Adalet Bakanın
dan bu tarifenin asgari ücretinin şu meblâğda 
tâyin ve tesbit edilmesini istemektir. Bu doğru
dan doğruya Adalet Bakanının elindedir. Çün
kü 130 ncu madde tasdik eder. Eğer Baro 
meclislerinden, yüksek bir ücret, yüksek bir 
tarife gelmişse bunu tadil eder, tadilini geriye 
çevirmez. Doğrudan doğruya hem tadil eder, 
hem de icra eder. Bu suretle netice alınır. Şim
di bu halde kanunlarımız buna müsaittir, bir 
dahi ele aldık, çok güzel ama bu metin de yine 
maksadımıza bizi ulaştırmaktan uzaktır, kana
atindeyim. En doğrusu, teklifim şudur; Sayın 
Adalet Bakanını davet edip istediğimiz şudur, 
şu tarifede, şu dâvada maktu üclreti vekâleti 
beş lira, veyahut 10 lira olarak tâyin ve tesbit 
etmemiz ve dondurmamızdan ibarettir, dileği
miz budur demektir. Her halde Adalet Bakanı 
da bunun haricinde bir tasarrufa girişemez. 
Bu itibarla bunun için tekrar huzurunuzu işgal 
ettim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde verilmiş 
bir takrir var okutuyorum. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim siz de konu
şun. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş
kanım, muhterem arkadaşlar, değerli arkadaşı
mın fikirleri gayet güzeldir. Bir yanlışlığa 
meydan verilmemesini yüce heyetinizden ben 

de istirham ediyorum. Burada pek kıymetli 
arkadaşlarım vardır, hepsi avukatlık yapmış, hâ
kimlik yapmış değerli insanlardır. Maktu ücre
ti vekâlet tesbit durumuna göre ayrıca avuka
tın mesaisine göre verilen ücreti vekâlet var
dır ki Adliye Vekâleti bunu her üç senede bir 
değiştirmektedir, bu 130 ncu maddeye göre. 
Sizler hepiniz orman memleketlerinin çocukalrı-
smız, ormanın ne olduğunu çok iyi takdir eder
siniz. Bilhassa orman içinde bulunan köylerin 
ne kadar güç durumda olduğunu takdir edersi
niz. Bir düşük ağacı getirirse ceza verecek, bir 
büyük ağacı keserse cezayı verecek; hiç gözü
nün yaşma bakmadan hâkim maddeyi tatbik 
edecek. Nisbi ücreti vekâleti verecek. Nisbi ücre
ti vekâleti verdikten sonra avukatlık ücret tari
fesine göre, avukatlık ücreti tarifesinin icabet-
tirdiği vekâlet ücretini de verecek. Muhterem 
arkadaşlar bu bir kanun mezzuudur. Bunlar, 
hâkimi bağlıyacak maddelerdir, takdir hakkı fi
lân yoktur. Ben takdir ettim, şu kadar ücreti 
vekâlet vereceksin diyemez hâkim. Tarifeye ba
kar, 500 lira mı, ne buyurdunuz şu kanunu çı
karırken yarısını diyor. Binaenaleyh 250 lirayı 
da verecek. Ayrıca da nispî usule göre, tazmina
tın miktarına göre, nispî ücreti vekâleti vere
cek. Bunların her ikisi de ayrı ayrıdır ve kanun
ların âmir hükümleridir. Muhterem arkadaşımın 
bu fikri gayet yerindedir, gayet güzeldir. Ada
let arıyoruz, adalet kaidelerine hürmet ediyo
ruz, Yüce Senatomuz ve sayın arkadaşlarım bu 
kanunu, dikkat ediyorum, gayet güzel bir şekil
de çıkarmak istiyorlar, Ben de istirham ediyo
rum, değerli arkadaşımın fikirlerine aynen işti
rak ediyorum, lütfedin Yüce Senatonuzun her 
günkü titizliği ile bu kanunu çıkaralım, ama şu 
maktu ücreti vekâleti tamamen kaldıralım. Bil
mem buna komisyondaki arkadaşım ve Hükü
met ne diyecektir? Bendeniz arkadaşımın fikir
lerine uyarak maktu kısmı değil, tarife gere
ğince verilecek ücreti vekâletin tamamen kal
dırılması lehindeyim. Çünkü ormanın içindeki 
köylü, beş kuruşu bulamıyacak vaziyettedir. 

Arkadaşlar orman köylerinde, orman mmta-
kasmda hâkimlik yapmış bir arkadaşınız olarak 
Yüce Heyetinize hitabediyorum. Onları yakinen 
tanırım, bir kuruşa muhtaç insanlardır. Orman 
idaresi bunu çok iyi bilir. Hattâ nice nice hâ
diseler geçmiştir ve o hâdiselerde de muhterem 
müdür beyi bir gün rahatsız edip görüşeceğim, 
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orman muhafaza memurları da bu köylülerin ba
şında büyük bir belâdır. Lütfedin, gelin orman 
idaresi müdahil olarak bir ceza dâvasına iştirak 
ettiği zaman tazminattan dolayı verilecek ücreti 
vekâleti tamamen alsın, buna bir şey demiyo
rum, 3 - 5 kuruş hâkimin takdir hakkına taallûk 
ediyor. Ama maktu ücreti vekâlete geldiniz mi 
arkadaşlar, köylüye 150 lira da deseniz, 125 lira 
da deseniz, 100 lira da deseniz, 50 lira da dese
niz bunu bugünkü duruma göre verecek durum
da değildir arkadaşlar. Köylüyü iyi tanımanızı 
çok rica ediyorum. Hepiniz benden iyi tanırsınız, 
ama şu dâvada daha iyi tanımanızı istirham edi
yorum. Orman köyleri ıstırabın içindedir, ıstı
rabın içinde gömülüdür, öküzünün, kağnısının 
bir zilvesini bulamamaktadır bugün. Onun için 
ormana gidip bir zilve kesmektedir. Bundan do
layı da 250 lira ücreti vekâlet verdiniz mi gözü 
cam gibi açılacaktır, ağlamaya başlıyacaktır. 
Ben bunu kendi gözlerimle gördüm, vicdanım 
sızladı. Bunu lütfedin, bu tarifeye göre ücreti 
vekâleti tamamen kaldıralım. Sizin şerefinize bu 
yakışır muhterem arkadaşlarım. Komisyondan 
ve Hükümetten rica ediyorum, lütfedip bunu 
geri alsınlar, düşünsünler, taşınsınlar orman 
içindeki köylerimizin ıstıraplı durumlarını na
zara alsınlar. Nasıl olsa muhterem arkadaşımız, 
yani orman dâvasını takibeden kıymetli avukat 
arkadaşımız bu Devletin memurudur. Devlet 
memuru alarak ücretini alıyor, aylığını alıyor. 
Buradan aldığı fazla bir şeydir. Memur olarak 
nasıl olsa oradan bir maaş alıyor. Nasıl olsa me
mur olarak dâvayı takibedecektir. Bu dâvadan 
dolayı da bir ücreti vekâlet verilecektir. Fazla
dandır bu arkadaşlar. Onun için yarısı dahi 
verilse çoktur. Eğer mutlaka verilmesini istiyor
sanız bir ceza dâvasında 25 - 50 lira diye bir 
miktara bağlamanızı çok rica ediyorum. Hepini
zi en derin hürmetlerimle selâmlıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 

tSA HİSAN BİNGÖL '(Muş) _ Sayın Başkan, 
değerli senatörler, şükranla karşılanan bir konu, 
orman köylüsünü hepimiz ittifakla müdafaa et
mek istiyoruz. Kendisinin fazlaca mahkûm ve 
mutazarrır edilmesini istemiyoruz. Ancak bura
da kanun metni yani dikkatle okunulmadığı ve
ya vakıanın pek derinliğine inilmediğinden bi
linmiyor. Ben bu konuyu dikkatinize arz etmek 
İstiyorum ve maddeyi müsaadenizle okuyorum. 

«Bu kanunun kapsamına giren suçlardan (yani 
6835 sayılı Orman Kanununun kapsamına giren 
suçlardan) dolayı açılmış olup, orman idaresin
ce müdahil sıfatiyle (orman idaresi bu dâvaya 
müdahale edecek) ve avukat marifetiyle takibe-
dilen ceza dâvalarında...» Şimdi orman idaresi 
müdahale edecek ve avukat da bu dâvaya mü
dahale edecek ve ceza dâvası olacak. Sayın se
natörler; umumiyetle orman idareleri kazalarda 
her zaman avukatlar marifetiyle ceza dâvalarına 
müdahale edememektedirler. Burada kendi teş
kilâtı ile, mesul yetkili işletme müdürlerinin 
yetkilerini kullanarak temsil ettirdikleri bu şa
hıslarla bu ceza dâvalarına müdahale etmekte
dirler. Bunlar en ufak bir ücreti vekâlet alamaz
lar. Çünkü kanuni yetkileri değildir. Bunlara 
bir vekâlet ücreti ödenmemektedir aynı dâvadan 
dolayı. Fakat hasbel tesadüf burada bir avukat 
ile bu dâvaya müdahale etmiş ise, Avukatlık 
Kanunu hükümleri caridir ve bu avukat ücreti 
vekâleti alacaktır. 

Şimdi, bir vakıa var, bir dâvaya avukatla 
müdahale edememişse ücreti vekâlet takdir edil-
miyecektir. Zaten mahkemede böyle bir takdir 
kullanmıyacaktır. Çünkü avukat değildir mü
dahale eden, Grman idaresinin temsilcisidir, yet
kili memurdur. Fakat avukat olmadığı için ken
disine ücreti vekâlet verilmemektedir; denildi
ği takdirde her zaman ceza dâvaları büyük ye
kûn tutmamaktadır. Hukuk dâvası yoktur bu
rada. Hukuk dâvasında avukatın dâvaya gir
mesi mahkemeyi tenviri ve orman idaresinin le
hine neticeler alabilmesi iktiza etmektedir. Ka
nunun burada ceza dâvası avukatla müdahale 
edilen dâvalar için kullanılmaktadır. Bu tipte
ki ceza dâvaları çeşitli hatiplerin ifade ettikleri 
gibi daima küçük bedellerle, küçük tazminatlar
la cezalandırılmaktadır. 20 lira, 25 lira, 30 lira, 
50 lira gibi bir tazminatla mahkûm edilmiş bir 
fakir orman köylüsü asgari ücret tarifesi gere
ğince 250 lira tazminat verecek, ücreti vekâlet 
verecek. Bunu ödiyemeyince yüzde 5 gecikme 
zammı, yüzde beş takip ücreti ve saire ile işle
miş olduğu suçun cezası Ceza Kanununda 30 lira 
iken 500, 400, 300 lira gibi bir ücreti bir tazmi
nat cezası ödemesi ile mükellef tutmaktasınız. 
Burada hâkim takdir hakkını kullanmaktadır. 
Kanun güzel gelmiştir. Hepsini kaldırma imkâ
nı yoktur. O zaman bu hukukî hakkı elinden 
alınmak gibi bir neticeye varabilir, Kanun doğ-
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rudur, uygundur, yüksek ilginizi ve lehinde oy 
kullanmanızı istirham ederim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı 
Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; bir, iki noktayı huzu
runuzda vuzuha kavuşturabilirsem, zannederim 
vazifemi yapmış olacağım. Bunlardan birisi Sa
yın Agun'un Avukatlık Kanununun 128 ve 134 
ncü maddeleri arasında ücreti vekâletle ilgili 
hükümlerine atfen yapmış olduğu ve ileri sür
müş olduğu iddialardır. 

Muhterem arkadaşım, burada bâzı hukukî 
gerçekleri ifade ettiler. Ancak bu gerçeklerin 
içerisinde bir durum daha vardır ki, zannediyo
rum, o gözlerinden kaçtı. Arkadaşımızın ileri 
sürdüğü hukukî durum şu : Bunlar, barolar va-
sıtasiyle tesbit edilen tarifelerin muayyen kanal
dan geçtikten sonra Adliye Bakanının tasdiki 
ile tarifelerin yürürlüğe girdiği keyfiyeti. Bu 
doğru. Ancak yine aynı maddeler içerisinde bu 
tarifelerin 4 senede bir değiştirilebileceği hük
mü de var. Yani 4 sene dolmadan tarifeleri de
ğiştirmek mümkün değildir. Son tarife ise 1966 
yılında yürürlüğe girmiştir. Bunu beklediğimiz 
takdirde 1970 yılma kadar beklememiz icabet-
tiği aşikâr. 

Diğer sayın arkadaşım Halil Bey de bu mah
dut tarifeyi olduğu gibi kaldıralım tavsiye ve 
telkininde bulundular. Takdir edersiniz ki, Avu
katlık Kanununu ücret statüsü ile ilgili husus
larda iki türlü sistem vardır. Birisi maktu, bi
risi de nispî tarife sistemidir ve bugün tatbikat
ta her ikisi de işlemektedir. Avukatlık Kanunu
na muvazi bir hüküm getirmek için zannediyo
rum, arkadaşımın da maktu tarifenin kaldırıl
masına pek taraftar olmıyacağına kaaniim. An
cak, maktu tarife üzerinde vatandaşın kudreti 
nisbetinde ve hakka uygun bir tatbikatın lüzu
muna kaanidirler. Zannediyorum ki, jestleriyle 
bunu da tasvip buyuruyorlar. Şu halde aramız
da bir ihtilâf yoktur. Bu sebeple bu noktada 
teklifin hükmünü tetkik etmekte fayda mütalâa 
ediyorum. Durum şu: Şikâyet konusu maktu 
ücreti vekâlet malumualiniz. Bunun için teklif 
diyor ki, maktu vekâlet ücreti dâvanın mahiye

ti ve avukatın sebk eden mesaisi nazara alın
mak suretiyle, Avukatlık asgari ücret tarifesin
de yazılı asgari miktarının yansını geçmemek 
üzere hâkim tarafından takdir edilir.» demek 
ki, şu tadil teklifi kanunlaştığı takdirde maktu 
tarife olarak bundan böyle köyde yaşıyan va
tandaşlarımıza 6831 sayılı Kanunu ihlâlden do
layı verilebilecek cezalar munzam ücreti vekâ
lete maktu tarife yerine 250 lira değil, bunun ya
nsını geçmemek üzere hâkimin takdir edeceği 
bir ücreti vekâlet mevzuubahsolacaktır. Bu ka
nunlaştığı takdirde âzami had tesbit edilmiştir. 
Kanunda, asgari haddin tâyini hâkimin takdi
rine bırakılmıştır. Bu izahatım, zannediyorum 
ki, sayın senatörleri lâzımgelen vuzuha kavuş
turmuştur. Saygılanmı sunanm. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım;, 6831 sayılı 
Orman Kanununa muhalefetten dolayı açıl
mış bulunan ceza dâvasına idare müdahil ola
cak ve dâvayı da avukat marifeti ile takibet-
tirecek. Bundan dolayı da avukat lehine bir 
maktu ücret tarifesine göre para verilecek. 
İkincisi de; nispî olarak, ücret tarifesine göre 
verilecek. 

Şimdi bunun acılarını hakikaten ormanlar
da bulunan, o yerlerde iskân edilmiş vatandaş-
lanmız çok çekmektedir. Bir dâvadan iki defa 
ücreti vekâlet alınmış olması pek adalete uy
gun olmadığı kanısındayım, şu sebeple: Bana 
kalırsa komisyon bu kanun tasarısını geri al
sın, üzerinde enine boyuna, hakikaten biraz 
daha düşünsün, yeniden bir teklifle huzurunuza 
gelirse faydalı olur kanaatindeyim. Sebebi de, 
istiyoruz ki orman içindeki köylülerin, nasıl 
bulunduklarının izahına lüzum görmüyorum, 
malî kudretleri hakkında hepimizin bilgisi var
dır. Orman bölgesinde bulunan vatandaşların 
da orman dâvasından çekmiş bulunduğu İstı
rabın, ücreti vekâlet yüzünden mallarının nasıl 
satıldığını, haczolunduğunun şahidiyiz, hâkim 
olarak şahidiyiz, avukat olarak şahidiyiz. Şu 
halde bilmiyorum, ama ben komisyondan ve 
Hükümetten şunu sormak istiyorum; bu kanu
nu getirmeye neden lüzum hissettiniz? Mevcut 
mevzuat kifayet etmiyor mu idi? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak) — Tekliftir bu Sayın 
Yeşilyurt, tasan değildir. 
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İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Teklif-
se Hükümet olarak iştirak ediyorlar demek. 
Benim hukukî kanaatime, görüşüme göre bu 
iki ücretin bir defada alınmış olmasında birta
kım adaletsizlik vardır. Bunu ya maktu ücret 
olarak hakikaten sulh dâvalarında 250 liradır 
ücret tarifesine göre. Ücret tarifesinin nasıl 
hasırlandığı bellidir. Adliye Vekâletinde hazır
lanır, baroların muvafakati alınır. Vekâlet bu 
tarifeyi gönderir ve buna göre tatbik edilir. 
Merkezlerde ayrı tatbik edilir, il merkezlerinde 
ayrı, kazalarda ayrı tatbik edilir, bu başka. 
Ama bu arada benim ormandaki bir vatanda
şımdan bir maktu ücret tarifesi bir de nispî üc
ret tarifesine göre avukatlık ücreti alınmasını 
şahsan benimsemiyorum. Bu hususun tekrar 
muhterem komisyon üyesi arkadaşımız tarafın
dan geri alınarak temmül edilmesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Saym De-
liveli. 

ÖEÇİOİ KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA 
DELİVELİ (Hatay) — Aziz arkadaşlarım, ha
dis 3 şu: Şimdi ücreti vekâlet Avukatlık Kanu
nunun muayyen hükümleri içinde barolara ve
rilmiş bir haktır. Barolar toplanır bir tarife 
tesbit eder, bu tarifeyi vekâlete gönderir, Ve
kâlet haysiyet divanının mütalâasını alır, tas
dik eder. İşin esasında dahi pek müdahale hak
kı yoktur. Vâkidirki ücreti vekâletin miktar 
ve bünyesine vâki bir itiraz Devlet Şûrasında 
dâva mevzuu olabilsin. Binaenaleyh, buradaki 
maktu ücretin ortadan kaldırılması için bu tek
lif kâfi değildir. Avukatlık Kanununda bir 
tadil lâzımdır. Bize bir teklif gelmiştir, bu tek
lifin içinde eşitliğe, müsavata, imkân nisbetin-
de köylüyü, bulduğumuz bu teklif içinde en as
gari şekilde zarardide edelim, zararsız hale 
getirelim diye kabulden başka çare yok. Lüt
fedin, muhterem heyetiniz kabul ederse • Avu
katlık. Kanunu tadil edilir,. Bu nereye gider? 
Bugün Avukatlık Kanununa göre 4 senede bir 
tarifeler tesbit edilir. Bugün tatbik edilen ta
rife 1966 da kabul edilmiştir ve bunu 1970 yı
lına kadar değiştirmezsiniz. Bu tarifeler değiş
mez, müktesep haktır. Bugünkü çıkardığımız 
kanunla bu tarifeyi değiştirmezsiniz. 1970 e 
kadar mağduriyetlerini devam ettirmektense 
şu kanunları kurtaralım. 

Arkadaşlarım diyor ki, maktu ücret neden 
250 liraya kadar... Bu metin içinde hizmet esas 
alınmıştır. Dâvanın mahiyeti esas alınmıştır. 
Eğer bir dâva bir yerde hayvan sırtında odun 
tutulur, Orman Kanununa muhalefetten dâva 
açılırsa ve idare dilekçe verirse ve oradaki or
man idaresi avukatının hizmeti dilekçe vermek
ten ibaret olursa eminim hiçbir hâkim 10 lira 
olan bir tazminata yüz lira hüküm etmez. Bu
nun da bir esası vardır, bir nisbeti vardır. 
Hak ve nasafet kaideleri orada da hâkim olur. 
Hattâ mahkeme dahi buna hükmetse yarın 
Temyiz Mahkemesinde takarrür eden içtihatla 
halledilmiş olur. Binaenaleyh, bugün mevcu-
dolan şu yarayı kapatalım, bundan sonra 1970 
senesinden sonra değişiklik yapabiliriz. Mâru
zâtım budur, Kanunun kabulü lehinde oy kul
lanmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpakhoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, bu metin gayet yerinde ve doğru 
bir metin. Eğer, ben yanlış anlamıyorsam, Sa
yın Yeşilyurt'un izah ettiği şekilde iki ayrı üc
reti vekâleti kapsamamaktadır madde. Maktu 
tabiriyle geçen ücreti vekâletin virgülden son
ra gelen kısmı cümlede maktu ücretten ne an
laşıldığı, bunun nasıl tesbit ve tâyin edileceği
nin izahı mahiyetindedir. Sayın Yeşilyurt iki 
tane ücreti vekâleti maddenin kapsadığını, bu
nun gayriâdil olduğunu, birinin maktu, diğeri
nin de nispî ücreti vekâlet olduğunu izah etti
ler. 

Maddenin yazılışı, anlaşılışı buna imkân ver
memektedir. özür dilerim, Sayın komisyon baş
kanı tafsilen izah ettiler mi bilmiyorum. Yal
nız zannediyorum ki, komisyon da benim anla
dığım şekilde maddeyi anlasa gerek ve Hükü
meti temsilen Saym Bakan da, benim izahatı
mı dinlerken, evet Hükümet olarak böyle an
lıyoruz, bu mânada iştirak ediyoruz, yoksa ta
sarı değildir, bizim düşüncemiz bu mânada 
gibi tasdik işareti vermektedir. Ben maddeyi 
tekrar okuyorum. Arkadaşlarımın bir daha na
zarı dikkatini davet ediyorum. «Bu kanunun 
kapsamına giren suçlardan dolayı açılmış olup, 
Orman idaresince müdahil sıfatı ile ve avukat 
marifetiyle takibedilen ceza dâvalarında idare 
lehine takdir edilecek maktu vekâlet ücreti... 
(Orada bir virgül var.) Dâvanın mahiyeti ve 
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avukatın sebk eden mesaisi nazara alınmak 
suretiyle avukatlık asgari ücret tarifesinde ya
zılı asgari miktarının yansını geçmemek üze
re takdiren hükmolunur.» demektedir. 

Biliyorsunuz arkadaşlar, savcı kendisine ge
len evrakı bir iddianameyle mahkemeye yol
lar. Burada, orman idaresinin ve teşkilâtının 
hiçbir dahli yoktur. Hâkim sorar, müdahil ola
rak böyle bir dâva açıldı, iştirak ediyor musu
nuz. Eğer orman idaresi iştirak ederse avukat 
gelir, taJkibeder iştirak etmezse iştirak etmiyo
rum der. Veya cevap vermekten, iştirakten sar
fınazar eder ve dâva da böylece yürür. Haki
katen arkadaşlarımın izah ettiği gibi çok ke
re, affedersiniz, bir merkep yükü, veya iki hay
van yükü çalı çırpıdan ibaret şeyler bu dâ
vaların mevzuudur, % 80 - 90, ve şimdiye ka
dar tatbikatta da maktu ücreti vekâlet veril
mek suretiyle avukatlara, büyük ağır bir ikin
ci ceza mahiyeti taşımıştır tatbikat. Şöyle ki, 
yüzlerce lira, bir tek yük odun için köylüye 
sanki mevcut bir cezadan daha ağır bir ceza 
mahiyetinde bu parayı yıllardan beri ödemiştir 
ve şu teklif kanunlaşırsa büyük bir yara te
davi edilmektedir. Ücreti vekâletin bu şekil
de azaltılması ve bir taraftan da emeği sebke-
den avukatın mesaisi nazarı dikkate alınarak 
hâkim tarafından takdire de yer verilmiş ol
ması gayet mantıki ve hukukîdir. Ben fazla 
izahata girmiyorum. Yalnız bir yanlış anlamaya 
meydan vermemek için buradaki ücreti vekâ
letin iki olmayıp bir olduğu, bunun da hâki
min takdirine ve bu takdirin de mücerret, ben 
böyle takdir ediyorum değil, diğer ücreti ve
kâletin takdir edildiği gibi hâkimin avukatın 
mesaisini ve hizmetini nazarı itibara alarak 
takdir ettiği ve bunu da köylüyü incitmiyecek 
şekilde yarıya indirmek suretiyle hakikaten 
bu orman köylüsünün de ormanı koruduğumuz 
kadar bu hükümle korunabileceği hükmünü ih
tiva eden bu teklifin bu şekilde kanunlaş
masının ben de köylüye ve memlekete faydalı 
olacağı kanısındayım. Hürmetlerimi takdim 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Agun. 
OSMAN MECDÎ AĞUN (Rize) — Muhterem 

arkadaşlarım; hepimizin maksadı aynı, öyle an
laşılıyor. Fakat, bu tasarrufla bu maksatla elde 
edemeyiz. Bu hususta ayrılık var aramızda. Ev
velâ şunu arz edeyim. Bu madde ile mah

kemelerde hükmedilen ücreti vekâletler avukat
lar için değildir, müvekkil içindir. Nitekim bu
radaki maddede de diyor ki, idare lehine hük
medilir. İdare lehine takdir eder. Yani avu
kata değil avukatla idare arasında ayrıca mu
kavelename vardır. 

Avukat ücretini o mukaveleye göre alır. 
Şimdi idare dilerse, ben lehime ücreti vekâlet
ten feragat ettim, hâkim hükmetmesin, diye
bilir. Pekâlâ da muteber oîıır. Bn itibarla bir 
defa bu ciheti ayıralım. Bu bir avukat ücreti 
meselesi değildir. Şimdi biz bu neticeyi elde 
letmek için Adalet Bakanının salâhiyeti vardır 
demiştik, kanun gereğince. Bizim pek muhte
rem Komi'jVon Başkanımız bunu tereddüde boğ
dular, bu ciheti aydınlatmak isterim. Adalet 
Balkanının bu husustaki salâhiyeti katidir. 
Hattâ meri Avukatlık Kanununun Hükümet es
babı mueibesinde ve Adliye Encümeninin, 1938 
tarihlidir, Adliye Encümeninin mazbatasında 
aynen şöyle diyor: Barolar teklif eder, Adalet 
Bakanı kabul eder veya etmez. Bu kadar kati
dir ve bunda hiçbir tereddüt yoktur. Kanu
nun metnide, yazılışı da gayet açıktır; Şimdi 
yanımda yoktur, olsa okurdum ve kanun emre
dicidir. Adalet Bakanı tasdik eder, diyor. 
Baroların hiçbir salâhiyeti yoktur. Teklif eder 
yalnız. Aynı zamanda ilâve eder, tadillerini ya
par, tadillerini doğrudan doğruya icra eder, 
tekrar barolara iade etmez, resen yapar deği
şikliğini, der. O bakımdan Adalet Bakanının 
salâhiyeti katidir. 

Gelelim müktesep hak meselesine: Arka
daşlarımız bize müktesep haktan bahsettiler, 
Bir defa bu metin 1970 e kadar bu tarifelerin 
yürürlükte kalmasına mani değildir. Onu kal
dırabilmek için bu kanun teklifine ayrıca sa
rahaten bir madde ilâve etmek gerekirdi. Şu 
tarihten itibaren bu hükümler yürür, diye. 
Ayrıca ilâve etmemiz lâzım ama, bu da Anaya
saya aykırı olur, bu madde kaldırılırdı. Bu ol
maz. Böyle bir madde koyamayız ek madde ve 
fıkra da koyamaz. Buna gelince; müktesep hak
lar, çünkü meri Avukatlık Kanunu gereğince 
ve tarife gereğince doğmuş olduğundan bu 
kanunun bizim yaptığımız kanun bunları ihlâl 
etmiyeceği farzedilmiştir. Kanuni farzdır. Bu 
itibarla 1970 tarihine kadar bizim bu kanım 
teklifimiz kabul etsek bile 1970 tarihine kadar 
bu tarife mer'idir. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — öyle şey 
olmaz. 

OSMAN MECDi AGUN (Devamla) — Ne 
ise, bizim anlayışımız bu, Tabiî olabilir, ben 
kendi görüşümü arz ediyorum, o mesele başka. 
Arkadaşlarımın görüşüne de hürmet ederim. 

Bir de iki ücreti vekâlet var mıdır, yok 
müdür meselesi konuşuldu. Bu metinde iki 
ücreti vekâlet vardır. Bu ceza davasıdır. Bunda 
idare aynı zamanda şahsi haklarını talebeder, 
idare zarar görmüşse, zararının tazminini ta
lebeder. Bunun için de hükmedilen ücreti ve
kâlet nispîdir. Bir de ceza dâvasını takibi do-
layısiyle bir maktu ücreti vekâlet hükmolun-
rnaktadır. Bu itibarla bizim bu kanun teklifin
de ceza dâvası sebebiyle hükmolunacak vekâ
letine bu taallûk ediyor. Bu itibarla burada 
iki ücreti vekâlet veya bir ücreti vekâlet değil, 
işin mahiyeti budur. Buna ne iki, ne de bir de
mek lâzımdır. Hukuk dâvasından nispî ücreti 
vekâlet alıyor, ceza dâvasından maktu ücreti 
vekâlet alınmaktadır. Bizim buradaki maksa
dımız, ceza dâvalarında maktu olarak alman 
ücreti vekâletin tenzil edilmesindedir. Bunu 
hepimiz istiyoruz. Bu idare lehinedir. Binaena
leyh büsbütün kaldırlabilir. Bu kanun teklifi
ni şu şekilde tadil etmek de mümkündür. Ama 
en doğrusu bunun komisyona iade edilmesi, 
komisyonda tekrar müzakere edilmesi ve daha 
sağlam bir neticeye ulaşmasıdır. Bu bakımdan 
bir teklif de Başkanlığa sunmuş bulunuyorum. 
Kabulünü arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrirler var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Orman kanun teklifinin Komisyonda tekrar 

görüşülmek üzere geri verilmesini ve metnin 
Umumi Heyetin maksadına uygun surette tan
zim edilip getirilmesini arz ve talebederim. 

Rize 
Osman Meodi Agun 

Yüksek Başkanlığa 
6831 sayılı Orman Kanununa bir madde ek

lenmesine dair kanuna ek madde 1 in aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ek Madde 1. — Bu kanun kapsamına giren 
suçlardan dolayı açılmış olup Orman idaresince 
müdahil sıfatiyle ve avukat marifetiyle takibe-

dilen ceza dâvalarında idare lehine maktu üc
reti vekâlet takdir olunmaz. 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Takrirlerden aykırı olanı tek
rar okutup oylıyacağım. 

(Rize üyesi Osman Mecdi Agun'un öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

SAYIN BİLGEN TAKRİRLERİNİ İZAH 
SADEDİNDE SÖZ İSTİYORLAR — Lütfen 
kısa olarak buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Efendim bu mad
deden anlaşılıyor ki, Devlet orman avukatına 
verdiği maaşı köylünün sırtından çıkarmak is
temektedir. Biz bunun tümünün affını istiyo
ruz. Takririm bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutup, oyla-
rmza sunacağım. 

(içel Üyesi Lûtfi Bilgen'in önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu. Katılmıyor. Takririn dikkate 
alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyorum. Dik
kate alınmasını kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmemiştir. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun 'hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Teklif 
kanunlaşmıştır. 
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2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1967 Ocak, Şubat 1968 ve Mart, 
Nisan, Mayış 1968 aylarına ait hesaplan hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporları (5/26) (S. Sayısı : 1140) 
(D 

BAŞKAN — Raporları okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Lira K. 

3 217 058 31 Aralık 1967 başında banka
da mevcut para 

+ 2 507 022 68 Aralık 1967, Ocak, Şubat 
1968 aylarında Ziraat Ban
kasının aldığı para 

5 724 078 99 Toplam 
— 3 529 650 34 Aralık 1967, Ocak, Şubat 

1968 aylarında Ziraat Ban
kasının harcadığı para 

2 194 428 65 Mart 1968 başında bankada 
mevcut para 

T.B.M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1967, 
Ocak, Şubat 1968 aylarına ait hesapları incelen
di : 

Aralık 1967 de Ziraat Bankasındaki 
3 217 056,31 liralık mevcudu ile Aralık 1967 
Ocak, Şubat 1968 aylarında Hazineden 
2 507 022.68 lira alınarak bankadaki hesaba ya
tırılan meblâğın cem'an 5 724 078,99 lira ol
duğu mevcuttan sarf olunan 3 529 650,34 lira 
tenzil edildikten sonra Mart 1968 başında ban
kadaki kasa mevcudunun 2 194 428,65 liradan 
ibaret bulunduğunu Saymanlıktaki defterler ve 
sarf evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu 
görülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sözcü ve bu raporda 

Başkan Kâtip 
Denizli Samsun 

A. K. Turgut E. Işıklar 

(1) 1140 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır, 

Denetçi 
Kayseri Sivas 

H. Kalpaklıoğlu E. Öçten 
Muş Tabiî Üye 

Söz hakkım mahfuzdur K. Kaplan 
t. H. Bingöl 

BAŞKAN — İkinci raporu okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

2 194 428 65 Mart 1988 başında bankada 
mevcut para 

+ 2 672 086 90 Mart, Nisan, Mayıs 196S ay
larında Ziraat Bankasının 
aldığı para 

4 866 515 55 Toplam 
3 509 262 27 Mart, Nisan, Mayıs 1988 ay

larında Ziraat Bankasının 
harcadığı para 

I \ 
1 357 153 28 Haziran 1968 başında banka

da mevcut para 
T.B.M. Meclisi Saymanlığının Mert, Nisan, 

Mayıs 1968 aylarına ait hesapları incelendi : 
Mart 1968 de Ziraat Bankasındaki 

2 194 428,65 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, 
Mayıs 1968 aylarında Hazineden 2 672 086,90 
lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meb
lâğın cem'an 4 866 515,55 lira olduğu, mev
cuttan sarf olunan 3 509 632,27 lira tenzil edil
dikten sonra Haziran 1968 başında bankadaki 
kasa mevcudunun 1 357 153,28 liradan ibaret 
bulunduğunu, Saymanlıktaki defterler ve sarf 
evrakının kanun ve mevzuata uygun olduğu gö
rülmüştür. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sözcü ve bu raporda 

Başkan Kâtip Denetçi 
Denizli Samsun Kayseri 

A. K. Turgut E. Işıklar II. Kalpaklıoğlu 

Sivas Muş Tabiî Üye 
I R. Öçten Söz hakkım mahfuzdur A'. Kaplan 
• t. H. Bingöl 
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BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

3. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları 
ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2.7.1962 tarihli ve 58 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Mecli
since kabıd olunan met?ıi ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/520; Cumhuriyet Senatosu 1/905) (S. Sayısı : 
1143) (1) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon yerlerini 
alsınlar, lütfen. 

Raporu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 28.6.1968 tarihli 82 nci Bir

leşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı, ku
ruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilci
lerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar 
ve Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı müta
lâalarından sonra Komisyonumuz, Millet Meclisi 
metnini, bağlı cetvelleriyle birlikte aynen kabule 
karar vermiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Yozgat 

İsmail Yeşilyurt 
Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
Ragıp Üner 

Bolu Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Alâettin Yılmaztürk Zerin Tüzün 

(1) 1143 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadrr. 

Konya Uşak 
Mehmet Varışlı M. Faik Atayurt 

İmzada bulunamadı 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşülme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
Merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dâir 2.7.1962 tarihli ve 58 

sayılı Kanuna ek Kanun 

Madde 1. — 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvele ilişik (1) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelleri ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 2.7.1962 tarihli ve 58 sayılı Ka
nuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelleri ile birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
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4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlan ile esenlestirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 641 saydı Kanunun 4 nen maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Sosyed İsler ve Bibtçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/454; Cum
huriyet Senatosu 1/898) (S. Sayısı : 1142) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Şimdiye kadar 10 sayın üye söz istemişlerdir, 
daha istiyecekler de olabilir. Görüşmelerin 
10 dakika ile tahdidedilmesini Yüksek Heyetin 
kararma sunacağım. (C. H. P. sıralarından 
«Daha şimdiden buna lüzum görmiyelim.» ses
leri) 

Efendim, Heyeti Umumiye kabul eder, eder; 
etmek, etmez. Ben bu vazifemi yapayım. 

Görüşmelerin 10 ar dakika ile tahdidedilmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Atalay?.. Yok. 
Saym Hazer?.. Buyurunuz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım; Türkiye'de yıllarca tartışılan konular
dan birisi de sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi ve bâzı merkezlerde Full - Time tatbikatı, 
bâzı ©ağlık kurumlarında Full - Time tatbikatı 
idi. Bunların ikisinin de bir sosyal hedefi ve mak
sadı vardır. Maalesef bugünkü tatbikat bu geç
miş münakaşalara çok ıstırap iduyulan devirlerin 
ilkelerine rağmen bu iki konuda hedefine var
mamıştır. Varmamıştır değil, hedefinden uzak
laşmış, tersine dönmüş bir haldedir. Sosyali
zasyon işlemez bir halde, vatandaş Devlet eliyle, 
Devlet parası ile yapılan kurumlar etrafında 
ümitsiz dolaşıp durmaktadır. Doktor gitme
mekte, giden doktor da orada bir hizmet görme
den geri gelmektedir. Full - Time hepiniz ha

fi) 1142 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadı r. 

Urlarsınız, doktorun muayenehanesine gidip özel 
ücret ödemeden hastaneys yatmak imkânsızdır 
kanaati umumi hale gelmiştir. Bundan doktor
ların çoğu da şikâyetçiydi. Canım, bizi hiç ol
mazsa şu ithamdan kurtarmak için bir tedbir 
düşünelim denmişti ve Full - Time tatbikatı da 
büyük merkezlerde böylece bizim ülkemizde baş
lamıştı. Şimdi bir kanun tasarısıı geliyor, Full -
Time yeniden hastahanelerinin içinde doktorlar 
için yeni yeni kazanç kaynağı halinde işliyecek 
yani, evvelce muayenehanesinde hastasından 
alamadığını şimdi Devlet hastanesinde almak 
imkânını sağlıyacaktır, biz de buna burada evet 
diyeceğiz. Muhterem arkadaşlar, hâdisenin çok 
trajik izahı mümkün, ama ben bu tarafına gir
miyorum. Objektif olmak için bunu bu kadarla 
geçiştiriyorum. 

Şimdi meri olan bir 7244 sayılı Kanım var. 
Bu kanun maaşlara munzam olarak, alınacak 
munzam tahsisatları, primleri bir ölçüde don
durmuştur. Demiştir k i ; maaşa munzam olarak 
alınacak tazminat, prim tutarı maaşın % 60 m-
dan fazla olamaz. Bu hüküm bir esaslı prensip 
getirmiştir. Bu 7244 sayılı Kanun, yine uzun 
beklemelerden, uzun uğraşmalardan sonra yü
rürlüğe konmuş bir kanundur. Bundan sonra 
çıkan 641 sayılı Kanun, doktorlara tam mesai 
yapmak kaydiyle 2 500 liraya kadar tazminatı 
öngörmüş ve bunu istisna tutmuştur. Bu 2 500 
lirayı da alabilecektir. 641 sayılı Kanunda 
% 60 kaydını getirmiş. 

Şimdi bugünkü tatbikatta 1 nei derece maaş 
alan bir doktorun eline geçecek para yani, dok
torun alacağı paranın tutarı şudur arkadaşlar: 
2 500 lira tazminat, 2 700 lira maaş, 1 620 lira 
da prim; yekûnu 6 800 lira. Bu yeni sevk edi
len kanunla temin edilmek istenen şu; 1 620 li
rayı geçemiyecek olan primi hudutsuz hale ge
tirmek, bunun tavanını, plâfonunu kaldırmak. 
Yani bir doktor hastanede saat 16,00 dan sonra 
çalıştığı takdirde günde üç ameliyat yapabilir, 
4 ameliyat jrapabilir ve bunlar da para alına
cak büyük anıeliyet olursa, ırsoselâ beşbin, üç-
bin ne ise tatbikatı, bir doktor bir ay içinde 
sadece bu primlerden 10 bin lira alabilir, 15 bin 
lira da alabilir. Ne oluyor? Bir taraftan sosya
lizasyon tatbikatı yapacağız, doktor gidecek, 
yurdun mahrumiyet bölgelerinde çalışacak, bir 
taraftan bu tazminatları vermişiz. Hçbir meslek
te, hiçbir tatbikatta % 60 tan fazlayı kabul et-
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raemhİ3. Doktorlara bir teşvik olsun diye 2 500 
iircıy; da müstesna tutmuşuz. Bu da yetmiyor 
şimvi, kime yetmiyor? Bası mahdut doktorlara 
vobmivor. Büyük doktor kadrosunda çalışan 
fedakâr doktorların bundan istifadesi mümkün 
değildi,'. Ancak bir, iki şehirde toplanmış ve ora
da:: bir türlü başka yere tâyin edilmesi mümkün 
oîmıyası doktorlar alacaktır, bunları. Ve öyle 
bir hale gelecek ki, artık 10 - 15 bine varacak 
primlerle birlikte o yerler, bunların yerleri zap-
tedilmez birer kale haline gelecektir. O memur
lar, o doktorlar artık başka yere tâyin edilemi-
yecek. Buna ne Hükümet kuvveti, ne bilmem 
kimin gücü yet diyecektir. Yani âmme hizmeti 
norade kaldı, vatandaşın ıstırabı nerede kaldı, 
sosyal adalet fikri nerede kaldı, sınıflar arasın
daki ça-ısmayı önlemek için alınacak tedbirle
rin hedefi nerede kaldı. Bütün bunlarla bera
ber bir başka ney daha yapılıyor bu kanunda; 
bunlar verilecek, ama geçmişte de alamıyanlar 
varmış onlara da verilecek. Yani, 6242 sayılı 
Kanıınun tatbikatından beri »alamıyanlar var, 
onlara da verilsin. Verilmişler yanlıştır alınma
sın. Arkadaşlar, bu kanunun dizelediği bir baş
ka prensip daha var. Malûm bulunduğu üzere 
Sayıştay bir kaza organıdır. Yani malî kaza or
ganıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına 
vazife yapar, Sayıştay bu tediyeleri kabul etme
miş, bu hesaplan durdurmuş. Şimdi Sayıştaym 
kararların- da tesirsiz hale getirmek için bu ka
nunla yeni bir hüküm getirilmiştir. İşte arz et
tiğini bu hüviyeti ile böyle bir kanunu nasıl bu
raya getirmek cesaretini buluyorlar, kim bu ka
dar bu Meclisi hasır mühür halinde telâkki 
ediyor, bunu anlıyamıyorum. 

Samimî söylüyorum hiçbir şahsi şeyim yok
tu:'. Vicdanımla muhasebe yaptım yani, buna 
oy verebilmek için Türkiye'nin 1968 havası için
de değil, belki filân sultanın devrinde bir im
tiyazlı sııı-f yaratmak istiyenlere evet diyebile
cek insanlar belki LÖ3de bir kanuna evet diye
bilir. Ben onun için bu kanuna evet diyemiyo
rum ve muhterem arkadaşlarımın da evet deme
melerini, komisyondan bu kanunu alıp Mecli
sin zamanını böyle bir mesele ile heder etme
melerini istirham ediyorum, inşallah arkadaş
larım da bunu böyle telâkki ederler. Başka 
türlü bunun izah edileceğini zannetmiyorum. 
Başka izahat verilirse, mütemmim malûmat da 
verilse meselenin esası değişmiyecektir. Doktor-

I lara yeniden bir şey yapmak isteniyorsa, hiçol-
mazsa bu kaldırılan tavanın hevesinden vaz
geçilir, denir ki, fazla mesai yapıp çok ameli
yat yapan, hizmet gören doktorlar var, bunla
ra bir % 20 daha fazla verelim. Olabilir. 

Bu başka bir tehlike daha getiriyor arkadaş
lar. Artık bu doktorlar isteseler de istemeseler 
de mesai saatleri içinde iş yapmıyan ve mesai 
saati dışında hasta imkânı hazırlıyan bir sınıf 
halinde görülmeye yeniden bağlıyacaklardır. 
Yazıktır, doktorluk mesleki ve tababet kadro
sunda çalışan arkadaşlarımız da böyle bir zan 
altında tutmıyalım. Mesai saati dışında hizme
te koşanlara elbette bir prim verilecek, kanun 
bunu derpiş etmiştir. Bu miktar azdır, yüzde 
60 mış, yüzde 70-80 e çıkarılabilir. Ama kal
dırılıp hudutsuz bir miktar verilemez, öyle ol
duğu takdirde saat 9,00 dan saat 16,00 ya ka
dar mesai saatinden çıktıktan sonra artık dok-
torlann sağlam olarak hasta ile ilgilenmemesi 
ihtimali azalacaktır. Bütün dikkatler nasıl ki 
evelce bir doktorun muayenehanesine gitmeden 
hastaneye girilmez kanaati vardı ise, yeniden 
de saat 16,00 dan sonra iyi bakılır kanaati yer
leşir. 

Bir başka nokta arkadaşlarım, sosyalizas
yon bölgelerinde tetkikat yaptım. Orada vatan
daşın doktorlara fazla iltifat etmemesinin sebe
bi de doktorlar parasız iş görmezler, az para ve
rilirse iyi iş yapmaz. Ne yapmalı? Para ile dok
tor aramalı, kanaati vardır. O kanaati silmek 
için bu koca teşkilât kurulmuştur. Şimdi biz bu 
kanaati silmek yerine bir başka yoldan yeni
den yeni bir kanaat kapısını açıyoruz, yazıktır, 
günahtır; bu kanunu kabul etmemenizi istirham 
ediyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı. 

İBRAHİM ETHEM KARAKAPICI (Urfa) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar; bu ka
nun tasarısı ile, demin konuşan sayın arkadaşım 
Mehmet Hazer'e hak vermemek elden gelmiyor. 
Hakikaten doktorları töhmet altında tutar gibi 
bir ifade ile konuştular. Bendeniz kanunun tek
niği ve yapılışı bakımından bir şey söylemiye-
ceğim. Ancak 209 sayılı Döner Sermaye Kanu
niyle ve bu maddeye eklenen bir maddeyle 
642 sayılı Kanunun değiştirilerek, sağlık hiz
metlerinin bâzı yerlerde daha iyi görülmesi yo-

I lunda bu kanunun getirilmesi belki sağlık bakı-
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mmdan hakikaten yerinde olabilir. Ancak öy
le anlaşılıyor ki, bu tasarı kanunlaşınca hakika
ten bâzı zümre, bâzı tabip sınıflarına bir imti
yaz mahiyetinde mi verilecektir ve bu miktar ne 
kadar olacaktır? Komisyonun ve yetkililerin bu 
hususta Senatomuzu aydınlatması hakikaten ye
rinde olacaktır, 15 bin midir, 25 bin midir. Ri
vayetler gittikçe fazlalaşmaktadır. 

Demin arkadaşımın temas ettiği sosyalizas
yon mevzuu da hakikaten mühimdir. Tabip ola
rak, biz bu camianın içinde çalıştık ve dertleri 
biliyoruz. Bu tasarı kabul edilmekle hakikaten 
sosyalizasyonda çalışma artık cazibesini kaybe
decek ve oraya gitme arzusu hekimlerimiz ara
sında pek istenilen bir vaziyet almıyacaktır. Bu-
nun acısını bu bölgeler çekmektedir. Şimdi yet
kili arkadaşlarım buradadırlar. Birçok yerler
de pratisyen hekim haricinde hakikaten sosya
lizasyon bölgelerinde mütehassıs hekim bulmak 
güçlüğünü Sağlık Bakanlığı çok acı olarak gör
mektedir ve hepimiz bu dertle karşı karşıya bu
lunmaktayız. Şimdi sosyalizasyondan alman pa
rayla bu mütehassıs hekimlerin alacakları pa
ra mukayese edilirse nasıl yapmalı? Yeni bir 
teklifle sosyalizasyonda çalışanların primlerini 
biraz daha artıralım şeklinde bunun sonu gel-
miyecek gibi bir düşünceye ben sahibolmakta-
yım. Şimdi Komisyon bizi aydınlatsın bu hu
susta. Bir kere bu kadrolar nereye verilecektir? 
Sağlık Bakanlığının yetkisine veriliyor. Sağlık 
Bakanlığı dilediği yerlerde bunları kullanacak
tır. Bunlar nerelere veriliyor ve 7244 sayılı Ka
nunun tahdidedici maddesinde hariç tutulduğu
na göre, buradaki miktar neye varacaktır? Bu 
hususun da aydınlatılmasında fayda vardır. 

Şimdi hekim olarak hekimlerin refaha kavuş
ması, maddi sıkıntı çekmeden daha rahat bir şe
kilde çalışmasını arzu etmemiz elbetteki yerin
dedir. Ama hakikaten Türkiye'de ve Türk efkâ
rı umumiyesinde bir dedikoduyu mucip olacak 
ve bunun karşısında bir tabib olarak kendimizi 
müdafaadan âciz kalacaksak ben şahsan bu ta
sarıya rey vermekten çekineceğim. Bu bakım
dan aydınlatılmasını rica ediyorum. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 

ŞEVKET KOKSAL (Ordu) — Sayın Baş
kan Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; şu 
anda 641 sayılı Full - Time Kanununa geçici 
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j bir madde eklenmesine ait tasarıyı görüşmekte
yiz. 641 sayılı Kanunla Sağlık Bakanlığı döner 
sermayedeki kurum, döner sermayeli kurum ve 
hastahanelerde çalıştırılacak tabib asistanlar ha
riç; diş tabibi meslek okullarından ve meslekî 
kurslardan mezun yardımcı tıp personeli ile Ec
zacı, biyolog, kimyager, kimya mühendisleri ve 
veteriner hekimlere her ay maaşlerından başka 
tazminat verilir hükmünü getirmektedir. Şimdi 
bu 641 sayılı Kanunun birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü maddelerinde kanunun espirisini 
ve kanunun hükümlerine ait nasıl hareket edile
ceği vuzuhla ortaya konmuştur. Şöyle ki, tazmi
nat alanlar hariçte muayenehane açıp serbest 
olarak meslek ve sanatlarını icra edemezler. Res
mî ve özel her hangi bir müessesede maaşlı, üc
retli veya sözleşmeli ek görev alamazlar. Taz
minat döner sermayeden ödenir. Bu tazminat 
2500 lirayı geçemez. Tazminat 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü
ne tabi değildir. Yani, vasati aylık yekûnunun 
yüzde 60 ından fazla ücret verilemez hükmünü 
tazminatla Full - Time Kanununda kaldırılmış
tır. Aynı kanunun beşinci maddesinde Sağlık 
Bakanlığının tesbit edeceği yönetmeliklerle ki 
şimdi üzerinde görüşmekte olduğumuz mevzu 
budur, günlük normal çalışma saatleri dışında 
döner sermayeli kurum ve hastahanelerin dahi
linde ve haricinde hizmet görecek personele 
prim verilir. İşte bu prim ödemelerine ait tasa
rıyı şu anda görüşmekteyiz. Kanun çıktıktan 
sonra bu prim ödemeleri yapılmaktadır. Ancak 
Sayıştay ve mesul muhasipler daha önce de 
söylediğim gibi 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 2 nci fıkrasına göre primleri 1620 lira
dan fazla ödeyemiyeceklerine ait ikazları üzeri
ne Sağlık Bakanlığı bünyesinde Full - Time ça
lışan hastahanelerle ki, bu hastahanelerimiz An
kara, İstanbul ve izmir de olmak üzere kurum ve 
hastane olarak 14 adettir, bu hastanelerimizde 
değişik ödemeler olmuştur. Bir kısım hastanele
rimizde 1620 lira ödeme olmuş, bir kısım hasta
nelerimizde de Biraz önce söylediğim Sağlık 

I Bakanlığın hazırlıyacağı yönetmeliğe göre 
ödenecek primler esasına göre hazırladığı şeye 
göre primler ödenmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Full - Time 
tatbik eden birçok memleketler vardır. Türki
ye'de de gerçek Full - Time'in tatbikatında mem-

I leket sağlığı için büyük faydalar mevcuttur. Ve 
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Türkiye'de de gerçek Full - Time'in tetbik edil
mesi arzusu ile başlangıçta 1965 senesi sonla
rında çıkan bu kanunun üzerinde enine boyuna 
görüştük ve bu kanun çıkmıştır. Ve şu andaki 
müzakere ettiğimiz prim mevzuu da Sağlık Ba
kanlığının Full- - Time tatbik ©den hastanelerde 
büyük bir aksaklık meydana getirmiştir. Kanu
nun bu bakımdan çıkması ve bu aksaklığın düzel
tilmesini şahsi kanaat olarak yerinde görüyorum. 
Acaba Full - Time'in tatbik şeklinde dünya
nın hiçbir memleketinde olmıyan bir şekilde 
Sağlık Bakanlığının tatbik şekli cidden memle
ketin sağlık hizmetlerine bir hizmet yerine bizzat 
Sağlık Bakanlığı hizmetleri arasında bir adalet
sizlik yaratmaktadır. O kadar ki, bendeniz bir 
hekim olarak işin prensibindeyim, detayında 
değilim. O kadar ki Sağlık Bakanlığı bünyesin
de hakikaten ilmi değeri eseri, hizmetleri olan 
ve Full - Time'in getirdiği vecibeleri yerine ge
tiren birçok hastanelerimiz mevcut. Maaşı, 2500 
lira tazminat, 1620 lira prim bunun dışında pa
ra almamakta, ama hemen bunun yanında baş
ka bir hekim, 18 bin, 24 bin, elimizde buna ait 
kati deliller var 9 bin, altı bin, üzerinde maaş 
zait tazminat, zait prim M, ayrıca prim olarak 
söylüyorum 18 bin, 14 bin 9 bin lira almakta
dırlar. Memlekette 14 hastanemizin tedavi ku
rumlan hariç, hastanelerimizde bu hadise cere
yan etmektedir. 

Şimdi meseleyi bu şekilde izah ettikten sonra 
asıl Full - Time'i Türkiye'de ilk tatbik eden 
müessese Hacettepe üniversitesidir, ondan son
ra Sosyal Sigortalar, daha sonra Millî Savunma 
Full - Time'i halen Türkiye'de tatbik eden mü
esses elerimizdir. Bu saydığımız müesseselerde 
primli tazminat usulü diye bir özel durum yok
tur. Sağlık Bakanlığının getirdiği talimatname 
ile bir özel primli usûl konmuştur. Özel primli 
usûl olabilir, ama özel primli usûl kanunun bi
raz önce okuduğum maddesine göre normal me
sai saatlerinin dışındaki hizmete verilen primdir. 
Yani Bakanlığın hazırladığı talimata göre. saat 
16,00 dan sonra özel hasta gelecek, özel hasta 
muayenesi olacak ve mevcut ücretin üç misli.. 

BAŞKAN — Saym Koksal bir dakikanız var 
efendim, lütfen bağlayınız. 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Şimdi 
özel hasta parasını verecek. Bundan sonra yal
nız muayene olarak değil, bu muayeden sonra 

kliniğe, muhtelif lâboratuvarlara giderse l&bo-
ratuvarlarda 3 misli para verecek. Röntgende 
veya lâboratuvarda, ayrıca yatağa yatarsa 3 
misli para verecek ve bunun yanında ameliyat 
olursa üç misli para verecek. Şimdi acaba dün
yada Sağlık Bakanlığının tatbik ettiği bu usu
le ait bize bir tek misal verebilirler mi? Ve 
böylece Sağlık Bakanlığının sosyal fonksiyonu 
olan, Sağlık Bakanlığının özel bir ticarethane 
gibi, hattâ bazan tatbikat onu gösteriyor ki, 
hususi kliniklerden çok daha pahalı hastaya 
mal olan bir durumla başbaşa kalıyoruz. 

işte Full - time'in bilhassa aksak tarafını 
böylece belirtmek lâzımdır. Bunun dışında 
Full - time'in esas anagayesi hekimle hasta mü
nasebetlerini her türlü maddi ilişkilerin dışına 
çıkarıp, heran için hasta ile hekimin başbaşa 
bulunmasını ve muayenehane koridorundan 
hastayı kurtarmak kanunun espirisi olarak ge
tirdiği halde muhterem arkadaşlarım, bu espi-
ri zayıflamakta ve bugün Full - time'in getir
diği bir özellikle, yalnız özel hastaların, ancak 
muayyen şahısların muayene imkânları oluyor. 
Bunun dışında bu şahıslar bizzat poliklinikle
re itibar etmiyor Bendeniz yukarıda komisyon
da da söyledim, Full - Time tatbik edilen hasta
nelerdeki klinik şeflerimiz veya klinik şeflerin
den sonra gelen muavin arkadaşlarımızın bir ta
nesinin resmî polinikte bir fakir vatandaşı polik
liniğe müracaat ettiği zaman muayene ettiğine 
dair Sağlık Bakanlığı bir tek misal verebilir 
mi? Resmî defterde buna ait bir tane özel da
hi akla misal bulamayız. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, lütfen bağla
yınız. 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Full - time hakikaten Tür
kiye'de tatbik edilmesi lâzımgelen bir sistem
dir. Ama bu sistemi muayyen istikamete doğru 
sevk etmek, bu sisteme kendi anagayesinden 
uzaklaştırıp yanlış bir tatbikat yolu bulan Sağ
lık Bakanlığı bu usul dolayısiyle Sağlık Bakan
lığının bünyesinde âdeta hizmet edilemez hale 
sokmuştur. Full - Time tatbikatından mütevel
lit bâzı hastanelerin koridorları dahi muhtelif 
şubelere, kliniklere ayrılmış koridorlarda birta
kım servisler kurulmuş ve bu hastanelerin per-
sonelleriyle aşağı yukarı... 

BAŞKAN — Sayın Koksal sözünüzü kesece
ğim, kararla alındı efendim, her üye sizin gibi 
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üç dakika, beş dakika geçirecek olursa söz bit
mez. 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Sayın 
Başkan siz o kadar müdahale ediyorsunuz ki, 
bir cümlemi bitirmeme bile müsaade etmeden 
kesiyorsunuz. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçiyor, efendim mec
burum, karar alınmış; teklif edin oya koyalım 
Sayın Koksal. Ne kadar daha var? 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Beş - on 
dakika kadar teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, beş dakika daha 
konuşmayı teklif etmektedirler. Oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Buyurun. Usulüne göre yapalım işi 
efendim. 

ŞEVKET KOKSAL (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığı di
ğer bakanlıklar arasındaki koordinasyonu kur
madığı için kendi Bakanlığı içinde Sosyal Si
gortalar, askerî sağlık tesisleri, ve DDY bünye
sindeki kurulan hususa muvazi olarak kurma
dığı için kendi bünyesinde birçok hekimleri, 
birçok müesseseleri artık tatbik etmek; koordi
nasyon dolayısiyle şey duruma düşürdüğü için 
birçok müesseseye tabip bulamamaktadır. Bu
nun hemen yanında Sağlık Bakanlığı kendi 
bünyesinde üç ayrı çeşit maaş vermektedir ve 
dolayısiyle anabir dâva olan sosyalizasyon mın-
takasma hekim ve diğer mıntakalara hekim bu
lamamak durumu bu kanunun Full - Time tat-
bikatmdaki aksaklıklık dolayısiyle bizzat ken
disi hazırlamış bir bakanlıktır. Nasıl bu Full -
Time ve diğer müesseseleri için 2224 sayılı Ka
nunla, sosyalizasyon Kanunu ile ayrı bir ücret 
sistemi, 472 sayılı Kanunla sosyalizasyon böl
gesi dışındakilere ayrı bir ücret sistemi ve taz
minat sistemi, 641 sayılı Kanunla ayrı bir taz
minat şekli... Nasıl arkadaşlarım, bu Sağlık Ba
kanlığı bünyesinde bir koordinasyon kurup hiz
metleri yürütebiliriz. Ve dolayısiyle Full - Ti
me böylesine bu istikamette yürüttükçe Ana
dolu'ya 7 bin lira; bırakın primli tarafını, 
pirimsiz tarafından bu maaş verilirken altı bin 
lira maaş verilirken, sosyalizasyon mıntakası-
n;a biraz önce muhterem arkadaşım da işaret et
ti, ikibin liraya, üc bin liraya hekim kolay kolay 
gitmez, istanbul, Ankara, izmir'de böylesine bir 
vazife o tarafa kolay kolay gidiyor, işte Sağlık 

Bakanlığının bilhassa bu vesile ile bu kanunun 
aksaklıklarını düzeltmek için geç dahi kalmıştır 
muhterem arkadaşlarım, ama Sağlık Bakanlığı 
bizzat sosyalizasyondaki aksaklıkları kendi bün
yesinde Full - Time tatbikatındaki aksaklıkları, 
Yüce Heyetinizin birçok defalar ikaz etmiş ol
masına rağmen, bütün bunları ayrı ayrı misal
lerle vermemize rağmen, hattâ bu Full - Time 
tatbikatının gayet özel bir durum yarattığını, 
Sağlık Bakanlığının koridorlarında her gün 
yüz, ikiyüz kişi hastaneye yatmak için Bakanın 
bizzat, yahut muhterem Sağlık Bakanlığının 
muhterem güzide mensuplarının müzaheretine 
muhtacolduğunu Bütçe Komisyonunda enine 
boyuna söyledim. Sayın milletvekili arkadaşla
rımdan bâzılarını görüyorum, özel olarak bir 
fakir hastayı hastaneye yatırmak için Numune 
Hastanesine veya diğer hastanelere müracaat 
eden her gün beş on arkadaşı görüyoruz. Bu 
kanunun tatbikatında idarecileri döner serma
yeden finanse edecek tazminat ve primleri öde
mek için idarecileri ve başhekimleri çok müş
kül duruma sokmaktadır ve dolayısiyle her ge
len hastadan, fakir de olsun, bir miktar birşey 
koparmanın peşine sokmuştur. O halde, muhte
rem Sağlık Bakanlığının güzide mensup
ları lütfetsinler, bu aksak tarafları 
düzeltsek, bu ne kadar acele ise, bun
dan daha mühim acele hususlarda da Sağlık 
Bakanlığı bir formülü getirsin ve bu aksak ta
raflardan bu vatandaşı, aynı zamanda hepimizi 
kurtarsın. Temennim budur. Kanunu müspet 
mütalâa ediyorum. Ama Full - Time'nin bu şekil
de tatbikatının nerede tatbik edildiğini ve bu öl
çüde bir Full - Time'i tatbik eden bir Garp mem
leketinde böyle primli, özel bir muamele yapatn> 
bilhassa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Bakanlık olarak yapan bir müessese olup olma
dığına ait bendeniz bir müspet vaka bulama
dım ve Türkiye'deki tatbikatına diğer hasta
neler de misaldir. Bu aksaklıkların düzeltilme
si için Bakanlığın güzide erkânının bu işe has
sasiyetle eğilmesini candan temenni eder, Yüce 
Heyetinizi bana konuşma imkânı verdiği için 
de şükranla, saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, buyurun. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; «Görmiyen adını, yaşıyan ta
dını bilir.» atasözünü arz ederek sözlerime baş-
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lıyacağım. Sayın Sağlık Bakanlığı erkânından, 
muhterem zevatından şöyle bir sual vaz'ederek 
mevzuııma gireceğim. 

Kendilerini Bakanlıkta en çok taciz eden sos
yalizasyon bölgesinden gelip, hatsanede yatmak 
için kendilerinin tavassutunu istiyenler değil 
midir? Muhterem senatörler, şu anda huzuru
nuzda tetkik edilmekte bulunan kanun 641 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesinde beyan edilen 
mesai haricindeki çalışmalar için, verilecek 
primlerin de 7244 sayılı Kanunun takyidi hük
münden istisna edilmesi mevzuudur. Tabiî bu 
üç büyük vilâyetimizde, temerküz merkezinde 
toplanmış olan, kıymetli, güzide ve hakikaten 
mahir tabiplerimize daha müsait imkân sağla
mak arzusudur. Samimî kalple bunu arzu ede
riz. Kendilerini tatmin etmek bizim de en bü
yük idealimiz, gayemiz. Çok kazansın, hastayı 
çok daha iyi şekilde, müsamahayla, rahatlıkla 
tedavi edebilme imkânını bulsun. Ama yalnız 
üç merkezde biriksin, Türkiyenin başka yerle
rine doktor ve tabip gitmesin. 

Muhterem senatörler, 1962 yılında sağlık 
sosyalizasyonunun ilk tatbik edildiği il, Muş 
ili idi, bendenizin seçim çevrem idi. Bu çevre
de 1962 yılında tedavi kurumu olan hastanede 
14 tane mütahassıs vardı, çalışmakta idi, hiz
met kabul etmekte idi. Çünkü, o zaman yalnız 
tazminat sağlık sosyalizasyonunun tatbik edil
diği mmtakalarda idi. Bugün, Bakanlık erkâ
nı kabul ve beyan ederler ki, kendilerini en çok 
taciz eden bendenizim ve buraya bir dâhiliye 
mütahassısı, bir operatör göndermek imkânla
rını defaatle istirham ediyorum, bir operatö
rün Muş'ta kalması için Sağlık Bakanı şahsan 
istirham ettiler bir doktordan. Zorla, müsama
ha ile, iltifatla bir kimseyi çalıştıramazsınız, 
Ona hizmet yaptırtamazsınız. «Vatan, millet; 
iki bin net» hikâyesi bedahattır artık Türki
ye'de. Tatmin edeceksiniz ama bir yerde değil, 
muayyen bir merkezde değil. Bugün Sosyal Si
gortalar hastaneleri hakikaten çok rahat. Mü-
tahassıslar çok rahat yaşıyorlar, kazanıyorlar. 
Full - Time Un tatbik edildiği hastaneler de böyle. 
Asistan, başasistan, doçent, profesör hepsi yani 
bütün kadrosu tamam, fakat bunun dışında 
Full - Time'in tatbik edilmediği yerlerde, sağlık 
sosyalizasyonunda tazminatı olan kura ile çeki
lenlerin haricinde tabip gitmiyor. O da zoraki. 

Birçoğu da tazminatını ödüyor, 15 bin, 20 bin çün
kü başka yerde çalışabilme imkânı var. Hattâ 
özel müesseselerde çalışmak imkânı vardır. Şim
di Türkiye'de birçok problemler hallediyoruz. 
Vatandaşın noksan hizmetlerini Devlet eliyle 
götürüyoruz ve kendisini tatmin ediyoruz. Ama 
bu kanunla bütün hastalara diyoruz ki, röntge
nini almak için Ankara'ya geliniz, miğde filmi
nizi almak için Ankara'ya geliniz, bütün teda
vinizi yaptırmak için Ankara'ya geliniz. Ha
cettepe Hastahanesinin kapısında parlâmento 
mümessillerinizi götürüp yalvartınız, yakartınız; 
doktor isterse kabul etsin, kapılarda bekleyi
niz, günlerce aylarca ve hasta sahtekârlığa gel
sin, ödiyemiyeceği bir parayı peşinen taahhü-
detsin, çıkarken gelsin parlâmento üyeniz kefa
let için imza etsin. Sağlık sosyalizasyonu teda
vi kurumunu niçin açtık? Full - Time'in tatbik 
edilmediği yerlerde müesseseler boş, yataklar 
boş, tabip yok, mütahassıs yok. Şimdi kanunun 
tadil edilmek istenilen maddesi birinci madde
sidir, birinci maddede beyan edilen 2 500 lira
lık tazminatın 7244 sayılı Kanunun muafiyeti 
tahdidi hükmünün dışında tutmuştur 641 sa
yılı Kanunun birinci maddesi, ama beşinci mad
desindeki primleri bâzısı muaf tutmuştur, bâzısı 
tutmamıştır. Sayıştay bu işe müdahale etmiştir. 
Kanun huzurunuza gelmiştir. Ben bunun lü
zumsuz münakaşasını yapmıyorum. Benden ev
velki kıymetli hatipler bu konuya temas etti
ler, sebeplerini ve illetlerini izah ettiler. Bu 
konu en evvelâ benim hukuk anlayışımı, hu
kuk görüşümü, hukuk kabulümü rencide edi
yor. Bir tarafa vereceksiniz, yığacaksınız, bü
tün hastaların muayyen merkezlere gelip otel
lerde sürünmesini zorlıyacaksınız, bir taraftaki 
tedavi müesseselerini boş bırakacaksınız. E, bu 
hukuk anlayışına sığmamaktadır. Sosyal adalet 
mefhumunu hakikaten rencide etmektedir ka
naatindeyim. Benim şahsan, bir kanunun ka
bul edilip edilmemesi, belki kanun kabul edile
cektir, belki bu kanunun faydalı taraflarını 
takdir eden muhterem senatör arkadaşlarım 
bulunacak ve bu kanuna evet diyeceklerdir. 
Fakat ben derdi dile getirmek, kanunun aksak 
tarafını kıymetlendirmek ve bir hal çaresinin 
bulunmasını istirham etmek için söz aldım. Bu 
kanun bendenizi de tatmin etmedi, beni bura
ya gönderen vatandaşımın ihtiyaçlarının karşı
lanmadığı katî kanaatini arzıma zorladı, bunun 
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için huzurunuza geldim. Bu kanuna oy verir
ken hakikaten tahdidi hükümlerin dışına çık
makta olan primlerin hududunun nereye kadar 
gidebileceğini ve bunun rehabilitasyon tatbika
tının dışındaki sahada doktor çalıştırmanın, 
mütahassıs çalıştırmanın, tabip çalıştırmanın 
mümkün olup olamıyacağının sizi de düşünme
ye sevk etmesini samimiyetle temenni ederini. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın KalpaMıoğlu. buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 
— Muhterem arkadaşlarım, ben bu tasarının 
şiddetle aleyhiııdeyim. Bir kere personel re
jimini altüst etmektedir. Maliye Vekâletine so
ruyorum, kendileri tasvibediyorlar mı?.. Ve 
hangi esbabı mucibe ile, personel rejiminin dı
şında olan bu tasarıyı ve bu tasarının getir
diği yeni fikirleri kabul ediyorlar ve bunun 
sonunda doğuracağı muhtemel arazları nasıl 
giderecekler ve diğer memurları nasıl tatmin 
edecekler ve bu verilen haklar müktesep hak 
olarak ileride nasıl geriye alınacak, alınabi
lecekler mi? Aîamıyacaklarsa her gün bu 
şekildeki yanlış tatbikatın sonundan nasıl 
çıkacağız? Merakla bekliyorum. Maliye Vekâ
letinden, bilhassa Maliye Vekâleti mensubu 
arkadaşımın burada şrelip personel rejimi ile 
bunun bağdaşıp bagdaşmıyacağının izahını 
yapmasını istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, biliyorsu
nuz ki, müzakeresi yapılan tasarıdır, tasarı Hü
kümetin bütün vekâletlerinin imzasını taşır, bi
naenaleyh bu soruya cevap vermezler her halde. 

Evet buyurun devam edin efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Saynı Başkanım, ben fikrimi arz edeyim 
de takdir Hükümetin, onlar cevap versinler 

zapta geçsin veya cevap vermiyoruz desin
ler, sussunlar; ama ben fikrimi burada arz 
edeceğim, bu mecburiyeti duyuyorum ve bunun 
içinden çıkamayacağız. 

Muhterem arkadaşlar, bte sosyalizasyon 
mıntıkaları ihdas ettik ve bâzı yerlerde do 
tatbikata geçtik. Orada doktora 3 500 - 4 000 
lira para veriyoruz. Sonra ne istiyoruz? 24 
saat vazife. Dikkat edin arkadaşlar 3000 - 4 000 
lira arasında 24 saat vazife istiyoruz; Şarkta 
vazife görsün ve oradaki vatandaşları tedavi 

| etsin diye. Sonra geliyoruz, bunu bozmak 
| için bu tasarıyı getiriyoruz. Ne yapıyoruz? Se

kiz saat çalışacak insanlara Ankara, istanbul, 
İzmir'de oturacaksın, burada kalacak, vazife 
göreceksin ve gitmiyeceksin Muş'a, Siirt'e di
yoruz ve karşılığında da onbinlerce lira pa
rayı bunlara veriyoruz. Veremeyiz, yapa
mayız arkadaşlar, yapamayız bunu. Üç bin 
lira verip Şarktaki fukaraları muayene etti
receğim diye doktor göndermezken, bula
mazken; tezat halinde bu tasarı ile geliriz, 
ondan sonra oraya gidecek doktoru da tekrar 
buraya geri getiririz. Gel burada sana daha 
fazla para veriyoruz, ne lüzum var üç bin 
liraya orada hizmet ediyorsun, buraya gel on 
bin liranın yolu var diyoruz. Bu bu: başka 
çıkar yolu yok. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, daha ileri 
gideriz, makabe şâmil hükümler koyarız. Ne
redeyiz? 1988 in Temmuz ayındayız, kanunun 
şümulü 6 . 7 . 1965. Muhterem arkadaşlarım, 
ben kanun tekniği bakımından, tatbikat ba
kımından - maliyeciler daha iyi bilir, bunu na
sıl ödeyecekler bilmiyorum - malî yönden; büt
çe yönünden soruyorum bilen arkadaşlarıma, 
benden daha iyi bilenleriniz var, nasıl öde
yecekler vs hangi esbabı mucibe ile 1965 teiı 
bu yana bu birikmiş paraların fazlasını da öde
yecekler? ve neye göre ödeyecekler, nasıl öde
yecekler? Olmaz arkadaşlar... (Adalet Partisi 
çıralarından «alanlar var» sesleri) Evet muhte
rem arkadaşlarım, alan var. Alan var, alamı-
yan da var. Muhasebecilerin nasıl ihtilâfa düş
tüklerini bilen var, bilmiyen var. Maliye Ve
kile binden sorulan var ve Maliye Vekâletin
den almn cevap var. Maliye Vekâleti ve yet
kili muhasiplere niçin ve nasıl veremiyeceğini 
Bütçe Kanunu muvacehesinde izah etmiştir. 
Ve büyük ihtilâflara düşürülmüştür, onun için 
bu kanun tasarısı bu hale gelmiş, buraya ka
dar getirilmiştir. O halde çıkmaz yollar var da 
kanunla çıkar yol aranıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, kim ne derse de
sin benim şahsi görüşüm ve anlayışıma göre 
Anayasanın 12 nci maddesine göre bu madde, 
bu fıkra imtiyazdır, veremezsiniz. Hiçbir me
mura, hiçbir eskilde tanıyamadığınız, tanıma
dığınız hakkı, veremezsiniz. (A. P. sıraların
dan «öyle değil» sesleri.) Evet, doktorlara 
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göre öyle değil, bana göre öyle efendim, an
ladığıma göre öyle. 

Muhterem arkadaşlarım, bu madde ile ne 
geliyor, bakın : 2 500 lirayı geçmiyecek taz
minat; vâr ; eskiden de vardı, Bu tazminat 
ile birlikte 5 nci madde gereğince ödenecek 
primler yani, 7244 sayılı Kanunun ikinci ve 
üçüncü fıkraları hükme tâbi değildir. Nedir? 
Yani, tabi değildir, % 60 m, mesai dışında 
alınacak paranın % 60 mı da alıyorsa da bu 
az geliyor saym doktorlara, sayın mütehas
sıslara. Halbuki biz biliyoruz ki, doktorlar yan-
lız para ile iş gören kişilier değildir, doktorlar 
büyük bir insani vazifenin sembolüdür, onlar 
para ile değil parasız da bir derde muayyen, öl
çüdeki, para ile bir derde deva anyacak kadar 
insanî kâmil kişilerdir. O halde fukara mille
tin bu kadar usul ve kanuna uymıyan bir şe
kilde paralarını bu kadar iyi düşünecek in
sanların bulunduğu bir meslek sahiplerine 
verip de bunları ela küçük düşürmenizin âle
mi yok. Biz doktorlara birşey söylemiyoruz, 
ama şu tasarının tenkidini yapıyoruz. Mes
lekleri âlidir, hepimiz de muhtacız bunlara, 
ayrı mesele. 

Muhterem arkadaşlar, bu 7244 sayılı Ka
nunun ikinci v© üçüncü fıkralarına tâbi olma
ması hükmü açıktır. Yani diyor kî, yüzde 
60 m ötesinde de alabilirsin. Ne demektir? 
Bugün tatbikatta 1 600 lira maaşı asli 150 lira 
olduğuna göre 1 620 liranın üzerinde alabi
lirsin, yani yüzde yüz alabilirsin, 3 000 lira 
alabilirsin. Hangi meslek sahibine, hangi mes
lekte hangi ağır şartlar altında çalışan, Dev
let rektöründe vazife gören memurlara, hiz-
lilere bu para verilmektedir? Dikkat ediniz 
muhterem arkadaşlarım, Ankara, İstanbul ve 
İzmir'e, yığılmışız, toplanmışız. Muş'ta dok
tor yoktur, Siirt'te hiç yok, Hakkâri'nin za
ten doktor beklediği de yok. Yeni sıhhat mer
kezleri açılır, bir sene evvel tefrik edilir, iki 
sene durdular. Hâlâ bir doktor yok, pratis
yen dahi yollıyamazsmız. Gönderemezsiniz. 
Kendi kazalarında var, iki senedir açılmış 
bekleyip duruyor, hâlâ gidecek. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) 
— Bununla hiç alâkalı değil Sayın Kalpaik-
hoğlu; 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Alâkalı, şu tasarı... (Gürültüler.) 

I BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyiniz efendim. (A. P. sıralarından «tamam 

| Kalpaklıoğlu, dışarda konuşalım, isalı edelim^ 
sesleri) 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Hiç alâ
kası yok. (C. H. P, sıralarından «Alâkası var»-
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, alâkası olnp, olmadı
ğını siz kürsüye çıktığınız zaman söylersiniz. 
Yalnız, müdahale etmeyiniz, lütfen, müzakere
ler uzuyor. Devam ediniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım ^muhterem kardeşlerim; 
sununla neyi getiriyoruz biz, neyi getirmek is
tiyoruz, dikkat buyurunuz. Biz memlekete en 
iyi hizmeti getirmek çabasmdayız, şu tasarı 
onun için geliyor, benim anladığıma göre. Kötü 
bir hizmet getirmek için değil. Doktoru daha 
iyi çalıştırmak için, iyi hizmet görsün ve bil
hassa hizmet gitmeyen mmtakalara doktor, ta-
bip gitsin, ilâç gitsin diye çabalıyoruz. Şunlar 
o, bunlar o... (A. P. sıralarından «Hayır efen
dim» sesleri) bunla,rdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Saym Kal
paklıoğlu, Lütfen cümlenizi tamamlayınız. 

HÜSEYİN KALPAIILICĞLU (Devamla) — 
Ama müdahaleler var» müdahale ediyorlar, on
lar da vakitten sayılacak mı? 

BAŞKAN — Lütfen devanı buyurunuz. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Bunlar bir dakikaya dâhil mi, Saym Başkanım? 

BAŞKAN — Devam buyurun efendim. Lüt
fen müdahale etmeyin efendim, 
Muhterem arkadaşlarını, bâzı doktor arkadaş
larımız hakikaten konuşmama karşı pek sempati 
duyamadılar. Belki onların da haklı oldukları 
taraflar vardır. Fakat ben içim yanarak söylü
yorum, pekçok yerlere gittim gördüm, yarala
rın üzerini kapatmakla halledilmiyor, iyi olmu
yor, tedavi edilmiyor. Pekçok }^erierde doktor 
yoktur. Öyle yerler vardır ki, sayın arkadaşla
rım Sıhhat Bakanlığının temsilcileri iyi bilirler, 
doktorlar yapmayın, etmeyin diye binbir rica ile 
muhterem kardeşlerim ikişer ay, birer ay vilâ
yetlere gidiyorlar, zor gidiyor. 

Doktor tehdidediliyor, gitmem, diyor, bası-
I yor istifayı. Bu bir realitedir, O halde biz bu-
! nun yolunu arıyoruz, bu vesile ile ve şu kanun 
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tasarısı da buna hizmet olsun diye getirilmiştir. 
Ben bunları dile getirmeye çalışıyorum ve bili
yoruz ki, birçok vilâyetlerimizde dahiliye müte
hassısı varsa operatör yoktur, operatör varsa 
diğer bir mütehassıs yoktur. 

BAŞKAN — Cümlenizi bağlayınız, lütfen. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Sayın Başkan, cümlemi bağlıyorum. Netice şu
dur ki, bu tasarı kabul edilirse ben arkadaşla
rımdan istirham ediyorum, bu tasarının aley
hinde rey kullanınız, bu tasarıyı kanun haline 
getirmeyinis. Bu tasarıyı kanun haline getirme-
yiniz. Bu tasarının hizmet edeceğine sureti kati-
yeds inanmıyorum. Neticede cümlemi bağlıyo
rum, diyorum ki; Full - Time ile sosyalizasyon 
bölgelerinin tatbikatı itibariyle bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde hiçbir zaman her ikisini 
telifi beyn edemiyeceksiniz. Bilhassa Sayın 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı erkânı, ede
miyeceksiniz, Şark'a sosyalizasyon bölgelerine 
gönderdiğiniz doktorların hepsi kaçacak, fır
sat bulup gelecek Ankara, istanbul ve izmir 
gibi büyük vilâyetlerdeki büyük hastanelerde 
vazife arıyacaklar, bulacaklar ve oralara da 
insan bulup, doktor bulup hizmeti vatandaşın 
ayağına götürmek imkânını bulamıyacaksınız, 
bu tasarı gerçekleşirse. Bir haksızlığı bir eksik
liği düzeltelim derken, daha büyüğünü bu ta
sarı ile yapmış olacaksınız. Ben memlekete bu 
tasarının kanun haline gelmesi halinde fayda 
getireceğine kaani olmadığım için muhalefet 
ettiğimi arz ediyorum. Takdir sizindir, ben kır
mızı oy kullanacağım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar beş sayın üye 
konuştu. Aşağı - yukarı hepsi de aleyhinde ko
nuştular. Lehinde konuşmak istiyen arkadaşla
rımız da bir talepte bulunuyorlar. Lehte, aleyh
te ve üzerinde olmak üzere konuşmaların bir 
ayırıma tabi tutulmasını istiyorlar. Başkan re'-
sen de böyle bir usulü tatbik edebilir. Bina
enaleyh, bundan sonra konuşacak arkadaşları 
lehte, aleyhte ve üzerinde olmak üzere bir ayırı
ma tabi tutmak istiyorum. 

Sayın Bilgin? Aleyhte mi lehtemi efendim? 
(«Yak» sesleri) Yoklar. Sayın Vural? 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Aleyhin
de... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan? 

j FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Sayın Turan? 
Sayın Turhan? Üzerinde, Sayın Ademoğlu? 

Lehinde, Sayın Kmaytürk? Lehinde... Sayın 
Belkol? Üzerinde. 

Şimdiye kadar konuşan arkadaşlarım aley
hinde olduğu için lehinde konuşan bir arkada
şa söz vereceğim. («Kifayet geliyor» sesleri) 
Efendim daha kifayet takririni oya koyacak 
kadar görüşme olmadı. Sayın Âdemoğlu lehin
de; buyurun. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler, huzuru
nuza getirilen kanun tasarısı, zannediyorum 
ki, bundan üç sene evvel Yüksek Meclislerden 
çıkmış 641 sayılı Full - Time, yabancıların 
Full - Time dedikleri ve bizim de tam gün ça
lışma dediğimiz bir kanunun bir maddesinin 
tashihinden ibarettir. Burada çok kıymetli, hat
tâ maalesef içerisinde hekim arkadaşımın da 
bulunduğu kıymetli senatörler maalesef bu ta
sarının hakiki anlamında değil, fakat Full - Ti
me 'nin üzerinde konuştulajr. Ve Full - Time'nin 
hatalarından, eksikliklerinden bahsettiler. Hat
ta, hattâ Türkiye'de çok eskiden beri mevcu-
dolan hekim derdinden yandılar, yakındılar. 
O kadar ki, kazalara gitmiyen pratisyen hekim
lerden şikâyet ettiler. O kadar ki, Türkiye'de il
min, bu meslekin, hekimlik meslekinin en yük
sek mertebesine çıkan ve bu kanun tasarısı ile 
alâkalı bulunan hekimlerle, maalesef, kazalar
da vazife gören pratisyen hekimleri mukayese 
ettiler, işte bunun için Yüksek Senato yanlış 

I fikre sahiboldu, aziz arkadaşlarım. Ben elim
den geldiği kadar, kafamın erdiği kadar muh
terem senatör arkadaşlarımı tenvire çalışaca
ğım. 

Muhterem senatörler, sözlerime başlarken 
641 sayılı Tam gün çalışma Kanununun çıkarır
ken yaptığımız bir eksikliği tamamlamak için 
bu kanun tasarısının geldiğinden bahsetmiş-

j tim. 641 sayılı Tam gün çalışma kanun tasarı-
siyle hekimler saat 8 den 16,00 ya kadar hasta
nelerde bekliyecekler ve bunun karşılığında da 

| döner sermayeden, umumi bütçeden hiç alâkası 
olmıyan döner sermayeden maaşlarına ilâveten 

I tavanı 2 500 liraya kadar çıkan bir tazminat 
J alacaklar. Bundan başka muyenehanelerini de 
i kapattıkları için, muayenehanelerinde kendile-

— 352 — 



C. Senatosu B : 59 4 . 7 . 1968 O : 1 

rine bu gibi müesseselerde çalışan hekimlere iti
mat etmiş aileler kendi çoluk çocuklarını ve 
fertlerini baktırsın diye saat 4 ten sonra da bu 
hekimlere bu durumda olan aileleri tahmin 
için bir imkân verilmiş. Bu imkân da, saat 4,00 
ten sonra randevu almak suretiyle istediği 
doktora muayene olup, ödiyeceği parayı da 
hastanenin döner sermayesine, döner sermaye
nin bir faslına ödemek suretiyle, her hekim 
için ayrı hesap tutulmak suretiyle, ay sonun
da o hekimin hastaneden temin ettiği gelirin 
% 50 sinin hekime verilmesi suretiyle, maaşı, 
zait 2 500 liraya kadar varan bir tazminat ve 
zait saat 4,00 ten sonra, yani mesai bittikten 
sonra bu hekimin eskiden muayenehanesine 
müracaat eden ve o hekime itimadı olan ailelerin 
hastalarına bakmak suretiyle temin ettiği ge
lirin bir kısmını hekime veriyor idi. Bu kanun 
bu idi. Bu kanunun tazminat kısmı 7244 sayılı 
Kanunun hükmünden muaf tutulmuş idi. Taz
minat kısmı, tavanı 2 500 lira olan tazminat 
kısmı 7244 sayılı Kanunda muaf tutulmuş 
idi. Fakat bu kanunun Full - Time kanunun, sa
at 16,00 dan sonra, mesaiden sonraki dokto
run baktığı hastalardan hastane idaresine te
min ettiği paranın yüzde 50 si 7244 sayılı Ka
nunda muaf tutulmamış, tşte o zaman yaptı
ğımız bir eksiklik, yani prim dediğimiz saat 
16,00 dan sonraki doktorun yaptığı kazancın 
% 50 sini alması hususu... Yani, 7244 sayılı Ka
nundan muaf tutulmasını yapmamışız. İşte bu 
tasarı ile bir hekim saat dörtten sonra kaç has
taya bakarsa, aybaşma kadar hastane idaresi
ne temin ettiği paranın 7244 sayılı Kanuna 
göre ancak birinci derecedeki Devlet memuru 
maaşının % 60 nı alıyor. Bu da muayyen bir 
hududu geçmiyor. Halbuki şöhret yapmış, 
memlekette ün yapmış bir hekim, hemen hemen 
dünya çapında, dünyaya ismini duyurmuş bir 
hekim, gönlümüz arzu eder ki, muhterem sena
törler, böyle hekimler memleketimizde çok ol
sun, iftihar ederiz, böyle hekimler hastane 
idaresine temin ettikleri paranın yüzde 50 sini 
alabilsinler. Ve o zaman tanımadığımız bu mu
afiyeti şimdi vermek suretiyle kanundan, 
7244 sayılı Kanundan muaf tutmak suretiyle, 
ona hastane idaresine temin ettiği paranın 
yüzde 50 sini vermek suretiyle, hem itimat et
tiği, gönül verdiği doktoruna hastasını veya 
kendisini baktırmak ij ıkânını vermek ve hem 

j de o doktorları müessesesine bağlamak imkânını 
temin etmiş olacağız. 

Bu kanunun tatbikatı, beş - altı ay bir müd
detle saat dörtten sonraki zamanlar için temin 
ettiği meblâğın % 50 sini almak suretiyle de
vam etmiş. Fakat altı ay sonra bir mesul mu-

I hasip bu, 7244 sayılı Kanundan muaf değildir, 
bu itibarla ben ödeme yapamam, demiş. Bunun 
üzerine bir kısım hekimler Danıştaya dâva açmış 
ve Danıştay da alabilirsiniz, diyerekten tehiri 
icra kararı vermek suretiyle dâva açan hekimler 
hastane idaresine saat dörtten sonraki çalışma
larından ötürü temin ettikleri meblâğın % 50 
sini almaya devam etmişlerdir. 

BAŞKAN — îki dakikanız var, konuşmanızı 
lütfen ona göre ayarlayın. 

M. NURİ ADEMOĞLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım. Hekimlerin bir kısmı Danış
taya dâva açıp çalışmalarının karşılığı gelirlerin 
% 50 sini alırken, diğer bir kısmı almamış, ala
mamış. Ve toplanmaya başlanmış bu miktar. 
işte, Yüksek Senatonun daha evvelce eksik bı
raktığımız bir kısmı tamamlamak suretiyle bu 
hekim arkadaşlarımızın hakları olan meblâğı 
kendilerine vermiş olacağız. Bu onların hakkı
dır. Eğer verilmiyecek olursa bu gibi müessese
ler müşkül durumda kalacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun sosya
lizasyon bölgelerine hekim gitmemesi ile bir 
alâkası yoktur. Bu müesseseler, Full - Time 
müesseselerinde çalışan ve saat 16,00 dan sonra 
1 nci derecedeki devlet memuîrunun yüzde 60 mı 
geçen miktarları temin eden hekim arkadaşları-
mızm adedi çok azdır. Bunlar büyük ün yapmış 
doktorlardır. Büyük ün yapmış doktorlar mem
leketimizde malhduttur. Sosyalizasyon bölgesine 
gidecek olan doktorların çoğu pratisyendir, 
bunların Full - Time müesseseleri ile bir alâ
kası yoktur. Diğer kısım doktorlar, mütahas-
sıslar yeni mütahassıs olmuş elemanlardır. Bu 
Full - Time müesseselerine giremezler, bunlar 
eğitim müesseseleridir. Sosyalizasyon bblgele-
rins hekimin gitmemesinin yegâne sebebi, Yük
sek Meclislerin çıkardıkları sosyal kurumlara 
ve Devlet Demiryolları hekimlerine verdiğimiz 
tazminatlardır. Bir taraftan maaşı, bir taraftan 
da senede iki ay prim ve öbür taraftan da yine 
2 500 lira kadar kanunla verdiğimiz tazminat
lar dolayısiyle doktorlar sosyal sigortalara koş* 

i maktadırlar. 
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BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
M. NÜRi ÂDEMOĞLU (Devamla) — ikti

sadi Devlet Teşekküllerine koşmaktadırlar, iş
te eski çıkardığımız bu kanunlardır ki, sosya
lizasyon bölgelerine doktor göndermeınektedir. 
Yoksa Full - Time Kanunu değildir, arkadaşla
rım, kanun üzerinde önemli olan bu hususu 
dikkatlerine arz ediyorum, lütfedip, oylarını
zı müspet şekilde kullanmanızı ve müesseseleri 
zarardide etmemenizi istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Turan'a da söz verip, ki
fayeti oylıyacağım. («Lehinde konuşanlar az 
oldu Sayın Başkanım» sesleri, «5 kişi konuştu, 
aleyhinde; bir kişi konuştu, lehinde.» sesleri) 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, Yüce Senatoya en az tek
lifle gelen Sağlık Bakanlığıdır, iki seneden beri 
aranızda bulunuyorum, hakikaten bir veya İM 
teklifleri ya gelmiştir, ya gelmemiştir. Bugün
kü devlet sektöründe en az maaşı alanlar he
kimler denebilir ve bundan dolayı da Şark'ta-
ki mahrumiyet bölgelerindeki yerlere hekim bu
lamamaktayız. Buralara hekim bulamamanın 
sebebi, Sağlık Bakanlığının eskiden bdri hekim 
ve personeline karşı bigâne kalışındır. Ne zaman 
Yüce Meclise veya Senatoya bu hususla ilgili 
olarak Sağlık Bakanlığı personeli hakkında bir 
teklif gelse büyük bir reaksiyonla karşılanmak
tadır. Bir zamanlar, hatırlarsınız, canım hekim
lerin fazla paraya ihtiyaçları yoktur, muayene
haneleri vardır, oradan çok para alıyor den
di ve hekimler muayenehanelere doğru itildi, 
itme yoluna gidildi. Sekiz seneden beridir ki, 
Sosyalizasyon Kanunu kabul edildikten sonra 
biraz hakimlerin kadri ve kıymeti anlaşılmaya 
başlandı. Bu arada Sosyal Sigortalar da; has
taneler, sağlık teşkilâtları kurmaya başlayınca 
büyük bir kısım hekimler de o tarafa doğru 
kaydı ve Sağlık Bakanlığı aşağı - yukarı bir 
hekimsiz ve hemşiresiz kaldı. Yalmz buradaki 
konuşmalar Sayın Kalpaklıoğlu'nun da dediği 
gibi, hekimler aleyhinde olan bir konuşma de
ğil, gelen tasanlar aleyhindedir. En az teklifle 
gelen Sağlık Bakanlığı maalesef tam olarak 
gelemiyor, noksan tekliflerle geliyor. Ve yine 
şurada yapılan Full - Time aleyhindeki konuş
malar, doğrudan doğruya Full - Time çalışan 
müesseselerin aleyhinde olanların konuşmaları

dır. Yoksa bu müesseselerde çalışan doktorla
rın aleyhinde oldukları kanaatinde değilim. Sa
yın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı erkânı 
buradalar, bu Full - Time çalışan müesseselere 
el atsınlar, bunlan biraz daha halka eğilir bir 
şekle getirsinler. Nerede Full - Time var, ora
sı âdeta bir zengin hastanesi olmuştur. Meselâ 
Hacettepe Üniversitesi, Yüksek ihtisas Hasta
nesi birer zengin hastanesi haline gelmişlerdir. 
Hastanın yatması hakikaten çok müşkül olu
yor, Hasta evvelâ 100 lira veriyor, ondan son
ra gidiyor arkasından ilmühaberini getiriyor. 
ilmühaber de itibar görmüyor. Git vilâyetten, 
git Sağlık Bakanlığından fakir olduğuna dair 
bir vesika getir diyorlar. Ve ben bunu Sağlık 
Bakanlığında geçen gün dolaşıyordum, bir ar
kadaşımı ziyarete gitmiştim bir hasta geldi; 
«Efendim, beni hastaneye almıyorlar, sizin bu
nu tasdik etmeniz lazımmış, dedi ve tasdik edil
dikten sonra gitti ve hasta hastaneye yattı. Şu 
halde Full - Time çalışan hekimlerin aleyhinde 
bir hareket değil, bugünkü Full - Time sistemi
nin aleyhinde olan bir hareket vardır. Tasarı 
hakikaten çok noksandır. Gönül isterdi ki, bu 
tasarının içinde sosyalizasyon bölgelerinde çalı
şan hekimler de düşünülsün, onlara da biraz 
burada çalışacak nisbette maaş tahsis edilsin. 
Bu bakımdan tasan noksandır, sayın komis
yondan tasarının geri almasını ve daha iyi bir 
şekilde getirmesini rica ederim. 

Saygılanmla. 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, buyurunuz. 
(«Kifayet önergesi var» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, arkadaş da 
konuştuktan sonra kifayet önergesini oylıyaca
ğım. («Kifayet var» sesleri) Efendim, kifayet 
takriri lehinde, aleyhinde, üzerinde ikişer kişi 
konuşmadan oylanamaz. Altı kişi değildir, esas. 

Esas; lehte, aleyhte, üzerinde ikişer kişinin 
konuşmasıdır. («Hayır» sesleri), Bir dakika 
efendim, arkadaşı lehinde konuşmakla bu usulü 
tamamladı ve kifayet takririni oylıyacağım. 
Ondan sonra komisyon ve Hükümete söz vere
ceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA OSMAN SA-
LİHOĞLU (Sakarya) — Ben konuştuktan son
ra arkadaşlarım belki konuşmaya dahi lüzum 
görmiyeceklerdir. 

BAŞKAN — Komisyon İsrar ediyor, komis-
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yona öncelik tanınması gayet tabiîdir. Komis
yona ?öz veriyorum. 

Sayın Salihoğlu, Komisyon adına, buyurun 
efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Muh
terem senatör arkadaşlarım, bu tasarının gö
rüşmesi komisyonunda da hayli çekişmeli ol
muştur. ve komisyon üyesi arkadaşlarımız çok 
tereddütler geçirmiştir, birçokları komisyonu 

dahi terk etmiştir. Biz de bunun üzerinde has
sasiyetle durduk ve ilgililerin bizi tenvir ettik
lerini kabullenerek bu haliyle huzurunuza 
gelmiş bulunuyoruz. Ama şimdi arkadaşların 
konuşmalarından ve Genel Kurulda cereyan 
eden görüşmelerdeki topyekûn tenkidler ve bu 
tenkidlerinin ışığı altında yeniden görüşmek 
üzere, komisyonumuz tasarıyı geri alıyor. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Tasarı Komisyona iade edilmiş
tir, efendim. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili takrirler var
dır okutuyorum. 

3. — 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının gelen kâğıtlara ekten gündeme alına
rak öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair İmar 
ve İskân Komisyonu Başkanı Safa Yalçuk'un 
önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 1141 sıra sayılı Ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Safa Yalçuk 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar Komisyonu Başkanı 

Kanunun adı : 
931 sayılı iş Kanununun 110 ncu maddesin

de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı. 

Safa Yalçuk 

BAŞKAN — 1141 sayılı, 931 sayılı iş Kanu
nunun 110 ncu maddesi üzerinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının gündeme 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Osman Salihoğlu 

4. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları hakkında 8.6. 1933 tarih ve 2284 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifinin gelen kâğıtlara ek

ten gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görü
şülmesine dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başka
nı Osman Salihoğlu'nun önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 1141 sıra sayılı Ka

nun teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış bu
lunmaktadır. 

Gelen kâğıtlarda ekten gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Osman Salihoğlu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkan ve sözcüsü 

Kanunun adı : 
Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları 

hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Ka
nuna ek Kanun. 

BAŞKAN — 1144 sıra sayılı Kanun teklifinin 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5; — Halk Bankası ve Halk sandıkları hakkın
daki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının gelen kâğıtlardan 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Osman Salihoğlu'nun önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1145) sıra sayılı ka

nun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 
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Gelen kâğıtlarda ekten gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Osman Salihoğlu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkan ve Sözcüsü 

Kanunun adı : 
Halk Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 

Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı 

BAŞKAN — 1145 sayılı kanun tasarısının 
gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — 1%± yılında Kars, Erzurum ve Ağrı il
lerinde muhtaç durumda olan halka dağıtılan ye
meklik ve yemlik hububat bedellerinin terkini 
hakkında kanun teklifinin gelen kâğıtlara ekten 
gündeme alınarak öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 
Osman Salihoğlu'nun önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1147) sıra sayılı ka

nun teklifi tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlarda ekten gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Osman Salihoğlu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Başkan ve Sözcüsü 

Kanunun adı : 
1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde 

muhtaç durumda olan halka dağıtılan yemeklik 
ve yemlik hububat bedellerinin terkini hakkın
da Ka.nun 

BAŞKAN — 1147 sayılı kanun teklifinin gün
deme alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — Çalışma Bakanlığı kurıduş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi
nin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 
18.5.1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 

4 . 7 . 1968 0 : 1 

maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin gelen kâğıtlara ekten gündeme 
alınarak öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair 
Geçici Komisyon Başkanı Faruk Kınaıjtürk'ün 
önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (1130 a 2 nci ek) sıra 

sayılı kanun teklifi tabedilip sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlarda ekten gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
Faruk Kmaytürk 

Kanunun adı : 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak

kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18.5.1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifi 

BAŞKAN — 1130 a ikinci ek sıra sayılı ka
nun teklifinin gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8. — Kore Savaşına katılan Mel m et Mirza-
oğlu 1928 doğumlu Hacı Altnıer'e vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında kanun tek
lifinin gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair Derlet 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bastırılıp üyelere dağıtılan S. Sayısı 1146 sa

yılı kanun teklifinin gelen kâğıtlara eke ithali ile 
gündeme alınmasını, her işe takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini saygılarımla arz ederim. 

Devlet Bakanı 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — 1146 sıra sayılı Kanun tekli
finin gündeme alınmasını oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN i 

o. — 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu mad
desinde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının 'Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İsler ve Bayın
dırlık, Ulaştırma İmar ve İskân komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/471; Cumhuriyet Sena
tosu 1/897) (S. Sayısı : 1141) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân Komis
yonu raporu. 

Yüksek Başkanlığa 
931 sayılı İş Kanununun 110 ncu maddesin

de değişiklik yapılması hakkında kanun tasan-
sı Komisyonumuzun 27 . 6 . 1968 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle incelendi ve görüşüldü. 

931 sayılı iş Kanununun 110 ncu maddesi
nin (A) fıkrasında 3008 sayılı Kanunun ve bu 
kanunu değiştiren muhtelif kanunlann kaldırıl
dığı zikrediiirken bunlar arasında 3008 sayılı 
Kanunla doğrudan doğruya bir ilgisi bulunmı-
yan ve kaldırılması istihdaf edilmiyen 5842 sa
yılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı 
Kanunu da yanlışlıkla yer almış bulunmakta
dır. 

Bu maksada matuf olarak hazırlanmış bulu
nan kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilmiş ve tasarı Millet Meclisinden 
gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü 
Çorum Afyon 

Safa Yalçuk Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Erzurum 

Lûtfi Akadlı Sakıp Hatunoğlu 
Kars Balıkesir 

Söz hakkım mahfuzdur Cemaleddin inkaya 
Mehmet Hazer 

Konya Eskişehir 
Fakih ösfakih Gavsi Uçagök 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde, Sa
yın Artukmaç, buyurunuz. 

(1) 1141 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

:ŞLER (Devam) 
\ SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler; bu kanun ilga edil
miş bir kanunun ihyasına taalluk etmektedir. 
Bu konuda iki hususta Yüksek Heyetinize mâ
ruzâtta bulunmak isterim, ilga edilen bir ka
nun, bundan 11 ay önce ilga edilmiştir, bugü
ne kadar da hükümsüz bulunmaktadır. Huzu
runuza getirilmiş bulunan bu tasarı ile ilga edil
miş bulunan 5842 sayılı Kanun tekrar ihya edil
mek isteniyor. Bendenizin hukuk anlayışıma gö
re bu, tamamen yanlış bir tutumdur. Kanun il
ga edilmiştir, ilga edilen kanunun bu şekilde 
tekrar ihya edilmesinin hukuk kurallanna ay-
kın olduğu inancındayım, ilga edilen kanunun 
bu şekilde ihya edilmesi değil, yeni baştan ted
vin edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yüksek 
Heyetinize bilhassa bunu arz etmek istiyorum. 
Üzerinde önemle durulması lâzım ve bir gele-

I nek kurmamamız icabeder. Böyle yeni bir gele
neğe gitmememiz icabeder. 

ikinci bir nokta; bu gibi hatalarda başta 
I Hükümetin, sonra Parlâmentonun büyük payı 
I vardır, hepimizin payı vardır. Evvelâ Hükü-
I metin buradaki mesuliyeti şube müdürlerinden 

başlar, umum müdüre kadar... Umum Müdür 
Muavini, umum müdüre kadar intikal etmesi 
gerekir, önemli bir kanunu getiriyoruz, iş Ka
nununu bunun içinde hiç ilgisi olmıyan Deniz
cilik Bankası Türk Anonim Şirketine ait kanu
nu ilga ettik, diyoruz. Bu nasıl şube müdürü
dür, bu nasıl umum müdür muavinidir, bu na
sıl umum müdürdür, bu nasıl vekâlettir, tet-
kiksiz geliyor, Yüksek Huzurunuza? Bunu sor
mak istiyorum. Bu, tekemmül ediyor, bakanlık-
lararası imzadan geçtikten sonra, Başbakanlık
tan geçtikten sonra Yüksek Meclislere geliyor, 
Yüksek Meclislerde Millet Meclisinin komisyo
nunda tetkik ediliyor, Heyeti Umumiyeye geli
yor ; bizim Senatonun komisyonuna geliyor, He
yeti Umumiyeye geliyor. Ve burada şunun da 
payı var, ivedilik ve öncelik, diye mütemadi
yen - şu 7 - 8 seneden beri Yüksek Senatoda 
aranısda vazife görmekteyim, ivedilik ve önce
likle gelmiyen bir kanun varsa hangi arkada
şım gösterecekse istirham ediyorum göstersin -
takrirler verilmekte ve kanunlar süratle görü
şülmektedir ve bu gibi hatalar da böyle acele 

I hallerden de meydana gelmektedir ve üye arka-
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dağımıza tetkik imkânı verilmediği için onlar 
da Heyeti Umumiyede kendilerine düşen vazi
feyi lâyıkıyla yapamamaktadırlar. Eunu da 
üzülerek ifade etmek istiyorum. Kusur varsa 
bunda hepimizin dahi vardır. Bu kanunun, ön
ceden arz ettiğim sebepler dolayısiyle redde
dilmesi lâzımdır. Bir takrir veriyorum, kabulü
nü istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına söz vereceğ-im, 
ama bu raporun başkanı ve sözcüsü burada mı 
efendim? Komisyon? Yok. Binaenaleyh, bunun 
müzakeresini talik ediyorum. 

6. —- Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandık
lan hakkında 8.6. 1933 tarih ve 2284 sayılı 
Kanuna ek kamun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ma
lî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonla
rı raporları (Millet Meclisi 2/170; Cumhuriyet 
Senatosu 2/249) (S. Sayısı : 1144) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmama
sını oylarınıza arz edeceğim. Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Komisyon ve Hükümet? Buradalar. 
Teklifin tümü üzerinde söz istiyen Sayın 

üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
edijrorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Teklifin ivedilikle görüşülmesi iste
ği var, ivedilikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kında 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna 

ek Kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Halk Bankasının : 
a) Esnaf kefalet kooperatiflerine, esnaf 

dernek ve birliklerine, bu teşekküllere kayıtlı 
üye ve ortaklarına, küçük sanayicilere, gerek 
kayıtlı bulunduğu teşekkülün tavassut ve kefa
letiyle, gerekse doğrudan doğruya açacağı her 
çeşit kredilerle, ismi zikredilen teşekküller men
suplarının kendi aralarında ihdas edecekleri 
karşılıklı yardımlaşma fonlarından alacakları 
paralar. 

(1) İlli S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

b) Bu kredi işlemleriyle ilgili senetler, 
makbuzlar, taahhütname, mukavelename, kefa
letname ve temliknameler, teminat ve kefalet 
mektupları, mektup ve telgraflar, dekontlar, 
münakale, tediye, irsal, teslim, tahsil emirleri 
ve her nevi kâğıtlar, kayıtlar, defterler, hesap 
hülâsaları, kredi lehtarlarından bankaca alına
cak beyanname, bilanço ve işletme hesabı hulâ
saları, 

c) Menkul rehni ve gayrimenkul ipoteği 
işlemleri, 

d) Esnaf kefalet kooperatiflerinin banka 
emrine tanzim edeceği senetler, reeskont senet
leri, 

e) Bu kredilerden doğacak borçlar hakkın
da icra, mahkeme ve resmî daireler nezdinde 
yapılacak takip ve tahsilata dair her nevi ta
lep, tebliğ ve kararlar, 

f) İpoteğin paraya çevrilmesi ve gayrimen
kulun banka üzerinde kalmasiyle ilgili muamele
ler, 

g) Bu krediler dolayısiyle bankaca alman 
paralar, (faiz ve her türlü masraf karşılıkları 
dâhil.) 

Damga Vergisinden, noter ve tapu harçla
rından ve her türlü harçlardan istisna edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oya sunulacaktır. 

7. — Halk Bankası ve Hail; Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddecinin değiştirilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin-
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ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malı ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları. (Millet Meclisi 1/200; Cumhu
riyet Senatosu 1/900) (S. Sayısı : 1145) (1) 

BAŞKAN — Raporların okunup okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Raporların okun^ 
masını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Tasarının ivedilikle gö
rüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Halk Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 
Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak

kındaki kanun tasarısı 

Madde 1. — 2284 sayılı Halk Bankası ve 
Halk sandıkları hakkındaki Kanunun 5652 sa
yılı Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Türkiye Halk Bankası memle
ket içinde ve dışında gereken yerlerde şube ve 
ajans açabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Sayın At alay Hükümetten soru soracak. Buyu
run. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Burada «Türki
ye Halk Bankası memleket içinde ve dışında ge
reken yerlerde şube ve ajans açabilir.» denmek
tedir. Bankalar memleket içinde açacakları şu
be ve ajanslarda ayrıca Maliye Bakanlığının iz
nine tabi bulunmaktadır. Bu kayda bağlı kala
cak mıdır, kalmıyacak mıdır? 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Bu kay
da bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; memleketin için
de veya dışında şube açmanın faydalan ma
lûm Banka açmanın ve şube açmanın faydası 
nı kimse inkâr etmez. Yalnız elimde Ağrı Ti
caret ve Sanayi Odaları idare Heyetinden ge
len bir telgraf var, diyor ki, «Bankalar, yaz 

(1) 1145 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nuv.dadır. 

mevsimlerinde plasman yokluğundan bahsede
rek kredi vermiyor ve yaz mevsiminde bunu 
kullanmazsak bankaya ihtiyacımız kalmıyor.» 
Yani banka şubesi açmak kâfi değildir. Şeklen 
banka şubesi açıyoruz, ama esas ihtiyacolan 
halka hizmet için lâzımgelen plasmanı verme
diğimiz zaman banka açmanın faydası yoktur. 
Yani, âdeta göz boyamak kâfi değildir. Şube 
çoğaldıkça daima masraflar da artıyor. Yal
nız açılan şubenin hizmet görmesi için lâzımge
len plasmanı temin etmek lâzımdır. Hükümetin, 
şube açıldığı vakit plasman temin ediyor mu, 
etmiyor mu? Bunun üzerinde durması lâzımdır. 
Bilhassa Şarkta ticaret mevsimi çok mahdut 
birkaç aydır. Bu mevsimlerde plasman yoktur, 
diyerek kredi açılmazsa kışın kredi açmanın 
bu mıntaka için bir faydası kalmaz. Bunun için 
bu vesile ile arz etmek istiyorum. Plasman hu
susu temin edilmeden, şube açılmasının bir fay
dası olmıyacağına kaaniim. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Maraş) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen söz istediniz mi? 
FERİD MELEN (Van) — Hayır. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADNAN KARAKÜÇÜK (Maraş) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, sanıyorum muhte
rem senatör Salih Türkmen Beyefendi bu kanu
nun dördüncü maddesi ile ilgili mevzuun gerek
çesini okumadılar. Bu kanunun dör
düncü maddesinin icabı olan yurt dı
şında şube açılması keyfiyeti doğrudan 
doğruya 499 sayılı Kanunun icabıdır. Yani yurt 
dışında çalışan işçilerimize mesken kredisi, ko
nut kredisi verilmesi mevzuunda ve tahsisen 
yurt dışında çalışan işçilerimizin dövizlerinin 
memlekete getirilmesi babında ve bunun Halk 
Bankasına tevdi edilen vazifenin yerine getiril
mesi için konulmuştur. Bahsetmiş olduğu mev
zu doğrudur. Hakikaten bankaların ve plas
manları olmadığı müddetçe sık sık şube açıl
ması yerinde değildir. Bu Halk Bankasının bil

hassa bir milyar liraya çıkartılmasiyle ilgili 
kanun teklifi komisyonlardan geçmiştir, inşal
lah Eylül ayı içerisinde bu mevzu tahakkuk 
edecektir. Halk Bankası bugüne kadar bu gibi 
işlerle, bilhassa esnafa taallûk eden mevzulara, 
kredi mevzulanna hasassiyetle eğilmiştir ve bu» 
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na yakînen Merkez Bankasının reeskontu da 
yardımcı olmuştur. Kanunun gereği budur ve 
kendileri de aynı kanaatte olmakla beraber 
tahsisen 499 sayılı Kanunun gereğini yerine 
getireceği dolayısiyle de bu kanun teklifinin 
gerekçesi budur, arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara-
küçük. 

Sayın Kürüm, 
ORHAN KÜRÜM (Bitlis) — Benim bir 

sualim olacak. 
BAŞKAN — Komisyondan mı, Hükümetten 

mi? 
ORHAN KÜRÜM (Bitlis) — Komis

yondan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ORHAN KÜRÜM (Bitlis) — Efendim, 

bundan evvel kabul ettiğimiz 1144 sayılı Kanu
nun başında «Türkiye Halk Bankası» dendiği 
halde bu kanunda Halk Bankası deniyor. Dü
zeltilmesi lâzımgelir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 

SALÎHOĞLU (Sakarya) — Evet efendim, maddi 
bir hata vardır, bunun «Türkiye» olarak düzel
tilmesi lâzımgelir. 

BAŞKAN — Bu maddi hata bizden mi oldu 
acaba? Aslına bakalım, bir dakika. Millet Mec
lisinden gelen şekli «Halk Bankası» dır. Bu «Tür
kiye Halk Bankası» nı yani «Türkiye» yi ki is
mi «Türkiye Halk Bankası» dır «Türkiye» yi 
ilâve ettiğimiz takdirde değişecektir. Tabiatiyle... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Metinde «Türkiye» var. 

BAŞKAN — Ama kanun ismi... îsmi, «Halk 
Bankası», diyor efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
4 ncü maddede «Türkiye», diye geçiyor Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Geçiyor, ama kanun başlığı yan
lış olursa... Usule uymak zorundayız. Komisyon 
kabul etmiştir, «Türkiye Halk Bankası»! olduğu
nu. «Türkiye Halk Bankası» şeklinde düzeltil
miştir. 

Sayın Atalay, buyurun. 
Bir dakika efendim, bir yanlışlığa mahal 

vermemek için kanunun ismine bir bakalım. Esas 
kanunun ismine bir bakalım. 

Sayın Atalay, siz buyurun konuşun efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, Hükümete bir soru yönelterek içte açı
lacak şubelerin, bankalar açımına ait umumi 
sisteme bağlı olup olmıyacağını öğrenmek iste
dim. Sistem, Maliye Bakanlığı, yurt içinde ban
kaların açılmasına izin verdiği takdirde şube
ler açılabiliyor. Böyle olunca, bu izin baki kal
dıkça artık Türkiye'de şube açabilir, mânası
nı anlamak, bu cümleden mümkün değildir. Ye
ni bir şey getirilmiyor. Yeni bir hüküm gelmi
yor. 

Şimdi dış memleketlere gelince kesin olarak 
bir hususun öğrenilmesinde ihtiyaç duyarım. 
Dış memlekette bulunan işçilerimiz için küçük 
sanayi kredisi vermesini zorlıyan bir ortam mev
cut mudur, değil midir? Gerçekten bunu bilme
nin zorunluğu vardır. Birçok masraflar yapa
rız, birçok şubeler açarız, birçok teşebbüslerde 
bulunuruz, ama bunların gerektirdiği bâzı 
şeyleri almak mümkün değildir. Dış memleket
lerde çalışan işçilerin tasarruflarını kısa bir 
zamanda Türkiye'ye getirip Türkiye'de yatırım 
yapmak mı faydalı olacaktır, yoksa banka şu
beleri açıp oralarda tasarruflarını yani dış 
memleketlerde değerlendirmek mi Türkiye'nin 
kalkınması bakımından faydalıdır? Bu çok mü
him bir noktadır, muhterem arkadaşlarım. Bu 
noktayı şöyle çok süratle, kısa bir zaman için
de değerlendirip, bir ölçü içinde, evet bu fayda
lıdır, biz, dış memleketlerde çalışan işçiler kü
çük sanayide kredi açalım, orada sanayi ku
rumlarına yardım edelim mi Türkiye'nin gele
ceği bakımından faydalı olacaktır, yoksa ta
sarruflarını en kısa zamanda Türkiye'ye geti
rip yatırım yapmak mı daha faydalıdır? Bir 
misal vereyim size : Türkiye'de, vilâyet konten
janları olarak hesabedilirse en çok işçi gönde
ren Kars vilâyetinden dış memlekete giden işçi
lere umumi bir telkinde bulunduk ve yılarca 
bunu işledik. Nihayet son zamanlarda kendile
rinden şu mesut haberleri almaktayız; Kars'ta 
biz bir 3'apı malzemesi fabrikası kurmak niye
tindeyiz ve bunun için birleşiyoruz, bir araya ge
liyoruz, tasarruflarımızı değerlendireceğiz, 
Türkiye'ye getireceğiz. Bunun için Devlet bize 
ne gibi yardımlar yapabilir, belediye ne gibi yar
dımlar yapabilir? Bu şekildeki teşebbüs ve tasar
rufları orada bankaları açıp onlara kredi verip 
orada mı bırakmak Türkiye'nin menfaatine ola
cak, yoksa süratle buraya getirmek mi? Bu hu-
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susta bize ciddî, ama tetkiklere dayanan bilgile
rin verilmesi zarureti vardır, ki rahatlıkla oy 
kullanabilelim. 

BAŞKAN — Sayın Ertürk. 
NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Salih 
Türkmen arkadaşım banka şubesi açmakla, fi
nansman tahsisini karıştırdılar. Banka şubesi 
açmak başka, plasman tahsisi yapmak yine baş
kadır. Türkiye Halk Bankası, Türkiye'de yayıl
mak mecburiyetindedir. Eski kanunda yalnız 
yurt içinde şube açılacağı yazılmış fakat yurt 
dışında şube açılacağı yazılmamış. 499 sayılı 
Kanun, Halk Bankasına bir vazife vermiş, bu
na göre, yurt dışında çalışan işçiler beş bin li
ra döviz karşılığı para yatırdıkları takdirde bu 
dövizin Türkiye'ye intikalini sağlamak maksa
dına matuftur. Üç sene bankada bu para kal
dıktan sonra Türkiye'ye gelecek işçiye 25 bin 
lira kredi açmak gibi memleketin sanayiine 
yardım edecek bir durumu sağlamak içindir. 
Bendeniz bu bankanın yönetim kurulunda dört 
seneye yalan bir müddet bulundum ve şuna şa-
hidoldum ki, Türkiye'nin hemen her tarafı ban
ka şubesi açılmasını istemektedir. Banka şube 
leri açıldığı takdirde plasman darlığı bahis 
mevzuu değildir. Çünkü Hükümet daima plas
man dağıtacak şekilde bankayı takviye etmek
tedir. Sanayileşmiş bir Türkiye'ye ben şahsan 
Halk bankaları şubelerinin açılması ile kavuşa
cağına inanıyorum. Bu itibarla her banka açıl
dığı zaman Sayın Salih arkadaşım emin olsun
lar mevduat da yatıyor, o kadar yatıyor ki, biz 
yatırılan bu mevduattan ticari krediye değil, 
küçük esnaf ve sanatkâra vermek suretiyle bir 
de plasman imkânımızı sağlamış oluyoruz. Bu 
itibarla endişeye mahal yoktur, bu kanun tek
lifi sırf yurt dışındaki işçi dövizlerinin intikali
ni sağlamak içindir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Efendim, bu 

kanım münasebetiyle kısaca arz ettiğim müta
lâalarıma iki arkadaşım benim bunu iyi takdir 
edemediğimden bahsettiler. Evvelâ bir arka
daş dedi ki, «Bu dâhildeki şube açmak değil, 
hariçte şube açmaktır. Bu da hariçte çalışan iş
çilerimizin parasını getirmek içindir.» Ben, bu
nun aksini iddia etmedim. Dedim ki, şubelerin 

hariçte de açılması faydalı olabilir, ama şube 
açılmadan evvel, şubeyi çoğaltmadan evvel da
ha büyük bir derdimiz vardır, plasman noksan
lığı... Ve bu bir derttir. Ve nihayet Sayın Nu
rettin Ertürk arkadaşım dediler ki, «Şube aç
makla plasmanı birbirine karıştırdılar.» Bun
lar ayrı. Bunun aksini de iddia etmedim. Şube 
açılabilir. Şube açmak faydalı olabilir. Ama 
şubeyi çoğaltmak kâfi değildir, diyorum. Şube
yi ilânihaye çoğaltmak masrafı artırır. Bugün 
memleketimizde maalesef bir banka enflâsyonu 
vardır. Hiçbir memlekette bu kadar çok banka 
bulunmaz. Bankalar mütemadiyen çoğalıyor ve 
şubeler çoğaldıkça masraflar artıyor. Ankara'
da bugün birçok bankaların hemen kısa mesafe
lerde, her sokakta bir şubesi vardır. Bu çok za
man faydalı olmuyor. Çünkü her şube açıldı mı 
daima kira fazla veriliyor, memur fazla kulla
nılıyor. Aynı hizmeti daha az masrafla yapmak 
imkânı varken, şube açmanın zararlı olduğunu 
söylemek istedim. Çünkü bir taraftan fazla 
masraf yapılırken, diğer taraftan da plasman 
bulamıyoruz. Dediler M, arkadaşlar; «Merak 
buyurmasıniar, Hükümet bunu düşünmektedir.» 
Ben de diyorum ki, Hükümet tabiî M, düşüne
cektir, ama fiiliyatta plasman darlığı vardır, 
şube açtırılıyor, ama plasman bulamıyoruz. 
Şark'ta ve birçok yerlerde plasman bulunamı
yor. 

Şimdi hariçte şube açılmaya gelince, haki
katen bazen insanın aklına Avrupa'da birçok 

.şubeler açmak suretiyle buraya memur gönder
mek gibi bir fantazi elde ediliyor. Hariçte bir 
banka, meselâ, Köln'de bir İş Bankası varken, 
bu kâfidir. Yok. iş Bankası varken bir de Halk 
Bankası şubesi veya bir de bu banka açmak su
retiyle masrafı artırmak faydalı değil, zararlı 
olmaktadır. Onun için şube açarken biraz daha 
tedbirli olmak, böyle lükse gitmek, şubeleri ço
ğaltmak faydalı olmuyor. Daha faydalı olmak 
için ihtiyacı olan şahıslara verilmek için plas
manların artırılmasının daha faydalı olduğunu 
arz etmek istedim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Hükümet 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hükümet söz istiyor, buyuru
nuz efendim. 
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Bu arada şunu arz edeyim efendim, demin 
tereddüt ettiğimiz kanunun birinci maddesinde 
2248 yazılı, bu, Denizyolları Kanunudur aslın
da, 2284 olacak. Bu, maddi hatadır. Gelişinde 
doğrudur, 2284 tür. Bu maddi hatayı, yani tabı 
hatasını düzeltiyoruz. 

Diğer taraftan, 2284 sayılı Kanun da «Halk 
Bankası» dır, «Halk Bankası ve Halk Sandıkla
rı» dır. Onu tadil eden 5652 sayılı Kanun da 
«Türkiye Halk Bankası» adını almıştır, doğru
dur, efendim. Geliş şekli de doğrudur, burada
ki şekli de doğrudur. Binaenaleyh, değişecek 
düzeltilecek bir tarafı yoktur. 

Buyurunuz, Devlet Bakanı Sayın Sadık Te
kin Müftüoğlu. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; arkadaşlarımı
zın zihinlerini kurcalıyan iki - üç nokta tesbit 
ettim, müzakerelerin uzamasını önler kanaati 
ile bayanda bulunmak için huzurunuzdayım. 

Sayın Atalay bu kanunla yurt dışında çalı
şan işçilere bir kredi verilecek midir? Eğer yurt 
dışında çalışanlara kredi verilecekse bunun içe
ride verilmesi daha uygun değil midir? diye 
bir endişeyi izhar ettiler. Zannediyorum bu, ge
rekçedeki «Yurt dışında çalışan işçilere küçük 
sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi 
hakkındaki» diye başlıyan pasajdan ileri geli
yor. Bu 499 sayılı Kanunun hükmünü biraz ev
vel sayın Nurettin bey burada izah ettiler; bu, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin bankaya mu
ayyen miktarda para yatırdıkları takdirde yur
da dönmeleri halinde 25 000 liraya kadar sana
yi kredisinden istifade etmeleri ile ilgilidir. Bu 
bir nevi yurt dışındaki işçilerimizin kazançla 
rını Türk bankalarına mevduat olarak yatırma
larını temin için bir teşvik tedbirinden ibaret
tir. Hem teşvik tedbiridir, hem de memleke
te dönecek işçilerimizin istikbâli bakımından 
bir garantidir. Bunu bu şekilde tesbit edelim. 

Gelelim, Sayın Salih Türkmen arkadaşımı
zın endişesine: Bugün maliyeci arkadaşlarımı
zın hepsi bilirler; bankalarımızın iki kaynağı 
bulunmaktadır. Birisi, kendi öz kaynaklarından 
gelen sermayeler, diğeri de, yabancı kaynak
lardan, yabancı kaynak olarak adlandırabildi-
ğimiz mevduatlar, vesair gelirleridir. Ve bu
gün bütün bankalarımız, aşağı yukarı, yalnız 
öz kaynaklariyle iş yapan bankalar değil, daha 

da çok diyebileceğimiz bir nispet içerisinde 
yabancı kaynaklardan da istifade eder durum
dadırlar. Bu sebeple yabancı kaynaklarla, ban
kaların maddî gücünün artırılmasında takdir 
edersiniz ki, şube veya ajans olarak bankaların 
açılmasında fayda vardır. Buradaki asıl gaye 
de, yurt dışında Halk Bankasına da bir ve mü
teaddit şube açılması imkânını sağlamak için 
bu kanun getirilmiştir. Bu noktada sayın Ata
lay'in konuşmasında geçen bir hususa da temas 
edeyim. Diyorlar M, 4 ncü maddenin tadilinde, 
Türkiye Halk Bankası memleket içinde ve dışın
da gereken yerlerde şube ve ajans açabilir» ta
biri vardır, halen yurt içinde açabildiğine göre, 
tekrardan burada yurt içinde açabilmesnin zan
nediyorum bir tekerrür olduğunu ifade etmek 
istiyorlar. Haddi zatında bu madde teknikman 
2284 sayılı Kanunu tadil eden 5652 sayılı Kanu 
nun 4 ncü maddesinin yerine geçtiği için ve es
ki 4 ncü madde tabiatiyle meriyetten kalktığı 
için, o madde ile de yurt içinde şube ve ajans 
açabileceği tabiri bulunduğu için eğer buraya, 
yurt içinde açar, tabirini koymazsak, öteki 
maddeyi de meriyetten kaldırdığımıza göre iste-
miyerek yurt içinde şube açamaz gibi bir du
rumla karşı karşıya kalacağız. Onun için, eski 
maddenin yerine geçen bu madde de, hem yurt 
içinde, hem de yurt dışında, tabirinin konulma
sında kanuni zaruret vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 1144 sıra sayılı kanun teklifi
ne oylarını kullanmıyan sayın üyeler? Var mı 
efendim? Varsa lütfen kullansınlar. 

Sayın Melen buyurunuz. 

FERDD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; tasarının getirdiği bu 
değişiklik daha çok Halk Bankasına yurt dışın
da şube açmak imkânı ve yetkisi vermek için
dir. Ve kanaatimce buna lüzum da vardır. 
Sayın Sırrı Atalay arkadaşımız tereddüt et
tiler, bâzı noktalarda. Bu kanun bilâkis bu dö
vizlerin gelmesi ve istediği sahaya bu döviz
leri çekmek bakımından faydalı olur kana
atindeyim. Yurt dışındaki işçilerimizin elde 
ettiği dövizlere, biliyorsunuz farklı bir kur 
tatbik ediyoruz, daha doğrusu farklı bir kur 
değil de, ayrı bir faiz nisbeti tatbik etmek ve 
farkını bütçeden ödemek suretiyle bir nevi 
dolambaçlı yoldan, bizim dâhil olduğumuz Pa-
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ra Fonunun verdiği ve açtığı imkânlardan fay
dalanarak dolambaçlı yoldan bir farklı kur tat
bik etmek suretiyle bu dövizleri memleket 
içine getirmeye çalıştık. 1964 yılında kabul 
edilmiş olan bu kanun gerçekten muvaffak ol
muş bir kanundur. Bu kanunu o vakit huzu
runuza ben getirmiştim ve endişeli idik, muvaf
fak olmaz, diye. Fakat, muvaffak oldu. Bu
gün 100 milyon doların üstünde her yıl yurdu
muza bu kanaldan döviz gelmektedir. Bu ka
nundan evvel sadece yedi milyon dolar geli
yordu. Bizim bankalarımızın şube açması ayrı
ca bu dövizin artmasını sağlıyacaktır. Çünkü, 
dışarıya giden işçilerimiz elde ettikleri döviz
leri ya bir bankaya yatıracaklardır veyahut 
eksport dediğimiz bu döviz ticareti yapan fir
malara götürüp, satma mecburiyetinde kalıyor
lar. 

Bilhassa ilk defa gidenler, dil bilmedikleri 
için yabancı bankalara rahat gidemiyorlar. Bu 
sebeple o vakit bu kanunu huzurunuza getirdi
ğimiz zaman ayrıca bankalarımızın dışarda şu
be açmalarını da istedik ve başta îş Bankamız 
olmak üzere bâzı bankalarımız şube açtılar. 
Ama her şehirde bir bankanın şube açması müm
kün değil, mümkün olduğu kadar, çeşitli ban
kalarımız gittiği takdirde işçilerimiz kendi 
memleketlerinin bankasında rahatlıkla girip 
çıkabilecekler. Bu suretle dövizi eksport de
diğimiz kimselere kaptırmadan bankalarımı
za getirmek imkânı elde ediliyor, işçiye ko
laylık temin ediliyor ve yurda gelecek döviz 
miktarı da bu suretle artmış oluyor. Bu sebep
le bankalarımızın dışarda şube açmalarında bu 
bakımdan büyük fayda vardır ve ve teşvik et
mek lâzımdır. 

Türkiye'de şube açmak mevzuuna gelince : 
Filvaki bankaların şubelerinin lüzumundan faz
la olması, sayısının artması bir bakıma mah
zurludur. Bir arkadaşımızın işaret ettiği gibi, 
para maliyetini yükseltir. Doğrudur. Ve Tür
kiye'de buna Maliye Bakanlığı oldukça dikkat 
eder. Ama, itiraf edeyim ki, Türkiye'de banka
lar, banka şubeleri ihtiyaca uygun bir şekilde 
yurda yayılmış değildir. Bâzı yerlerde fazla
dır. Büyük şehirlerde arkadaşımızın dediği 
gibi, her köşede bir banka şubesi açma hevesi 
vardır. Bir tarihte biz bunu daha çok, memle
ketin diğer bölgelerinin banka hizmetlerinden 
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faydalanmasını sağlamak için durdurmuştuk. 
Büyük şehirlerde Maliye Bakanlığı şube açma
sına imkân vermiyordu. Buna mukabil, yurdun 
diğer köşelerinde, bilhassa, Doğuya doğru 
gidildikçe hiçbir banka hizmetinden faydalan-
mıyan mmtakalanmız var, ki bunlar, sadece bir 
Ziraat Bankasının hizmetine bakar durur yıl
larca. Bu, oralara yayılması imkânının da ge
niş bir şekilde açmıştır. Fakat bu politikayı bu
gün maalesef değişmiş görüyorum/ Maliye Ba
kanlığı bilâkis büyük şehirlerde bankaların 
şube açmasına imkân vermiştir. Burada şube 
açınca kolaylık var, o taraflara gitmiyorlar. 
Bu şekilde olunca memleketimizin diğer kö
şeleri banka hizmetlerinden mahrum kalıyor. 
Bu politikayı değiştirmek lâzım. Bu vesile 
ile işaret etmekte fayda gördüm. 

Halk Bankasına gelince, Halk Bankasının 
bir hususiyeti var, diğer bankalardan farklıdır. 
Yani, arz ettiğim bu kaideye tabi tutmamak lâ
zım, Halk Bankasını. Halk Bankası bir nevi 
sosyal hizmet yapar. Bankalar, umumiyetle 
kredi ticareti yapar. Bankalarda toplarlar, pa
ra verirler, bunun ticaretini yaparlar. Ama 
Halk Bankası Devletin verdiği fonları daha 
çok kullanarak esnafımıza küçük mikyasta 
kredi açar. Onun için bunun yaptığı hizmet sos
yal bir hizmettir. Rantabl olmasa dahi, esna
fımızın kesif olduğu her yerde bu şubeleri za
rarlar işlese dahi açmak lâzımdır. Bir aralık 
biz her ilde, Halk Bankası şubesi açalım, şeklin
de bir hedef tâyin etmiştik. Hamdolsun, Allaha 
şükür onu bugün açtık, birçok ilçelerde de 
Halk Bankası şube açıyor, ve Halk Bankasının 
mümkün olduğu kadar, arz ettiğim gibi, esnafın 
kesif olduğu yerlerde Halk Bankası şubeleri
ni götürmek lâzım, bunda zarar olsa dahi. 

Bir arkadaşımız plasmandan şikâyet ettiler. 
Madem plasman veremiyorsunuz şube açmayın. 
Arz ettiğim gibi bu, Halk Bankası için şüphe
siz varit değil. Halk Bankasının kaynağı baş
kadır. Daha çok devlet yardımıdır, bütçe yar
dımıdır. Hükümetin verdiği fonları kullanır. 
Az miktarda da kendisi mevduat toplar. Ama 
bizde plasman darlığı bir bakıma mevduatla 
ilgilidir ama, bir bakıma da kredi tevzi siste
mindeki bozukluktan ileri gelir. Bâzı şehirleri
mizde plasman darlığı yoktur. Ama buna mu
kabil faraza Ağrı'da bende bilirim, birçok va-
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tandaşlar müracaat ederler, zaten mahdudolan j 
1O0 - 200 - 300 bin liralık plasman içerisin- | 
de çalışırlar. Bunu üç tane, dört tane müteşeb
bise verince biter, geriye kimseye birşey kal
maz. Bu, bizim plasman ve kredi tevzi sistemin
deki büyük bozukluktan ileri geliyor. Bunu me
suliyet mevkiinde iken de görüyordum. Az -
çok bir genişletme yapmak için bâzı çalışmalar 
yaptık, ama bizim bankacılığımızı ıslah etmek 
lâzım arkadaşlar. Yani, bankacılık mevzuunda 
itiraf edelim çok gerideyiz. Emekleme halinde
yiz ve bunu büyük mütahassıslar getirerek ban
kacılığımızı başından sonuna kadar tetkik ettir
mek ve bankacılık sistemimizi ıslâh ettirmek 
lâzım. Bunu yapacak Maliye Bakanı, bankacı
lığımıza ve kredi sistemimize büyük hizmetler 
eder. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, kanun sa
yısı üzerindeki düzeltme yapılmıştır, efendim. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

' BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. J 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. I 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır. 

1144 sayılı Kanun teklifine oylarını kullan-
mıyan sayın üye? Yok. Oylama işlemi bitmiş
tir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Elde mevcut tasarı ve tekliflerin sonuçlan

masına kadar Yüce Senatonun saat 19 la ka
yıtlı olmıyarak' çalışmalarına devamını arz ve 
teklif ederiz. 

istanbul I 
Fikret Gündoğan | 

j BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyö-
j ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
I 8. — 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı 

illerinde muhtaç, durumda olan halka dağıtılan 
yemeklik ve yemlik hububat bedellerinin terki-

I ni hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

I Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/367; Cumhu
riyet'Senatosu 2/248) (S. Sayısı : 1147) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması
nı oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-
memiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen? Sayın 
Ayrım, buyurun efendim. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 1961 yılı içinde Doğu -
Anadolu'nun birçok bölgelerinde bilhassa Kars, 
Ağrı, ve Erzurum illerinde kışın karın az yağ
ması ve yaz aylarının çok kurak geçmesi sebe-

I biyle bu bölge halkı yiyecek ve hayvan yemi 
sıkıntısı çekmeye başladı. Hattâ öyle bir durum 
hâsıl oldu ki, sonbaharda bütün diğer vilâyet
lerimiz bu bölgeden ucuz hayvan almak için 
buralara hücum ettiler. O zaman o mıntakaya 
gidenler belki hatırlarlar, Erzurum'la Kars vi
lâyeti arasında bir Çoban köprüsü vardır, o Ço-

I ban köprüsünün üzerine tebeşirle şu şekilde ya
zılar yazılmıştır; Kars'ta talan vardır, yağma 
vardır şeklinde ibareler ve o devre hakikaten 
Doğu - Anadolu bölgesi için büyük bir sıkıntı 
devresi oldu. İktisadi bakımdan bu bölgeler as
gari 20 sene geriye gittiler. 300 - 400 koyunu 
olan vatandaşlar bu hayvanlarını geçinmek için 
300 koyunun 200 ünü satarak, hattâ 50 sığırı 
olan 30 tanesini satarak ancak 20 tanesi ile di
ğer taraftan 100 koyunla bile kışı geçireme-
diler, bu bölgelerden saman nakline başlandı, 
nakliye fiyatları pahalı iken Hükümetin almış 
olduğu tedbirlerle nakliye masrafları indirildi, 
fakat bu sıkıntıyı nihayet yiyecek sıkıntısı da 
takibetti. Hattâ öyle bir hal oldu M, Amerikan 
Hükümeti bu bölge halkına yardım olmak üze-

(1) 1147 S. Sayılı basmayazı tutanağının so-
nundadır. 
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re hibe şeklinde buğday verdi. Hatırlarım, 
kamyonların yanlarına yazılmıştı bu buğdaylar 
Amerika Hükümetinin Türk çiftçisine, bu böl
ge halkına yardımıdır diye. Fakat bir müddet-
sonra görüldü ki, buğdayların bir kısmı hibe 
şeklinde verildi, diğer bir kısmı da borçlandı
rılmaya tabi tutuldu. Bu müşkülât karşısında 
birçok müracaatlar oldu. Hakikat bir kısmı ön
ceden alanlar hibe şeklinde aldılar, sonraları 
borçlandırıldı. Bu yüzden bu bölge halkı da ha
kikaten büyük borç altına girdi. Bu külfeti gi
dermek için teklif edilen kanun teklifi kanun
laştığı takdirde bu bölge halkının birçok çiftçi
leri bu ağır yükün altından kurtulmak suretiy
le ferahlıyacaklardır, bu kanuna müspet oy 
kullanmanızı istirham eder, hürmetlerle selâm
larını. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, 1961 yılında tabiî bir talihsizliğe 
uğrıyan üç vilâyetimizde, üç durum meydana 
geldi, ilk âfetin meydana gelmesi üzerine dev
let yardım elini uzattı ve ödünç olarak yardım
da bulundu. Bilâhara felâketin derinliği ve yay
gınlığı devleti hibe şekline götürdü. Aynı yar
dım statüsü içinde iki yan yana köy veyahut 
aynı köyden 5 - 10 ev ödünç, diğerleri hibe şek
linde alınca aynı felâkete mâruz kimselerde tat
bikat şekli tamamen başka bir karakterde ken
disini gösterdi. Bir kısmı ödünç aldığı iktisadi 
bir yıkıntı içinde aradan biraz müddet geçtik
ten sonra, devlet alacağını istemeye başlayınca 
ödeme durumunda olan kimseler için hacizler 
birbirini takibetti, şikâyetler arttı, bir durum 
meydana geldi. Halbuki daha sonra alanlar ay
nı felâkete mâruz kimseler ise hibe olarak bu
nu almış oldular; onlar hacizden, takipten ve 
şikâyetten beri ve masum kaldılar. Aynı du
rumda bir adaletsizlik, sosyal durum kendini 
göstermiş oldu. Bu kanun teklifi bunu kapsa
maktadır, ama yeni bir durumla da karşıkarşı-
yayız. O da şudur: Bütün imkânsızlıklarına ve 
ekonomik darlığa rağmen bir kısım vatandaş
lar, köylü, halk borçlarını çarnaçar ıstırap çe
kerek elindeki ineğini, koyununu, öküzünü, 
tosununu satarak borçlarını ödemiş oldu, bir 
kısmı ödemedi. Şimdi terkin edilmektedir. Ama 
malî sıkıntı içerisinde olmasına rağmen peri
şanlığı göze alıp ödemiş olanlar bir nevi ceza 

I karşısında kalmış oluyor. Götürmüş borcunu 
ödemiştir. Şimdi o ödedi, ödemiyenler için ter-

I kin, onlar için hiç bir şey yapmamak.. Biraz 
önce burada büyük münakaşası yapılan Sağlık 
Bakanlığı ile ilgili prim ve tazminat konusunda 
bizim kanun tekniğine girmiş bir husus meyda
na gelmiştir ve hiç de garipsenmiyecek bir ma
hiyet taşıyordu. 641 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi tazminat, 5 nci maddesi prim içindi. Prim 

I almış olanlar için almıyacak, almamış olanlar 
I ilki yıl öncekilerine verilecekti. Yani devlet bu 
I kadar alınmıyana iki yıl sonra verme gibi bü

yük kanadını gerebiliyor, şefkat ve rahmetini 
gösterebiliyor ama felâket içerisinde kalmış, 

I fakru zaruret içerisinde olmasına rağmen ödünç 
almış olanlar ödemiş, ödemiyenleri terkin, öde
miş olanlara da devletin semahat duygusunu 

I göstermesi iktiza eder. Onun için birinci madde
nin sonuna ödemiş olanların ki, iade edilir. Bu, 
gücü yerinde olan kimselere iade değildir. Çün
kü ödünç verme gerçekten felâkete mâruz kalan 
ve muhtaç durumda olanlara yapılmış, bilâhara 
bunların tahsili cihetine gidilmiş, çarnaçar öde
miştir. ödemiyenleri terkin ediyoruz bir kışını 
zaten hibe olarak aldığı için hiçbir muamele ya-

J pılmamıştır, ama ödiyenleri de cezalandırmak 
devletin şefkat ve semahat duygulariyle pek de 
kabili telif değildir. Yüksek Meclisin merhamet 
ve şefkatini, yardım elini bir adalet ölçüsü için
de uzatabilmesini temin için büyük bir meblâğ 
tutmıyan, yüzbin lirayı dahi bulmıyan, fakat 
köylüler için yıkım derecesinde bulunan ve on
ları iktisaden kalkındıracak ve fakru zaruretten 
kurtaracak bir şekil olacaktır, iade edilmesi hu
susunda bu birinci maddeye ek olarak istediği
miz hususa muhterem arkadaşlarımızın lütuf et
melerini rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — 1144 S. S. Türkiye Halk Banka
sı ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 ta
rih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifine 
99 sayın üye oy kullanmış, 99 kabul, teklif ka
nunlaşmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Değerli 

arkadaşlarım; bu kanun vesilesiyle Türkiye'de 
çok sık raslanan bir olayın, hattâ Türkiye eko
nomik ve sosyal hayatının en mühim olayından 
birisini bu kanunla güya halletmiş olacağız, ama 
çok sık cereyan eden olaylardan birisini hallet-

| mek, kanaatimce yeterli bir davranış değildir. 
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Türkiye'de her zaman kuraklık, sel, dolu ve bu
na benzer âfetler Türkiye'de yaşıyan insanların 
büyük bir kısmının varlıklarını zarara sokuyor 
ve çiftçiler ve köylüler daima bu âfetler yüzün
den büyük kayıplara uğruyorlar, ama Türkiye'
de bu kadar belirgin ve biteviye cereyan eden, 
birbirini kovalıyan âfetlere rağmen ve Türkiye 
nüfusunun yüzde 70 ini kapsıyan insan kütleleri
ne Türkiye Hükümetlerinin hiç birisi bu âfetler
den zarar görenleri kurtarmaya yeterli bir tek
niği getirmemişlerdir. Daima işte böyle palyatif 
tedbirlerle o âfetleri önlemeye çalışılmıştır. Hal
buki Türkiye'de bu âfetler hep oluyor. Bizim gö
rüşümüz odur ki, Türkiye'de genel bir zirai si
gortaya şiddetle ihtiyaç vardır. Kuraklık gibi 
çok yağış gibi, dolu gibi çok belirgin âfetleri 
zorunlu olarak bütün çiftçilerin tabi oldukları 
bir sigorta sistemine bağlamak suretiyle karşıla
mak mümkün olacaktır. Aksi takdirde hep böy
le olacaktır. Bir yerde âfet olacaktır, hükümet
ler bir kararname tanzim edeceklerdir, o yer 
halkına bir miktar yardımda bulunulacaktır. 
Sonra yardımın o köylülerden tahsili cihetine gi
dilecektir. Bu Türkiye'de bugüne kadar bu 
mevzua gereği gibi eğilmediğini göstermeye 
yeter bir delilidir, bu kanun. Şimdi nasip olur 
da biz bu memleketin idaresine muktedir olur
sak o takdirde Türk köylüsüne âfetlerden za
rar gören Türk köylüsüne genel imkânlar içe
risinde ve dünyanın diğer ülkelerinde olduğu 
gibi faydalar sağlryacak teknikleri getireceğiz. 
Bu kanun üzerinde görüşümüz şudur: Bu ka
nun içindeki sözlerle hükmü bakımından zıt
lık teşkil edebilecek yapı içindedir. Bakınız 
nasıl düzenlenmiş. «1961 yılında kuraklıktan 
zarar gören Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde 
muhtaç halka dağıtılan yemeklik ve yemlik 
hububat bedellerinden bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadarı tahsil olmıyanlar terkin..» 
Muhtaç halka dağıtılan yemeklik ve yemlik 
hububat bedellerinden diye kanuna hüküm 
konmuş, yani peşinen bunların muhtaeolduğu 
kabul edilmiştir. Fakat bu muhtaçlar içinden 
borcuna sadık bulunanlar nasıl güç şartlar için
de de olsa borcunu ödiyenler bu kanunla âde
ta cezalandırılmış, ödemiy enler şimdi bu ka
nunla mükâfatlandırılıyor. Hepsi aynı sınıf 
insanlar, muhtaç insanlar. Birisi borcuna sa
dık yahut borcunu ödemek için ceht sarf et
miş, o şimdi bu kanunla cezalandırılıyor, öde-

ı ıniyenler de âdeta mükâfatlandırılıyor. Onun 
I için eğer bu kuraklık yüzünden devletten yar-
I dım görenlerin kâffesi muhtaç ise ve şimdi bu 
I kanunla muhtaç insanlara verilen yardım alm-

mıyacaksa alınanlardan tahsil edilen borç mikta
rı ya geri verilmelidir veyahut da başka borç-

I larına mahsubedilmelidir. Adalet ancak böy-
I leşine bir yol tutulursa sağlanmış olur. Aksi 
I takdirde iyi niyetli borcunu ödiyeni cezalan

dıran kanun olur, ki, bunu âmme vicdanı ka
bul etmez. Zaten bizim yaptığımız hesaba göre 

I bu maksatla 16 milyon lira verilmiş, bunun 
ancak 12 milyon lirası kadarı geri kalmış, tah
sil edilmemiş. Diğer miktarı kimisi mahkeme
lerde bir kısmı tahsil edilmiş... Şimdi 12 milyon 
lirayı devlet gözden çıkarıyor, ama aldığı bir
kaç milyonu da sanki bir hasislikle muhafaza 
etmek istiyor. Değerli arkadaşlarım, bu adale
ti temin etmek için Yüksek Başkanlığa bir Öner
ge takdim ettim. Bu kanundaki borçlarını ödi-
yenlerin cezalandırılmasını önleyici bir teklif
tir. Bu teklife iltifat ederseniz, kanun madde
si ya borcunu ödiyenlerin verdiklerinin geri 
iadesi veya borçlarına mahsubedilmek suretiy
le düzeltilirse hakkaniyete ve adalete uygun 
hareket etmiş oluruz. Bu şekilde hareket etme
nizi Yüksek Heyetinizden beklerim. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu? Yok. 
Sayın Turan. 

SAMÎ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, kanun teklifi çok yerinde
dir. Ancak, bâzı eksiklikler vardır. Çünkü aynı 
yıllarda aynı sebeplerden dolayı Van, Muş ve 
Bitlis gibi birkaç vilâyetimiz de aynı âfete mâ
ruz kalmışlardı. Fakat onlar bu teklif dışı bı-

I rakılmıştır. Bu kanun teklifi bir Hükümet ta
sarısı olarak gelseydi elbette bu vilâyetlerimizi 

! de içerisine alacaktı. Acaba bir sual olarak Sa
yın Hükümetten şunu öğrenmek isterdim ki, bu 

i Hükümetin temsilcisi vardır, her halde. Veya 
! Komisyon cevap verebilir. Acaba bu vilâyetler 

hakkında ne gibi bir işlem yapılacaktır? Bunun 
için ayrı bir kanun teklifine mi ihtiyaç vardır. 

j Yoksa bu vilâyetler kendi kaderlerine terk edi
lecekler midir? Bunu arz etmek istedim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Teklif üzerinde başka söz isti-
! yen? Sayın Tuna. 
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AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar, 1961 yılında bir kıtlık ol
muştu. O zaman Hükümetimiz tuttu bu müşkül 
durumda bulunan vatandaşlara yardım etti. O 
zamanlarda bu paranın ileride terkin edilmesi 
ihtimalleri olduğundan da bahsedildi. Ben şah
san hatırlıyorum, şimdi bu arkadaşlardan bir 
kısmı kıtlık yılı geçip normal hayat geldiği za
man imkânlarını kısmak sormak suretiyle 
bir ödemede bulunmuş, bugün beş milyon lira 
kadar bir ödeme yapılmış, 11 milyon lira kadar 
da halen bu yardımın iade edilmiyen kısmı 
vardır. Arkadaşlar; atıfet iyi bir şey değil, ama 
hakikaten böyle bağışlama insana zevk verir. 
Fakat, bağışlıyacağınız paranın da bir Devlet 
parası olduğunu, memleketimizde pek çok da
ha yardıma muhtaç kimselerin bulunduğunu da 
nazara almaya mecburuz, bir. İkincisi kanu
nun geriye doğru yürümesi, gerideki halleri 
tanzim etmeye kalkması çok zaman sakıncalar 
doğurur. Şimdi ne yapılmıştır? Bu beş milyon 
verilmiş, daha evvel Devlet karşılık bekleme
den yardım elini uzatmış, yardım etmiş, onu 
müşkül durumdan kurtarmış. Havalar iyi git
miş, durum müsaidolmuş parasını ödemiş. Du
rumu müsaidolduğu için ödiysn kimselere bu
nu tekrar iadeye kalkmanın pek ileri geçen bir 
atıfet olacağı kanısında bulunuyorum. Bir 
kanun çıkarılıyor, Af Kanunu. Meselâ Af Ka
nununda ne oluyor? Cezasını ödemiş olanların 
ödediği cezayı iade ediyor musunuz? Etmiyoruz. 
Ben şunu rica ediyorum. Devlet bir yardım yap
mıştır, kendi durumunu kurtaran ve borcunu 
iade etmek imkânın bulan vatandaşlarımızın 
bir kısmı bunu iade etmiştir. İade edilen beş 
milyon civarındadır. G-eriye 11 milyon kalmış
tır. Çeşitli şekilde istemelere rağmen alınama
mış, Hükümet bir atıfet gösteriyor, bu vatan
daşlarımızdan bunu tahsil etmiyor. Ama tah
sil edilenlerini de iade etmek suretiyle bunun 
hududunu aşmıyalım, teklif yerindedir, isabetli
dir, aynen kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Efendim, 

bu kanunun ben de lehindeyim. Fakat öğren
mek istediğim bâzı hususlar var. Bir defa meb
lâğ nedir? Yani affedilmesi lâzımgelen para ola
rak nedir? 

İkincisi, bunların vâdelerinin ne olduğu? Bu 
hususta Hükümet veyahut Komisyon, bilmiyo-
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rum, cevap verirse memnun olacağım. Eğer vâ
de yönünden uzun vadeli değilse veya ertesi 
yıl ödenmesi lâzımgelen bir borç ise, bu borcun 
zaten umumi hükümlere göre müruruzamana 
uğraması lâzım. Çünkü mevcut tatbikata gö
re, eğer bu hususta özel bir hüküm yoksa, 
bir senelik veya beş senelik müruruzaman müd
detine tabi olacaktır ki, o da nihayet vâdenin 
hûlül etmesinden itibaren cereyan etmiş olsa 
gerek. Sekiz senelik bir devre geçmiş çünkü. 
Ayrıca diğer arkadaşlarımın da belirttikleri 
gibi, bir kısım halkın bedeli mukabilinde bir 
kısmının bedelsiz olarak almış olması bir ada
letsizliktir. Bu adaletsizliğin ve gerekse umumi 
hükümler yönünden olan müruruzaman bakı
mından olan noksanlığın giderilmesi de bir za
rurettir. Müruruzamanı umumi hükümler çer
çevesi içerisinde mütalâa ettiğimiz zaman, za
ten kendiliğinden bu borcun ortadan kalkmış 
olması lâzım. Yani bugüne kadar tahsil edi
lemediğine göre ortadan kalkmış olması lâzım. 

Fakat kesilme şeklinde bir muamele varsa 
bunu bilmiyorum. Tabiî bu hususta malûmat 
verilmediği için kesin olarak malûmat veril
mediği için kesin olarak malûmat sahibi değiliz. 
Yalnız bu kanunun kabul edilmesi bakımından 
üzerinde durulması lâzımgelen bir mevzu bölge
nin iktisadi durumudur. Bölge tümü ile fakir 
bir bölgedir. Bu bakımdan Muhterem Heyeti
nizden bu kanunun lehinde oy kullanmalarını 
istirham edeceğim. Hepinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl. 

İSA BİNG-ÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; sık sık huzurunuzu işgal 
ettiğim için affınızı istirham edeceğim. Bura
da Doğunun bir imkânsızlığı dile getirilmiş
tir. 1961 yılında hayvancılıkla geçinen bir böl
gede, tek geliri zirai mahsul olan bu bölgenin 
halkı kurak olunca, Tanrı vermemiş, yetişme
miş kendisi aç kalmıştır, hayvanı aç kalmıştır, 
ve kendisini bu açlıktan, bu felâketten kurtara
bilmek için bir kararname ile bunlara yemek
lik ve hayvanları için yemlik buğday dağıtıl
mıştır, Toprak Mahsulleri Ofisinden. Bir sene 
sonra Toprak Mahsulleri bunun karşılığını Ha
zineden almıştır. 6183 sayılı Devlet alacakları 
Kanununa göre bu vatandaşlar hakkında taki-

| bat başlamıştır. Bu kanun hükmüne göre her 
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sene % 10 tehir cezası faizi ve geri kalışı dola-
yısiyle bugün rakam gittikçe büyümektedir 
ve hakikaten ödeme imkânını bulan, borcuna 
sahibolan ve henüz mânevi hasletlerinin birço
ğunu kaybetmemiş bu vatandaşlarımız borçtan 
hakikaten içtinabetmektedir. Ama ödiyemezse 
bir acz içinde kalırsa ve yedi senede bu bor
cunu ödememekte ısrar ederse kabul edersiniz 
ki, imkânsızlığı vardır ve bunu da aleni ola
rak izhar etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarımız bu mevzuu dile 
getirmiştir. 1966 yılında 5 senelik bir tehirden 
sonra ödeme imkânı kalmadığını beyan etmiş 
ve ondan sonra bu kanunla terkin etmek sure
tiyle hem asimi hem de dolayısiyle yükletil-
mekte olan tehir cezası ve faizlerinin de berta
raf edilmesi imkânlarını aramıştır. Muhterem 
senatörler, 1966 da Doğu depreminde hemen he
men aynı hâdiseler oldu. FAO 6 bin ton buğday 
yardımı yaptı. Bunun masrafını Kızılay ödedi. 
Vatandaş böylece bu âfetten kurtulabildi. 1967 
yılında da bunu bin ton olarak tekrar etti. Bu 
imkânı o zaman bulamamışsak emsali de var, 
mütaakıp senelerde vatandaşlarımıza el uzat
mak, hizmet edebilmek imkânını bulabilmi
şiz, fakat daha evvelkilerde bu imkânı bulama
mışız. Lütfen büyük bir yekûn tutmıyan, ge
niş bir kütlenin tahmin ediyorum ki, nüfus ba
şına 40 kilo kadar bir duğday dağıtılmıştır, 40 
lira eder, büyük bir yekûn tutmıyan, fakat çok 
geniş bir sahanın huzursuzluğunu bertaraf 
edecek bu kanıma müspet oy vermenizi istirham 
ediyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemde bulunan ve komisyonlardan gelen 

tasarı ve tekliflerin müzakeresi için 5 . 7 . 1968 
Cuma günü saat 15 de toplanmak için karar alın
masının pjrz ve teklif ederim. 

Muğla 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

Komisyon Başkanı sayın Salihoğlu. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Müsaa

de edersiniz buladan arz ediyorum. 

BAŞKAN — Kısa ve soruya cevap mahiye
tinde ise oradan da konuşabilirsiniz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan bir sualim vaır, kısaca cevaplan
dırabilir mi acaba 

Bu yardım ziraat Bankasınca yapılmışsa, ki 
öyle görünüyor. Affı halinde Bankaya hazine 
mi ödeyecektir Yoksa bankadan mı? 

BAŞKAN — Hazineye devredilmiştir. Onun 
için kanım çıkıyor efendim. 

Buyurun Sayın Salihoğlu. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Muh

terem Başkan, konuşmacı arkadaşlarımın bâzı 
suallerine cevap vermek üzere kısaca arz ede
ceğim. 

BAŞKAN — Şimdi konuşan arkadaşların 
hepsine cevap vereceksiniz lütfen kürsüden, ama 
kısa ise buyurun. 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Kısa
dır Sayın Başkan. 1961 de Kars ve Erzurum da 
6/1495 Sayılı kararname ile 16 milyon lira ci
varında yemlik ve yiyecek hububat verilmis-
tilr. Bunun dört milyon dokuzyüzbin lirası öden
miş, 11 milyon 700 bin lirası şimdi bu tasarı 
ile affedilmektedir. Hazine bunu karşılıyor 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde 
muhtaç durumda olan halka dağıtılan yemek
lik ve yemlik hububat bedellerinin terkini hak

kında Kanun 

Madde 1. — 1961 yılında kuraklıktan zarar 
gören Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde muh
taç halka dağıtılan yemeklik ve yemlik hubu
bat bedellerinden bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar tahsil olamıyanlar terkin 
olunur. 

BAŞKAN — Burada, «tahsil olamıyanlar» 
yazılıdır, gelişinde de böyledir. Maksadı ifade 
ediyor ama zabıtlara girsin diye ifade ediyo-
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rum ki, «bu tahsil olunamıy anlar...» olması ik
tiza ederdi. 

Madde üzerinde takrirler vardır, okutuyo
rum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1147 sıra sayılı 1961 yılında Kars ve Erzu

rum ve Ağrı illerinde muhtaç durumda olan
lara verilen yemeklik ve yemlik hububat be
dellerinin terkini hakkında kanunun 1 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Madde 1. — 1961 yılında kuraklıktan za
rar gören Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde 
muhtaç halka dağıtılan yemeklik ve yemlik 
hububat bedelleri borçları terkin olunmuştur. 
Halen borçlu olanların borçları tahsil olunmı-
yacağı gibi borçlarını ödiyenlerin verdikleri 
iade olunur. 

istanbul Giresun 
Fikret Gündoğan M. ihsan Topaloğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin sonuna aşağıdaki fıkra

nın eklenmesini saygı ile arz ederim. 
Kars 

Sırrı Atalay 
Tahsil edilmiş olanlar iade edilir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesine göre, kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihe kadar hububat bedel
lerini ödiyemiyenlerin borçları terkin olunur
ken, devlete olan borcunu ödemekte bir zorun-
luk hisseden vatandaşların ödedikleri paralar 
kendilerine iade edilmemek suretiyle eşitsizlik 
yaratılmakta ve ayrıca vatandaşa âdeta «Dev
lete olan borcunu ödemekte acele etme, belki 
borç terkin olunur» telkini yapılmakta ve bir 
anlamda da devlete borcunu ödiyenler âdeta 
tecziye edilmektedir. 

Bu eşitsizliği ve itimatsızlığı bertaraf ede
bilmek için 1 nci maddenin sonuna aşağıda
ki fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Tabiî t)ye 
Sami Küçük 

ödiyenlerden tahsil olunan borçlar kendile
rine iade olunur. 

BAŞKAN — Aşağı - yukarı üç takrir aynı 
mânayı ifade etmektedir. Tahsil edilenlerin iade
sini tazammun eder mahiyettedir. Üç takriri 

birden oylarınıza arz ediyorum. Komisyon ve 
Hükümet iştirak ediyor mu efendim'? Komis
yon ve Hükümet iştirak etmiyor. 

Bir takrir daha geldi efendim, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
1961 yılında kuraklıktan zarar görenlere 

yapılan işbu yardımlar 20 sene takside bağla
nır . 

Maraş 
Hilmi Soydan 

BAŞKAN — Sayın- Soydan, terkine razı de
ğil. ödenmiyen borçların taksitlere bağlanma
sını teklif etmektedir. Aykırı bir teklif olması 
hasebiyle önce bunu oylıyacağız^ Hükümet ve 
komisyon katılıyorlar mı? Katılmıyorlar. Dik
kate alınıp alınmamasını oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Dikkate 
alınması kabul edilmemiştir. 

Öbür üç takrire Hükümet ve Komisyon ka
tılmıyor. Takrirlerin dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza sunuyorum. Dikkate alın
masını kabul edenler... Etmiyenler... Efendim 
şüpheli bir durum hasıl oldu. Yeniden oylıya-, 
cağız ayağa kalkmak suretiyle. 

Takrirlerin dikkate alınmasını kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar efendim... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmemiştir efendim. (Kaça kaç 
sesleri) 22 ret, 21 kabul eden. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Teklif açık oylarınıza sunulacaktır. 

tj \J </ -—" 



C. Senatosu B : 59 

9. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görev
leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle il
gili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun 
ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporları (Millet Meclisi 2/624; 
Cumhuriyet Senatosu 2/244) (S. Sayısı : 1130 
a 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Raporların okutulup okutul-
mamasını oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. Tümü üzerinde söz istiyen 
var mı? Buyurun Sayın Atalay. • 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu teklif bir hayli veçhe değiş
tirdi ve birkaç defa Yüksek Heyetinize geldi. 
Üzerinde dikkati çeken husus işçi sendika uz
manı sosyal yardımcıların atanmalarında izle
nilecek şekil ve usule aittir. Daha önce komis
yonumuz bu atanmada devlet memurları hak-

* kındaki kanunlarda öngörülen diğer şartları 
aranmaz, şeklinde bir kayutla gelmiş Yüksek 
Heyetinizde görüşmeler sırasında beliren mu
kavemet ve bu şekildeki objektif şartlardan 
yoksunluk yüzünden komisyon geri çekmek 
zorunda kalmıştı. Şimdi komisyon bize yeni bir 
metin getiriyor. Atamada şu sistem tatbik edi
lecek: Bu atamada 657 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi (A) bendinin 1, 4, 5, 6, 7 nci fıkra hü
kümleri aranır, atamada 48 nci maddenin bazı 
şartları aranacak, ama diğer şartlar aranmıya-
cak. Atamada bilmek lâzım ki, genel ve özel şart
ları ihtiva eden atamada sadece 48 nci madde 
yoktur. Eğer arkadaşlarımız memur statüsün
deki atamayı sadece 48 nci madde olarak ka
bul ediyorlarsa hakları vardır. 48 nci madde
nin bir bendini almışlar, 2,3 ü almamışlar 4, 5, 
6 ve 7 yi alımşlar. özel şartları hiç almamış
lar. Demek ki, genel şartlan almışlar, genel 
şartlar içinde iki bendi almamışlar, özel şartla
rı hiç almamışlar, ama atamadaki diğer şartla
ra ise hiçbir atıfta bulunmamışlar. Şimdi de
mek ki, atanmada yalnız 48 nci maddenin bâzı 

(1) 1130 a 2 nci ek tutanağın sonundadır. 
1130 S. Saydı basmayazı 49 ve 1130 a ek bas-
mayazı 55 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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bentleri aranacak, diğer hususlar aranmıya-
cak. Devlet memurları statüsünde devlet me
muru olarak atanan kimse de ilk defa bizim 
hukuk mevzuatımızda devlet memurluğuna tâ
yin edeceksin ama onda devlet memurunda ara
dığın şartların bir kısmını aramıyacaksm. ilk 
defa biz de böyle bir istisnai hüküm getirmiş 
bulunuyoruz. Devlet memurlarında bazen maaş 
farkları veyahut istisnai mevkilere yapılan tâ
yin özel kalem müdürleri için ihtisas yerlerin
de ise, maaşları durumu itibariyle bir istisna 
gözetilebilirdi. özel kalem müdürleri Bakanın 
şahsına bağlı oldukları için dilediğini getirebi
lir, bir şart aranmazdı 657 sayılı Kanun özel 
ve genel şartlar içerisinde tahsil için ortaoku
lu umumi prensibolarak almıştır. Ortaokul öğ
retimi devlet memuriyetinin genel ve gözetil
mesi gereken başlıca şartları içine almış bulun
maktadır ve ancak bâzı istisnai ahvalde ilko
kulla yetinebilmektedir. Bu istisnai haller de 
çok aşağı derecede devlet memuriyeti içindir. 
Bizim bugün ücretli dediğimiz (D) cetveli kar
şılığı bâzı yerler için mümkün. Bunun dışında 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu artık ilk
okul mezununa set çekmiş bulunmaktadır, as
gari olarak aradığı şartlar orta öğretimdir. Ko
misyon atamada bir tek baraj getiriyor, 48 nci 
madde, 49, 50, 51, 52, 53 ve 3 ncü bölüm 
adaylık gibi devlet memuriyetinde esas olan 
genel şartları bir kenara itiyor, Devlet memu
riyetinde genel statü bir, iki, üç bölüm olarak 
devlet memurlarına alınma kısmı için usul, şart, 
adaylık gibi bölümler içerisinde sadece bir 
maddeyi kabul edip diğerlerini almamak istis
nai bir hüküm meydana getirmektir, adaylıkta. 
Komisyon bir adım ileri atmıştır. Devlet me
muriyetinin diğer hususlarında inzibati kovuş
turma, disiplin gibi diğer hususlarda tatbiki 
gerektiği, gerçi açıkça ifade etmiyor ama, ata
mada tâbirini kullanmak ile diğer hükümleri
nin tatbik edileceğini kabullenmiş bulunuyor, 
sarahat olmamasına rağmen. Ama atamada sa
dece 48 nci madde ile yetinmiş. Diğer madde
lerinin tatbik edilmiyeceğini açıkça ifade et
miş bulunuyor. Eğer sosyal yardımcılar uzman 
yardımcılar, komisyon, devlet memuru mudur, 
olmıyacak mıdır? Devlet memurudur. Devlet 
memuru olduğu takdirde özel kalem müdürle
rinin dışında devlet memurları 657 sayılı Kanu
nun 46 nçı maddeden başlıyan devlet memurlu-
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ğuna alınma usul bölümü ile şartlar bölümü ve 
hizmet şartları ve şekilleri atama bölümünün, 
asli memurluğa atanma kısımlarını ihtiva eden 
devlet memurlarının ilerleme ve yükselmeleri 
gibi, yer değiştirme gibi hükümleri de kapsa
yıp kapsamadığının açıkça bilinmesi lâzım. 
Atamaya bağlı hükümler bunlar. Atama içeri
sinde olan hükümlerdir. Şimdi atama hüküm
leri içerisinde mevcudolan bu şartların bir te
kini, nedir bu? Türk vatandaşı olmak, komis
yon şart olarak koşacak ama, hemen ikinci 
maddede bu kanunun 40 ncı maddesindeki yaş 
hükmünü aramıyacaktır. 40 ncı madde genel 
olarak 18 yaşını tamamlıyanlar devlet memuru 
olabilirler. 40 ncı maddeyi almadığınız takdir
de 17 yaşı alabilecek midir, komisyonun bilme
si lâzım. Gördünüz mü karşımıza ne müşküller 
çıkacak. Ne diyor? 48 nci madde genel prensi
bi koyuyor. Türk vatandaşı olmak. Komisyon 
bunu kabul ediyor, ikinci kısma geçiyor. Bu 
kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını ta
şımak. Ne diyor, komisyon? 48 nci maddenin 
(A) bendinin biri kabul ediyor, ikiyi kabul et
miyor. İki nedir? Bu kanunun 40 ncı maddesin
deki yaş şartlarını. 40 ncı maddedeki yaş şart
ları genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar dev
let memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat 
okulunu bitiren en az 15 yaşını doldurmuş ol
mak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci mad
desine göre kazai rüşt kararı olmak şartiyle 
sınıf tüzüklerinde belli edilen devlet memur
luklarına atanabilirler. Bu nedir? Bir sanat
tan gelebilmektir. Ancak 15 yaşı çırak olacak
tır. Şimdi dış memleketlere göndereceğimiz iki 
sendika uzmanı sosyal yardımcılığı için şartı 
aramıyacağız. Ne olacak? Hangi şartı arıyaca-
ğız? 17 mi olacaktır, 15 mi olacaktır ve niçin 
olacaktır? Niçin bu şartlar konuyor? Yaş şar
tını bahane olarak kullanmamasının nedenini 
bilmek lâzım. Sonra kurumsal sınıflara alına
cak personel için tertibedilecek yarışma sınav
ları Devlet Personel Dairesinin gözetimi altın
da kurumları tarafından kurulacak sınav ku
rullarınca yapılabilir. « 50 nci madde bu. 40 ncı 
madde içersinde sınıf tüzüğünde bir sınıfa gi
rebilmek ve gerekli sınıflar içersinde derecele
re geçebilmek için şart koşulacak en büyük, en 
küçük yaş hadleri belirtilir. Sınıf yapılmıya-
cak mı? Halbuki 657 sayılı Kanun bütün ku
rumlar, kurumsal veyahut umumi olarak tü

zükler yapılabilmek mecburiyetindedir. Yani 
bütün kurumlar arasında bir tüzük vardır, bir 
de kendi müessesesi içerisinde tüzükler vardır. 
Bu tüzükler yaşları, bu yaş grupları içerisinde 
umumi prensipleri tâyin edecek. Bunu da kal
dırıyoruz. Sebep ne? Bunu öğrenmek lâzım. 
40 ncı maddenin istisna edilmesinin sebebi? Bir 
defa başlama yaşı vardır, bir de hepimizin bil
diği nihayet bir umumi bir yaş sonu vardır, 65 
diye ifade ettiler ama bâzı kanunlar da değişti
ren yaş şekilleri vardır. Bunlar nasıl tatbik edi
lecektir? istisna edilen üçüncü madde. Bu ka
nunun 41 nci maddesinde yazılı öğrenim şart
larını taşımak. 41 nci madde genel olarak orta
okulu bitirenler devlet memuru olabilirler. Sı
nıf tüzüğünde belirtilen bâzı hizmetler için 
devlet memurluğuna ilkokulu bitirenlerin de 
alınmaları caizdir. Sınıf tüzüğünde belirtildiği 
takdirde ancak alınabilir. Sınıf tüzüğünde ku
rumlar arası veyahut kurumsal bu tüzükler 
muayyen şeyleri, çıraklık devresi veyahut oda 
cılık gibi her hangi bir yere alındığı takdirde 
ancak ilkokul mecburiyetini koyabilir. Bu da 
istisnai ahvalde. Dış memlekete göndereceğimiz 
ve uzman diyebileceğimiz sosyal yardımcı ola
caktır. Sosyal yardımcılık müessesesi bizin 
üzerinde duracağımız husustur. Hem sendika 
uzmanı olacak, hem sosyal yardımcı olacak. 
Ama kendisinden biz ancak ilköğretim şartını 
arıyabileceğiz. Ortaöğretim şartını aramıyaca
ğız. Umumi prensibi ihlâl eder bir durum kar
şısındayız. Umumi prensipi nedir, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun ortaöğretim. 
Umumi prensip bu. istisna ancak tüzükte belir
tilen hizmetler içindir. Tüzükte belirtilen hiz
metler nelerdir? Çıraklık, bilmem ne gibi. Ama 
burada yapılacak husus nedir? Sosyal yardım
cıdır ve sendika uzmanıdır. Bir çıraklık değil
dir. 5 sene şartını da arıyor. Ama öğretimi ara
mıyoruz. Devlet memuriyetinde umumi 
prensibini de zedelemiş oluyoruz. Hem 
yaş da zedeliyoruz, hem öğretimde ze
deliyoruz. Demek ki, İM ile üçü almı
yoruz. 4, 5, 6 ve 7 nci fıkraları alıyoruz, özel 
şartlar olarak hizmet göreceği sınıfın özel tü
züğünde belirtilen öğretim veya eğitim kurum
larından birinden diploma almış olmak, 5 yıllık 
sendika hizmetini görebilmek, tüzükte şey ya
pıyordu. Niçin bunu kaldırıyoruz? Şimdi beş 
yıllık hizmet görmek ayrıdır. Beş yıllık hizmet 
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gördü. Eğitim veya öğretim kurumlarından bi
rinden diploma almış olmak. Demek M, ihtisas 
arıyor. 657 sayılı Kanunun esprisi devlet me
muriyetinde daimî olarak bir gelişme seyri ta-
kibedilmektedir. Daimi olarak devlet statüsü 
içerisinde bulunanlar bir eğitim göreceklerdir. 
Meslek içi bir eğitime tabi tutulacaktır. Bu 
meslek içi eğitimden de beri tutuyoruz, şimdi 
biz. Yalnız beş yıllık sendikacı olacak. Ama 
meslek içi eğitime tabi tutulmıyacaktır. 

İşte meselenin inceliği burada. Meslek içi 
eğitimden kurtulmuş olacaktır. Niçin? Meslekî 
eğitime tâbi tutulsun. Niçin bunu bu barajdan 
alıkoyuyoruz. Diğer şartları. Demek ki, tüzük
te diğer şartları konabilecektir. Şimdi diğer 
şartlan da koyamıyacaktır. Bununla diğer şart
lardan da kurtarmış bulunuyoruz. Yani şeyi 
anlıyamıyorum. Sosyal yardımcı, sendika uz
manı unvanını vereceğiz, devlet memuru ola
cak, ama devlet memuriyetinden bir istisna du
rumu getirmeye bir ceht sarf ediyoruz. Benim 
anlamadığım bu. Sebep ne? Bizi buraya zcirlayan 
sadece mücerret bir iddia. Bulamıyoruz iddiası. 
B-?."nın dışında bir şey yok. Objektif, inandırıcı 
kaideler yok. Sadece bulunamıyormuş. Onun 
dışında bir şey yok. Ama bende şeyi biliyorum. 
Bu kanunun bu şekli ile devlet memurları 657 
Sayılı Kanundan istisna edilmesini koridorda 
bskliyenler ve derhal tâyin etmek istiyenler 
var. Bende bunu biliyorum. Koridorlarda, sü
ratle bu geçsin 657 Sayılı Kanunun baraj
larından kurtulunsun; dışarıya rahatlıkla git
mek için bekliyenler mevcut. Demek ki, bâzı 
kimselere imkânlar sağlanmasını temin için 
kendimizi zorluyoruz, istisnai bir duruma gö-
türebiliyoruz. işte daimî olarak şüpheler uyan
dırır. Daimî olarak zihinlejrde acabalar uyan
dırır. Acabalar uyandırmaya lüzum yok. Niçin 
bu umumi şartlardan ayrılıyoruz. Devlet me
muru mudur? O halde bütün devlet memurları 
gibi 657 Sı yılı Kanunun .atamaya ait şartla-
tnıır, tâbi kılınması lâzımdır. İstisna ettiğiniz 
takdirde zihinlerde daimi olarak acabalar uya
nacaktır. Bu sebeple ben sadece 48 nci madde
nin değil ve sadece 48 nci maddede istisna edi
len 2, 3 ncü bentlerin değil 2 ve 3 ncü bent
leri takip. Yalnız bir noktada komisyonla be
raber olmak mümkündür. Orta öğretimle yeti-
nebilmek. Yani uzmanlık için gereken yüksek 
tahsili aramamak. Sendika uzmanı sosyal yar

dımcı bulamıyoruz. Bir şeyi kendilerine yük
sek Meclis temin edebilir. Yüksek tahsil şartını 
ve lise şartını. Ama onun dışında eğitim görmi-
yecek, onun dışında yaş şartı aranımyacaktır, 
yok bilmem diğer bütün şartlar aranmıyacak-
tır. Hizmet içi eğitim aranmayacaktır. Bıı müm
kün değil. Objektif şartlardan uzaklaşmaktır. 
Objektif şartlardan uzaklaştıran her istisnai 
durum daima şüphe yaratıcıdır. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı 
Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu, buyurunuz. 

HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI SA
DIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak Millet
vekili) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın 
Atalay'ı büyük bir dikkatle dinledim ve itiraf 
etmeye mecburum ki, birşey söylemelerini de 
haklı olarak bekledim. Sayın arkadaşlarım 
Atalay'ı dinlediler. Sayın Ataîay'm konuşması
nın espirisi olarak işlediği husus şu : Biz bir 
Devlet memuru tâyin ediyoruz, yurt dışına gön
deriyoruz. Ama Anapersonel Kanununa uygun 
olan 657 sayılı Kanundaki Devlet memuru ol
mak istiyenlerde aranılan, şartları, burada 
nedense getirmiyoruz. Bunu, koridorlarda bek-
liyen arkadaşlara kadar uzatmakta beis görme
diler. Benim istediğim şey şu idi. Madem ki 
Sayın Atalay hakikaten burada bir Devlet me
murunun tâyin edildiğine kaanidirler, onun için 
657 sayılı Kanundaki bütün şartları aramakta
dırlar, gönül isterdi ki, Sayın Atalay, tasarıya 
baksınlar, teklife baksınlar, orada şunu göre
ceklerdi : Teklifte diyor ki, bir bendinde, bu 
hiçbir şekilde atananlar için bir müktesep hak 
teşkil etmez diyor. Demek ki, yurt dışına giden 
arkadaşlarımız, yurt dışında kaldıkları sürece 
600 liraya kadar bir maaşla atanacaklr, ancak 
bu maaşları kendileri için bir hakkı müktesep 
teşkil etmiyecek. Şimdi eğer Devlet memurlu
ğunun bütün şartlarını ararsanız onun getir
diği külfetler yanında aynı şekilde nimetle
rinden de istifade ettirilmeyi aramanız icabet-
mez mi idi? Demek ki, durum şu; bâzı zaru
retler icabı olarak biz yurt dışında bulunan iş
çilerimize bilhassa aşırı cereyanlardan kurtar
mak için, yurt içinde tecrübe kazanmış sendi
kacı arkadaşlarımızın dışarda birçok mevzu
larda olduğu gibi, millî mevzularda da, diğer 
işlerinde de yardımcı olmak, uyarıcı olmak için 
sendikacı tecrübeli arkadaşlarımızı yurt dışına 
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göndermekte fayda mütalâa ediyoruz. Onun 
için daha önce Yüksek Meclislerden geçmiş 
olan 864 sayılı Kanunun 3 ncü fıkrasında bâzı 
şartlar ortaya koymuş. Bu şu : îşçi sendika uz
manı olarak atanacak sosyal yardımcılar en çok 
işçi üyesi bulunan işçi konfederasyonunca gös
terilecek adaylar arasında Çalışma Bakanlı
ğınca Devlet memurları hakkındaki kanun
lara göre atanırlar. Bu hüküm konmuş. îki 
senelik tatbikat şunu göstermiş ki, Devlet me
murları yani, 657 sayılı Kanunun aramış ol
duğu bütün vasıfları haiz sendika uzmanı bulup 
dışarıya göndermek maalesef mümkün olama
mıştır. Gönül bunu istiyor. İşin en iyi, en 
ideal şekli bu. Ama elinde malzeme yok. Ya 
dışardaki arkadaşlarınızı kendi kaderleri ile 
başbaka bırakacaksınız, onların Devletin, Hü
kümetin yardımlarından bu yardımlara yete
cek olan uzmanlardan mahrum bırakacaksı
nız veya bu mahrumiyete gönlünüz razı değil
se, 657 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinden 
anafelsefesini ihlâl etmemek, anafelsefesini 
zedelememek suretiyle feragatler göstereceksi
niz. 

Şimdi sayın arkadaşım diyor ki, 657 sayılı 
Kanunun 41 nci maddesinin okulla ilgili, tahsil
le ilgili kısmı bu tasarıda lâyık olduğu yeri 
bulamamıştır. Şimdi okuyalım 41 nci maddeyi, 
41 nci madde ne diyor : «Genel olarak ortaokulu 
bitirenler Devlet memuru olabilirler.» Birinci 
fıkra, İkinci fıkra ne diyor : «Sınıf tüzüğünde 
belirtilen bâzı kimseler için Devlet memurlu
ğuna ilkokulu bitirenlerin de alınmaları caiz
dir.» Demek ki, espiri olarak 657 sayılı Kanun 
ilkokul mezunlarının Devlet memuru olamıya-
cağı espirisini getirmemiş ki. Bâzı şartlarla, sı
nıf tüzüklerindeki şartlarla, bu arkadaşların da 
yani, ilkokul mezunu vatandaşlarımızın da Dev
let memuru olabileceğini getirmiştir. Şimdi 
657 sayılı Kanun tüzüklerle ilkokul mezununun 
Devlet memuru yapılmasını öngördüğü halde, 
Sayın Atalay arkadaşımız, kanunla ilkokul me
zunlarının Devlet memuru yapılamıyacağı gibi, 
zannediyorum, garip bir iddianın içinde bulu
nuyorlar. 

Gelelim yaş meselesine : Evet 657 sayılı 
Personel Kanununda 18 yaş esas olarak alın
mıştır. Arkadaşımız soruyor buradan, diyor 
ki; 17 yaşında olan bir arkadaş dışarı gidebi-
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lecek midir? Fiilen mümkün değil, maddeden 
mümkün değil. Niçin mümkün değil? Açınız 
864 sayılı Kanuna bakınız 7 nci maddesinin 4 
ncü fıkrasına, şunu göreceksiniz. Diyor ki; 
asgari beş sene sendikacılık yapması lâzımdır. 
Bir an için düşününüz. Bir vatandaşımız işçi 
olarak işe başladığı zaman asgari 18 yaşında
dır. Giremez başka türlü İş Kanununa göre. 
Şimdi 17 yaşında dışarıya gidebilmesi için beş 
sene de sendikacılık yapacağına göre biran 
için işe başladığı anda sendikacı olarak seçil
diğini kabul ediniz. 18 yaştan beş yaş geriye 
gidiniz, 13 yaşında işçi olarak işe başlaması lâ-
zımgelir ki, hem işe başlıyacak, 13 yaşında, hem 
de o anda, o yaşta sendikacı olarak seçilecek. 
Bizim işçilerimizin bu kadar da gözü kapalı de
ğil arkadaşlarım. Hele bunu Sayın Atalay'in 
misalinde olduğu gibi 17 ye indirirse, arka
daşımızın 12 yaşında sendikacı olması lâzım-
gelir. Bunlar, fiilen, maddeten mümkün olan 
şeyler değil. Misalleri verilebilir. Ama misal
ler gerçekçi olmak lâzım. Gerçeklerle alâkası 
olmıyan şeylere cevap vermek zannediyorum, 
sayın senatörlerin huzurlarını lüzumsuz olarak 
işgal etmeye delâlet eder. Kaldı ki, bugün Tür
kiye'de anabarem kanunu olarak halen meri 
olan 3656 sayılı Kanun da meydandadır ve 3656 
sayılı Kanunun esprisi içerisinde Devlet memuru 
olabilmek için de ilkokul mezunu olmak kâfi 
gelmektedir. 

Gelelim şimdi diğer niteliklere; haddizatın
da son olarak huzurunuza gelen metin diğerle
rinden farklıdır ve Sayın Atalay'm da bunu 
takdir edeceğine kaaniim. Bu metin bu defa 
hazırlanırken bilhassa 395 sayılı Valilerin 
atanmasına dair olan Kanun ve kaymakamların 
atanmasına dair olan hükümlere muvazi olarak 
hazırlanmış olduğunu ifade etmekte bir beis 
görmüyorum. Nitekim kaymakamlar, bildiği
niz gibi, 40 liralık kadro ile atanırlar. Ama va
zifeden ayrıldıkları, yani kaymakamlık mesle
kini terk ettikleri takdirde, otomatikman 30 li
ralık kadroya düşerler. Valiliklerde de Devlet 
memurlarında normal olarak kademe içerisinde 
aranan sistem aranmaz. 395 e göre özel hüküm
ler vardır onun için. E... lütfediniz bunu da, 
bunlara müsavi bir teklif, bir tasarı olarak 
kabul ediniz. Zannediyorum ki, o zaman mesele
yi halletmek kolay olacaktır. Eğer arkadaşla
rımın bir sualleri varsa emirlerine amade bu-
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lunduğumu arz etmek isterim. Teşekkür ede
rim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yaş şartını niçin 
istisna ettiniz? Lütfen sebebi? 

BAŞKAN — Sayın Atalay, söz istediniz, ay
rıca soru mu soruyorsunuz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet soru soru
yorum. Bakan sorsunlar dedi. 

BAŞKAN — Ama müsaade almadınız soru 
sorarken. 

SIRRI ATALAY (Kars) — özür dilerim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLIT (Devamla) — Saym Başkan müsaade 
ederlerse izah edeyim. Sayın Başkan müsaade 
ederse cevap vermekte beis görmem. Hazırım. 
Biraz evvel izah ettim. Zannediyorum dinle
mediler. Fiilî bir gerçek var ortada. Bugün 657 
sayılı Personel Kanununda vazifeye tâyin edi
lecek bir arkadaşımızın 18 yaşını bitirmesi lâ-
zımgeiiyor. Sizin yine 864 sayılı Kanunun 7 nci 
raddesinin 4 ncü bendinde ise, beş senelik sen
dikacı olmak mecburiyeti bulunduğuna göre, 
ımmmi prensiplere aykırı bir tâyinin yaş bakı
mından olması fiilen mümkün değildir. Ve bu-
iiıı izah ediyor. Ayrıca, bunun burada sara
hate kavuşturmanın mânasını anlıyamıyorum. 
Eğer diyorsa ki, Saym Atalay buraya da 657 
sayılı Kanunda 18 yaşı getirelim. O zaman 7 nci 
maddenin 4 ncü bendi ile ihtilâfa düşersiniz. 
Hem 18 yaş diyeceksiniz, hem de 5 senelik sen
dikacılık arıyacaksmız. Bunu nasıl telif edecek
siniz? O saman buna hem 18 yaş diyorsunuz, 
hem de 5 senelik sendikacılık arıyorsunuz. 
bunu nasıl telif edersiniz diye sual sorarsınız. 
Müsaade ederseniz ben size sormuş oluyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ yaş mev-

r-.undan bağlıyalım. 18 yaş, 5 sene sendika. Üni
versite mezunu için de arıyoruz. Diyoruz ki, hâ
kim olmak için üniversite mezunu olmak, ama 
Devlet memuru olmak için 18 yaş şarttır. Hâkim 
de Devlet memurudur. Nedir arkadaşlarım 
şartlar? 48 nci madde genel olarak, Türk vatan
daşı olmak, bu kanunun 40 ncı maddesindeki 
yaş şartlarını taşımak. Komisyon raporu ne di
yor? 49 ncı maddeyi çıkarıyorum, diyor. Nedir, 

| 40 nci madde yaşla ilgili. Sebep ne? Şimdi, ya
ni bunda ısrar etmekteki şey nedir? Kalsa ne 
olur? 18 yaş şartı aranacaktır. Bunun çıka
rılmasındaki zarureti anlıyamıyorum. 18 yaş ko
nursa zorluklar ne olur? Arkadaşlarım, ben bu
nu bir türlü anlıyamıyorum. 18 yaş üzerindeki 
ısrar sebebini bir türlü anlıyamıyorum. 

Bu kanunun 40 ncı maddesindeki yaş had
lerini taşımak, 40 ncı maddede diyor ki, Devlet 
memuru olmak için 18 yaş haddini kaldıralım 
diye bir gerekçe yoktur. Ama bâzı mahzurlar 
vardır. Sınıf tüzüğünde bir sınıftan diğer sı
nıfa geçebilmek ve gerekirse sınıflar içinde 
derecelere geçebilmek için şart koşulacak en 
küçük, en büyük yaş hadleri belirttiler. Pren
sipler koymuştur sınıf tüzükleri içinde muayyen 
tedbirleri yapabilmesi için. işte yapılan bu, On
lar tatbik edilmiyecektir. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜ-
OĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Saym Ata
lay iptal edildi o hüküm efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet bun
lar yapıîamıyacaktır. Yapıldığı zaman bu tat
bik edilemiyecektir. Arkadaşım diyor İri, mük
tesep hak teşkil etmez. Yani, bu şartlar aran-
mıyacak. ileride her hangi bir memuriyete ge
çeceği zaman bu müktesep hak teşkil etmiyecek. 
Müktesep hak tâyin edilecek 600 liralık kadro
ya aittir. Devlet memuru sınıfına girecektir, ar
tık devlet memuru olacaktır. Diğer hususlar 
müktesep hak olacaktır. Müktesep hak sayıl
mayan husus sadece tâyin edileceği 600 liralık 
kadrodur. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, 600 lira için 
müktesep hak olmazsa memur olacak ama, za
ten olabilir memur ilk okul mezunu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Saym Baş
kan, meselenin önemi şurada 600 lira kendisi 
için müktesep hak şey olmıyacak, ama devlet 
memura olacaktır, bir başka yere gittiği zaman 
öğretimine, öğrenimine eşit bir yere tâyin edil
miş olacaktır. 600 lira o zaman kendisi için mük
tesep hak sayılabilecek ama, devlet memuru sta
tüsü içerisine girmiş olacaktır. Devlet memuru 
olacağı için, diğer hususlar kendisi için müktesep 
hak teşkil edecektir. Kendi tüsüklerindeki mu
ayyen bâzı derecelere yükselme hususundaki 
şeyler de kendisinde aranmayacaktır. Bu sebeple 
komisyon lütfetsin yaş kaydım. Bir zorunluğu 

| yoktur. Şu bu atanmalarda 657 sayılı Kanunun 
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48 nci maddesinin (A) bendinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 nci fıkraları hükümleri aranır, şekliyle kabul 
buyursunlar. Yalnız yukarıda boş kadro mikta
rının iki katı olarak tesbit edilen adaylar ara
sında önce en çok işçisi bulunan işçi Konfede-
rasyonunca asgari ilkokul mezunu yerine, or
taokul mezunu kaydını lütfen koysunlar ve 
görülecektir ki, dendiği kadar da bulunamıyor 
imkânı yoktur. Sebep şu: dışarıdan gelmeye im
kânı yoktur. Çünkü, en çok üyesi bulunan kon
federasyonun, iki kat için göstermesi lâzımdır. 
Halbuki bu baraj olmadığı takdirde devletin di
ğer yerlerinde veyahut çeşitli sosyal sahalarda 
çalışmış insanlar bulmak mümkündür. Ama bu 
barajlar konduğu içindir ki bulunamıyor. Nere
de bulunamıyor du? Yüksek öğrenim aranıyor
du da ondan. Orta öğretim kaydı konduğu tak
dirde, bulunamıyacaktır diye peşinen elimizde 
hüküm var mıdır? Yok. Orta veya lise olduğu 
zaman da bulunamıyacaktır diye bir şey yok
tur. Benim maksadım bu kanunun değiştirilme
sini geciktirmek değildir. Asla çıkmasını ben de 
sizin kadar arzu ediyorum. Ama iyi bir şekilde 
çıksın, 657 sayılı Kanun umumi prensiplerini 
zedelemeden çıksın. Yaş umumi prensiptir, bu
nu zedelemiyeiim diyorum. Orta öğretim umumi 
prensiptir. Yaş ve öğretim iki umumi pren
siptir. Bu prensipler zedelenmesin. Onun 
düşüncesi ile beraberim. Bu iki prensibi zedele
miyeiim diyorum. Bunun dışında çabuk çıkma
sını ben de sizin kadar istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Güvenç, 
1147 sıra sayılı kanun tasarısına oyunu kul-

lanmıyan üye var mı? 
VAHAP GÜVENÇ Cum. Bask. Kont.) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, iki defa
dır sayın Sırrı Atalay'm buradaki muhalefeti 
ile bu madde komisyonda geri alındı. 

Sözleri arasında, - kendilerini dikkatle din
ledim - bir noktaya takıldım. Dediler ki, dışarı
da bu tâyini bekliyenler var. Şimdi ben bundan 
anlıyorum ki, o tâyini bekliyenlerin tâyin edil
memesini istemektedir. Çünkü Sayın Sırrı Ata-
lay 274 sayılı Sendikalar Kanunu da biliyorlar, 
ona da oy kullandılar burada. 274 sayılı Sendi
kalar Kanununa göre 16 yaşındaki bir insan 
ancak sendikaya üye olabiliyor. 18 yaşında da 
sendika kademesine seçilebiliyor. Şimdi bu ka
nunda ise beş sene sendikacılık yöneticiliğinde 
bulunması şart koşulduğuna göre, demek ki, 

23 yaşına gelmiş oluyor. Sayın Bakanın da de
diği gibi, işe başladığı anda seçilmiş olsa. Hal
buki sendikacılık öyle bilindiği gibi bir ortao
kul mezununun, bir lise mezununun hattâ bir 
üniversite mezununun okuldan mezun olur ol
maz gelip masa başında işe başladığı zaman 
sendikacı olması demek değildir. 1947 senesin
den beri bu memlekette sendikacılık yapılmak
tadır. Ancak daha yeni yeni memleketsever ve 
meselelere tam vakıf sendikacılar yetişmekte
dir. Bu bakımdan, Türkiye'de Sayın Sırrı Ata
lay'm arzu ettiği nitelikte sendikacı bulmak 
mümkün değildir. Türk - iş bugün Türkiye'de 
en kuvvetli örgüt olan Türk - iş hakikaten Tür
kiye'de tüm sendikalara bunlar aday için ta
mim yapmış, isim istemiş, müracaat istemiştir. 
Müracaatçılar içerisinde yüksek tahsilli, hattâ 
ortaokul tahsilli arkadaşlar bulmak mümkün ol
mamış ancak bir kişi bulunmuş, o da tâyin edil
miş gitmiştir. İM seneden beri bu kadrolar boş 
bulunmakta, dışarıdaki işçi arkadaşlarımızın 
şikâyetlerine dertlerine deva olunamamaktadır. 
Kadrolar boş olduğu müddetçe de bulunamıya
caktır. Sayın Atalay dediler ki, engellemek is
temiyorum, ben de bu kanunun çıkmasına ta 
raftarım. Ama, böyle istisnai hal getirmediği
niz müddetçe Sayın Sırrı Atalay ve bu teklife 
evet demediğimiz müddetçe oraya tâyin yap
mak mümkün değildir. 

Türkiye'nin en kuvvetli örgütü olan Türk -
iş bir başıbozukluk içerisinde değildir. Endişe 
etmeye de mahal yoktur. En iyi şekilde yurt 
dışında Türkiye'yi temsil edecek kişileri bul
maya gayret sarf etmiştir. Bu gayretin içerisin
de olmuştur, bunun tersini düşünmek Türk - iş'e 
itimatsızlık olur tahmin ediyorum. Evet, tahsil 
durumu anlattığım gibidir. Meslek içi eğitim, 
zaten yurt dışına gönderilecek arkadaşlar mes
lek yani sendikacılık meslekinde 1964 ten beri 
hocalık yapan arkadaşlarımızdır. Hocalık ya
pıyorlar bunlar. Türkiye'de bir sendikacılık 
okulu var mı? Sayın Sırrı Atalay bunu çok iyi 
biliyor. Meslek içi eğitimi olabilmesi için sen
dikacılık eğitimi yapan bir okulun olması lâ-
zımgelir. Tünk - iş'in sayü gayretleri ile ancak 
bir kolej açılmıştır. Orada da sendikacı yetişti
rilmeye çalışılmaktadır. Bunu bu mânada an
lamak lâzımgelir. Saygı değer arkadaşlarım, 
taban yaş mevcuttur. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi 23 yaşında işe başladığı tarihte sendika 
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kademesine seçilirse, 23 yaşında dışarıya gide 
cek bir arkadaşımız tâyin edilecek demektir. 
ki, askerlik de girecek olursa daha da uzaya
caktır, daha gerilere gidecektir. Sendikacılığa 
başlıyabilmek için de bir insanın bir işyerinde 
en az üç sene, beş sene çalışmış olması gerek
mektedir ki, sendikacılığı öğrenebilsin de sen
dika kademesine seçilsin. Bu bakımdan bu özel
liğe riayet ederek Sayın Sırrı Atalay'ın bu işin 
üzerinde ısrarla durmamasını kendilerine rica 
ediyor, değerli arkadaşlarımdan da kanunun le
hinde oy kullanmalarını rica ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — 1147 sıra sayılı Kanun teklifi 
üzerindeki oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Kürümoğlu. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, bu kanun üze
rinde tetkikime göre bir asgari ilkokul tahsi
li taban olarak kabul edilmiştir. Asgari keli
mesiyle de tahmin ediyorum, daha üst derece
lerdeki kişiler mevcudolduğu takdirde, yani 
üniversite veya lise mezunu kişiler bulunduğu 
takdirde bunların dikkate alınacağı esası ka
bul edilmiştir. Yalnız ilkokul mezunu olup da 
yabancı dil bilen, meselâ bir veya iki, üç daha 
ziyade yabancı dil bilen kişilerin bir tercih se
bebi olması icabeder kanaatindeyim. Çünkü bu 
gibi kişiler yurt dışına çıkacak, orada Türki
ye'yi veya Türk işçilerini temsilen görev yapa
caktır. Bu bakımdan bunların tercih sebebi ola
rak kabul edilip edilmiyeceği veyahut bu as-
galri kelimesinden bunun kastedilip edilmedi
ğinin Hükümetçe belirtilmesini ve zabıtlara geç
mesini istirham ederim. Kanunun lehindeyim, 
bütün üyelerin de lehte oy kullanmalarını istir
ham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, bu kanun teklifi ilgili ko
misyonca iki defa geri alınmış bulunmaktadır. 
Komisyonun son defa yeniden kaleme alarak ge
tirmiş olduğu metin kanaatimce yeterlidir. De
ğerli arkadaşlarımın bir kısmı burada yaş had
dini mevzuubahsettiler. Muhterem arkadaşlar, 
gerek Umumi Hıfzıssıhha Kanununda, gerekse 
ağır ve tehlikeli işler tüzüğünde belirtilen bâzı 
işler vardır. Bilhassa, ağır ve tehlikeli işler tü
züğünde belirtilen birçok işkollarında 18 yaşın

dan küçük işçi çalıştırılması yasaktır. Esasen, 
komisyonun getirmiş olduğu, yani 657 sayılı 
Kanunun 48 nci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 
5, 6 ve 7 nci fıkralarından 6 ncı fıkrasında as
kerlik mevzuundan bahsedilmektedir. Binaena
leyh, yaş haddi altıncı fıkra ile de, memuriyete 
kabul durumu yani 18 yaş durumu da 6 ncı 
fıkra ile belirtilmiş durumdadır. Bu itibarla, 
komisyonun hazırlamış bulunduğu metin yerin
dedir. Bu teklife bütün arkadaşlarımın oy kul
lanacağına inanıyorum. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Afeder-
siniz Sayın Başkan, Sayın Küriimoğlu'nun bir 
suali olmuştu. Müsaade ederseniz ona arzı ceva-
bedeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Bugün 
hakikaten Türkiye'de iyi yetişmiş ve milliyetçi 
olan birçok sendikacı arkadaşımız vardır. Kad
rolar ise mahdut ve muayyendir. Bu kadrolara 
tâyin edilecek en iyi sendikacıların tesbiti ise 
iki kanaldan geçmektedir. Bu kanallardan biri
si Türk - İş, birisi de Çalışma Bakanlığıdır. 
Gerek Türk - iş ve gerekse Çalışma Bakanlığı, 
dışarıda bizi temsil edecek en iyi arkadaşların 
tâyini için gerekli dikkat ve hassasiyeti göste
receklerdir. Arkadaşımın emin olmasını rica 
ederim. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi
nin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 
Madde 1. — 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 

maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 
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işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan işçi kon-
federasyonunca asgari ilkokul mezunları ara
sından gösterilecek boş kadro miktarının iki 
katı olarak tesbit edilecek adaylar arasından 
Çalışma Bakanlığınca atanır. 

Bu atanmada Devlet memurları hakkındaki 
kanunlarda öngörülen diğer şartlar aranmaz. 

işçi sendika uzmanı sosyal yardımcılar 864 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki 9 ncu 
derece yabancı memleketlerde sosyal yardımcı 
(İşçi sendika uzmanı) kadrolarına 600 Tl. ay
lıkla tâyin olunurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye, buyurun Sayın öztürk. 

HÜBEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, beni kuşkuda bırakan bir 
durum var bu madde üzerinde. Şöyle: «işçi sen
dik?, uzmanı olarak atanacak sosyal yardımcı
lar, ençok isçi üyesi bulunan işçi konfederas-
yonunca asgarî ilkokul mezunları arasından 
gösterilecek boş kadiro miktarının iki katı ola
rak tesbit edilecek Adaylar arasında, Çalışma 
Bakanlığınca giriş sınavına tabi tutulmaksızın 
biri atrnacak.» Şimdi iki kişi gelmiştir, iki kişi 
de ilkokul mezunudur giriş sınavı da yoktur. 
neye göro birini tayin edip diğerini etmeye
cektir? Şimdi burerla noksanlık görülüyor 857 
Sayılı memurin kanununda mutlaka bir dev
let memurluğuna intisap imtihanla olur, biri en 
fazla kişi müracaat etmiş ise... Yok eğer sendi
kalar bunu daha önce bir imtihana tabi tuta
rak veya sicillerine göre seçmişlerde şimdi yine 
ona göre. burada bir kaydın olması gerekir 
di. Yani bu iki kişinin puvanlannıasındaki du
rum nedir? Buna göre tesbiti gerekirdi Şimdi 
ikisi aynı puvanda olursa birinden birini kur'a 
ile mi tayin edecek? Yani bu beni kuşkulan
dırıyor. 

İkincisi, burada tamamen iki kişiden birisi
nin daha kabiliyeti oluşunu tesbit edecek hiçbir 
şey yok Tamamen Bakanın inisiyatifine bıra
kılıyor. Yani bu işte kayırma olabilir kanaa
tini uyandırıyor. Şimdi bu duruma göre bu 
maddedo bir değişiklik yapılması gerekir. Bu 
değişiklik bu puvanm tesbiti, iki kişiden 

birisine verilmesinde bijr ölçünün konması gere
kir Bu ölçü yoktur Bu ölçü olmadığına göre 
kayırma olur, saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste-
saym üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
ediyorum: Kabul edenler ... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. Madde açık oya arzolunacaktır 

Madde 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1147 sıra sayılı 1961 yılında Kars, Erzurum 
ve Ağrı illerinde muhtaç durumda olan halka 
dağıtılan yemeklik ve yemlik hububat bedel
lerinin terkini hakkındaki kanun teklifine 93 
sayın üye oy kullanmış, 93 kabul; teklif kanun
laşmıştır. 

BAŞKAN — Efendim açık oylarını kullan-
mıyan sayın üyeler lütfen seçim bölgelerini de 
yazsınlar. İsimlerini, soyadlarını ve seçim bölge
lerini yazsınlar, kabul veya ret diye yazsınlar. 

Oylarını kullanmıyan sayın üyeler var mı? 
Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak

kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18.5.1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin açık oyunuza sunulan 1 nci maddesinin 
oylamasına 56 üye katılmıştır. 56 kabul, 1 ret 
vardır. Madde gelecek birleşimde tekrar açık 
oyunuza sunulacaktır. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Açık oylama sonucundan müzakere nisabı 

kalmadığı anlaşılmıştır. 
5.7.1968 Cuma günü saat 15 te toplanmak 

üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,33) 
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7. — DÜZELTÎŞ 

4.7.1968 tarihli 59 ncu Birleşim tutanağı sonuna ekli 1145 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki dü-
zeltiş yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış Doğru 
———— —̂—— ———^—^^^— <— 

3 1 Başlık 4 hakkındaki hakkında 
3 1 1 1 2248 2284 

•—«̂ -» 
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Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1963 tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifine verilen oylann sonucu 

(Teklif kanuni aşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğl u 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkaııat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz MeLc 
Mukadder Öztckin 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocah 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapan] ı 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Cehalettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıealı 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 0 

Çekim; 
Oya katıl mıyr 

erler : 0 
.nlar : 84 

Açık üyelikler : • 0 

[Kabul 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
0. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

edenler] 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canbolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Kara-osmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakaın 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
11. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevctoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Fcrid Mele.u 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüee 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 

Hayri Dener 

Vehap Güvenç 

Fahri Eorutürk 

Zerin Tüzün 

[Oya kahlmıyanîar] 

TABÎ1 ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Ka^aağaçlı-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

AMASYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERt 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasagun 
(Başkan) 

» NİĞDE 
Kudret Baykan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtılan yemeklik ve 
vemlik hububat bedellerinin terkini hakkında kanun telikfine verilen oyların sonucu 

(Teklif kabul edilmiştıir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi G-ürsoytr ak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Ckgür 
Haydar Turıçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğhı 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
İsmail Yreti§ 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcah 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 90 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BOLU 
Turgut Yaşar G.üleız 
Alâettin Yılmaıztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket Özıçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ersgeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

IÇEL 
Talip Özclolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Osman Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Botzıoklar 
Mülmin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Fakih Üzlen 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertiürk 
Rifat Öeten 
Hüseyin ö-ztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ " 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYE 

Vehap Güvenç 
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[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAE 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sahri Çağhyangil 
( 1 ^ 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Selâhattiıı Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbaa Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmioğlu 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil öz men 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuloğlu 
Oral Karaiosmamoğlu 
Ruhi Tıunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avııi Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

Şevket Koksal 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
srvAS 

Âdil Altay 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ö. -Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Y'eşilyurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Suad Hayri Ürgüplü 
Âdil Ünlü 

i>ç<t 
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Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1937 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin 6 ncı maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 56 

Kabul edenler : 55 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 127 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLÜ 
Alâettin Yılmaztürk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENÎZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağh 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Anburun 
Haılûtk Beruvol 
Rifat Öztürkcine 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Orhan Kor 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
İ. Et em Erdinç 

M AR AŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
j îsa Hisan Bingöl 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemr.l Tarlan 

TOKAT 
Ali Altım t aş 

TRABZON 
Ali Şakii' Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Fikret Gü ndoğan 

TABİÎ ÜYELER 
Refct Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kapları 

[Oya katılmtyanlar] 

Sezai O'Kan 

Mehmet Özgün eş 

M. Şükran Özkaya 

Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Senocak 
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AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkum 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin tnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket ö\zçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tetvfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Tıopaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Btozıoklar 
Nazif Çağatay 
Müimin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

> « ^ 3 | 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil öızmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fervlzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan İBarufçuloğlu 
Oral Karaıosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteiseoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

• » • 

SİİRT 
Abdurrahrııan Kavak 

SİNOP 
Nâzını inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin -Ertürk 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

C UMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Sadi Koç aş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

59 NCU BİRLEŞİM 

4 . 7 . 1 9 6 8 Perşembe 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 
1. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde 

eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/124; Cumhuriyet Senatosu 2/246) (S. Sa
yısı 1138) [Dağıtma tarihi : 2. 7 1968] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1967 Ocak, Şubat 1968 ve Mart, 
Nisan, Mayıs 1968 aylarına ait hesapları hakkın-
ıda Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme 
Komisyonu raporları (5/26) (S. Sayısı : 1140) 
[Dağıtma tarihi 2 . 7 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadro 
lan ile Merkez kuruluş ve görevleri hakkında
ki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına dair 2. 7 . 1882 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis3ron raporu 
(Millet Meclisi 1/520; Cumhuriyet Senatosu 
1/905) (S. Sayısı 1143) [Dağıtma tarihi: 
3 . 7 . 1 9 6 8 ] 

2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme «Re
habilitasyon» tesislerine verilecek döner serma
ye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bası maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de 
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasalrısınm Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu iSosyal işler ve Bütçe ve Plân komis-
yonlan raporları (Millet Meclisi 1/454; Cum
huriyet Senatosu 1/898) (S. Sayısı : 1142) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 7 .1968] 



Toplantı : 7 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : H3fla2nciek 

Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporları (Millet Meclisi 2 /624 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /244) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 680) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.4. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5751 - 2/624 

CUMHURİYET SENATOSU (BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tariMi 70 nci BM$şiüıinde Öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, Çalışma Bakanlığı kumlu ş ve görevleri hakkıödaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kamunun 
ek 7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasinın değiştirilmesine dair kanlin teklifi, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

' Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 17 . 1 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 8.4. 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde önce lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 680) 

Geçici Komisyon raporu (No. : 1) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 11 . 4 . 1968 
Esas No. : 2/244 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kalbııl edilen, Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun 
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ek 7 nei maddesinin 3 neü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 11.4.1968 
tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve verilen bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edildiğinden, mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Burdur Ankara Trabzon Sakarya 

F. Kınaytürk Y. Köker R. Zaloğlu O. Salihoğlu 

Geçici Komisyon raporu (No. : 2) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 26 . 6 . 1968 
Esas No. : 2/244 

Karar No. : 3 . . . . • " 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8.4.1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 18.5.1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 neü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi, Geçici Komisyonumuzca 11.4.1968 
tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edil niş, teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
verilen bilgiler Komisyonumuzca da uygun mü'alâa edildiğinden mezkûr kanun teklifi Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilerek öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi dileği ile Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Ancak, Cumhuriyet Senatosunun 11 . 4 . 196^ günlü 49 ncu Birleşiminde kanun teklifi üze
rinde vâki müzakereler sonunda Kanunun 1 nci maddesinin maksada daha uygun bir şekilde 
tedvini için, teklif Komisyonumuzca yeniden te ekkür edilmek üzere geri alınmıştı. Komıisyonu-
nıuzun 25 . 6 . 1968 günü yapmış olduğu toplan Kİ a yeniden tetkik ve müzakere olunan 1 nci 
^maddenin Yüce Senatodaki görüşmelerin ışığı al 'mda tadili uygun görülmüş ve Millet Meclisinin 
kabul etmiş olduğu 1 nci madde maksada daha uygun hale getirilmek üzere ekili metinde görüle
ceği üzere tadilen kabul edilmiştir. 

Teklifin diğer maddeleri Millet Meclisi Genel Kurulıunea kabul edilen şekli ile aynen kabul 
edilmüştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 
Burdur Ankara Trabzon Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

F. Kmaytürk Y. Köker R. Zaloğlu V. Güvenç 

S ak/n r y a 
**>•.»...... O. Salihoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1130 a 2 «nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 .1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan işçi konfe-
derasyonunca gösterilecek boş kadro miktarı
nın iki katı olarak tesbit edilecek adaylar ara
sından, Çalışma Bakanlığınca atanır. 

Bu atanmada Devlet memurları hakkındaki 
Kanunda öngörülen tahsil şartları aranmaz. 

işçi sendika uzmanı sosyal yardımcıların ay
lıkları ihtisas kaldroları ödeneklerinden karşıla
nır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan işçi kon-
federasyonunca asgari ilkokul mezunları ara
sından gösterilecek boş kadro miktarının iki 
katı olarak tesbit edilecek adaylar arasından 
Çalışma Bakanlığınca atanır. 

Bu atanmada Devlet memurları hakkındaki 
kanunlarda öngörülen diğer şartlar aranmaz. 

işçi sendika uzmanı sosyal yardımcılar 864 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki 9 ncu 
derece yabancı memleketlerde sosyal yardımcı 
(işçi sendika uzmanı) kadrolarına 600 Tl. ay
lıkla tâyin olunurlar. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyon raporu (No. : 3) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 2/244 

Karar No. : 4 

1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen Çalışma Bakanlığı kurıUuş ve görevleri hakkındaki 484İ sayılı Kanunun 
G ncı maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 18 . 5 . 19G7 tarih ve 864 sayılı Karnımın 
ek 7 nci maddesinin 3 neü fıkrasının değiştirilme in'e dair kanun teklifi Geçici Komisyonumuzca 
tetkik ve müzakere1 edilmiş ve Millet Meclisi Ge^el Kurulunca kabul edilen komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilerek Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üziere Yüksek Başkanlığa sunul
muştu. 

Cumhuriyet Senatosunun 11 . 4 . 1968 günlü 49 ncu Birleşiminde teklif üzerinde vâki müzake
reler sonunda kanunun 1 nci maddesinin maksada daha uygun bir şekilde tedvini için Komisyonu
muzca geri alınmış ve yeni bir metin hazırlanarak Genel Kurulun tasvibine arz edilmişti. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1130 a 2 nci ek) 
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Ancak, Genel Kurulun 27 . 6 . 1968 günlü 55 

metin üzerinde yapılan' görüşmeler (esnasında ye 
huriyet Senatosu Genel Kurulunun madde üzerin1 

lere göre yeniden hazırlamak maksadiyle teklif 
Komisyonumuzun 2 . 7 . 1968 tarihinde yapm 

1 nci maddesi ilgili temsilcilerin de iştirakiyle 
todaki görüşmelerin ışığı altında yeniden tadili 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Ge 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Burdur Ankara 

F. Kmaytürk Y. Köker 

Cumhurbaşk; 
V. Gi 

nci Birleşiminde Komisyonumuzca hazırlanan bu 
niden bâzı tereddüt ve temayüller belirmiş, Cum-
deki tereddüdülıü izale1 etmek ve beliren temayül-
Komisyonumuzca tekrar geri alınmıştır. 
:ş olduğu toplantıda mezkûr kanun teklifinin 
yeniden tetkik ve müzakere edilerek Yüce Sena-
uygun görülmüş ve ekli metin hazırlanmıştır. 
:el Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 

Kâtip 
Trabzon 

R. Z al oğlu 
Sakarya 

O. Salihoğlu 
İmzada bulunamadı. 

ınıııca S. Ü. 
\v ene 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 
tarih ve 864 saydı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanım 

teklifi 

MADDE 1. — 864 sayılı Kanunun ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar en çok işçi üyesi bulunan işçi konfe
derasyonunu a gösterilecek boş kadro miktarının 
iki katı olarak tesbit edilecek adaylar arasından, 
Çalışma Bakanlığınca atanır. 

Bu atanmada Devlet memurları hakkındaki 
Kanunda öngörülen tahsil şartları aranmaz. 

işçi sendika uzmanı sosyal yardımcıların ay
lıkları ihtisas kadroları ödeneklerinden karşıla
nır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

OEÇEÖİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) 
fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 ta
rih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 864 sayılı Kanunun Ek 7 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

işçi sendika uzmanı olarak atanacak sosyal 
yardımcılar, en çok işçi üyesi bulunan işçi kon-
foderasyonunca asgari ilkokul mezunları ara
sından, gösterilecek boş kadro miktarının iki 
katı olarak tesbit edilecek adaylar arasından 
Çalışma Bakanlığınca giriş sınavına tabi tutul
maksızın atanırlar. 

Bu atamada, 657 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi «A» bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 nci fıkra 
hükümleri aranır. 

işçi sendika uzmanı sosyal yardımcılar mük
tesep hak teşkil etmemek şartiyle 864 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı kadro cetvelindeki 600 li
ra ile atanırlar. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1130 a 2 nci ek) 



Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | | 3 8 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /124; Cumhuriyet 

Senatosu 2/246) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 445-2/124 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 8 . 4 . 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8.4. 1968 tarihli 70 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let M&clisi S. Sayısı : 432 ye 1 nci ek) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 28 . 6 . 1968 
Esas No. : 2/246 

Karar No. : 2 \ 

Yüksek Başkanlığa 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, bu konuda kurulan 
Geçici Komisyonun 27 . 6 . 1968 tarihli toplantısında ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulun
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Cüzi bir ceza mahkûmiyetini icabettiren basit bir orman suçu için ekonomik yönden perişan 
olan köylümüz yüksek miktarda ücreti vekâleti ödemeye mahkûm olmaktadır. Kanun teklifi, 6831 
sayılı Orman Kanununa muhalefette bulunanlar hakkında açılan kamu dâvası neticesinde mahkûm 
edilenlere, idare lehine her ne suretle olursa olsun ücreti vekâlet yükletilemiyeceği hükmünü is
tihdaf etmektedir. 
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Teklif ve gerekçesi memlelket gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda prensibolarak uygun 
mütalâa edilmiş ve Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Hatay 

M. Deliveli; 

Bu kanunda Sözcü 
Ankara 

Y. Köker 

Samsun 
R. Rendeci 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Ş. Ağmwğlu 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Rize 
Muhalefet şerhi ekli 

M. Agun 

Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Meodi Agun'un muhalefet şerhi 

Müsavatı ihlâl ediyor. Ormanın büyük seıvet olduğunu kabul etmek lâzımdır. Bu serveti 
istifade edilir bir şekle sokmakla değil orman köylüsünü Türkiye kalkınmasmda sıçrama 
yapmak mümkündür. Ve Türkiye'nin iktisadi simasını değiştirmek mümkündür. 

Ve bu durumda orman köylüsü kalkınmış olacaktır. Böyle de olunca orman köylüsü 
küçük ücretlerin ardından bakmaz. 

Bu sebeplerle teklife muhalifim. 27 . 6 . 1968 

Rize 
M. Agun 

MİLDET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 6831 sayılı Orman Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Bu kanunun kapsamına 
gireni suçlardan dolayı açılmış olup, orman ida-
'nesİB'Ce ımüıdailiil sıfatı Jılıe v>e avukat ıınariıetıiy-
le takibedilen ceza dâvalarında idare lehine 
takdir edilecek maktu vekâlet ücreti, dâvanın 
mahiyeti ve avukatın sebk eden mesaisi nazara 
alınmak suretiyle avukatlık asgari ücret tari
fesinde yazılı asgari miktarının yarısını geçme
mek üzere takdiren hükmolunur. 

MADDE 2. — Bu karnın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

6831 sayılı Orman Kanununa bir madde eklen-
lenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
leli 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1138) 



Toplantı : 7 I I / A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 1 4 U 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1967; Ocak, 
Şubat 1968 ve Mart, Nisan, Mayıs 1968 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporları (5 /26) 

C. Senatosu Hesaplarım inceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 1210 28 . 4 . 1968 
Karar No. : 1 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını in celeme Komisyonu Başkanlığına 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1967 Ocak, Şubat 1968 ve Mart, 'Nisan, Mayıs 1968 ay
larına ait hazırlanan üç aylık raporlar ilişikte gönderilmiş olup ıgereğinin yapılmasını rica ede
rim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

EKİ : 

Arahk 1967 - Ocak, Şubat 1968 aylarına ait rapor. 
Mart, Nisan, Mayıs 1968 aylarına ait rapor. 

C. Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Hesapları İnceleni e 

Komisyonu 28 . 4 . 1968 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

3 217 056,31 Aralık. 1967 başında bankada mevcut para. 
2 507 02-2,68 Aralık. 1967 Ocak, Şubat. 1968 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

5 724 078,99 Toplam. ' 
3 529 650,34 Aralık. 1967 Ocak, Şubat. 1968 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

»!< 

2 194 428,65 Mart. 1968 başında bankada mevcut para. 
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1967 Ocak, Şubat 1968 aylarına ait hesapları incelen

di: 
Aralık 1967 de Ziraat Bankasındaki 3 217 056,31 liralık mevcudu ile Aralık 1967 Ocak, Şu

bat 1968 aylarında Hazineden 2 507 022,68 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın 





Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

931 sayılı İş Kanununun 110 ncu maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/471; Cumhuriyet 

Senatosu 1/897) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 652) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 16 . 4. 1968 
Sayı : 5887 -1/471 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 4 . İ968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen. 931 sayılı İş Kanununun 110 ncu maddesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruih Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 31 1 . 1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 652) 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Sen atosu 
Sosyal İşler Komisyonu 26 . 6 .1968 

Esas No. : 1/897 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

iMillet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 931 sayılı İş Kanununum 110 ncu maddesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı, komisyonumuzun 25 . 6 . 1968 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsil
cisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de belirtildiği veçhile 931 sayılı İş Kanununun tedvini sırasın-
«da 110 ineni maddesinin (A) fıkrasında kaldırılan kanunlar zikredilirtken, bu kanunla doğrudan 
•doğruya hiçbir ilgisi bulunmıyan 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu 
da zühulen yer almış bulunmaktadır. 

Bu sebeple tamamen maddi bir hataya dayanan ,110 ncu maddenin (A) fıkrasından 5842 sa-
.yılı Kanun numarası çıkarılmak suretiyle hazırlanmış bulunan kanun tasarısı komisyonumuzca 
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da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şökli ile aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Chraıhuriyeft Senatosu Bayındırlık, Ulaştırana, İmar - İskân Konnisyonuna-
tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü 
Muğla 

İ. Karaöz 
İzmir 

M. Bozoklar 
Burdur 

F. Kınaytürk 
Trabzon 

R. Zaloğlu 

Samsun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
B. Isıtan V. Güvenç 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Karar No: 3 
Esas No: 1/897 

27 .6 .1968 

Yüksek Başkanlığa 
931 sayılı İş Kanununun 110 ncu maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Ko

misyonumuzun 27 . 6 . 1968 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle ince
lendi ve görüşüldü. 

931 sayılı İş Kanununun 110 ncu maddesinin (A) fıkrasında 3008 sayılı Kanunun ve bu kanunu 
değiştiren muhtelif kanunların kaldırıldığı zikredilirken bunlar arasında 3008 sayılı Kanunla doğru
dan doğruya bir ilgisi bulunmıyan ve kaldırılması istihdaf edilmiyen 5842 sayılı Denizcilik Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı Kanunu da yanlışlıkla yer almış bulunmaktadır. 

Bu maksada matuf olarak hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilmiş ve tasarı Millet Meclisinden gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Çorum 

Safa Yolcuk 

Kars 
Söz hakkım ma'hfuzdur 

Mehmet Hazer 

Sözcü 
Afyon Cu'mJhurbaşjkanmca S. Ü. 

Kâzım Karaağaçlıoğlu Lûtfi Akadlı 

Balıkesir 
Cemaleddin İnkaya 

Konya 
Fakih Özlen 

Erzurum 
Sakıp Hatunoğlu 

Eskişehir 
Gavsi Uçagök 

C. Senatosu , (S. Sayısı : 1141) 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

931 sayılı İş Kanununun 
110 ncu maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 931 sayılı İş 
Kanununun 110 ncu maddesinin 
(A) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

(A) 3008 sayılı Kanun ve 
bu kanunu değiştiren 3516, 
3612, 5518, 5868, 6298, 7284, 
7285 sayılı kanunlar, 

MADDE 2. — Bu kanun 
12 Ağustos 1967 tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

931 sayılı İş Kanununun 
110 ncu maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen' 1 nici madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mül'et Mecli
since kabul edilen' 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul' edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilnıiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 

imar - iskân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

931 sayılı İş Kanununun 
110 ncu maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul' edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilnıiştir. 

« • • • 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1141) 





Toplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 1 4 2 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esen-
leştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hak
kındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/454; Cumhuriyet Senatosu 1/898) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 633) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5670-1/454 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esetn-
leştirme «Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 nsü 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasan 8 . 1 . 1968 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 633) 

Sosyal îşler Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İşler Komisyonu 26 . 6 . 1968 
Esas No. : 1/898 

Karar No. : 9 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurum
ları ite esenleştirme «Rehebilitasyon» tesislerine verilecek dönier sermaye hakkındaki 209 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme'sine ve 
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bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı komisyonumuzun 25 . 6 . 1968 ta
rihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri bilgiler komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve sözcü 
Muğla İzmir Burdur Trabzon 

İlyas Karaöz Mustafa Bozoklar Faruk Kınaytürk Reşat Zaloğlu 

Samsun Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Rıza Isıtan Vahap Güvenç 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

2.7.1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1908 tarihli 73 ncü birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kaibul edilen, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenleştirme 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 64-1 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığı
nın 16 . 4 . 1968 tarihli ve 5670 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, Komisyonumuzun 2 Temmuz 1968 tarihli birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli kurum ve 
hastanelerde çalıştırılan personele, 641 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince ödenecek primle
rin, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nei fıkrası hükmüne tabi tutulmamasmı öngörmek
tedir. 

209 sayılı Döner Sermaye Kanununa 641 sayılı Kanunla yapılan ekle, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca tâyin edilecek döner sermayeli kurum ve hastanelerde çalıştırılacak tabip, diş tabibi, 
yardımcı sağlık personeli ile eczacı, biyolog, kim/ager, kimya lisansiye, kimya mühendisi ve vete
rinerlere, her ay maaşlarına munzam olarak ve tavanı 2 500 lirayı geçmemek kaydı ile bir tazmi
nat verilmesi kabul edilmiştir. Yine, söz konusu Kanunun 5 nei maddesi ile de, günlük çalışma 
saatleri dışında çalışacaklara, döner sermaye gelirinden ayrıca munzam bir prim verilmesi derpiş 
edilmiştir. 

641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi, yukarıda belirtilen personele verilecek âzami 2 500 lira
lık tazminatı, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nei fıkrasından istisna ettiği halde; 
5 nei madde gereğince verilecek primlerin de bu istisnaya dâhil edildiği kanunda açıklanmadı
ğından ve bu konudaki yönetmelikte de bu husus belirtilmediğinden, primlerin tediyesinde, 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nei fıkrası bazan göz önünde tutulmuş, bazan tutulmamış
tır. Bu suretle, uygulamada bir çelişme meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Bu çelişmeyi ortadan kaldırmak ve ilgililerin günlük çalışma saatleni dışında özel çabaları ile 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/898 
Karar No: 81 

Cumhuriyet Senatosu ,(iS. Sayısı : 1142) 
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yapacaklan fazla mesainin ve emeklerinin karşılığı olan primlerin de 7244 sayılı Kanundaki 
takyide tabi tutulmamasını temin etmek maksadiyk hazırlanmış bulunan tasarı komisyonumuz
ca uygun mütalâa olunmuş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Aydın 
/. C. Ege 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Tabiî Üye 
8. Karaman 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

-
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

B. tiner 

Van 
Sosyelleştirme bölgesi bu 

arada düşünülmediği için 
muhalifim. 
F. Melen 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Sağhk ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurum
ları ile esenleştirme Rehabili
tasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 
sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 641 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 4. — 1 nci maddede 
adı geçen personele verilecek 
tazminat ayda en çok 2 500 li
rayı geçemez. Bu tazminat ile 
5 nci madde gereğince ödene
cek primler 7244 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmüne tabi değildir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kurum
ları ile esenleştirme Rehabili
tasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 
sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynan kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı sağlık kuruma
ları ile esenleştirme Rehabili
tasyon» tesislerine verilecek 
döner sermaye hakkındaki 209 
sayılı Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine, bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 641 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynan kabul edilmiştir. 

Cnmıhuriyet Senatosu (,S. Ssayısı, : 1142) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

MADDE 2. — 641 sayılı Ka
nuna aşağıdaki yazılı geçici 
madde eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — 6.7.1965 
tarihinden itibaren 5 nci mad
de gereğince personele veril
mesi gereken primlerden 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin 2 nci fıkrasındaki miktarı 
geçtiği için kesilenler istihkak 
sahiplerine ödenir. Kesilmeksi-
zin yapılan ödemeler geri alın
maz. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Maliye bakanları 
yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynan kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü madde 
aynan kabul edilmiştir. 

....>. *>&<i -*.-

Cumhuriyet Senatosu ,(S- Sayısı : 1142) 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1143 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile Merkez kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/520; Cumhuriyet 

Senatosu 1/905) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 711) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6463 

1.7. 1968 

CUMHURİYET ISENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 6 . 1968 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 
kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı V. 
Nurettin Ok 

Not : Bu tasan 10 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 28 . 6 . 1968 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 711) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/905 

Karar No. : 2 

Geçici Komisyon raporu 

2.7. 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 6 . 1968 tarihli 82 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik kuruluş kadroları ile merkez kuruluşu ve görev-
âşari oy ile kabul edilen, Millî Eğitim Bakanlığı yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve '58 sayılı 
Kanuna >ek kanun tasarısı, ilgili (bakanlık tem sil çilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü, 
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'Tasarı gerek'çesinde izahı yapılan hususlar ve Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı ımütalâa-
larmdan sonra Komisyonumuz, Millet Meclisi metnini, bağlı cetvelleriyle birlikte aynen kabule ka-
irar verilmiştir. 

öncelik ve'ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Yozgat 

îsmail Yeşilyurt 

Üye 
Bolu 

Alâettin Yılmaztürk 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Mehmet Özgüneş 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

Kâtip 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Üye 
Konya 

Mehmet Varışlı 
imzada bulunamadı 

Üye 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ragıp Üner 

Üye 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

Üye 
Aydın 

İskender Cenap Ege 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
Merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 
tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

MADBE 1. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele ilişik (1) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sa
yılı Kanuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik (2) 
sayılı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Eğitim bakanları yürütür. 

Malive ve Millî 

CUMHURİYET SENATOSU GEÇİCİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş kadroları ile 
Merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 2287 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 

ve 58 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(1) Sayılı cetvel 
Millet Meclisi meıtnine bağlı (1) sayılı cet

vel aynen kabul edilmiştir. 

(2) Sayılı cetvel 
Millet Meclisi metnine bağlı (2) sayılı cet

vel avnen kabul edilmiştir, 

Cumhuriyet Senatosu (iS. Sayısı : 1143) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

[2] SARILI CETVEL 

Özlük işleri Genel Müdürlüğü 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret Memuriyetin nev'i 

Yüksek İslâm Enstitüleri 

Müdür Yardımcısı 4 200 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Meslekî ve Teknik 
öğretim Müsteşarlığına bağlı okullar imam -

hatip okulları ve ilköğretmen okulları 

Müdür 25 
40 
50 
80 

Yatılı Bölge Saaıat Kursu Müdürü 5 
Müdür Yardımcısı 70 

» » 100 
» » 100 
» » 120 

Teknik Büro Şefi 5 

250 
200 
175 
150 
150 
170 
150 
120 
100 
170 

Aded Ücret 

Grrup öğretmeni 30 100 

625 

Kız, Erkek, Ticaret Yüksek Teknik Öğretmen 
okulları 

Müdür Yardımcısı 
Bölüm Şsedü 

5 
10 

300 
150 

15 

Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

Müdür 
Müdür Yardımcısı 

» » 
Lâboratuvar Şefi 

1 300 
1 200 
4 170 
4 140 

10 

[1] SAYILI CETVEL 

özlük işleri Genel Müdürlüğü 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Yüksek İslâm Enstitüsü 
7 öğretmen 5 
8 » 5 

800 
700 

10 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullar 
meslekî ve teknik öğretim okulları gezici köy 
kursları, ilköğretmen okulları ve imam - hatip 

okulları 
6 öğretmen 

9 
10 
11 
12 
13 
4 Veteriner Befeiım 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

3 660 

İlkokul öğretmenleri 

200 
300 
500 
600 
700 

1 000 
150 
200 
1 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

1 250 

4 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

11860 

5 Veteriner Hekim 1 1 100 
6 » » (Uzmanlık yeri) 2 950 
7 :» » 2 800 
8 » » 2 700 
9 » » 2 600 

210 
650 
950 

1250 
1750 
2180 
4 870 

1 250 
700 
€00 
500 
450 
400 
350 

Cum|huriyet Senatosu (IS. Sayısı : 1143) 



D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Ana Okulu öğretmenleri 
13 Öğretmen 200 350 

İlköğretim müfettişleri ve eğitim uzmanları 

5 İlköğretim Müfettişi 
8 >* » 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
10 Eğitim Uzmanı 
1 1 »t » 

6 1 100 
10 700 
10 600 
20 500 
30 450 
10 500 
20 450 

106 
Kız, Erkek, Ticaret Yüksek Teknik 

öğretmen okulları 
4 Öğretmen 3 1 250 
5 » 3 1 100 

D. Mefmuriyetin nev'i 

6 Öğretmem 
7 >y 
8 » 
9 » 

AdeSd Aylık 

10 
10 

42 

Kütüphaneler Müdürlüğü 

9 Başmemur ve Memur 
10 » » 
11 » » 
13 Meanuır 

34 

950 
800 
700 
600 

4 
9 

15 
6 

600 
500 
450 
350 

Yatılı ve Pansiyonlu okullar için beslenme 
ve diyet teknisyeni 

12 Beslenme ve Diyet Teknisyeni 50 400 

>se« 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayışı ; 1143) 



Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında 8 .6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2 /170; Cumhuriyet 

Senatosu 2/249) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 623/2674, 2/170 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 6 . 1968 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıklan hakkında 8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 20 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12, 4 , 10 ve 12 . 6 . 1968 tarihli 73, 74 ve 75 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 131) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Mali ve İktisadi İşler Komisyonu 2 . 7 . 1968 

Esas No. 2/249 
Karar No. 9 

Yüksek [Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında 
8 . 6 . 1933 tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık tem
silcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

144 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Balıkesir Muş Afyon Karahisar Çanakkale 
M. Güler î. Bingöl 7. K. Şenocak Z. Termen 

Erzurum Manas Muğla Ordu 
O. Alihocagil A. Karaküçük 1. Karaöz B. S. Saykal 

Giresun Samsun Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
t. Topaloğlu R. Işttan M. Ş. Özkaya M. İzmen 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu/ 2 . 7 . 1968 
Karar No. : 82 

Esas No. : 2/249 
Yüksek (Başkanlığa , 

Millet Meclisinin 12 . 6 . 1968 tarihli 75 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 6 . 1968 tarihli ve 
623/2674 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 
2 Temmuz 1968 tarihli Birleşiminde, Hükümet adına Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu da 
hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Türkiye Halk Bankasının, esnaf ve küçük sanatkârlar ile esnaf kefalet kooperatif
lerine ve bu kooperatif ortalklariyle, dernek ve birliklerine açacağı her çeşit krediler dolayısiyle 
yapacağı muamelelerden mütevellit, Damga Vergisinden, Noter ve Tapu harçlarından ve diğer 
harçlardan muaf tutulmasını öngörmektedir. 

Memleketimizde küçük esnaf ve sanatkârların kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihdas olu
nan finansman sistemi, Türkiye Halk Bankasının 2284 sayılı Kanunla faaliyete geçmesi suretiyle 
gerçekleştirilmiş ve bankanın kuruluşundan bu yana geçen devrede oldukça başarılı sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu sistemin gayesi ve hedefi, memleketin ekonomik ve sosyal bünyesinde devamlı ve 
faydalı faaliyet unsuru olarak özel mevkii bulunan esnaf ve küçük sanatkâr zümresinin, kredi 
temini suretiyle, kalkındırılmasıdır. 

Ancak, sistemin başarısı, her şeyden evvel yeterli bir finansman kapasitesine ve asgari mali
yetle işletme esasına bağlı bulunmaktadır. Oysa, teklifin gerekçesinde de belirtildiği üzere, ban
kanın malî kaynakları, halk kredisi ihtiyacının ancak onda birini karşılıyabilecek bir kapasiteye 
tekabül etmektedir. Diğer taraftan, Merkez Bankası reeskontundan sağlanan yüz milyon liralık 
imkânın ise, özellikle Damga ve Gider vergileri dolayısiyle ağır maliyet sebebiyle, banka için ne
ticesi zararlı bir fon olmaktan ileri gitmediği ifaide olunmaktadır. Bu itibarla, bankanın ken
disine mevdu hizmetleri gerekli ölçüler içinde yerine getirebilmesi için, birtakım koruyucu kanuni 
tedbirlere ihtiyacı bulunmaktadır. 

Esasen, Gider vergileriyle ilgili 482 ve Damga vergileri hakkındaki 488 sayılı kanunlarda; es
naf kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle esnaf ve sanatkârlara verilen krediler dolayısiyle alman 

-Cumhuriyet Senatosu (S. Sayım : 1144) 
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paralarla, bu kooperatiflerin ortaklarından mas raf karşılığı olarak aldıkları paraların Gider .Ver
gisinden; ve adı geçen kooperatiflerin ortakları ile olan münasebetlerinde tanzim olunacak borç 
senetleriyle, borç ödeme makbuzları, ipotek ve rehin senetleri Damga Vergisinden istisna edil
mekle, bu alanda ilk adım atılmıştır. 

Ancak, özellikle Damga vergileri istisnalarında, esnaf kefalet kooperatifleriyle ortaklarının 
Türkiye Halk Bankası ile kredi münasebetlerinin yer almamış (bulunması, himaye sisteminde boş
luk yaratmış olduğu cihetle, uygulama alanında beklenen fayda tam olarak sağlanamamıştır. 

Bu itibarla, mevcut 'boşluğun doldurulması maksadiyle hazırlanmış bulunan teklif, komisyo
numuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeler komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Bu raporda Başkan 
ve Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Kâtip 
Uşak 

' M. F. Atayurt 

Traîbzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Van 
F. Melen 

Aydın 
İ. C. Ege 

Yozgat 
İ. Yeşilyurt 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıklan hakkında 8.6.1933 
tarih ve 228i saydı Kanuna ek 

Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Halk 
Bankasının : 

a) Esnaf kefalet koopera
tiflerine, esnaf dernek ve bir
liklerine, bu teşekküllere ka
yıtlı üye ve ortaklarına, kü
çük sanayicilere, gerek kayıt
lı bulunduğu teşekkülün ta
vassut ve kefaletiyle, gerekse 
doğrudan doğruya açacağı her 
çeşit kredilerle, ismi zikredilen 
teşekküller mensuplarının ken
di aralarında ihdas edecekleri 
karşılıklı yardımlaşma fonla
rından alacakları paralar. 

b) Bu kredi işlemleriyle 
ilgili senetler, makbuzlar, ta
ahhütname, mukavelename, ke-

Malî ve iktisadi işler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkında 8.6.1933 
tarih ve 228-1 scyılı Kanuna ek 

Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıklan hakkında 8.6.1933 
tarih ve 2284 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (Ş. Sayısı : 1144) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

faletname ve temliknameler, 
teminat ve kefalet mektupları, 
mektup ve telgraflar, dekont
lar, münakale, tediye, irsal, 
teslim, tahsil emirleri ve her 
nevi kâğıtlar, kayıtlar, defter
ler, hesap hulâsaları, kredi leh-
taıiarmdan bankaca alınacak 
beyanname, bilanço ve işletme 
hesabı hulâsaları, 

c) Menkul rehni ve gayri
menkul ipoteği işlemleri, 

d) Esnaf kefalet koopera
tiflerinin banka emrine tanzim 
edeceği senetler, reeskont senet
leri, 

e) Bu kredilerden doğacak 
borçlar hakkında icra, mahke
me ve resmî daireler nezdinde 
yapılacak takip ve tahsilata 
dair her nevi talep, tebliğ ve 
kararlar, 

f) İpoteğin paraya çevril
mesi ve gayrimenkulun banka 
üzerinde kalmasiyle ilgili mu
ameleler, 

g) Bu krediler dolayısiyle 
bankaca alman paralar, (faiz 
ve her türlü masraf karşılık
ları dâhil.) 

Damga Vergisinden, noter 
ve tapu harçlarından ve her 
türlü harçlardan istisna edil
miştir. 

Malî ve İktisadi İşler Komis
yonunun kabul ettiği metin 

MADDE 2. -
yımı gününde 
rer. 

• Bu kanun ya-
yürürlüğe gi-

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edıilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 1144) 



Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/200? 

Cumhuriyet Senatosu 1/900) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 257) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2102 -1/200 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 .4 .1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Halk Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Milet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 10 .6 .1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 257) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 2 . 7 . 1968 

Esas No. : 1/900 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruilan Halk Bankası ve Halk sandıkları hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcileri
nin de iştirakleriyle her yönden tetkik ve müzakere ediiLdi. 

Tasan gerekçesinde arz ve izah edilen hususlar ve bunlara ımütedair toplantıda hazır bulunan 
temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun imütalâa edildiğinden bahis 
konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Oenel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiş
tir. 

145 



— 2 — 

Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

Mehmet Güler 
Erzurum 

Osman Alihocagil 
Giresun 

İhsan Topaloğlu 

Sözcü 
Muş 

İsa Bingöl 
Maraş 

Adnan Karaküçük 
Saansun 

Rıza Isıtan 

Afyon K. 
Y. Kemal Şenocak 

Muğla 
İlyas Karaöz 
Tabiî Üye 

M. Şükran Özkaya 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Çanakkale 
Ziya Termen 

Ordu 
Bekir Sıtkı Saykal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mehmet îzmen 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 
C umk uriye t S e n at o su 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/900 
Karar No. : 83 

1968 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen. Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 16 . 4 . 1968 tarihli ve 
2102 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 2 Tem
muz 1968 tarihli Birleşiminde Hükümet adına Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu da hazır 
bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Halk Bankasının yurt dışında da şube ve ajans açabilmesi imkânını sağ
lamak maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Yurt dışında çalışan işçilere küçük sanat kredisi açılması ve ödünç para verilmesi hakkındaki 
499 sayılı Kanunla Türkiye Halk Bankasına tevdi edilen görevin yerine getirilmesi hususundaki 
çalışmalara devam olunmakla beraber, ilk safhada beliren ihtiyıca nazaran, söz konusu Kanunun 
işçilere sağladığı imkân ve istifadeleri kısa zamanda ve geniş ölçüde gerçekleştirmek için, çalıştık
ları yabancı memlekette kendileri ve dernekleri ile yakından ve devamlı bir şekilde temas ve müna
sebet tesisi faydalı olacağı cihetle, özellikle büyük işçi topluluğunun bulunduğu Almanya'nın muh
telif şehirlerinde Türkiye Halk Bankasının şube açması lüzumlu görülmektedir. 

Bankanın halen yürürlükte bulunan Kanunu yurt dışmda şube açmaya müsait bir hükmü ihti
va etmediğinden, bu hususu sağlamak üzere hazırlanmış olan tasarı, Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. Genel Kurulun tasviplerin 
Bu raporda. Başkan 

\ e Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 
Trabzon 

.1. Ş. Ağaııoğlu 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Trabzon 

Ö. L. Tlocaoğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Ün er 

Yan 
F. Melen 

Aydın 
1. C. Ege 

Yozgat 
t. Yeşilyurt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1145) 



— 3 — 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Halk Bankası ve Halk sandık
ları hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hak

kındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2248 sayılı 
Halk Bankası ve Halk sandık
ları hakkındaki Kanunun 5652 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Türkiye Halk 
Bankası memleket içinde ve dı
şında gereken yerlerde şube ve 
ajans açabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Halk Bankası ve Halk sandık
ları hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştiî'ilmesi hak

kındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

• • < " -

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Halk Bankası ve Halk sandık
ları hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hak

kındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

..o». **»>&< 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1145) 





Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Saym : I 1 4 7 

1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde muhtaç durumda olan 
halka dağıtılan yemeklik ve yem! ik hububat bedellerinin terkini hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2 /367; Cumhuriyet Senatosu 2 /248) 

(Not : Mîllet Meclisi S. Sayısı : 436 ya 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 16 . 4 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3025 - 2/367 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1961 yılında Kars, Erzrnım ve Ağrı illerinde muhtaç durumda olan halka 
dağıtılan yemeklik ve yemlik hububat bedellerinin terkini hakkında kanun teklifi, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 16 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 8, 10 ve 12 . 4 . 1968 tarihli 70, 71 ve 73 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 436 ya 1 nci ek) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 2.7. 1968 

Esas No: 2/248 
Karar Nö: 10 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde muhtaç durum
da olan halka dağıtılan yemeklik ve yemlik hububat bedellerinin terkini hakkında kanun teklifi, 
Komisyonumuzda ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen seldi ile aynen kabul edilmiştir, 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

Balıkesir Muş Afyon K. Çanakkale 
Mehmet Güler İsa Bingöl Y. Kemal Şenocak Ziya Termen 

Erzurum Maraş Muğla Ordu 
Osman Alikocagil Adnan Karaküçük Uy as Karaöz Söz hakkum mahfuzdur 

Bekir Sıtkı Baykal 

Giresun Samsun Tabiî Üye Cundıurbaşkanmca S. Ü. 
Söz 'hakkım mahfuzdur Rıza Isıtan M. Şükran Özkaya Mehmet İzmen 

İhsan Topaloğlu 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu _ 2 . 7 . 1968 

Esas No. : 2/248 
Karar No. : 85 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 4 . 1968 tarihli 73 ncü Birleşimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kalbul edilen, 1961 yılında, Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde muhtaç durumda olan 
halka dağıtılan yemeklik ve yemlik hububat bedellerinin terkini hakkında kanun teklifi, Millet 
Meclisi Başkanlığının 16 . 4 . 19*68 tarihli ve 3025 sayılı yazıları ile Cumhuriyet 'Senatosu Baş
kanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 2 . 7 . 1968 tarihli Birleşiminde Hükümet adına 
Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu da hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, 1961 yılında kuraklıktan zarar gören Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde muhtaç 
halka dağıtılan yemeklik ve yemlik hububat bedellerinden tahsil edilemiyenlerin terkim olunma
masını öngörmektedir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı illerinde ekinlere, ota ve 
hayvanlara büyük zararlar veren şiddetli bir kuraklık olmuş ve adı geçen illerde yiyecek ve 
yem sıkıntısı tahammül edilmez bir hal almıştı. Bu durum yetkili kurulların raporları ile de 
tesbit edilmiş ve Hükümetçe yiyecek yardımı yapılmasına lüzum ve zaruret görülmüştü. 

İlk yiyecek yardımı çok muhtaç durumda olanlara ve borçlandırma suretiyle dağıtılmıştı. 
Bilâhara, söz konusu tamamının bedelsiz olarak verilmesi zaruret haline gelmiş ve uygulama da 
bu şekilde cereyan etmişti. 

Şimdi ise, ilk parti olarak borçlandırma suretiyle yapılan yardım bedellerinin baczen tah
sili cihetine gidildiği anlaşılmaktadır. Ayını bölge halkına aynı sebeple yapılan yardımların bir 
kısmının bedelsiz, bir kısmının bedel karşılığı elması, bariz bir eşitsizlik örneği teşkil etmiştir. 

Bu itibarla, söz konusu eşitsizliğin ortadan kaldırılması maksadiyle hazırlanmış bulunan ka
nun teklifi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
da kararlaştırılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1147) 
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G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek B'aşlkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu raporda Başlkan 

ve Sözcü 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın 

R. Üner î. C. Ege 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Van 
F. Melen 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Millet, Meclisinin kabul 
ettiği metin 

1961 yılında Kars, Erzurum ve 
Ağrı illerinde muhtaç durumda 
olan halka dağıtılan yemeklik 
ve yemlik hububat bedellerinin 

terkini hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1961 yılında 
kuraklıktan zarar gören Kars, 
Erzurum ve Ağrı illerinde muh
taç halka dağıtılan yemeklik ve 
yemlik hububat bedellerinden 
bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar tahsil olamıyanlar 
terkin olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonunun kabul ettiği 
metin 

1961 yılında Kars, Erzurum ve 
Ağrı İllerinde muhtaç durumda 
olan halka dağıtılan yemeklik 
ve yemlik hububat bedellerinin 

terkini hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

1961 yılında Kars, Erzurum ve 
Ağrı illerinde muhtaç durumda 
olan. halka dağıtılan yemeklik 
ve yemlik hububat bedellerinin 

terkini hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

»-•-« 

Ouımlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1147) 




