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3. — :)I^IEÇLER YE SÖYLEVLER 277 

1. — Cumhuraşkanınca seçilen Üye 
Hayri Dener'in, özel yüksek okullar mev
zuunda, Anayasanın 21 nci maddesi ile 120 
nci maddesinin uygulamada çelişmez gö
ründüğünü, bu konu, hukuk yönünden 
açıklığa kavuşturuluncaya kadar yeni özel 
yüksek okullar açılmasına izin verilmeme
sini istiyen demeci ve Millî Eğitim Bakanı 
îlhami Ertemin cevabı. 277:279 

2. — Çanakkale Üyesi Ziya Termenin; 
bâzı özel tiyatrolarda icra olunan temsil
lerin sanat vasfını haiz olmadıklarına ve 
kasıtlı olarak, cemiyeti, muhtelif yönler
den, yıkıcı mahiyet taşıdıklarına, bunların 
önlenmesi için gerekli kanuni tedbirlerin 
alınması gerektiğine dair demeci 279:283 

4. BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanının seçildiğine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Başkan-
h«ı teskeresi. 

283 

283 

ikiler 
! Sayfa 
1 2. — Kars Üyesi Mehmet Hazerln; buğ-
; day ve mamulleri fiyatlarının yükselmesi 
i karşısında, buğday piyasasının" düzenlen-
i meşini, yetki ve sorumlulukların yeniden 
i gözden geçirilmesini sağlamak üzere gerek-
; li bilgilerin tesıbiti için bir Cumhuriyet Se-
î natosu araştırması açılmasına dair öner-
j gx-Aİ. 283:284 
i 3. — içişleri ve Sosyal işler komisyon-
\ İrrında açık bulunan birer üyeliğe seçim. 
; ve Güven Partisi Grup Başkanlığı tezkeresi 284: 
j 285 
| 4. — Gündemde bulunan Aktarma ka-
• nun tasarılarının öncelikle görüşülmesine 

dair Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığı 
teskeresi 285 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 285 
1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/516; 
Cumhuriyet Senatosu 1/909) (S. Sayı
sı : 1155) 285:286,324:325 

2. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
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Sayfr, 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi İ/546; Cumhuriyet Senatosu 1/910) 
(S. Sayısı : 1156) 286:287,326:327 

3 .— 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/561; Cumhuriyet Se-
natcMi 1/911) (S. Sayısı : 1157) 287:292, 

328:330 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 

Kitaplık Karma Komisyonu Başkanlık Di
vanının teşkil edildiğine dair, adı geçen Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Cumhurbaşkanınca seçilen Üye Fahri Ko-
rutürk'ün Tarım Komisyonundan istifa önerge
si okundu, bilgi edinildi. 

Arnavutluk Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimize davet edilmesinin uygun olaca
ğına dair Müşterek Başkanlık Divanı kararı 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat Öç
ten'e izin verilmesi ve, 

8 nci toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 
alan Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Rifat 
öçten'in tahsisatının verilebilmesi hakkında 
Başkanlık teskereleri okundu ve kabul edildi. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda açık bulunan bağımsız üyeliğe Tabiî 
Üye Mehmet özgüneş seçildi. 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi Os
man Aiihocagil'in, zeytinyağına madenî yağ 
karıştıranlara; ve, 

Cumhuriyet Senatosu Ankara üyesi Hıfzı 
Oğuz Beka ta iıın, geçen yıl dış memleketlere ih-
racedilen zeytinyağına dair sözlü sorularına Ti
caret Bakanı Ahmet Türkel cevap verdi. 

j Sayfa 
(A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik ya
pılması hakkımda kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Mecli
si 1/539); Cumhuriyet Senatosu 1/912) 
(S. Sayısı : 1158) 292,331:332 

5. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair »ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu-

j nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
j Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/508; 
| Cumhuriyet Senatosu 1/908) (S. Sayı-
! sı : 1154) 292:324, 333:334 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley'in, istiklâl Madalyası alanların 
haklarına dair sözlü sorusuna, Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan cevap verdi. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat 
öztürkçine'nin, Moskova Devlet Sirkine dair 
sözlü sorusunun görüşülmesi; Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan'ın isteği üzerine, 15 gün sonra
ya bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Erdo
ğan Adalı 'nın, Büyükada Balıkçı Barınağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu, soru 
sahibi iki birleşimde hazır bulunmadığından, 
yazılı soruya çevrildi. 

istanbul üyesi Ekrem özden'in 463, 467, 
İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, 508, 

istanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 514, 

Kırşehir Üyesi Halil özmen'in, 516 sayılı so
rularının cevaplanması, ilgili bakanların; 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuza! "m 500, 

Denizli üyesi Hüseyin Atmaca'nın 457, 

Kırşehir üyesi Halil özmen'in 517 sayılı so
rularının cebaplanması, soru sahiplerinin ve 
ilgili bakanların; 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Denizli Üyesi Hüseyin Âtmaca'nın 458 sa
yılı sorusunun cevaplanmadı, soru. sahibinin bu 
birleşimde hazır bullnmamalan sebebiyle, gele
cek soru gününe bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karam.an, Sezai 
O'Kan ve Mehmet Şükran özkaya'nm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması baklanda 
Cumturiyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporları üzerinde bir süre görüşüldü. 

5 Aralık 1968 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,55 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmac 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAP-

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir üyesi 
Halil özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
sözlü soru önergesi, Tarım Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/521) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir üyesi 
Halil özmen'in, Tilkilik Devlet Üretme Çiftliği 
ve Malatya Devlet Üretme Çiftliğinin Orman ve 

J Ziraat fakülteleri haline getirilmesine dair söz
lü soru önergesi, Tarım ve Millî Eğitim bakan-

j lıklarına gönderilmiştir. (6/522) 

| 3. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü-
| şeyin Öztürk'ün, Eğitim bölümlerini bitiren öğ-
| retmenlerin hak ettikleri görevlere atanmaana-
| l an sebeplerine dair sözlü soru önergesi, Millî 
I Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/523) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAE2AN — Başkanvekili Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : Ömer Ucuza! (Eskişehir) Abdülkerim Saraçoğlu (Mardin) 

BAŞKAN — 11 nci Birleşimi acıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakere
lere -başlıyoruz. 

3. — D E M S Ç L m YII SÖYLEVLER 

1. — Cınnkurbaslnnınıca Serilen Cyc Hay- masun isti>jen demeci ve Millî Eğitim Bakanı 
ri Denemin; özel yüksek okullar •m-rzunada, î[ hami Erte m'in cevabı, 
Anayasanın 21 vci maddesiyle 120 nci -madde
sinin uygulamada çei^yn-z göründüğünü, on, BAŞKAN — Kontenjan Üyesi 'Sayın Hayri 
Kanun, hukuk yönünden, açıklıya kavuşuru- D3iıer özel yüksek okullara ait aktüel bir du-
luncenya kadar yemi özel yüksele okullar açılma- ram üzerinde gündem dışı konulma talebedi-
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yorsunuz. Efendim, "bunun mahiyetinin ne ol
duğunu açıklamanız lâzımdı? 

IIAYRİ DENER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Efendim, aktüel duranı hakkında. 

BAŞKAN — Lütfen efendim ayağa kal
kın, Şimdi burada biliyorsunuz ki, gündem 
dışı söz istiyen her üyenin, mahiyetini izah 
eder şekilde takrir 'hazırlaması ieabeder. Sizin 
burada, takririniz gayet kısa olmuş. Yani, ma- | 
hiyeti pek anlaşılamıyor, özel okulların, aktüel 
durum nedir, yani hangi mesele üzerine!:) gö
rüşeceksiniz. 

HAYRi DENER (Devamla) — Efendim, 
bugün bir hava var bunu görüyoruz. Bâzı yü-
rüy : ' i ler vardır. Bunları önleyici bir teklifim 
olacaktır. Bir düşüncemi arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, özel okullar mevzuu 
gündemimizde var Sayın Diner. O-.ündemimiz
de araştırma mevzuu olmuştur, öbürleri d3,-
yani, yürüyüş mevzuu olan özel hukuk okulu 
da, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından ele alın
mış 'beyanatlar verilmiş, üzerinde durulmakta 
olan 'bir mesele. Bunun daha, gündem dışı ko
nuşulacak bir tarafı olduğu kanaatinde deği
lim bendeniz. Ama, ısrar •ediyorsanız, (keuuş-

göre, bu maddenin yüksek derecedeki öğreti 
mi de içine almakta olduğu düşünül o bilir. An
cak, yurdumuzda yüksek bilim ürerinde öğre
tim ve araştırma yapmakla ve hepsinin üstün
de, gerçeği arayan, doğru düşünen ve doğru 
hareket eden, karakterli insan yetiştirmekle 
görevli üniversitelerimin hakkında, yine Ana
yasanın 120 nci maddesi: «üniversiteler, an-
cak Devlet eliyle ve kamınla kurul"! .> demek
tedir. Şimdi bu iki maddenin hükarelericü bir 
örnek üzerinde karşılaştıralım. Bir özel (A) 
yüksek okulu, mesela Elektrik Yüksek Mühen
disliği okulu, ÜVIaden, Kakiııı, Kimya olabi
lir. Bir özel (A) yüksek ckulıe bir (A) ıakni
tesinin sağladığı seviyede bir cbğrotbu sonun
da eşit seciyede in:; an ystişbirms sorandadır. 
Bunu yapmıyorsa, yalamıyorsa, 21 nci madde 
bu okulun derhal kapatılmasını âhirdir. Î20 
nci madde bir (A) fakültesinin ancak Dev
let îliyle îiiabiieseer: e^esm 
na göre, öğretim bakırımdan bmıaıı dengi ol
ması gereken bir özel (A) yüksek okulunun 
21 nci maddesine dayatılarak aşılabilmesi or
taya bir çelişme getirmektedir. 'Bir kurumun 
fakülte adı yerine, özel yüksek okul adını ta
şıması ve yalnızca bu ad farkı bu kuruma 

üniversitelerimi;; 
sun sesleri). Efendim ben, bunun gündem dışı j özel bir hak sağlıyamaz. Buna kam 
konuşma mevzuu olmadığı 'kanaatinde c'âu-
ğum için, takdir hakkımı kullandım, oya ar^ 
edeceğim. Yüksek Heyet ne takdir ederse 
ona göre hareket etmek zorundayım. Sayın 
Dener direnmektedir. Konuşup konuşmaması
nı oylarınıza arz edeceğim. Konuşmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun Sayın Dener. 

HAYIÜ DENER (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörlsr, gündemi
mizde bulunan özel yüksek okullar hakkında 
kurulan Araştırma Komisyonca hazırlanan ra
por üzerinde, sırası gelince düşüncelerimi arz ! 
etmeye çalışacağım. Şimdi, yapmak istediğim | 
gündem dışı konuşmada, bu önemli ve ruebk j 
konunun derhal işlem bekliyen bir nok basma \ 
kısaca değinmek istiyorum. j 

Anayasamızın 21 nci maddesi: 
«Devlet okulları ile erişilmek istenilen sevi

yeye uygun olmak şartivle, eğitim ve öğretim 
devletin gözetim ve denetimi altında ser
besttir^ demektedir. Bu ifadede, yapılacak 
öğretimin seviyesi hakkında kaydolrnadığına 

k, olarak 
isek ömürlerimiz yamnda Dev 

larınm varlığı ileri sürülebilir. -Ancak, bunla
rın da yine Devlet eliyle açıb. 
olduğunu unutmamak gerekir, 
budur. lBu kanunun, hukuk e:a. 
katle incelenerek, o:ı kısa bir , 
aşıklığa kavuşturulması, bu koı 
alıncaya kadar, yeniden hiçbir 
ckulun açılmaması, yeni hiçbir orc: oemiım 
açılmasına izin verilmemesi, üniversıbelerimiz
de huzurun, eğitim ve Öğretim düzeninin yara
rına olacaktır. 

Berin saygılarımla, (Alkışlar). 

ymmr. Savm Milîî Ibzitim 

kurumlar 
s as hedefim 

re ışına.: cır 
da bir karar 
iz si yüksek 

3akanı Sayın I, har:1 i Ertem. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ER-
kSM ( İ d i m - 31irb:vekili) -~ biaym Başkan, 
Cumhuriyet Bsnatosıuırn sayın üyeleri, bu
gün sıra gelirse özel okullar hakkında Yüksek 
Senatonun Araştırma Komisyonunun raporu
nu usun uzun incelemek imkânına sılıibolaca-
ğız. Ama, Sayın Dener, buraya girmeden, bu 
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mevzua ilişkin bir görüşme yaptılar. G-öriişle-
rine iştirak otmoye imkân yoktur. 

Evvela, orsa j&râ.Q bir 823 sayılı Kanun 
vardır. 825 sayın Eamın Anayasanın, saydık
ları İ20 nci maddesi tabiî olarak yürürlükte 
iken, yani Anayasamız yürürlükte iken çıka
rılmış bir kanundur vo bu kanun tasarısı da 
Adalet Partisi iktidarından evvel, 0. H. P. ik
tidarı zamanında ve onun koalisyonuna iştirak 
eden partiler tarafından hazırlanmıştır. Bu 
kanun hazırlanırken hiç kimse Mecliste konuş
malarda bunun Anayasaya aykırılığını beyan 
etmemiştir. 

MEIIIvîST Ö2GÜNEŞ (îabiî Üye) — Ben 
dedim. 

SUPHİ KAS AMAN (Tabiî Üye) — Ben de 
dedim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAK Al fi İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Boyan ettiyseniz, bunu, Anayasa 
nah'k:.me-i:lr.3, her hususu çok kolay olarak ak
settirmesini bilen saym arkadaşlarım, bunu da 
Anayasa Mahkemesine mi-ikal ettirir ve Anaya
sadan bu ii.ai.imun iptali kararını alırdı. (Ada-
;3t Parti şualarından alkışlar)... O zaman da, 
yıllar yıl'. ebrdiirübnsk istenen birtakım hu-
:-urso..butilaıa da imkbıı verikaosdi. Binaena
leyh, 625 îiayJh Kanun, meriyette iken ve ar( za
rf aşlarımın Anayasa Mahkemesine müracaat 
ederek bu kanunu iptal etmek imkânı varken, 
bunu bu hukukî yola sevketmeksizin her giin 
b>ir polemik mevzuu yapmalarında millî menfa
at germemekteyim. 

İkincisi. Sayın Dener derler ki, «eşit öğrenim 
yapmasın tabiî ki bütün gayeıma özel yükı*: 
okulların resmî okullar":, beraber aynı seciyede 
öğrenim yapmalarını temin edebilme yolları-
dır, bunun üzerine ciddiyetle eğilmişiz, gerek 
İkinci 5 Yıllık Plânda bunun gerektirdiği ted
birleri almışız, gerekse Bakanlık olarak bu
nun icap ettirdiği denetlemeleri yapmaktayız 
ve bunları yapaılken yalnızca bu Millî Eğitim 
Bakanlığının vazifeleri içinde olmakla beraber 
onun denetimi içinde kalmayıp, bu okulları bi
tirmekte olanların imtihanlarının bir kurul 
tarafından yapıldığını ve bu kururun idinde de 
biri, dersi okutan hoca, iki de ya resmî, aynı de
recede yüksek o4bul öğretmeni veya profesörün 
bulıuıdıığunu belirtmek isterim. Biz Bakanlık 
olarak bu hususta yeni tedbirler de almış bu-
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i lunuyorus. Zamanı geldiğinde bunları arz ede
ceğim. Bu tedbirlerden biri; eskisi gibi değil, 
diplomaya esas olan dersleri - resmi okullardan 
ve üniversiteden sormak suretiyle tesbit ettik -
eskiden olduğu gibi baraj sınıflarını kaldırdık -
her sınıfta diplomaya esas elan derslerin imti
hanları demin arz ettiğim kurullar tarafından 
yapılmaktadır. Esriden tek hoca tarafından 
ve özel okul hocası tarafından yapılan dersler 
bugün diplomaya esas olan dersler olarak tes-
bit edilmişler ve hepsi bir kurul tarafından 
yapılmaktadırlar. Bu 'kurullara iştirak eden öğ
retim üyeleri özel okullarda dersi olmayan öğ
retim üyeleridir. Bütün yüksek öğretim men-

I suplarını siz vazifelerinizi suiistimal ediyorsu-
nu.i, orada ayrı k ış la lar kullanıyorsun"z, res
mî okullar da ayrı kıstaslar kullanıyorsunuz 
tarzındaki beyanı yüksek öğretim üyelerinin 
katiyen şerefi ile, haysiyetiyle bağdaşır bir fi
kir olarak görmemekteyiz. Binaenaleyh yük
sek öğretim üyelerine sonsuz itinıadmı olarak 
arz ediyorum ki imtihanlar tabiî olarak kanuni 

i gerekleri içinde ve gereken seviyeyi bulur tarz
da devam etmektedirler. 

! 120 nci maddeye gelince; istinadoiilan 
İ 120 nci madde ayrı bir hüküm getirmektedir. 

O da; «Üniversiteler Devlet eliyle Kurulur» 
I der ama, üniversitelerin gerek bilimsel, gerek 
| idari özerkliğe sahibclduğunu, öğretim üyele

rinin birtakım - imtiyazları diyeceğim - imti
yazları ve hakları bulunduğunu belirten bir 
maddedir. İşte, bu tarzdaki imtiyazlara sahi-

j bolan, bilimsel ve idari özerkliğe sahibolan mü
esseseler özel kurumlar olarak kurulamaklar. 

i Biz Anayasanın 120 nci maddesinden bunu an
lıyoruz. Halbuki kurulan özel yüksek okullar 
120 nci maddedeki üniversitelere tanınan r e 
bilimsel, ne idari özerkliğe sahip değildirler. 
Onların imtiyazlarını öğretim üyeleri haiz de
ğildir, bu sebeple yapılan işlem doğrudur, 
kanunidir, uygulanmakta devam edecektir. 
Yalnız özel okulların 2-1 nci maddenin, Anaya
sanın 21 nci maddesinin gerektirdiği seviyede 

j devamları için Bakanlık tarafından, Hükümet 
I tarafından her türlü tedbirler alınmakta, titiz-
! İlikle uygulanmaktadır, arz ederim. (A. P. sı

ralarından alkışlar) 

2. — Çanakkale Üyesi Ziya Tenncn'vn; bâzı 
I özel tiyatrolarda icra olunan temsillerin sanat 
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vasfım haiz olmadıklarını ve kasıtlı olarak ce-
nnjf iv mu\ 1 ı o l ı ı 7 ı 
dillen ı a b ı11 > ı ı < 
ui t*d iîl c < ] t> ı j m 7 t 

BAŞKAM — Çanakkale Senatörü Saym 
Ziya Termen, gelmiş c!Ian tiyatro mevkiini do-
layısiyle, bası özel tiyatrolarda bu mevsimde 
oynanan eserlerin, kasıtlı olarak, Türk cemiye
tini bir çok yönlerden tahribe mâruz bıraktığı 
gerekçesiyle âcil tedbirler acınması için Hfi.'d-
nıete maruzatta bulunacağını beyan etraakla-

dir, buyur "m Sayın Termen, 
ZİYA TERMEM (Çanakkale) — Baym Bal

kan, çok muhterem arkadaşlarım, önergemi ho-
lâsa eden Sayın Başkanın da arz ettikleri gibi 
mevsim, bütün dünyada tiyatro mevsimi ola
rak, kış olmak üzere hulul etti. Türk tiyatro ha
yatı ve tiyatro yoliyle Türkiye'de bâzı merkez
lerin büyük halk kütlelerine kendi meselelerini 
duyurmaya, teşebbüs etmeleri hali Senato ola
rak genel kritik anlamında ilgilileri, ezcümle 
başta Türk savcıları olmak üzere, Millî Eğitim 
Bakanlığını hakikaten ilgilendirmektedir. Ya
pacağım kısa konuşma ile, meselenin ehemmiye
tini arza çalışacağım. 

Edebî janrlar içinde büyük halk kütlelerine 
tesir icra eden büyük bir sanat kolunun da ti
yatro olduğunu biliyoruz. Tiyatronun diğer sa
nat yönlerinden farkı, sadece göze hitabeden mâ
nası dışında hareket, söz ve canlılık sunan bü
tün diğer unsurları ihtiva etmesi yönünden oku
muş kütlelerle, okumamış kütlelere meseleyi da
ha vazıh anlatabilen bir ifade tarzıdır ki, bunun 
klâsik anlamda yönleri ikidir. Bir, tiyatro eseri 
ya güiünçlü vasfı haizdir, yahut trajik mâna 
içindedir, acıklı bir dram, kanlı, felâketli oyun 
ifade eder. Türkiye'mizde tiyatro faaliyetleri 
ekol mânada. Devlet Konservatuvarı tarafından 
yetiştirilen sanatkârlar topluluğunda Devlet ti
yatrolarında icra olunur. Bir de mektep görme
miş ve fakat kendi yetişme imkânları içinde ha
yatını tiyatro yoliyle, aktörlük yoliyle kazanan 
insanların yan yana gelerek teşkil ettikleri 
truplar vardır. Bu ikinci grup Devletin kont-
roüundan mahrum mâna içinde, yıllardan beri 
Türk cemiyetini tahribeden Türkiye'de örf ve 
âdetleri, ahlâkı ve hattâ saman saman Devletin 
yeni Anayasayla ortaya koyduğu rejimi tehlike
ye düşürme hedefini gözeten bir tutum içinde 

Türk cemiyetinde rahatça at oynatmaktadır ve 
Türkiye, yeni Anayasanın hürriyetler istikanıe-

nö OLS&ıgı eırjmii&teı 
karşı organlarını harekete geçirememek ve her 
gelen hali bir normal hürriyet tezahürü olarak 
kabul eylemek ıstırarı ioind-sdir ki, Türkiyomin 
sanat yoliyle tahribini hedef alanlara karşı ko
rucusu olmamak hali cümle vicdanlarda tıpkı 
benim gibi ve asgari benim kadar yer almış ol
mak İktiza eder. 

Sanat yoliyle ticaret icra etmenin hürriyeti 
aşikârdır vo sanat yoliylo insanoğlunun düşün
celerini harekete getirmesi veya şekillendirmesi, 
resimde, heykelde, mimaride olduğu gibi haktır, 
normal bir çerçevedir.. Ancak mağşuş mal satan 
bir tacirin hileli; fesat karıktırılmış, yabancı un
sur sokularak maliyeti ucuzlatılmış ve fakat pi
yasası normalmiş gibi piyasaya sürülmüş malını 
kontrol eden Devlet organı Türkiye'mizde bütün 
dünya milletlerinin tatbikatından apayrı mâna
da maalesef takibatsızlığa mâruzdur. Yani Dev
let denibn varlık, cemiyetinde hileli yoğurt sa
tanı, bilmem asitli yağ satanı tecziye eden ka
nunlarını vaz'sttiği halde ve bunları koruyucu 

Ş organlarını, Meclislerinden kanun çıkarmak su
retiyle ihya eylediği halde halkı, milleti, o top
luluğu, büyük varlığı, milletin ve Devletin biza
tihi esasını teşkil edan o ce-im kıymeti kor ayu-
cu mânada maalesef ceza kanun-arı dışında ge-

| lisen medeni halin ve gelişe." comiyet halinin ika 
eylediği en ~:on ahvalin ör üne cemiyeti koruyu
cu mânada şartlar, tedbirler getirememenin hali 
içindedir, za'fiysi içindedir. 

Bir kasaba pazarında, mağşuş yoğurt satan, 
yağ satan, patatesli tereyağ satan karşısında 
Devlet kartaldır. Ama o Devlet adına hürriyet 
denilen ve fakat hürriyetin ne olduğunun tarif 
görmediği yüacybıd: T ,1 O. acına ,?an: 
kılarak ve hattâ merkezî hükümette, Devletin 
kalbinde, ciğergâhmda kamp kurarak her gece 
bu milleti; asırların bu hal?, jecirdi'cl V3 ancak 
mesut olmanın yollarına girdiğimiz şu tarihte 
bu cemiyeti yok etmeyi hsdef alan düpedüz aşi
kâr faaliyetlere, ne Ânkara'daki 50 - 100 savcı, 
ne de Devletin savcıdan gayrı koruyucu olmak 
iktifa eden bizim şerefli milleti misin şerefli 
mensupları maalesef gidişata ancak ayak uy
durur bir nizam içinde savcı rahatça iskemlesini 

i alıp seyretmek, halkta bu kepazeliğe bu şerefsiz 
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gidişata parası ile seyirci olmak gibi bir talih
sizliğin içinde çalkalanıp gitmektedir ve Hükü
metimiz... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şerefsiz gidiş 
çok ağır bir tâbirdir. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Sayın Ata-
lay, şerefsiz problemlere karşı biz şerefsiz keli
mesini izin verin kullanalım. Ben Devleti yık
mayı hedef adan bir konuda şerefsiz kelimesini 
kullanan bir hatibim, eğer bu tâbiri şu izahım
dan sonra tekrar kaldırmamı rica ederseniz ka
bul ederim. Eğer bir sayasi polemik olsa, eğer 
bir muayyen fikir grupuna karşı, bir başka fi
kir grupunun çatışması bahis konusu olsa, 
doktriner bir konu olsa, ideolojik bir yapı olsa 
ben bu kelimeyi tabiatiyle kullanmam. Çün
kü, insan oğlu fikir hürriyeti içindedir. Ama, 
asırların yadigârı, dünyanın hakikaten göz be
beği, en büyük iktisadi imkânların içinde bu
lunan ve fakat bu çalkantalı tarih gelişmesin
de iç meselelerini, iç varlıklarını tahrik edip 
de zengin olmamış bulunan, bugünkü rahat
sızlıkları artık rejim meselesine mahlûl bu
lunduğuna göre sadece ekonomik problemi teş
kil eden ve gidişat olarak iyi bitr yola girdi
limizin inancı içinde olan bizler, Türkiye'de 
bu güzel, Avrupa'ya kıyasla çok elverişli ve 
yakın tarihte millî saadetin mutlak mânada vu
sul bulacağına inanan insanlar sıfatımızla Dev
leti bu. kertede yok etmek; yeni Anayasa niza
mını daha dumanı üstünde iken tekrar yok 
©dip memleketi karışık bir âleme sevk eylemek 
"•avretini gösterenlere karşı biz Senato olarak 
ve ezcümle naçiz arkadaşınız sıfatımla böyle 
bir konuşma yapmayı uygun gördüm, beni lüt
fedip mazur görün. Ben kasıtlı değilim, bir işa
retim şu anda naçiz sözcüsüyüm. 

Tiyatronun büyük kütlelere müesseriyetini 
bilenler, tiyatro yolu ile fikri bizzat halka tel
kin etmeyi denemişlerdir ve bunun tarihçesi es
kidir. Bizde Devlet idaresiyle çalışmakta olan 
resmî tiyatrolar eser seçmekte, muayyen bir se
viyenin üstündedirler ve eserleri, telif eserler 
tercüme eserler, adapte eserler olmak üzere ge
nel olarak klâsik eserlere tarih şeridi içinde 
hüküm kazanmış, seviye ihraz etmiş eserlere 
yer vermektedirler. Ama, bu hürriyet nizamı 
havasında, her şeyin hürriyet telâkki ve iddia 
olunduğu bu çağda bütün hayatı boyunca ti

yatro ilgi duymamış, hattâ beş, on kişinin yan-
yana gelerek maksatlı şekilde aktüaliteyi iş
gal eden cemiyette güzeran eden hâdiselerin 
yanlış noktalarından bir örgüt kurarak eser di
ye bizim halkımıza sunulan ve bu iş içinde ti
yatro olmaya evvelâ Hıfzıssıhha kanunları ge
reği olarak müsaade edilmemesi iktiza eden 
salaç bodrumlarda tıpkı Güllü Agop'un Hamit 
devrinde yaptığı gibi eser süsü vererek halkı 
zehirlemeye devam eden yuvaların öz mahiye
ti hakkında Devlet artık kesin bir karar al
malıdır. Bu karan almalıdır derken tiyatro, 
sanatta hürriyetin ne olduğuna dair kanun çı
kartmalıdır demek istemiyorum. Sanatın tahdi
dine dair kanun çıkmaz. Sanat engin hürriyet 
içindedir. Ama sanat hiçbir zaman bir ideolo
jiye, bir maksada ya gerici anlamda hilafetçilik 
anlamındaki bir duygunun takdimine veya 
ilerici anlamda doktrinin Türkiye'de tutunma
sını tazammun eder mânada bir nizama gireme-
melidir. Bunun içinde mevcut ceza kanunları
nı harekete geçmesi kâfi gelir. Ama, ceza ka
nunlarının harekete geçmesinin unsuru polis de
ğildir, savcıdır. Savcılar huzura eli bağlı ola
rak getirilen zanlının karşısında kanun koru
yucusu olarak kartal kesilirler. Ama simdi Tür
kiye'deki bütün savcılara naçiz eda içinde ses
leniyorum. Niçin devleti yıkmayı aşikâr mâna
da cümleler ve dramatizaj tüm mâna olarak sa
rahat ortaya koyan konuda derhal bir süratli 
dâva açmak yoluna gitmezler Dâva açıldığı za
man hâkimlerimiz niçin bu meseleyi sanki 11 se
ne lise, 2 sene Hukuk fakültesinde tahsil etme
miş, sanki bir cümledeki hakiki kastın ne oldu
ğunu anlamamazlıktan gelircesine bir usul hük
müne ittıba gösterecek bir ehlivukuf âlemine 
her eserin şevkini arzu eder ve tatbik ederler. İş
te burada.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tezat içinde
sin. (C. H. P. sıralarından «Hâkimlere hürmet 
nerede?» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim cümle an
laşılsın, ondan sonra. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Müsaade bu
yurun hâkimlere hürmetim benini de asgari 
sizin kadardır. Evvelâ ehlivukufa gitmeksizin, 
T ark hâkiminin, şerefli hâkiminin zatî vicda
nında tahassul eden karar, görüş o dâvadaki 



O. Senatosu B : 11 5 . 12 . 1988 0 : 1 

hükme gidişte esas alınabilir. Ehlivukuf seçi
lisinde ben Türkiye'de Devleti sarahatan yok et
mek istiyen pek çok beyanların ehlivukuf so
nunda, ehlivukufun karan raporlarında Devle
ti yıkmayı tazammun etmediği hakkında pek 
çok misal ile doluyum. (C. H. P. sıralarından 
«Necip Fazıl için de aynı şeyi düşünür müsün?» 
sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim.. 
ZİYA TERMEN (Devamla) — Arkadaşımız 

diyor M, Necip Fazıl hakkında da aynı şeyi dü
şünüyor musunuz? Halıdırlar. Ama bir istidrad 
yapacağım, iki dakika evvel dedim ki, Devleti 
bâzı anlamda yok etmek istiyen, hilâfeti ihya 
etmek istiyen bir anlayış kadar, Devleti doktri-
ner anlamda, ekonomik bir anlayışa kul etmek 
istiyenleri de diye cümlemi kullandım. Bu itibar
la... 

SAFFET UR AL (Bursa) — En büyük tiyat
ro sizin kongrenizde oynandı. 

BAŞKAN — Sayın Ural, müdahalenizin ye
ri yok şimdi. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Aziz arkadaş
larım, meselenin özünü.. (C. H. P. sıralarından 
«Kimin adına konuşuyor?» sesleri) 

BAŞKAN — Çok rica ederim, parti namına 
.konuşmuyor arkadaş. Siz partiyi itham etme
yin. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Beyanların
la partinin ilgisi yoktur. Arkadaşımızın yan
dan sataşmasını isabetsiz bir tutum gördii~n. 
Ben parti adına konuşmuyorum. Bir senatör 
olarak tıpkı sizin gibi, siz kadar konuşuyorum. 

Şimdi arkadaşlar, meselenin aslım arza ça
lıştım. Halkımız meselelere aşina olduğu za
man gereğini ifa ve icra eyliyen seviyeli bir 
halktır, milletimiz yetişkin bir millettir. Bu 
arada o milletin nâmı hesabına, o milletin men
faatlerini korumakla mükellef ve muvazzaf 
organlarımızın da meseleler karşısında reaksi
yon gösterme imkânına malik olmıyan halkı
mızın namına devletin menfaatlerini koruma
ya, muhakkak korumaya, hassasiyetle koru
maya girmelidirler. Sanatın, serbesti ifade eden 
genel mânası hiçbir zaman sarih mazarrat icra 
ve ika eylemek hakkını ifade edemez, Sanat. 
engin hürriyet içindedir. Devlet müdahalesin
den uzaktır. Devlet kontrolundan azadedir. Tıp-

1 ki basın gibi. Fakat sanatkâr ruhunda her şey-
{ den evvel mensup bulunduğu cemiyetin, dev

letin, aleyhine mutlak aleyhine onu yok et
me istikametinde aleyhine girmiyecektir. Girdi
ği anda sanatlık vasfından, sanatkârlık vas
fından eser ve o şahıs, müellif, düşer, suçluluk 
kiline inkılâbeder. işte bu bıçak sırtı kadar ince 
noktanın kanun koruyucu kuvvetler tarafın
dan tesbiti gerekir. Bugün Abdülhamit piyesi 
oynandığı kadar Başbakan ve Uşağı da oynanı-
YIV. Abdülhamit piyesi hakkında, görmediğim 
için bir konu arz edemiyeceğim. Ama Sultan Ha-
nıit'in sadece iyi taraflarını almak bir eser ya
nımın •-'?J esas alınmamak iktiza eder. Sultan 
Hamit'in tarihimizde Türk tarihine ışık tutan 
7".-~vkezîerin beyanına göre iyi tarafları kadar 
kötü tarafları, durdurucu Osmanlı dinamizmi
mi frenleyici zararlı tesirleri de vardır. Bu 
itibarla biz sadece Abdülhamit piyesinin bir ta
rafının takdiminde hükme giderken diğer eser
le:! de Abdülhamit piyesine verdiğimiz hüküm 
gibi ve o kadar ele almak mecburiyetindeyiz. Bir 
+.".yacl?o tasavvur ediniz ki, Başbakan, Uşağı, 
bilmem berberi ve sairesi ile gayet hacletaver 
1 ir gidişat içinde cemiyetin sevimli ve şöh
retli ve başarılı bir adamı bugün bizden, ya-
vm sizden tenkid ediliyor ve hedef alınıyor. Bu 
u .̂-nç vericidir. Bu eza verici hale devlet ön
cü olanlarının devletin kanun koruyucu kuv
vet lorimn harekete geçmek suretiyle bu kötü 
koku neşreden merkezlerin susturulması la
sın. Bu hiçbir zaman sanatın öldürülüşü mâna-
«'. ifrîde etmez, Ve huzurunuzda bu vesile ile şu
nu *Î öyleyim İd, Başbakan olduğu günden bugü
ne kadar dünyada hiçbir Başbakana teveccüh 
etmemiş şekilde ağır, vahîm manalı, hakareta-
mfa beyanlar cereyan ettiği halde aldığı ge-
nvy?. dümeninden ayrılmadan meselelerin yan 
risalelerle öz meselelerin neler olduğunu bile
rek işini takibeyliyen şahsına mütaallik ko-
r.rlarda işi duymamazlağa, umursamazlığa, 
ehemmiyet vermezliğe getirip bu telâkkiyi Baş-
bak?.n olarak ihdas eden Sayın Süleyman De-
"lirsl'e de bu vesile ile candan teşekkür ede
ceğim. Bir insan sabrının üstündeki gidişa
ta .susan bu adam bu Sayın Başbakan hakikaten. 
'' -Ihakkm bugün Türk cemiyetinin muhtacoldu-
ğu gidişatı tatbik eden Başbakandır. Tebrik-

I lero lâyıktır. Allahaısmarladık. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Termen, bir dakika efen
dim. 

Şimal Sayın Termen, bir kelime sarf ettiniz. 
Sayın Sırrı Âtalay oturduğu yerden ben mü
dahale olarak kabul etmiyorum, ikaz mahiye
tinde ifade ettiler. Zihinlerde her hangi bir 
istifham bırakmamak yanlış anlaşılmamak ve 
kullanılmamak için bu kelimeyi kısaca tav
zih etmenizi rica edeceğim. 

SİYA TERMEN (Devamla) — Sayın Baş-
\ kanım, izahım' iki defa cereyan etti. Üçüncü-
| y'.\ arz edeyim. Devleti yıkmayı hedef alan her 
| rrayret şerefsizdir. Devleti ihyayı hedef alan 

her gayret nasıl ulvi maksatlı, muhteremse 
dcTİ-rti yıkmayı hedef alan her gayret şerefsiz
dir. Bunu arz ettim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEIOL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Başkanlık Divanının seçildiğine dair 
Dilekçe Karma Komisi/onu Bkışkeınhğı tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
lc.0 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğin

ce Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlık Di
van?. iğin 4 . 12 . 1968 tarihinde yapılan gizli 
serim sonunda ilişik ayrılma heyeti raporun
da belirtildiği üzere Urfa Milletvekili Halil 
Balkır? Başkanlığa, Konya Senatörü Osman Nu
ri ua-polat Başkanvekilliğine, Sivas Milletve
kili K?zım Kangal sözcülüğe, Tabiî Üye Selâ-
kait'n Özgür sözcülüğe, Trabzon Milletvekili 
ör-ıev Ustr. KHipliğe, Mardin Senatörü Abdiir-
rahrvv" Bayar kâtipliğe seçilmişlerdir. 

£ lyjTi ile arz olunur. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa Milletvekili 
Halil Balkıs 

T3/: ŞKAlf -•- Yüksek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

;?. — Kars üyesi Mehmet Iiazer'in; buğday 
ve mamulleri fiyatlarının yükselmesi karşısında, 
buğday piyasasının düzenlenmesini, yetki ve so
rum7 ulukl arın yeniden gözden geçirilmesini sağ
lamak üzere gerekli bilgilerin tesbiti için bir 
Cumhur yet Senatosu Araştırması açılmasına da
ir önergesi. 

BAŞKAN — Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince Cumhuriyet Senatosu Araştırması isti-
jen Sayın Iiazer'in takririni İçtüzüğümüzün 
134 ncü maddesi gereğince okutuyorum. 

TJEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Bakanım, bendeniz gündem dışı söz talebet-
miştim. 

BAŞKAN — Var efendim. Gündem dışı söz 
istomedinii;. Önerge okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Yiyecek ve içecek maddelerinin menşein-
den tüketimine kadar her safhada gerek sağ
lık, gerek standarizasyon ve gerekse fiyat ba
kımından ciddî bir kontrol ve ayarlamaya tabi 
t'utulması zarureti, son günlerde buğday ve 
ma liflilerinde görülen sıkıntı ve anormal fiyat 
yükselmeleri ile bir kere aha meydana çık-

Bu yıl hububatta görülen istihsal azlığı, 
orgıvnisasyon yetersizliği, ilgisizlik ve çok ağır 
işliyen bürokratik formaliteler yüzünden bir 
kıilk halinde piyasayı etkilemiştir. Daha Ağus-
133 br olarında beliren rekolte azlığı göz önün
de bulundurularak zamanında ithal tedbirleri 
alınabilirdi. Aynı zamanda Hükümetin elin-
'•1ö bulunan istoklardan bir miktarı ihtiyaç böl
gelerinde tanzim satışma arz edilerek istokçu-
luk ve karaborsacılık önlenebilirdi. Maalesef 
7 ıınlar yapılmamıştır. Bu yüzden de halk, çev-
rvin^s karaborsadan başka bir satıcı ve pa
zar bulamamıştır. Bunun sonucu olarak da buğ
day ve mamulleri fiyatında beklenmedik yük
selmeler olmuştur. Kış gelmeden yiyecek te
dariki ihtiyaç ve alışkanlığında bulunan halk 
TO ""̂ 8]İlkle yeter ürün alamıyan köylüler es-
Mshıs nazaran çuvalı 10 - 15 lira farkla sa
tılan muhtelif randumanlı unları bile almak 
mecburiyetinde kalmışlardır. Örneğin Kars 
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ve havalisinde Eylül - Kasım aylarında Kayse
ri 'den Ankara'dan, hattâ İzmir'den vagonlar
la sevk olunan unlar kasa zamanda satılmış
tır. 

Buğday ithali haberi geç de olsa piyasada 
bir yumuşama husule getirmişse de satış ve 
dağıtımın fiilen başlanmaması ve kışın bas
tırmak üzere bulunması fiyat artışlarını tama-
m.iyle cnliyememiş, sıkıntılı hava da henüz da
ğılmamıştır. 

Büyük şehirlerde un ve undan yapılan şe
kerli ve şekersiz maddelerde de fiyat yükselme
leri görülmüştür. Bu hal süt ve sütten yapılan 
maddelere de aksetmiştir. Bu yüzden de az ge
lirli büyük vatandaş kütlelerinin geçim sıkın
tısı bir kat daha artmıştır. 

Yiyecek ve içecek maddelerinin sağlık ve 
fiyat kontrolü ile ilgili mevzuat da dağınık, 
yetersiz ve günün şartlarına uygun bulunma
makladır. Yetki ve sorumluluklar bir taraftan 
mahallî idarelerle merkezî kuruluşlar bir ta
raftan da bu kuruluşlar arasında bölünmüş bir 
haldedir. Sadece buğday, ekmek ve diğer unlu 
maddeler konusunda; Tarım Bakanlığı, Tica
ret Bakanlığı, T. C. Ziraat Bankası, T. M. Ofisi 
ve belediyeler ayrı ayrı yönlerden ilgili ve yet
kili bulunmaktadırlar. Bunlara bir de Sağlık 
Bakanlığını ilâve etmek gerekir. Bu da bir reor-
ganizasyon olan ihtiyacı açıkça göstermekte
dir. 

iç ve dış piyasalara sürülen yiyecek mad
delerinin sağlık şartlarına ayları durumları 
bir yana, bunların fiyat ve niteliklerini kont
rol edecek ve düzenliyecek tam. yetkili ve so
rumlu bir merci bulunmamaktadır. Ne beledi
yeler. ne bakanlıklar ve ne de diğer resmî ku
ruluşlar tek baslarına bu meseleleri halledecek 
durumda değillerdir. Öte yandan, türlü yön
lerden sıkıntı içinde bulunan piyasayı, düzen
liyecek, para değerini koruyacak tedbirlere de 
şiddetle ihtiyaç duyulan bir ekonomik ortam
da, bulunmaktayız. Bu bakımdan da görev ve 
yetkileri kolayca işliyecek hale getirmek, ted
birleri zamanında alıp uygulamak mecburi
yeti vardır. Memleketin buğday piyasasını dü
zeni ivecek Toprak Mahsulleri Ofisi de sermaye
sini eaMt tesislere yatırmış, ancak reeskont 
kredileri ile iş yapacak hale gelmiştir. Bu mües
seseyi. kuruluş maksadına uygun bir yöneti-
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! me kavuşturmak ve onu yeter malî güçle teç-
i hiz etmek gibi hayati tedbirler yanında, kre

di mekanizmasını da günün ihtiyaçlarına uygun 
hale getirmek zarureti vardır. 

I Barış içinde bulunduğumuz halde ne gün-
V;i; ekmek ihtiyaçları sağlam bir düzene bağ
lanmış, ne de stoklar bölgelere göre düzenle
nip ayarlalabilmiştir. Hülâsa her yönü ile buğ
day politikası plânlı kalkınma hedeflerine, sos
yal adalet ilkelerine göre sağlam esaslara ve 
prensiplere bağlanmamıştır. 

istanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde bile 
ekmek ve unlu maddeler konusu fen ve sağlık 
şartlarına uygun bir çözüme bağlanamadığa 
gibi ekmek zayiatını önliyecek tedbirler de 
alinin amir; tır. Plân hedef ve ilkelerine uygun 
"ir sn da sanayii de henüz kurulmamıştır. Bu 
sebeplerle buğday ve mamullerinin fiyat yük-

:Jm.elGrini, buğday piyasasının düzenlenmesi, 
-r""ki ve sorumlulukların yeniden gözden ge-
-ivilmesini sağlamak üzere gerekli bilgilerin 
-esbiti için Anayasanın 88 nci maddesi gere-
~inna Cumhuriyet Senatosu Araştırması açılma
sını arz ve teklif ederim. 

Kars Senatörü 
Mehmet Hazer 

BALKAN — iıtÜ3İ;ğLimÜEÜn 134 ncü mad
desi gereğince gündeme alınacaktır. 

Gündeme geçiyoruz. 

o. — l'^ş'frı i' ' tli'ıSMc;} İsler l\.om\QvonJ(ir}nd(t 
f<:•!-• hvhnv^ı hiver i'n: eliğe Recim ve Güven Parti-
r-i Bfisl'niViğı ic il eren 

BALKAN — İçimleri ve Sosyal i*Î3? komis-
v onların da rç"k bulunan birer üyeliğe seçim. 
Bu hususta O. P. nin bir takriri var, okutuyo-

Oıınıhııriyet Senatosu Başkanlığına 
O-enel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü, 

20 . 11 . 1968 .t.ı.rih ve 9389 sayılı yazılarına : 
İçimleri ve Sosyal İşler komisyonlarında üye 

iken. Divan Kâtipliğine seçilen Mardin Sena
törü Abdülkerim Saraçoğlu'ndan boşalan yer
lere Hakkâri Senatörü Necip Seyhan aday ola
rak seçilmiştir. Bilgilerinizi rica eder, saygılar 
sunarım. 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

G-. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grupu Başkanvekili 
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BAHIAN — G. P. Sayın Necip Seyhan'ı 
İçişleri ?e Sosyal İsler komisyonlarına aday 
gösterilmiştir. Sayın Necip Seyhan'ın bu ko-
misyonlara seçilmesini oylarınıza ara edece
ğim. Kabul edenler.., E-trrdyenlsr... Kabul edil
miştir. Sayın Kccip Seyhan lehleri ve Sosyal 
İşler Komisyonlarına üye seçilmiştir. 

4, — Gi'iıuırmtlc b''iır-uvı ,-Lrb'.';;rr Larun ta-
sanlanını öııc>;.!i];'c ffara^irıMsî-ne dair Karma 
Bütçe • Komisyonu Jlo-.-jka.-üajı tczlicrısi. 

BAŞKAN — Bir 'takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin îikük a'arığbıoe bir de'a görü-
şüle-eok klor kanunda bulanan i d i k 1155, 
1158, 1157 vs 1158 8 Sayıl-, Karma rasa-ukrmm 
müstaceliyeti ve öner i dikkate alınarak gün
demde 'mevcut bütün kboro takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma- Komisyonu Brk. yerine 
Söscü Zonguldak blbbtvökili 

Kemal Doğan Sundun 

H b b k T &/Vr,LTCALI (Brbkıı ir) — Aley
hinde saz istiyorum. 

F K B İ H ACUN.?,P, (Tabiî üy;;) — Aleyhin
de Başkanım. 

BAŞKAN — Aleyhinde buyu:un Sarlıcak 
NEJAT SAHLIO'A.LI (Bal ıkt ı r ) — Saym 

Başkan, sayın 'senatö-ıku gündem irurrirde bir 
değişiklik yapılma t tkbfi hazırmmun audraktnr 
Bu o derece önemli bir teddif olmamak lâz-m-
dır. Adında günd-rabo bîr îkğ"ubi'k yapılacak
sa aiind ; ,mb\ aon mad kuıı i be/di edon ve il özel 
idareleri ile belediye personeline avans verilme-
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sini öngören kanun teklifinin bütün işlere tak
dimen burada görüşülmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı o mevzu hak
kında da muhtelif takrirler var. 

HEJAT SARLICALI (Devamla) — O iti
barla, esasen geçen oturumda bu kanun tasarı-
s'.ırp. biran önce çıkmasını 'bekiiyen binlerce aile 
bddıara uğramıştır. Senatomuz saat 17,30 da 
ekseriyet kalmadığı için tatil edilmiştir. Şimdi 
bu gidişle bu tasarının uzun müddet kanunlaşa
na ması ihtimali vardır. Öncelikle görüşülmesi 
b-i~jii.3U.nda bir takrir verdim bütün işlere tak
dimen bunun konuşulması lâzımdır. Diğer ak
tarma kanun tasarıları hangi oturumda olursa 
konuşulabilir. Bıı sebeple şimdi okunmuş olan 
takribin aleyhinde oy kullanmanızı rica ederim, 
kıygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın 'Sarlıcalı, sizin bahsetti
ğiniz tasarı hakkında da verilmiş takrirler var
dır. Aynı seldi de o da müstaceliyet talebinde bu-
bri:a:bdarbr, Fakat her ikisini birden koymak 
mürdüm olmadığına göre sıra ile koymam la
nındı r On an için bu takriri ben tabiatiyle 'oya 
sunuyorum. 

N'bJAT SAELICALI (Balıkesir) 
iki 2 oylamanız icabeder. 

BASKkB 

Onu ön-

.N — Ona da öncelik, buna da olmaz. 
Hkr -'• ki de öncelikledir. Yüksek Heyetiniz ne 
r.rddî.'d? imsip buyurursa o şekilde muameleye 
konur. Tahriri dinlediniz, takrir dört aded ak
tarına 'kanununun müstaceliyetine 'binaen diğer 
ki erden önce görüşülmesini taîebetmektedir. 
T iksiri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Stmiyenlsr... Takrir kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜ: 

pnru (al. J 
1/909) :''.V. ;-

BAŞKAI 
m oylarınız 

n imdadı 

ıph. V>vA 
dr <l<:ıi 

:•: ila 
-l;ri .//.: 
ru : 1 '15 

— Eauı 
mnacaa 

a a j)ı a> 

• ; . } ! , - , ' T"-;"/, 

•jn];.a.! i' 

rrorıın okum 

(A/3) 

ııaıanı 

aması-
aoım 

îLEN İŞLER 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1933 ydı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümü-

! nün 35.320 nci (Vatani hizmet aylıkları) madde-
! sme 54 000 000 liralık ek ödenek verilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmı
nın 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümünün 
35.320 nci (Vatani hizmet aylıkları) maddesi
nin sonuna (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir) ibaresi ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — 
yıa üye yok, Ma 
Kabul edenler... 

Madde 3. — 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• 
ym üye yok. Ma 
Kabul edenler... 

Madde üzerinde söz istiyen sa-
ddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Madde üzerinde söz istiyen sa-
ddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yr ı üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

2. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (31. Meclisi 1/546; Cumhuriyet 
Senatosu 1/910) (S. Sayısı : 1156) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye yok, Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kannuuna bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik 1 sayılı cetvelde yazı
lı tertiplerine 12 182 929 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okuyoruz. 

[1] SAYIILI CETVEL 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

(1) 1156 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 

(A/ l ) 

Edebiyat Fakültesi 

12.000 Personel giderleri 860 250 

BAKSAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tik. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

12.000 Personel giderleri 6 373 389 

BAKSAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 1 050 000 

BAKSAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli «iderler 1 740 000 

BAKSAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 

Rektörlük 

23.000 Kakına, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 147 000 

BAKSAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

(A/3) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

32.000 Kamulaştırma ve satınal-
lar 2 000 000 
BAKSAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 12 290 

BAKSAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiş
tik 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı. (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı yeniden 
acılan tertiplerine 900 280 liralık olağanüstü 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Bölüm 

[2] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/ l ) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 

BAKŞAI-T — Kabul edenler... 
Etnüyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 

Rektörlük 

36.000 Borç ödemeleri 

40 010 

360 250 

BAKSAN — Kabul edenler... 
Etnüyenler... Kabul edilmiş
ti?. 

İkinci maddeyi okunan Cetvellerle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... S5t-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — istanbul 'üniversitesi 1938 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 72.100 neü 
(Hazine yardımı) maddesine 13 083 189 lira ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Hadde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarımda arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etnüyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — istanbul üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin taşıt 
ahmian kısmının sonuna, ilişik (3) sayılı cetvel
de yasılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın Üys?. Yek. Maddeyi (3) sayılı cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim, bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oya sunulacaktır. 

3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/911) (S. 
Sayısı : 1157) (1) 

BAŞKAN .— Raporun okunup okunmamasını 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Sayın Melen, buyurunuz. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; bugün huzurunuza ge
len tasarılarla Hükümet yeniden 400 milyon li
ranın üstünde ek ödenek istemektedir. Bundan 
evvel de 300 milyon lira civarında bir ek öde
nek almıştı. Bu ölçüde, bu miktarda bir ek 

(1) 1157 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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ödeneği verirken malî durumumuz üzerinde bir 
nebze durmakta hem fayda görüyorum ve hem 
de zaruret görüyorum. 

Bütçe Komisyonunda da bunu konuşmak is
tedim ama orada yakında bütçe gelecektir, bi
naenaleyh malî durumumuzu bu vesileyle enine 
boyuna inceleriz gerekçesiyle Bütçe Komisyo
nunda böyle bir müzakereyi açtırmak imkânı 
olmadı. Bu sebeple muhalif kaldım, şimdi bu
rada arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bütçenin müzakeresi 
sırasında elbette malî durumumuz hakkında 
bilgi edineceğiz. Ama bunu. böyle bir kanunu 
müzakere ederken işi oraya t .̂Iik etmek sanıyo
rum ki, hem doğru olmaz, hem biraz geç kalmış 
oluruz, Çünkü 400 milyon liranın üstünde bir 
ödenek veriyoruz, malî durumumuzun çok kri
tik olduğu bir anda. Şimdi bu ödenekler zaruri 
mi, değil mi, vazgeçilebilir mi. geçilemez mi, bu
nu münakaşa etmiyorum. Hükümet belki bu 
nokta hakkında izahat verir. Ama kabul ettiği
miz bu kanun yürütülebilecek mi, yüriitülemiye-
cek mi. bu şartlar içerisinde bence bunu düşün
mek lâzım. Bunun için bu kanunun yürütülebil
mesi yani kabul buyuracağınız bu ödeneklerin 
ödenebilmesi için bir şart lâzım : Evvelâ bu büt
çemizi denk olarak kapatmak imkânı olacak 
mıdır? 

Sayın Maliye Bakanı burada olsaydı çok 
memnun olurduk, belki bu hususta bizi tenvir 
ederdi. Ama bu hususta Bütçe Komisyonumu
zun malûmat sahibi olması lâzım, Maliye Baka
nı yerine Bütçe Komisyonumuzun veyahut da 
Hükümet adına burada bulunan Devlet Baka
nının bizi tenvir etmesi halinde memnun ola
cağız. 

Muhterem arkadaşlar, senenin 9 ncu ayında
yız. Elde elebildiğimiz rakamlara göre bu müd
det zarfında, hattâ 8 nci ayında bir milyonun 
üstünde ödenek muvazenemizde açık vardır. 
Yani ödeneklerle gelir arasında açık... Hazine 
açığımız daha had bir durumdadır. Gazetelere 
intikal eden bilgiye göre 4 milyara yaklaşmış
tır bugün Hazinenin açığı. Yani Hazinemiz 4 
milyar civarında bir açıkla çalışmaktadır. Hat
tâ o kadar derecede ki kanunen kullanmaya 
yetkili olduğu kredileri Merkez Bankasından 
almaya yetkili olduğu kredileri tamamen tüket

miş, Toprak Mahsulleri Ofisini vasıta yaparak 
Toprak Mahsulleri Ofisinin kredi imkânlarını 
kullanarak para alıp bugün zaruri ödemeleri 
yapmak durumuna girmiştir. 

Bütün arkadaşlarımız da biliyor, biz de se
yahatlerimizde gördük birçok yerde istihkaklar 
da ödenemiyor. Mütaahhitler şikâyetçidir, işçi
ler şikâyetçidir. Gününde ücretini alamıyan ge
rek Devlete bağlı müesseselerin ve gerekse mü
taahhitler yanında çalışan işçilerin bu yüzden, 
yani Hazinenin istihkakları zamanında ödiye-
memesi yüzünden ücretlerini alamıyan işçilere 
rastladık ve bunlar hakikaten büyük sıkıntı 
içinde ve şikâyetçidirler. 

Şimdi bu ödeneği böyle bir anda kabul edi
yoruz. Hiç şüphesiz bir karşılık düşünmüş ola
bilir belki Hükümet, ama bir karşılık bulunama
dığı takdirde vereceğimiz bu ödenek bu sıkın
tıları, bahsettiğim sıkıntıları biraz daha artır
madan öteye gidemiyecektir. Belki âcil bir ih
tiyaç karşılığı olarak kabul ettiğiniz bu kanunu 
da Hükümet ya yürütemiyecek veyahut da 
korktuğumuz bir yola başvurma mecburiyetin
de kalacaktır. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi 
gibi, Demiryolları gibi Merkez Bankasından 
kanunen borçlanma yetkisini haiz müesseseleri 
kullanarak Morkez Bankası kaynaklarını zorla
ma durumuna girecektir. 

Şimdi bu kanunu kabul ederken bu z*hni-
mizde yer eden bu istifhamların cevabını Hü
kümetten çözmesini ve vermesini rica ediyo
rum. Aksi halde ne kaçlar zaruri bir ihtiyaca 
karşılık olursa olsun bu kanunu kabul etmek 
vs buna müspet oy vermek bizim 'cin müm
kün olmaz. Çünkü malî durumumuzu büsbü
tün tahribedebiliriz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sorulan sualllere komisyon ce
vap verecek mi efendim? 
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beri tatbik etmektedir. Bugüne kadar ne öl
çüde realite edilm :ştir? Bu nokta hakkında 
böyle bir cevap verirken Bütço Komisyonu söz
cüsünün, bu nokta hakkında bir bilgiye sahi-
bolması lâzımdır. Ben eminim ki, Bütçe Ko
misyonunda böyle bir bilgi mevcut değildir. 

İkincisi, bu bütçemizin 1967 bütçemizin bir 
zayıf tarafı daha vardı. Hükümet bütçe açık
larını noksan göstermek için ki, bu sene de 
gelen bütçede aynı hastalık var. Muhtemel 
kadro tasarruflarını bütçe açıklarına karşılık 
olarak göstermiştir. Yani bahsettiği % 10 ta
sarrufun büyük bir kısmı esasen inisiyal büt
çede, bütçeye karşılık olarak gösterilmiştir. 
Bunu hesa/p haricinde tutmak lâzım. Bunun için 
de yeni bir tasarruf yapabilecekler mi k<, Sa
yın Bütçe Komisyonu sözcüsü Bütçe Komisyonu 
adına rahatlıkla «% 10 tasarrufla bu is karşı
lanır» demektedir. Zannediyorum ki, bunu ce
saretle söyleme durumunda değildir ve söyle-
memelidir. Bütçe Komisyonunun itibarı zede
lenir. 

BAŞKAN — Sayın Eroğan. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HURİ EROĞAN (istanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın Senato üyeleri Yüksek Mec
lis almış olduğu bir kararla yıllık bütçe tasar
ruflarını, altışar aylık iki devre halinde top
lanmasını kabul etmiş bulunmaktadır, ikinci 
devre 6 Eylülün basınçla başlamakta ve bu da 
bugünkü devrenin sonu gelmemiş olduğu için 
realize edilen miktar hakkında bir şey söyle
mek mümkün değildir. 

Ayrıca ilâve edelim ki, aylıklar, ödenek
ler yevmiyeli personel haline inkılâbetmiş bir
çok sahalarda mevcuttur. Bunlardan da yapı
lacak tasarruf % 6 - 7 nisbetini bulmaktadır. 
Bu suretle her iki tasarrufla bu ödenekleri, bu 
masrafları karşılılacağımızı ümit ve tahmin 
ediyoruz. Saygılarımı tekrarlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — De

ğerli arkadaşlarım, Sayın Başkan ben konu 
üzerinde görüşmeyi önce düşünmemiştim ama 
geçen yılda cereyan eden bir olay sebebiyle 
söz almak zorunluğunu duydum. Yalnız peşinen 
arz etmek istiyorum ki, ben meselenin malî yö
nüne daha ziyade ağırlık vermeksizin Ana
yasa yönüne değinmek istiyorum. 

5 . 12 . 1968 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Ana
yasanın 94 ncü maddesi «Bu ülkenin bütçesi
nin, genel bütçesinin nasıl yapılacağının usul
lerini» açıkça hükme bağlamış bulunmaktadır. 
Ve çok önemli olan bu işin, Yasama Meclisle
rince hangi usuller içinde görüşüleceği de yine 
bu maddede tasrih edilmiş bulunmaktadır. Ve 
yine bu maddenin mefadmdan anlaşıldığına 
göre bütçe kanun tasarısı bu Parlâmentoların, 
Meclislerin en önemli görevlerinden biridir. 
Şimdi hükümetlerin sene başında gerçekçi büt
çelerle Meclisler karsısına gelmeksizin, birta
kım olumsuz tahminlere dayanan bütçe ka
nım tasarıîariyle Meclisler huzuruna çıkmaları
nın açık delili sonunda böylesine aktarma 
kanunları veya ek ödenek isteme kanunlariyle 
gelmelerinden belli oluyor. Biz Parlâmento 
olarak 94 ncü maddedeki görevimizi esirge-
meliyiz ve kıskançlıkla esirgemeliyiz. Ve de
meliyiz ki, hükümetler bütçenin sistematiğini 
ve csasmı bozma yetkisine sahip değillerdir. 
Ne istiyorlarsa bütçe yılı başımda açıkça ge
lirler, tasarılarında gösterirler ondan sonra 
da bütün yıl boyunca bu Parlâmentolardan 
çıkan bütçe kanun tasarısı gereğince hareket 
ederler. Yoksa bütçe nizamı, bütçe intizamı 
ve bu Parlâmentoların bütçe üzerindeki bü
yük yetkisini ihlâl edercesine hükümetlerin sene 
«onunda 400 - 509 milyon veya her hangi bir 
miktarda para istemeye kalkışmaları kanaa
timce Anayasanın 94 ncü maddesindeki usul
lere aykırı bir harekettir. Buna bütçe disiplini
nin mâni olduğu kanısındayım. 

Bir de Sayın Melen m işaret buyurduğu 
jibi böylesine iktisaden ve nıalen perişan hal
de bulunan bir iktidarın nereden temin ede
ceğini Bütçe Sözcüsünün dahi belirleyemediği 
bir isteğine karşı Parlâmento olarak daha da 
hassas olmamız gerekir. Bu itibarla kısaca de
rim ki, biz 94 ncü maddedeki disiplin2 ve 
Parlâmentoların bütçe yapmaktaki engin yet
kilerine sahip bir Senato olarak buradaki hak
larımızı ve salâhiyetlerimizi kıskançlıkla esir-
gemeliyiz ve hükümetlerin, sene sonunda bütçe 
sistematiğini bozucu kanun tekliflerine hayır de
meliyiz ki, hükümetler bize her sene gerçek
çi tekliflerle gelsinler bizden bu memlekette 
halktan alman paraların ne surette, nereye, 
ne zaman, ne miktarda verilebileceğini bilmiş 
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olalım, bildirmiş olalım. Aksi takdirde bir kör 
döğüşü içine girmiş oluruz. Bu bakımdan şah
san bu teklif in karşısındayım. Eürmelle ar^ 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Beuzal. 
OMÎUR UÖUZAL (Esîdphir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın G-ündoğan 
söz alıp bu kürsüye gelmemiş olsaydı bendeniz 
de değerli zamanınızı israf etmeyi düşünmiye-
cektim. Anayasanın 94 ncü maddesinin sarih 
hükmü ile elimizdeki aktarma tasarısında bir 
irtibat kurmaya imkân yoktur. Bu aktarma ta
sarıları ilk defa ihdas edilerek huzurunuza ge
tirilmiş birer tasarı değil. Bütçeler ciddî tutu
lur, vaktinde her şey hesabedilir, neticede bu 
kabil tekliflerle gelinmez deniyor. Elimizdeki 
tasarıyı tetkik buyurursanız göreceksiniz ki, 
200 milyon lira sırf Sümarbankm finansman 
ihtiyacı için mecburi, 55 milyon TKİ nin zaru
ri ihtiyacı için, 41 milyon lirası imar ve İskân 
Bakanlığının âfetlere karşı getirilmiş teklifle
ridir. Bunlar bütçe tanzim edilirken hesapta 
kitapta olan şeyler değil. 35 milyon lirası ise 
Pendik'te yapılacak tersanenin kamulaştırıl
masını karşılıyacak birer meblâğdır. Onun için 
bütçe, 1988 bütçesi yapılırken bunlar neden 
hesaba alınmadı diye bir iddia ile gelip Ana
yasanın 94 ncü maddesini dile getirmeyi ben 
doğru bir usul olarak kabul «tmiyorum, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Nuri 
Eroğan. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ı 
NURİ EROĞAN (istanbul Milletvekili) — Bir "., 
tereddüdü izale için tekrar huzurunuzu işgal 
ettiğim için özür dilerim. Cünılenizce malûm
dur ki, bir bütçe yapılır, bu bütçede gelirler 
ve giderler karşılaştırılır. Ancak yıl içinde 
tasavvur ve tahmin edilmiyen birtakım mas
raflar çıkar'. Bu masraflar gerek Muhasebei 
Umumiye Kanununu, gerek Sayın Melen'in de 
bildikleri gibi gelecek senenin karşılıksız borç- j 
lan hesabına kaydedilir ve gelecek sene yapı- [ , 
lan bütçede bunlar ithal edilmek suretiyle 
borçlar bu suretle tediye ve tesviye edilir. Me
sele bundan ibarettir, saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi- i 
yorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler.,, Kabul S 
edilmiştir. ! 

90fl 
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1968 ml% Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişildik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1988 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kısmının 15.000 nci (Kurum gi
derleri) bölümünün 15,874 :ncü (Kira bedeli) 
maddesinden 200 000 lira düşülerek, aynı Ba
kanlık 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölümü
nün 13.130 ucu (Döşeme ve demirbaş alımları 
ve giderleri) maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Hadde 2, — 1933 yılı Bütçe Kanununa 
b?,?k (Â/l) isarjtli cotvelin Maliye Bakan
lığı kısmının 14,000 -nci (Hizmet giderleri) 
bölümünün 14.480 nci (ihtiyat ödeneği) mad
decinden löO 0C0 lira düşülerek, aynı Ba
kanlık (A/3) işaretli cetvelinin 36.000 nci 
(Borç ödemleri) bölümünde yeniden açılan 
36.350 rci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
br^ları «Bn ödenekten barcanmıyan kısmını 
er':s?i vıla, devren ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakını yetkilidir.») maddesine olağanüstü 
rdenek c^arrk ak^rılmıstır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok, .Maddeyi oylarınıza arz ediyo-



O. Senatosu B : 11 5 . 12 . 1968 0 : 1 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

13.000 Yönetim giderleri 13 000 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 1 100 000 

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

Çalışma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 250 000 

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

(A/2) 

imar ve iskân Bakanlığı 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 41 000 000 

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

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 255 000 000 

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

34.000 Malî transferler 13 083 189 

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

Madeyi okunan cetvellerle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan ter
tiplerine 35 528 114 liralık olağanüstü ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

12.000 Personel giderleri 243 714 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

(A/3) 

Ulaştırma Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve 
satuıalmalar 35 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı 

35.000 Sosyal transferler 284 400 

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

Maddeyi okunan cetvellerle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Çalışma Ba
kanlığı kısmının 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünün 12.422 nci 931, 6253 ve 864 
sayılı kanunlar gereğince asgari ücret ko
misyonlarına katılacakların huzur ücreti) 
madde ünvanındaki (864) sayılı Kanunun nu
marası (854) olarak düzeltilmiştir. 

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

Madde 6. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmından ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar serbest bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi (3) sayılı cetvelle 
birlikte oylarmza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenled... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarmza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümünü oylarmza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerinde değişildik yapılması hak
kında kanım tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/539; Cumhuriyet Se
natosu 1/912) (S. Sayısı : 1158) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvelleri arasında 15 000 000 liralık aktarma 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 15 000 000 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

Bölüm Düşülen Eklenen 

(A/l) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 1 250 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 4 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

22.000 Yapı - tesis ve büyük 
onarım giderleri. 

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

6 000 000 

(1) 1158 S. 
nundadır. 

Sayılı basmayazı tutanağı so-

Maddeyi okunan cetvellerle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yaımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu Kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

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

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

5. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı. 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/508; Cumhuri
yet Senatosu 1/908) (S. Sayısı : 1154) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ilişik 1154 S. Sıra sayılı 
kanun tasarısmn müstaceliyeti sebebi ile bü
tün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Edirne 

M. Nafiz Ergeneli 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir takrir da
ha vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
arasında bulunan ve 28 . 11 . 1968 tarihinde 
sayın üyelere dağıtılmış bulunan 819 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısının, belediye ve özel idarelerde çalışanların 

(1) 1154 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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bugüne kadar kanunlaşmak imkânından mah
rum kalmıştır. Devlet personeli bir taraftan 
Personel Kanununun çıkarılmasını beklerken, 
öbür taraftan bu ayrılık dolayısiyle mâruz kal
dığı bu ikinci plândaki muamele yüzünden son 
derece müteessir ve malî müzayaka içerisine 
dürmüştür. Mahallî idareler personeli de büt
çelerini bu kanun tasarısının biran evvel çıkarı
lacağı ve ona göre hayatlarını tanzim edeceği 
esasına göre hazırlamışlardı. Fakat, maalesef 
bu kanun tasarısı Hükümetten bu haliyle gel
miş olmasına rağmen, yine de ihtiyacı, vaitleri 
tatmin etmekten, karşılamaktan uzaktır. Bunun 
için de iktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları, 
bunun içinde Beden Terbiyesi Umum Müdürlü
ğü mensupları yine de dâhil değildir ve ayrıca 
avans imkânından faydalanma tarihi de ancak 
1968 Martının başından itibaren imkân dâhiline 
girmiştir. Bu haliyle kanun eksiktir, bu haliyle 
kanun ihtiyaca cevap vermekten çok uçaktır. 

Sayın senatörler, Devlet memurlarının yük
selen hayat pahalılığı karşısında mâruz kaldık
ları geçim zorluklarını huzurunuzda tarif ede
cek değilim. Bunları hepimiz her günkü hâdise
ler içinde ayrı ayrı müşahede ediyoruz, ayrı 'ay
rı tasbit ediyoruz, Bu kanunun nihayet bir hak-
8i2bğı ve ayrılığı tamir etmesi bakımından bu
gün dahi meclislere getirilmiş olması bir bakı
na memnuniyetimizi muciptir. Ancak kanun 
maddeleri üzerinde gereken değişiklik teklifle
rini yapacağız. Bu tekliflerimizde Kamu İkti
sadi Devlet Teşekkülleri personelinin ve Beden 
Terbiyesi Personelinin ve nihayet bundan fay
dalanacak diğer teşekküllerin mensuplarının 
ayrı ayrı kanunun şümulü içerisine alınmasını 
teklif edeceğiz ve ayrıca kanunun yürürlük ta
rihinin de 1966 Mart ayından itibaren yürürlü
ğe konulması hususunda yüksek alâkalarınızı 
lütfetmenizi ayrı ayrı rica edeceğiz. 

Bu vesile ile hepinizi saygı ve hürmetle se
lâmlar, kanunun kabul edilmesini rica ederim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine,.. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Ben grup 

adına söz istemiştim, efendim. 

biran önce haklanma kavuşturulmaları için 'gün
demde bulunan diğer işlerden önce görüşülme
sini saygı ile arz ederim. 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

BAŞKAN — 1154 sıra sayılı kanun tasarısı
nın öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler,.» Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon yerini alsın efendim. 
Saym Sarlıcalı bu takririniz söz isteme mahi

yetinde midir, efendim? 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Evet. 
BAŞKAN — Söz istiyorsunuz, söz sırası si

zindir buyurun Sayın Sarlıcalı. 
C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLI

CALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri; il özel idareleri 
ve belediyeler memur ve hizmetlilerine % 10 
ve % 15 nisbetinde avans verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının müzakeresine nihayet başla
mış bulunuyoruz. Bilindiği gibi.. 

BA"KAN — Bir dakika Sayın Sarlıcalı. Söz 
istiyen arkadaşları yanlışlık olmasın diye oku
yorum. Yazılmıyanlar varsa işaret buyursunlar 
lütfen. 

Saym Öztürkçine, Sayın Özden, Sayın Pırıltı, 
Sayın Tanyeri, Sayın Ural, Sayın ucuzal. 

Buyurun Sayın Sarlıcalı. 
C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLI

CALI (Devamla) — Bilindiği gibi. 1966 yılın
da kamu prsoneline avans verilmesi hakkında
ki kanun çıkarılırken, her nedense mahallî ida
reler personeli bundan ayrı tutulmuş ve bu im
kândan mahrum bırakılmıştı. Haddi zatında 
Devlet bir küllolarak memur kadrolarını farklı 
mütalâa edecek yerde elindeki imkânları âzami
sini kullanmak suretiyle, alâkalıların tümünü 
bundan faydalandırmak durumu ile karşı kar
şıya idi. Bu, her nedense çeşitli taleplere ve ıs
rarlara rağmen, bir türlü yerine getirilmemiş
tir. Bu arada Hükümetin Sayın Lideri zaman za
man vermiş olduğu demeçlerde, bu ayrılığın kı
sa zamanda ortadan kaldırılacağını ve mahallî 
idareler personelinin de en yakın devrede tat
min edileceğini beyan etmişti. Bu tasarı aşağı -
yukarı geçen yıl meclislere sevk edilmiş, ama 

BAŞKAN —> Bir dakika Sayın Öztürkçine, 
buyurun Sayın Pırıltı, Güven Partisi Grupu adı
na. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Benim
ki de grup adına olsun Saym Başkan. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Ben 
de grup adına istiyorum. 

GÜVEN PARTİSİ GRÜPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, 819 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair huzurunuza sunulmuş bu
lunan tasan hakikaten takdire değer. Biz Grup 
olarak bunu teşekkürle ve tebrikle karşılıyoruz. 

Daha önceleri de 819 sayılı Kanunu çıkar
tan sayın üyeler elbette ki, iktisadi Devlet Te
şekküllerinde, belediyede ve özel idarede çalışan 
memur arkadaşların haklarının tanınması husu
sunda birtakım tezler ileriye attılar. Ama, maa
lesef bu kabul edilmedi. Bakınız bugün bir hak
sızlık telâfi ediliyor. Elbette ki, bundan memnun 
olmamak mümkün değil. Fakat, aradan iki se
ne geçmiş oluyor, iki sene zarfında birçok hak
lar zıyaa uğramış oldu. Şimdi yine bir hatanın 
içerisindeyiz. Bu hatayı bu eksikliği tamamla
mak üzere söz almış bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, yine aynı durumda, bugünkü ge
çim sıkıntıları ile karşı karşıya bulunan İktisadi 
Devlet Teşekkülleri mensubu değerli memur ar
kadaşlarımız da var. Niye bunlar bu haklardan 
istifade ettirilmiyor? Bugün bu kanun çıkarken 
geride kalan arkadaşlarımızın, iktisadi Devlet 
Teşekkülleri memurlarının, fedakârlıkla çalışan 
hizmetlilerinin bu haklarının da biran önce ta
nınması temennisinde bulunuyoruz. 

Bu vesile ile şunu arz etmek isterim arkadaş
lar; nedense bir teklif, bir tasarı geldiği zaman 
bilhassa yapıcı ve âdil olarak bunun üzerinde 
tenkid veya temenniler oluyor; fakat, bunun 
karşısında direnişlerle de karşılaşıyoruz. Ama, 
zaman geliyor bu tekliflerin, temennilerin ye
rinde olduğu anlaşılıyor. Kanun teklifi, kanun 
tasarısı şeklinde de huzurunuza geliyor. Şimdi 
yine tekrar ediyoruz. Bir hatanın içine düşülme
mesi için kısa zamanda, inşallah iktisadi Devlet 
Teşekküllerine mensup arkadaşlarımızın da yüz
de 10, yüzde 15 tazminatlardan istifade ettiril
mesini Hükümetten tasarı şeklinde gelerek Yü
ce Meclisimizce de kabul edilmesini temenni edi
yoruz. 

Bu vesile ile hepinizi saygı ile selâmlarız. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın Fik

ret Gündoğan, buyurunuz. 
C. H. P. GRÜPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (istanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, bir ülkede istihdam politikasının ne 

derece keşmekeş içerisinde bulunduğunu göster
meye yeter bir örnekle karşı karşıyayız. 1961 
Anayasasından sonra istihdam politikamızda, 
bilhassa Devletin ve Devlete benzer müessesele
rin istihdam politikalarında birlik ve dirlik sağ
lamak için nemene gayretler sarf etmiş bir par
tinin mensubu olarak bugün bunca gayretleri
mizin 1965 ten sonra nasıl olumsuz durumlara 
düşürüldüğünü görmekten üzüntülüyüm. Evve
lâ şunu söyliyeyim ki, 657 sayılı Kanunun kap
samı dışında kalan birtakım memurların 657 sa
yılı Kanunun malî hükümlerini tatbik etme im
kânını, daha doğrusu iktidarını bulamıyan bir 
iktidar tarafından 657 sayılı Kanuna giren me
murlara verilen avanslardan istifade ettirilmesi 
kampanyasını açmaları üzerinedir İd, bu kanun 
huzurunuza gelmiştir. Yani, öyle bir Hükümet 
tasavvur edin ki, kendisi genel bütçeden maaş 
alan memurların malî durumlarını düzeltmeyi 
öngören malî hükümleri uygulama kudretinden 
mahrum, bunun dışında kalan memurların ise 
halleri kendi başlarına terk edilmiş, ama sonra 
birtakım gruplar, baskı grupları gibi hareket 
ederek şimdi 819 sayılı Kanuna değişiklik yap
mak üzere harekete geçiyorlar ve çok zaman 
sonra mağdur olmuş birtakım insanların halleri 
tesviye edilmek isteniyor. Neden bunu söylü
yorsunuz? Olmaz böyle şey, arkadaşlarım. Her 
zaman söylüyorum, bu partinin, bu parti iktida
rının doğru dürüst bir ekonomi politikası yok. 
Olmadığı içindir ki, bugünkü keşmekeş cereyan 
etmektedir. Ve bakın, yine de bugün 819 sayılı, 
yani 657 sayılı Kanunla maaşları düzeltilmek 
istenilen memurlara verilemiyen paraların bir 
kısmının olsun verilmesi için çıkarılan bir an
lamsız kanuna bir kısım memurları ithal etmek 
istiyen bu kanun da eksiktir. Bu bir ekonomi 
politikası noksanlığıdır, zaıfıdır. Neden düşü
nemez bu parti iktidarı bu memlekette memur 
olarak yaşıyan vatandaşın Devletten veya katma 
bütçelerden ve diğer yerlerden aldıkları maaşla
rı bu memleketin iktisadi kurallarına ve teşek
kül etmiş hayat standartlarına uydurmayı? Ni
ye düşünemez bu partinin iktidarı 657 sayılı Ka
nunu doğru dürüst uygulamayı? Niye düşünmez 
bu partinin iktidarı bugün 819 sayılı Kanunda 
yapmak istediği değişikliğe ithal etmediği ikti
sadi Devlet Teşekkülleri mensuplarını veya 
emekli ve yetimleri, dulları veya Beden Terbiye
si Bölgesi memurlarını? Neden düşünmez? Çün-
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kü, biraz evvel arz ettiğim gibi bir ekonomi po
litikasından mahrumdur da ondan. 

Şimdi 819 sayılı Kanunla belediyelerde ve 
özel idarelerde çalışan insanlara birtakım zam
lar yapılması öngörülüyor. Ama, ismi ne olur
sa olsun nihayet Devlet kapısından, Devlet ser
mayesinden, Devlet parasından kann doyurma 
durumunda bulunan, meselâ Kamu İktisadi Te
şebbüsleri memurlarına veya Beden Teribyesine 
mensup memurlara veya dul ve yetimlere bu 
zam esirgeniyor. Bunun mâkul, ekonomik, sos
yal, geçerli bir mucip sebebi olabilir. Niye ola
maz? Olsa olsa keşmekeş, politikasızlık, nasıl ya
parsan öyle giderden başka bir anlamı olmaz. 
Onun için değerli arkadaşlarım, biz Parlâmento 
olarak bu kanunla belki bir kısım arkadaşları 
kurtaracağız, belki vereceğimiz önergelerle baş
ka birtakım insanları da kurtaracağız. Ama, 
Parlâmento olarak bu Devletin istihdam politi
kasını Hükümete âdeta dikte edercesine, direk
tif verircesine bir tavır ve davranış içerisine gir-
miye mecburuz. Bu keşmekeşten bu Devleti kur-
tarmıya mecburuz. Kaç türlü kanunla, kaç tür
lü maaş alan memur. Bu, görülmemiş bir şey
dir. Bu itibarla bugünkü keşmekeşi serlerin en 
ehveni olarak kabul ediyorum. Ama, temennim 
ve parti olarak temennim şudur İd, 657 sayılı 
Kanunun malî hükümlerini derhal tatbik ede
mez. Onun dişnida kalan memur ve müstahdem
lerin derhal bir maaş sistemine bağlanması ve 
her kim olursa olsun, nerede çalışırsa çalışsın de
recelerine göre herkesin bu Devletten aynı pa
ra karşılığını alabilmesinin sağlanması arzumuz
dur, temennimizdir. Bunu Yüce Huzurunuzda 
parti görevi olarak arz ediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın üye
ler var mı efendim? («Var, var» sesleri.) Lüt
fen çabuk kullansınlar. 

Sayın öztürkçine, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) Sayın Başkan, 

soru sormak için de sıraya girmek lâzım mı? 

BAŞKAN — Kime soracaksınız efendim? 
MEHMET HAZER (Kars) — Hükümete ve

ya Komisyona. 

BAŞKAN — Hükümet elbet bu tenkid ve te
mennilere cevap verecek; o zaman sorarsınız 
efendim. Yani, soru için şimdi kürsüye davet 
edilmez. 

MEHMET HAZER (Kars) — Yeterliği dü
şündüğüm için... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, arkadaşlarımı
zın kıymetli fikirlerini kabul etmemek büyük 
bir vicdansızlık olur kanaatindeyim. Ama, şunu 
da rahatlıkla söylemek icabeder ki, İktisadi Dev
let Teşekküllerinde iki türlü memur zümresi var
dır. Birisi barem dışı yani, 3659 sayılı Kanunun 
şümulüne giren ki, bunlarda, aynı tahsil seviye
sinde ve aynı zamanda işe başlıyan memurlarımı
za göre, iki ve üç üst derece ile işe başlar ve her 
senede aylık ve ücretlerinden maada iki ayda ik
ramiye alırlar. Yine iktisadi Devlet Teşekkül
leri içinde barem içinde bulunan memurlarda 
bunlar iki üst derece değilse de, diğer Devlet me
murlarından ayrı olarak, her yıl iki maaş ikra
miye alırken, Devlet memurları özel idare me
murları ve belediye memurları, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde olan barem içi memurlar gibi, 
her yıl iki maaş ikramiye almamaktadırlar. Bu 
denge ne Adalet Partisi zamanında bozulmuş
tur, ne de ondan evvelki devirlerde bozulmuştur. 
Bu dengeden, ancak 3659 sayılı ve 3656 sayılı 
kanunları vaktiyle çıkaran Hükümetler ve onun 
partisi sorumludur. Biz onlar zamanındaki bo
zulan bu dengeyi, Devletin bütçesinin yeteri de
recesinde karınca akrarmca onları bir nevi sos
yal adalet dengesine yanaştırmak istiyoruz. Bu 
itibarla belediye ve özel idareler memurlarını bu 
kanun çerçevesi içinde mütalâa etmek yerinde
dir. Esasen, bizim müzakere ettiğimiz mevzu ne
dir? Bizim üzerinde durduğumuz kanunun esası, 
647 sayılı Devlet Memurları Kanununun 236 ncı 
maddesinin değiştirilmesi ile 819 sayılı Kanun 
gelmiştir. Biz doğrudan doğruya 657 sayılı Dev
let Personel Kanunu üzerinde duruyoruz, ikti
sadi Devlet Teşekküllerine ait kanun, biran ev
vel Yüce Meclislerde kanunlaştığı takdirde, on
ların arasında bu gibi dengesizlik olduğu zaman
da elbette Yüce Meclis, bu sosyal yaraya da bir 
tedavi bulmak çaresini bulacaktır. Yalnız ben
deniz asıl konuşmaya maddelere geçildiği zaman 
başhyacağım. Gerek kanunun baslığında ve ge
rekse mâna bakımından değişiklikler vardır. 
Ama her ne olursa olsun esası yerindedir. Bu 
kanunlaştığı takdirde, binlerce özel idare ve be
lediye memurları faydalanacaktır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Sayın özden, 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, yeni bir tasarı ile es
ki bir haksızlığı telâfi etmeye çalışıyoruz. Bu 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî 
hükümleri yerine getirilmediği için, memurlara 
bir avans verilmesini öngören 8İ9 sayılı Kanu
nu Hükümet getirmişti. O tarihte bu kürsüden, 
özel idare ve belediye memur ve hizmetlilerine 
verilmemesi, bunların bu kanunun haricinde tu
tulmasının yerinde olmadığını ifade ettim. Hat
tâ istanbul ve Ankara Belediye memur koopera
tiflerinin ve diğer teşekküllerinin bizlere vâki 
ricaları, mektupları üzerine, yerinde tetkikler 
yapmıştık. Bu tetkiklerde gözüktü ki, belediye
ler, kanun hazırlanırken, bu külfetin kendilerine 
de raci olacağını düşünerek bütçelerine gerekli 
tahsisatı koymuşlardı. Fakat, kanun çıktıktan 
sonra böyle bir tahsisatın, verilmesine imkân ol
madı ve bu böylece kaldı. Ozaman, Hükümet, 
bilmiyorum ne için bunun üzerinde ısrar etti. Ne
den dolayıdır akıl, sır ermez, Her halde bizden 
geliyor, muhalefetten geliyor, kusurumuzu mu
halefetten duyduğumuz için, bunun halk tarafın
dan da duyulması da doğru değildir diye, yer
siz manasız bir inat yaptı gibi geliyor bana. Ben 
isterim ki, iktidarlar, icra vazifelerini ifa eder
lerken, diğer taraftan muhalefetten gelecek. 
haklı yerinde, mâkul, kanuni dilekleri de mâkul 
ise, yerine getirmelidirler. Bunda gücenecek, 
sakınacak, kamu oyunda fena duruma dihonsk 
gibi bir düşünceye saptanmalarını caiz görmem. 
Ama olan oldu, kanun çıktı, belediye memurla
rı ve il özel idare memur ve hizmetlileri çok mü
teessir oldular. Bunun üzerine, kanun saten 
1966 nın sonunda çıkmıştı, 1067 nin basında biz
zat ben, belediye memurları ile, il özel idare me
mur ve hizmetlilerine, bu kanunun da teşmil 
edilmesi hakkında bir teklifi kanuni verdim ve 
bunu komisyona havale ettirdik 1967 de. Sonra 
zannediyorum ki, iktidar Partisinden Sayın Se
natör iskender Cenap Ege ele, aynı mahiyette bir 
teklifi benim gibi benden sonra vermişti, Fakat 
bu teklifler Millet Meclisi komisyonlarında uyu
du. Son zamanlarda bilmiyorum ne oldu, Hü
kümet, telâşa geldi, o da bizim gibi mütenazır 
olarak bir teklif yaptı, bir tasarı getirdi. Şimdi. 
gözüküyor ki, karşımızda, Hükümetin tasarısı 
var, bizim teklifler yok. Hadi ona da gücenmi
yoruz, bir şey demiyoruz. Ama, hiç olmazsa, 

I şu tasarıyı eğer adelet yerine getirilmek isteni
yorsa, eğer hakkaniyet temin edilmek arzu edi
liyorsa, hiçolmazsa, bu 819 sayılı Kanunun Dev
let memurlarına hak tanıdığı tarihe mesele irca 
edilsin. O da tanınmıyor şimdi. Ancak 1963 se
nesi Mart ayından itibaren nazarı itibare alını
yor. 19S7 de ne oldu, bir sene öylece kaldı. 1967 -
1963 tabiî ortada kaynadı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tabiativls bu 
tasarıya menfi rey verecek değiliz. Müspet rey 
vereceğiz. Ama tadillerini istiyeceğiz. Bu tadil
ler üzerinde duracağız. Samimiyetle ve ısrarla 
duracağız. Hattâ bizim tadiller nazarı diklıato 
alınmazsa, biz yine bisim fikirlerimize aykırı ola
rak çıktığı şekilde yetinmiyeeeğiz, bunların ta
dili. için de teklif yapacağız. Ümidederim id, ile
ride Hükümet yine yeni bir tasarı ile bizim tek
liflerimizi de kabul eder. 

Muhterem arkadaşlarım, Kamu iktisadi Te
şebbüsleri baklandaki muhterem arkadaşları
mızın da tekliflerine tam mânası ile uymak is

terim. Düşününüz, bir nüfus memuruna % 10 
veya % 15 bir zam yapıyorsunuz. Nüfus me
muru saat dokuzda geliyor, saat beşte ayrılı
yor. Ama bir Devlet Demiryolları hat bakıcısı
na veya makasçısına veya istasyonunda, elek
triği, suyu olmıyan istasyonunda saatlerce kalı
yor, ıstırap çekiyor ama, bunu tanımıyorsunuz. 
Bu hakkı tanımıyorsunuz. Olmaz, arkadaşlar, 
olmaz. Gündoğan'm dediği gibi seyyanen müsa
vi haklar tanımaya mecbursunuz ve bu müsa
vi hakları tanıyıcı bir prensibe dayanmak ve 
böyle bir politikayı kabul etmek zarureti var
dır. Yalnız benim kanaatimce şunu ifade ede
yim ki, bu A. P. de değil, bundan evvelki ikti
darlarda da bu birlik, beraberlik maalesef mü
şahede edilememiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben diğer madde
ler geldiği zaman da fikirlerimi serbestçe ifa
de etmeye çalışacağım, bilhassa 4 ncü madde 
üzerinde duracağım. Bunun bu kanunun neşri 
tarihinde tatbike geçtiği tarihten itibaren mâ-
mülünbih olmasını teklif edeceğim, o zamanki 
esbabı mucibemi de ayrıca arkadaşlarımla be
raber arz edeceğim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özden «Benim de bir 
teklifim var, nazari itibara alınmadı» demiş
tiniz, elimizdeki dosyaya göre Millet Meclisinin 
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sıra sayısına girmiş, mütalâa edilmiştir. Sizin 
teklifiniz de ancak bizim müzakere ettiğimiz 
Millet Meclsinin kabul ettiği metindir. 

Sayın Tanyeri. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, huzurunuza gelmiş 
olan kanun tasarısı biraz geç de olsa hayatla
rını âmme hizmetlerine vakfetmiş olan personel 
arasında yaratılan ikiliği kaldırmakta ve Dev
let memurlarına olduğu gibi belediye, özel ida
re gibi idari âdemi merkeziyet organlarında va
zife gören personele de avans verilmesini öngör
mektedir. Şüphe yok ki bu kanunu getirmek 
suretiyle memurlar arasındaki farklı durumu 
kaldıran Hükümete teşekkür etmek lâzımdır. 

Ancak, hemen üzülerek ifade edelim ki, ka
nun yine noksan sevk edilmiş, birer hizmet 
âdemi merkeziyeti organı olan İktisadi Devlet 
Teşekkülleri memur ve hizmetlileri kanunun 
kapsamına alınmamak suretiyle yeni bir ikilik 
meydana getirilmiş veya devam etmekte olan 
ikilik yine devamda bırakılmıştır. Hükümet 
tasarısının gerekçesinde 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun ne zaman yürürlüğe gi
receği, neşrinden üç yıl sonra dahi henüz bi-
linmiyen ve âdeta bir anka kuşu haline gel
miş olan malî hükümlerinin bu defa belediye 
ve özel idareler memur ve hizmetlilerine de 
teşmilinin öngörülmüş olduğunu bu itibarla 657 
sayılı Kanunun şümulüne giren memurlara 
avans verildiği gibi bunlara da avans verilme
sinin zorunlu bulunduğunu ileri sürmüştür. 
Demek oluyorki personel rejimi yeni revizyon
larla âdemi merkeziyet idarelerini de kapsıyan 
şümullü bir kod olarak hazırlanmaktadır. 
Şu halde buna yine bir âdemi merkeziyet, 
hizmet âdemi merkeziyeti prensibiyle idare edi
len İktisadi Devlet Teşekküllrinin de ithal edil
memesi kanuna hâkim olan anaprensibi zede-
liyen bir faktör olarak kalmaktadır. Buna mâ
ni olmak ve büyük hizmetlerle hazırlanan bu 
Personel Kanununda yeni gedikler açmamak 
için şümulüne İktisadi Devlet Teşekkülleri
ni de alması mutlaka lâzımdır. Her ne ka
dar kamu iktisadi kuruluşlarında çalışan
ların yılda iki maaş ikramiye aldıkları, üç üst 
derece ile çalıştıkları, bu itibarla diğer Devlet 
memurlarından farklı bir statü içinde bulun
dukları söylenmekte ise de bu kendilerinin 819 
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ve dolayısiyle 657 sayılı Kanunun şümulü içi
ne alınmalarını gerektiren kuvvetli bir sebep 
değildir. Filhakika, bu sektördeki personel 
Devlet memurlarından farklı olarak günde bir 
saat fazla çalışmakta, maaşlarının tavanı Dev
let memurlarmınkinin bir derece altında don
durulmuş bulunmaktadır. Devlet memurları ta
van olarak iki bin lira almakta ve bununla 
emekli olmaktalarken kamu kuruluşlarmdaki-
ler ancak bin yediyüzelli lira alabilmekte ve bu
nunla emekliye sevk edilmektedirler. Görülü
yor ki netice itibariyle kendileri için avantaj 
diye ileri sürülen hususlar aksine bir nevi mağ-
duryet teşkil etmektedir. 1 . 3 . 1966 tarihinde 
yürürlüğe giren 819 sayılı Kanunun esprisi git
tikçe yükselen hayat seviyesi muvacehesinde 
mağdur duruma düşen memurların kısmen bel
lerini doğrultabilmelerini sağlamak idi. Her iki 
sektörde mümasil aylık alan ve dolayısiyle ay
nı iktisadi zorluk karşısında bulunan memur
lardan bir kısmına tanınan malî imkânın diğe
rine tanınmaması onun hayat seviyesinde bir 
değişiklik olmadığına, esnafın kendilerine, İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde çalışıyorlar di
ye daha ucuz mal vermeyi öngörmediğine na
zaran, mağduriyetlerini, iktisaden ezilmelerini 
mucibolmuştur ve olmakta devam etmektedir. 
Şu halde bu adaletsiz durumu daha fazla sür
dürmemek onları da Avans Kanununun şümu
lüne almak hakkaniyet ve nasafet kaideleri
ne uygun bir davranış olur. Diğer taraftan 
bunların kanunun şümulüne almmasiyie yara
tılan cüz'i talebin fiyatlar genel seviyesine 
menfi bir etki yapacağına da şahsan kaanii bu
lunmuyorum. Bu itibarla görüştüğümüz kanu-

J nun 1 nci maddesinin İktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışan memurları da kapsıyacak şe
kilde değiştirilmesini bir fıkra eklenmesini lü
zumlu görmekteyim. 

Sayın senatörler, üzerinde durulması mut
laka lâzım olan hususlardan birisi, hattâ baş
ta geleni de emeklilerin durumudur. 5434 sayılı 
Kanunun çeşitli tertiplerinden ve hidematı va
taniye tertibinden emekli maaşı Man, hayatları
nı bu millet uğrunda kâh cephede, kâh masada 
ve evrak mahzenlerinde âmme hizmeti görmek
le ifa etmiş olan feragatli fedakâr, namuslu in
sanların ve onların dul ve yetimlerinin bugün
kü hayat seviyeleri gelecek nesillere örnek ola-

I cak derecede olmaktan çok uzaktır. Hergün bi-
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raz daha yükselen fiyatların, ağır yükü altın
da belleri bükülen ve sokakta sanki devlet ve 
millet uğrunda geçirdikleri gençliklerini piş
manlıkla anar gibi iki büklüm yürüyen bu muh
terem şahsiyetleri de düşünüp onları da avans
tan faydalandırmak mutlaka lâzımdır, filvaki 
Hükümet şayanı şükran bir kararla eski ve ye
ni emeklilerin durumlarını ıslah ve bu alanda 
da mevcut aksaklığı bertaraf edecek bir ka
nun lâyihasını Yüce Parlâmentoya sunmuş bu 
tasarı Millet Meclisi G-eçici Komisyonunda ka
bul edilerek Meclis Gündemine girmiştir. Fakat 
bu mağdur durumları devam eden emeklilerin 
kanunun kapsamına alınmasını engelliyecek ma
hiyette değildir. Kaldıki emeklilerin hukukî 
durumu mahallî idareler memur ve mensupla
rının durumlarından daha kuvvetlidir. Filhaki
ka demin sözünü ettiğim tasarı bir maddesinde 
memur maaşlarında yapılacak yeni ayarlamala
rın otomatik olarak belli bir oran içinde emek
li maaşlarına intikal edeceğini öngörmüştür. 
Şu halde 657 sayılı Kanunun malî hükümleri 
bir gün yürürlüğe girdiği ve memur maaşlarını 
lehte bir ayarlamaya tabi tuttuğu takdirde bu 
fazla, belli bir oranla emeklilere intikal edecek
tir. Şu halde verilecek avansın mahsubu devlet 
memurlarına tatMk edilecek mahsup şekli ka
dar kolay olacaktır. O halde 819 sayılı Kanunun 
hükümlerinin emekli dul ve yetimlere ve vatani 
hizmet tertibinden maaş alanlara teşmili huku
kî ve mantıkî bir zarurettir. Hayatları fazilet 
ve fedakârlık içinde geçmiş olan emeklilerimi
zi çocuklarının, torunlarının hergün biraz da
ha artan ihtiyaçlarını temin edememenin mah
cubiyeti içinde bırakmaya sosyal devlet olarak 
hakkımız yoktur. 

Netice olarak görüştüğümüz kanunun bu hu
susları da kapsıyacak hükümlerle tamamlan
masını arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN —- 1938 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
103 sayın üye iştirak etmiştir. 99 kabul, 3 ret, 
1 çekinser oyla tasarının kanunlaşması kabul 
edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1968 Yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısının aç*k oylamasına 103 
sayın üye iştirak etmiş. 101 kabul, 1 ret, 1 çe-

I kinser oyla, tasarının kanunlaşması kabul olun
muştur. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki Ikanun tasarı
sının açık oylamasına 96 sayın üye iştirak et
miş. 80 kabul, 14 ret, 2 çekinser oyla tasarının 
kanunlaşması kabul olunmuştur. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1933 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının açık oylamasına 96 sayın üye 
iştirak etmiş. 94 kabul, 1 ret, 1 çekinser oyla ta
sarının kanunlaşması kabul edilmiştir. 

Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, daima büyük TıLuiye, 
büyük Türk Milleti, birlik ve beraberlik slo
ganlarını kullanmaya dikkat eden Sayın Baş
bakan ve onun Hükümetine böyle bölük pör
çük bir kanun tasarısı getirdiği için sitem et
mek isterim. Biraz evvel konuşan arkadaşları
mın da belirttiği gibi, bunlan iki yıl evvel çı
karılan bir kanımla Devlet Memurları bir pos
ta olarak % 10 - 15 nisbetinde zam gördü. As
lında Devlet Memurlarının tümü, kadrodaki 
memurlar değil İktisadî Devlet Teşekküllerin
de, belediyeler, özel idarelerde bulunan bütün 
memurları, dul, emekli ve yetimleri de ihtiva 
edecek bir zam kanunu tasarısı gelmiş olsa idi; 
Hükümet her türlü övgüye lâyık olurdu. O za
man da belirtilmişti bunlar ve o zaman da te
menni edilmişti ki, en kısa zaman içerisinde 
belediye memurlarını, İktisadi Devlet Teşek
külleri mensuplarını, dul, emekli ve yetimleri 
ihtiva edecek bir yeni tasarı ile bu bölücülük 
ortadan kaldırılacaktı. Başbakan daima birlik 
ve beraberlikten bahseder ama, hadi bizim için 
şimdi inkâr edecek, edecekler yer yer memle
kette dolaşırlar, bunlar dindar, bunlar dinsiz 
diye en büyük bölücülüğü yaparlar Allahı kıs
kanırlar. Ama, onu inkâr edecektir, onu inkâr 
edeceksiniz, inkâr edeceksiniz. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — % 70 alır
ken söylemiyorsun bunu. 

SAFFET U&AL (Devamla) — Onu iıfeâr 
edeceksiniz, ama memurlara yaptığınız bu bö
lücülük ortada, bu bir defa daha tescil oluyor. 

I Bir üçüncü posta tekrar ümit içerisinde bir 
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grup devlet memuru beldeye dursun, bu çolk 
başka bahar olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan me
murların hangi kadro içerisinde bulunanların. 
bir kısmı bu % 10 - 15 ten faydalanırken taşra 
teşkilâtında çalışan Beden Terbiyesi bölgeleri 
memur ve müstahdemlerinin aynı katma bütçe
den yardım suretiyle maaşlarını almalarına 
rağmen bu zamdan mahrum edilmeleri akıl kâ
rı değildir. Bölücülüğün ta kendisidir ve üvey 
evlât muamelesidir. Sayın Hükümeti ve onun 
partisi mensuplarım vereceğimiz tadil önerge
leriyle birleştirici bir tutum içerisine, iyiliği 
birleştirici bir tutum çerisine girmeye davet 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli iarkadaşlarım, mahallî idareler ve 
belediyelerin hizmetlerini yerine getiren per
sonele de 819 sayılı Kanunun, diğer devlet me
murlarına sağladığı imkânı sağlamak üzere ge
len bu elimizdeki tasarı üzerinde konuşan ar
kadaşların hakikaten bu dairelerde çalışan per
sonelin de buna hak kazanmış olduğu yolun
daki beyanlarına aynen iştirak ederim. Gönül 
arzu ederdi ki, devletin imkânı müsaidolup da 
bütün milletin emrinde çalışan kimselere bu 
imkân sağlanabilsin. 

Muhterem arkadaşlarım, 1966 yılında 819 
sayılı Kanunun müzakeresi yapılırken burada 
bilhassa C. H. P. ye mensubolan arkadaşları
mız 819 sayılı Kanun tasarısını da bir vesile 
ittihaz ederek bugünkü konuşmalarını aynen 
tekrar ettiler. Ama, bu değerli arkadaşların 
0 819 sayılı Kanunun ne 657 sayılı Kanunun 
taşanlarını kendi iktidarları zamanında hiç 
akıllarına getirmemişlerdir. Ama, sonradan 819 
sayılı Kanun tasarısından ilham alarak bir kı
sım arkadaşlarımız diğer iktisadi Devlet Te
şebbüslerinde çalışanlarla, belediye ve özel ida
rede çalışan personelin de 819 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi hükmünden istifade etmesini te
min zımnında teklifler verdiler. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Biz Perso
nel Kanununu getirdik. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Hepsinin 
müzakeresini beraber yaptık. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ucuzal cevap 
vermeyiniz. 

I ÖMER UCUZAL (Devamla) — Sayın Baş
kanım, devamlı konuşma olursa biz de burada 
cevap vermek mecburiyetinde kalıyoruz. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Değerli ar

kadaşım Ekrem özden Bey kürsüden sitemde 
bulundu Hükümete. Dediler ki, teklifi biz 
yaptık, ama tasarı geldi huzurunuza. Ha
kikaten öyle, arkadaşımızın teklifi var. 
Var ama, 24 arkadaşımız ayrı ayrı tek
lifler vermişler. Dullar, yetimler, ikti
sadi Devlet Teşebbüsleri, belediye, özel ida
reler hepsi ıbirbirine karıştırılmak suretiyle 
teklifler verilmiş. Her birisinin malî yönden 
imkânları ayrı ayrı kaynaklara bağlıdır. Hu
zurunuza getirilen tasarı ile bunları bir ara
ya getirip bir tasarı halinde teklifleri birleştir
meye de malî hukuk yönünden imkân olmadı
ğım takdir buyururlar. Esasta beraber olduğu
muzu arz etmiştim. Ama, imkânları iyi tesbit 
edip milletin hizmetinde çalışan insanların hiz
metini elbette ki, takdir edeceğiz. Ama, mille
tin hizmetinde çalışan insanlara imkânlar sağ
larken milletin de imkânlarını hesaba katmak 
mecburiyetindeyiz. Yoksa bu kürsüye gelip 
herkese yeniden % 10 veya % 15 yerine % 25, 
c/c 30 tekliflerde (bulunmanın kaynaklara ine
bildiğimiz zaman mümkün olup olmadığım da 
araştırmak mecburiyetindeyiz. Şimdi mutlaka 
bir tasarı sebebiyle buradan söz söylemek isti
yorsak arkadaşlarım bu yoldan vazgeçmekte 
fayda var. Benden evvel konuşan değerli arka
daşım geldi buraya birlik beraberlik Adalet 
Partisi prensibidir. Evet öyledir ama... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bir 
üye diğer üyeye cevap vermez. 

BAŞKAN ı— Sayın Gündoğan herkes fikri
ni söyler, cevap vermek lüzumu hâsıl olursa 
cevap veriyorlar. Bütün arkadaşlar birbirleri
ne cevap vermek lüzumunu hissederlerse verir
ler. Her ikisine de müdahale etmiyorum, görü
yorsunuz. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Onun arka
sından birlik ve beraberlik sözünün arkasın
dan bir bölücülük, gericilik gibi birtakım sözle
rin değerli arkadaşlarım şu tasarı üzerinde, ta
sarının malî ve hukukî yönünde söylenecek 
sözler varsa söyliyelim. Ama tasarıyı esbabı 
mucibe kabul edip birtakım atlamalar yapma-

I nın bu tasarı üzerinde hiçbir faydası yoktur. 
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iktisadi Devlet Teşebbüslerinde çalışan me
murlara niçin verilmediğini elbet Hükümetin 
mesul şahsı gelip burada izah edeceklerdir. Dul 
ve yetimlere vatani hizmet babından maaş alan
lara niçin verilip verilmediğini yine kendi ka
nunu hukukî çerçevesi içerisinde izah edecek
ler. 

Arkadaşlarım diyor ki, muhalefetten geldi 
mi inat edilir. Ben 4 yıldır bu Yüce Senatoda 
çalışıyorum. Hiçbir zaman muhalefetten gelen 
şey üzerinde ısrar edilir gibi bir tutum görme
dik. Ama bunu söyliyen arkadaşımın böyle bir 
hissiyatı devamlı yaşattığı vâki ise o kendisine 
aittir, Adalet Partisi böyle bir hissiyatın içeri
sinde değildir. Hele burada particilik değil 
her muhterem senatör düşündüğünü söyliye-
cektir, onun için burada söz söylerken bir si
yasi parti grupunu da itham etmeye hiç biri
mizin hakkı yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay. 
NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Sayın Baş

kan, Senatonun muhterem üyeleri; Halk Par
tisi arkadaşlarımın konuşmalarında ki, bu ko
nuşmalara tabiatiyle iştirak ederek huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. Dedikleri nedir, iste
dikleri nedir? Diyorlar ki, bu kanun noksan
dır, ıbu kanun yalnız belediye memurlarını ve 
özel idare memurlarını içine almaktadır. Ama 
birtakım İktisadi Devlet Teşebbüsleri vardır 
ki, buradaki çalışanlar da belediye memurları 
ve özel idare memurları kadar perişandırlar 
ve onlara da Devletin yardım eli uzanması lâ
zımdır. Dul ve yetimlere yardım elini uzata
lım. Posta memurlarına hat bekçilerine imkân 
olduğu dâhilinde imkânlarımızı kullanarak bu 
kajıunu biraz genişletmek suretiyle onları Dev
letin atıfetinden faydalandıralım diyoruz, iste
diğimiz bu. Bize verilen cevap ne? Efendim 
siz zamanınızda niye yapmadınız. Efendim 
3858 sayılı Kanunla 3659 sayılı " kanunları siz
ler çıkarttınız. Bu ikiliği sizler getirdiniz. Biz 
bunları tashih ediyoruz ancak parça parça bu 
hale kadar getirdik. Evet doğru söylüyorlar 
ama 'bizim tekliflerimizin, bizim temennilerimi
zin cevabı bu değildir. Burada particilik yap
maya da gelmedik ve bu kürsüyü de particilik 
yapmak için işgal etmiyoruz. Burada istediği
miz memleket çocuklarına yardım etmektir. 
Bildiğimiz ve aklımızın erdiği kadar meselelere 

inmektir. Teklifimizi arkadaşlarımız uzun uzun 
izah ettiler. Ne dediler? Dullara yetimlere yar
dım edelim dediler. Emeklilere yardım edelim 
dediler. İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalı
şanlara elimizi uzatalım dediler. Ve siz de di
yorsunuz ki, doğrudur yapalım ama, bütçe im
kânlarımız yoktur, cevabı budur. Bütçe imkâ
nını beraber arıyalım. Bütçe imkânı olmadığı
na dair bizi ikna ederseniz sizinle beraber olu
ruz. Ama bunun cevabı, siz vaktiyle niye yap
madınız, siz bu ikiliği yarattığınız değildir, ar
kadaşlar. Bu olduğu takdirde buradan iş çık
maz. Samimî olalım. Muayyen meselelerde bir
leşelim yapma kudretine malik isek hep bera
ber yapalım. Beraberlik ve birlik burada te
celli eder. (A. P. sıralarından her şeyde samimî 
olalım, onlara da söyle sesleri) Bu sözüm umu
midir. Parti farkı gözetmeden bir senatör ola
rak huzurunuzda konuşuyorum. (A. P. sırala
rından memnun oluyoruz, sesleri) 

Şimdi arkadaşlarımın tekrar etkileri şeyle
ri huzurunuzda ayrı ayrı başınızı ağrıtarak 
tekrar etmek istemem. Yalnız hakikaten geç 
kalmış bir tasarıdır. Elbirliği ile bunu genişlet
mekte vatandaşa yardım elini uzatmakta bü
yük fayda vardır. Hakikaten vatandaş sıkıntı 
içindedir. Memurlar dar gelirlidir ve bunlara 
atıfet elini uzatmakta biran evvel uzatmak
ta ve geçmiş senelere sâri olacak şekilde yar
dım yapmakta hepimiz için, memleket için ve 
bu vakittir çırpınan çocuklar için fayda var
dır. Yalnız bir rakam olarak arz edeceğim size 
izmir özel idaresinin bu devrede gecikme zam
mı olarak tahsil ettiği para yarım milyonun 
üzerindedir arkadaşlar. Gecikme zammı ola
rak tahsil ettiği para. Bu muhammenatta falan 
yoktur. Kaynak vardır. Üzerine eğildiğimiz za
man bu kanun daha evvel çıkabilirdi. Ama bâ
zı mülâhazalarla bugüne kadar geciktirilmiş
tir. Neden böyle olmaktadır? 3u ikilik hâlâ 
devam etmektedir. Getirdiğiniz kanunlarla da 
bu ikiliği devam ettirmektesiniz, iktidar ola
rak eğilin buna. iktidar olarak Personel Ka
nununu biran evvel getirin bu şekilde yarım 
yamalak tedbirlerle bu işin çaresini aramaya 
gitmeyin. Personel Kanunu /gelirse birçok me
selelerimizi kökünden halletmiş olacağız. Bir
çok dediğiniz tarihten intikal etmiş olan iki
likler de ortadan kalkmış olacaktır. Bizim te
mennimiz budur. Personel Kanunu gelmediği 
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için bu. hastalığa daima müptelâ olacağız. Onu 
temin edeceğiz yarın başka birisi çıkacak. Ya
rın bir başka yerden patlak verecek. Daima 
yama yama üzerine fakat işi halletmiş olmıya-
cağız. Bu itibarla Personel Kanununun çıkma
mış olmasından mütevellit sancıları çekmekteyiz. 
Bizim temennimiz kanunun müzakeresi sırasın
da, maddelerinin müzakeresi sırasında da arz 
edeceğimiz veçhile özel idarelere ve belediye
lere yapılacak yardım ve avans kanununun 
avans ita tarihinin bundan evvelki kanunun 
dikkate aldığı tarihe irca etmektir. Ve bunun 
kaynakları da vardır. Bu imkân vardır. Bu
nun haricinde de diğer bu şekilde bu kanun 
hükümlerinden faydalandırılmasını muvafık 
gördüğümüz eğer bizi aksi istikamette ikna 
edilecek şekilde bir vecap verildiği takdirde 
ona da iştirak etmeyi bir hakpereslik olarak 
huzurunuzda tekrar ederiz ama biz muhalefet 
olarak isteriz arkadaşlar. Muhalefetin vazifesi 
budur. Bu kürsüden muhalefet istiyecektir. İk
tidar yapabildiği kadarını yapacaktır ve ikti
darı yapmaya zorlıyacağız. Muhalefetin kud
reti de buradadır. Bu itibarla ben sözlerimi 
burada bitirirken ve bağlarken bu konulan 
hiçbir zaman bir parti mevzuu yapmamaya si
zin zamanınızda şöyle idi bizim zamanımızda 
böyledir şeklinde bir polemiğe dökmemeye 
gayret edilmesini hassaten rica ediyorum. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; Türkiye'de bir ta
lihsizliktir ki, her zaman kanunlar alelacele 
gelir, çıkar, ondan sonra tatbikatta birçok ak
saklıkları görülür. Müsavatsızlığı ve adaletsiz
liği görülür. Muhtelif yeni tekliflerle kanun
lar değişir ekler yapılır ve yine eksiklikleri bı
rakılır. Bugün şu huzurunuza gelmiş kanunda 
bu tarif ettiğim sisteme uymuş, uydurulmuş 
bir kanundur. Maalesef bu her devirle olmuş
tur. Hiçbir parti farkı gözetmeden bunu rahat
lıkla arz edebilirim. Ve yine bir talihsizliktir. 
Yine bir türlü şimdiye kadar bu memurların 
maaş, ücret ve aylıkları hususu âdil bir şekil
de tanzim edilmemiştir. Bugün Anayasamızın 
45 nci maddesinde ücretli adalet prensibi var
dır. Fakat bu adalet prensibi bugün de daha 
tam mânasiyle tatbik edilememektedir. Maale

sef koparanın elinde kalmaktadır. Kim ağır 
basarsa, zamana zemine uygun hareket ederse 
ve parlâmentolarımızı da istediği gibi böyle 
propaganda ile tesir altında bırakırsa onlar bu 
parlâmentolardan istedikleri kanunları çıkar
makta ve avantajları kendilerine temin etmek
tedirler. Bu bir hakikattir arkadaşlar. Bunun 
çaresini aramak hepimizin vazifesidir. Yoksa 
kalkıp birbirimizi itham etmek doğru değildir, 
muhalefet insaflı olacaktır, iktidar müsamaha
kâr olacaktır. Tenkid yapıcı olursa hakikaten 
tam mânasiyle art fikir gütmeden çare bula-
caksa iktidar buna muhalefetten geldi diye 
karşı koymıyacak, daima müsamaha edecektir. 
Ama muhalefet de hiçbir zaman aman iktida
rı ne olursa olsun yıpratayım, aman iktidarın 
imkânları olmadığı halde bunu yapamaz. Bina
enaleyh, ben bunun üzerine düşerek bu açıdan 
onu yıpratayım ve bu yönden acaba reylerden 
biraz daha fazla teveccühü kendime sağlıyabi-
lir miyim diye düşünürse bu da insaflı bir mu
halefet değildir. 

Bu girizgâhımdan sonra şu kanun tasarısı
nın hakikaten yerinde olduğuna kaaniim. Ek
siktir, eksikliği birçok arkadaşlarım belirtti. 
Ben de bir nebzecik temas edeyim. Bir kere ik
tisadi Devlet Teşekküllerine vermiyoruz, vere
miyoruz. Bunun burada esbabı mucibesini an
lamıyoruz, yok. Çünkü tasarı gelirken bu ci
hete dokunulmamış, direkt mahallî idarelere 
ait kısım tedvir edici tarzda tanzim edilmiş. 
Onun için iktisadi Devlet Teşekküllerinin ne
den bunun şümulüne girmediğinin esbabı mu-
cibesi burada yoktur. Tabiî buradaki bu konuş
malardan sonra komisyon ve bilhassa ilgili ol
duğu için Hükümet bunun cevabını burada 
sunacaktır. Bence bunun cevabı olsa olsa bir 
malî imkânsızlıktır; iki, bu müesseselerin za
rar ettiği düşüncesi olabilir, üç; bunların ikra
miye almaları bahis mevzuu olabilir; dört, üç 
üst derece gibi bâzı imkânların sağlanmış ol
ması gibi hususlar esbabı mucibe olarak göste
rilebilir. Ama bu esbabı mucibeler yerinde mi
dir diye düşünecek olursak, aynı sebepler va-
ridolduğu zamanlarda bile iktisadi Devlet Te
şekküllerine diğer personele tanınan haklar ta
nınmıştır. Meselâ 1959 senesinde % 100 zam 
yapıldığı zaman iktisadi Devlet Teşekkülleri 
de bu faktörler olmasına rağmen bu şekilde 
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zamdan istifade ettirilmiştir. 1961 deki % 20 
den, 1962 deki % 15 ten istifade ettirilmiştir. 
Eğer zarar bahis mevzuu idiyse o zaman da bu 
müesseselerin birçokları zarar ediyordu, öyle 
ise bu bir esbabı mucibe olamaz. O zaman na
sıl müsavat prensibinden hareket etmişsek, 
adalet prensibinden hareket etmişsek bu üc
retlerde, öyle ise bunların da şimdi aynı şekil
de mütalâa etmemiz icabederdi. 

Alınan ücretlerde de pek zannedildiği gi
bi fark yoktur. Hattâ baremin tavanı bakımın
dan Devlet memurlarının, kadrolu Devlet me
murlarının aldıkları ve imkânları aldıkları üc
retleri daha fazladır, şurada sizlere kısa bir 
hülâsasını arz edeyim: En büyük Devlet me
muru ikibin aslî maaş alır. Halbuki İktisadi Dev
let Teşekküllerinin en büyük maaş alanının 
kadrosu 1 750 dir. Bu duruma göre % 35 zam 
yapıldığı zaman Devlet memurunun ikibin ye-
diyüz, öbürünün 2 262 dir. Ayrıca Devlet me
murunun 100 zait 100 zait 100 zait olarak 3 000 
liraya çıkma imkânı vardır. Buna karşılık ik
tisadi Devlet Teşekkülündeki şahsın İM ikra
miyesi bahis mevzuu olur. Bunu da ayda va
sati dörtyüz lira olarak kabul edersek ayda 
2 750 lira üzerinden aylık maaşı vardır. Halbu
ki öbürünün 3 000 dir. Ve şimdi bu avansla da 
3 200 olmaktadır. Demek ki, görüldüğü gibi 
iktisadi Devlet Teşekkülleri hakikaten ücret 
bakımından Devlet memurlarından üstün bir 
durumda değildir. 

Fiilen Türkiye'de bir hakikat daha vardır, 
ne zaman ki, memur maaşlarına zam yaparsak 
muhtelif sebeplerden dolayı fiyatlarda yüksel
me olur. Bu durum karşısında bir tarafa yap
tığımız zamla onları mükâfatlandırır veyahut 
onların ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılar 
duruma getirirken diğer taraftan üstelik öbür
lerine zam yapmamakla bir de ceza vermiş gibi 
bir duruma düşürmüş oluyoruz. Ücrette adalet 
prensibi bu bakımdan sağlanamamaktadır. Kal
dı ki, Devlet memuruna nazaran iktisadi Dev
let Teşekkülleri mensuplarının çalışmaları da 
daha fazladır. Demin arkadaşlarım burada 
PTT memurlarından bahsettiler. Sırasında bir 
harb vukuunda bir zelzele felâketi vukunda 
bu arkadaşlarımız sabaha kadar vazifeleri ba
şındadır. Diğer Devlet memurlarının çoğu 
oturur, uyur. Ama o yine çalışır, üstelik bun

ların bir dezavantajı daha vardır, Devlet me
murları iki sene raporla rahatlıkla maaşlarını 
alırlar. Fakat İktisadi Devlet Teşekkülleri me
murları iki ay işlerine raporlu da olsalar da 
gelmeseler icabında işlerine son verilebilir, öy
le ise bu durumda olan arkadaşlarımızın da 
müsavi bir şekilde bu imkânlardan faydalandı
rılmaları icabederdi. 

Burada politika yapmak icabederse Hükü
metin bilhassa iktidar partisinin bunu düşü
nüp politikaya girmesi ve büyük miktar tutan 
iktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarının oy
lanın düşünmesi icabederdi eğer politika ba
his mevzuu olsa idi. Hükümetin burada bir po
litika düşünmemiş olması da Hükümet lehin© 
bir puvandır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başın
da da arz ettiğim gibi, maalesef personelin bu 
ücret meselesi daima bu şekilde kademe kade
me, zaman zaman aksaklıkları görülerek dü
zeltilmiştir. Bugün bu kanun yerindedir. İnşal
lah arkadaşlarımızın maddelere geçildiği za
man bu husustaki tadil teklifleri kabul olunur. 
Bir anda ve bir kanunla bu meseleyi hallede
riz ve ileride yine bu kanunun aksayan cihet
lerini memlekette aksülâmel 'yaratan cihetleri
ni nazarı itibara alarak tekrar bir teklifle ge
linip Senato işgal edilmez ve bu şekilde bir 
adalet ve müsavat temin edilmiş olur. Ben esa
sen bu hususta bir de takrir vermiş bulunuyo
rum. Takririm okunduğu zaman da bu esbabı 
mucibelerle iltifat buyurulmasını arz ederim. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, müzake
resi yapılmakta olan kanun tasarısı hakkında 
biraz evvel burada görüşen bâzı arkadaşları
mın beyanı bendenizi yüksek huzurlarınıza çı
karmış bulunuyor. 

Burada müzakeresi yapılan kanun tasarısı 
belediyelerimizde ve özel idarelerimizde çalı
şan memurlarımıza % 10 nisbetinde avans ve
rilmesiyle ilgili bir kanun tasarısıdır. Hal böy
le iken bir kısım değerli arkadaşlarım işi yine 
itiyatları veçhile polemik bir zemine çekmek-
•?n ve hattâ partimize malederek aynen bu 
partinin doğru dürüst ekonomi politikası yok
tur, diyecek kadar işi ileri götürmekten kendi-
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lerini alıkoymadıklarını ibretle ve üzüntü ile 
tesbit etmiş bulunuyorum. O sırada Sayın Ma
liye Bakanımız burada yoktu. Şimdi teşrif et
tiklerini memnuniyetle müşahede ettiğim için 
bu hususta daha fazla konuşmıyacağım. Çünkü 
kendileri tahmin ediyorum ki, bu mevzuu ele 
alacak ve bu muhterem hatibin sadet dışı sa
yılacak beyanlarını cevaplıyacaklardır. 

Bendenizoe meselenin esası muhterem arka
daşlarım, Devlet Personel Kanunu ile ilgili bir 
mevzu ile karşıkarşıyayız. Nitekim Devlet büt
çesinden maaş alan memurlarımıza % 10 - 15 
nisbetinde avans verilmesi zarureti Devlet Per
sonel Kanununun tatbikine imkân görülmeme
sinden ileri geldiğine de iştirak ediyoruz. Ken
dileri de bunu ifade buyurdular. E, peki bu 
kanun tasarısı bizim iktidarımız zamanında mı 
çıkarılmıştır? Hayır. Bu kanunun bendeniz ko
misyonunda da vazife almış bulunan bir arka
daşınızım. Orada da söyledim; bir tek noktası
na dahi el sürülemez. Gecikirse bu kanun çık
maz gibi bir hafif esbabı mucibeyle bu kanun 
tasarısı yüksek huzurlarınıza getirilmiş ve mü
zakeresi süratle yapılarak kanuniyet kesbetmiş 
idi. Bunu da hatırlatmakta fayda mülâhaza 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarını, gerek Devlet büt
çesinden gerekse belediye ve özel idarelerde 
çalışan memurlarımızdan ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışan diğer memurlarımızın 
ki, bunların hepsi feragatle ve mahrumiyet içe
risinde vazife görmektedirler, bunların terfih 
edilmeleri gibi bir fikre hiç kimsenin sahibola-
mıyacağını kabul etmek icabeder, muvafaka
tiyle, muhalefetiyle. Hepimiz bu vatandaşların 
bugün zaruret içerisinde bulunduklarını ve 
terfih edilmeleri icabettiği fikrine iştirak edi
yoruz ve arzu ediyoruz. Ama bu nihayet muh
terem arkadaşlarım, bir bütçe imkânı meselesi, 
bir kaynak meselesidir. Yine buraya çıkıp ko
nuşan muhterem, değerli hatipler bu noktaya 
biraz evvel, benden evvel konuşan arkadaşım 
temas etti. Hükümet bir bütçe ile kayıtlıdır. 
Yapmış olduğu bütçenin ancak muayyen bir 
kısmı ile bu memurlara avans verilmek sure
tiyle terfih edilmelerini öngörerek, bunu evve
lâ birinci kısım olarak Devlet Genel bütçesin
den maaş alan memurlara inhisar ettirmiş ve 
yüksek huzurunuza getirmiş idi. Şimdi bunu 

ikinci bir kademe olarak belediye ve özel ida
relerde çalışan memurlar için yeni bir kanun 
tasarısı getirmiş ve müzakeresine başlamış bu
lunuyoruz. Elbette ki, arkasından da, bende
niz de şahsan söylüyorum, iktisadi Devlet Te
şekküllerinde çalışan memurlarımızın da bu 
avanstan istifade etmeleri icabeder. Bu fikre 
zannediyorum ki, bizim muhterem arkadaşları
mız da iştirak ederler. Bundan kaçınmak müm
kün değil. Ama Hükümet ancak bu kadar im
kân bulabilmiş ve bunu yapmak için yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. E, şimdi çıkıyo
ruz diyoruz M, illâki iktisadi Devlet Teşekkül
leri memurlarına da bu avansı teşmil edelim. 
Bunun kolay olmıyacağı kanaatindeyim. Ve 
işi uzatacaktır diye korkuyorum. Bendenizin 
nâçiz temennisi burada bir nokta üzerinde bir
leşelim: Evvelâ bu kanun tasarısını çıkartalım, 
ve Hükümetten süratle iktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışan memurlar için de bir avans 
kanunu getirilmesi temennisinde bulunalım. 
Meseleyi bu şekilde uzatmaktansa kısa hallet
menin faydasına ve bizi sabırsızlıkla bekliyen 
o vatandaşlara bir huzur sağlamak bakımım
dan bunun böyle yapılmasında fayda mülâhaza 
ediyorum. Cümlenizi hürmetle selâmlarım 
muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
(r'indoğan, buyurunuz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Söz istemiştim Sayın Başkan, söz sırasını lüt
fen... 

BAŞKAN — Yazılı efendim... 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜN-

DOĞA.N (istanbul) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım.; beni tekrar huzurunuza getiren 
muhterem Cemal Tarlan'm biraz da bilmediği 
bir hususa vekâlet etmek için söz almış olma
sıdır. Hükümeti müdafaa etmek ihtiyacını duy
muştur tahmin ediyorum, ama bilmiyerek mü
dafaa etti. önce şunu hatırlatayım kendisine. 
Bu kanunla Hükümet kendi imkânları dâhilin
de bir kısım memurlara... 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Ben Hü
kümeti müdafaa etmedim, şahsım adına konuş
tum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir kı
sım memurlara... Tescil etti Başkan herkes ce~ 
vap verebilirmiş. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim. Evvelâ 
meseleyi vaz'edelim, ondan sonra halli kolay. 
Şimdi Sayın Tarlan salısı adına konuştu, grup 
adına konuşan kimse yok. 

FİKRET G-ÜNDOÖAN (Devamla) — Ben de 
Hükümeti müdafaa etti dedim, Hükümetin 
vekâletini yaptı, dedim. 

BAŞKAN — Siz onun şahsına cevap veriyor
sunuz. Buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — önce 
bu bilgisiz vekâletinden dolayı kendisini kını-
yorum. Bu tasarı ile Hükümete tahmil edilmiş 
bir külfet yoktur. Bildiğiniz gibi özel idare
ler ve belediyeler kendilerine mahsus bütçelerle 
idare olunurlar. Binaenaleyh, Hükümet bu ka
nunla özel idare memurlarına ve belediyelere 
bir para vermek durumunda kalmış da, diğer
lerine verememiş, ancak imkânı bu kadarmış 
gibi, eğer kusura bakmazsa bunca yıllık Dev
let hizmetinde bulunmuş bir kimsenin bu mesele
yi tefrik etmemesini bu Senato kürsüsünde 
olumlu karşılamadım. 

Değerli arkadaşlarım, biz her zaman söy
lüyoruz. Bu iktidarın belirli bir ekonomi poli
tikası yoktur, diyoruz, istihdam sorunu bil
hassa Devlet memurları veya ona benzer mües
seselerde çalışanların istihdamı sorunu, bir 
ekonomi politikası sorunudur. Şayet bir par
tinin veya onun iktidarının, hangi anlama alır
sanız alınız bence fark yok, bir belirli ekono
mi politikası olursa o parti istihdam sorununu 
ingiliz makinası işleyişi tarzında güzelce çözer. 
Ama yoksa işte böyle olur. 

Nitekim olmadığı nereden belli. 657 sayılı 
Devlet Personel Kanunu çıktı. Bu kanuna göre 
memurlar yeni bir sistem üzerinden maaş ala
caklardı. Bir katsayı bulunacaktı, Devlet büt
çesinin imkânları o katsayı ile çarpılacaktı ve 
durumları, maaşları hâsıl olacak neticede Dev
let personeline verilecek idi. Tabiî bunun ya
nında da hâkimler için, askerler için ve ikti
sadi Devlet Teşekkülleri için de ayn personel 
kanunu çıkacak idi. Bu bir plân zarureti idi, 
istihdam politikasının icabı idi. 

Adalet Partisi iktidarı memleketin yöneti
mini ele alır almaz ilk işi Devlet Personel Ka
nununun malî hükümlerini uygulamamak oldu. 
Hem de neye rağmen?.. Başbakanlarının mü-
taaddit defalar Devlet Personel Kanununun 

malî hükümlerini uygulıyacağım diye açık, 
seçik beyanlarına rağmen.. O gün, bugün uy
gulanmadı. Ve... (O. H. P. şûralarından «sözüm 
senettir» dedi sesleri) Sözüm senettir sözünü 
de kullandığını arkadaşlarım hatırlatıyorlar, 
tamam, ben de hatırladım. O kadar M, bunun 
böyle olduğu o kadar belli ki, şimdi huzuru
nuzdaki tasarının birinci maddesinin birinci 
satırına bakınız; bu bir ülkede Devlet anlayışı 
ile telifi kabil olımıyan cümle olarak tarihe ge
çecektir : «657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun malî hükümlerinin uygulanacağı tarihe 
kadar...» Sonsuza itilmiş ve atılmış bir uygula
ma tarihi. Bu bir istihdam politikası, bu bir 
ekonomi politikası yoksunluğunun en birinci 
şartı değil mi? 

öyle bir Hükümetle karşı karşıyasmız ki 
657 sayılı Personel Kanununun malî hükümle
rini uygulıyacağı tarihi bilmiyor, bilemiyor, ne 
tarihe kadar olacağını da söyliyemiyor. Ve bu
nu bir kanun maddesinde hiç de beis görmeden 
yazıyor. Hiç olmazsa Devletin büyüklüğü, hay
siyeti diyeyim bari, düşünülür ve yazılmaz. 
657 sayılı Personel Kanununun malî hükümle
rinin uygulanmasına imkân, çok kısa zamanda 
imkân bulunduğu takdirde gibi bulunacağı 
ümidiyle gibi buna benzer bir söz söylenir. 
Uygulanacağı tarihe kadar... Yani namütenahi 
bir zaman içinde bu gidecektir. 

Binaenaleyh benim söylediğim sözleri kal
kıp karşıdaki arkadaşımın; ben işte Hükümeti 
tenkid etmek için... Evet tabiî ederim. Bugün 
Türkiye'de A. P. iktidarının bozmadığı hiçbir 
ekonomik saha yoktur, istihdam sahası da böy
ledir, ticaret sahası da böyledir, biraz evvel ge
çirilmiş kanunlardan gördüğümüz gibi ödemek
ler, açıklar bütçe meseleleri de böyledir, dış ti
caret meseleleri de böyledir. Her şey, ama her 
sey bir keşmekeş, bir kaos içindedir. Çok haklı 
olarak biz burada bir muhalefet partisi olarak, 
iktidara namzet bir muhalefet partisi olarak 
elhette ki, kendi görüşlerimizi yansıtmadan ön
ce iktidarda bulunan partinin görüşlerinin sa
katlığını milistin gözünün önüne sereceğiz ve bun
dan <bizi kimse menedemiyecektir. Hükümet bir 
kanun getirmiş. Hükümet düşünmüştür demek, 
orta zaman Devlet anlayışının bile dışında kal
mıştır. Orta zamanda dahi böyle denmiyordu. 
Hükümetin her getirdiği kanun mahzı hakikat-
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»e, nıalhza doğru ise, o takdirde, burada, parlâ
mentolara ne lüzum var? Hüküm >t getirsin el
lerimizi kaldıralım çıkaralım, bitsin gitsin. Biz 
parlâmentoları 1961 Anayasası ile sosyal Devle
tin yürütme organına verdiği vazifeleri yapma
dığı takdirde mutlaka yaptırma 'aracı olarak 
kullanmak istiyoruz. Böyle anlıyoruz biz parlâ
mentoları. Parlâmentolar, eskiden olduğu gibi 
klâsik Hükümetin getirdiği tasarılara el kaldıran 
otomatlar değildir, Anayasanın gereklerini ye
rine geltıirmiyen icra organını zorlıyan yasama 
organları, milletvekiHeri, millet temsilcileri top
lumudur. Bunu bilmek gerekir. Hükümetin ge
tirdiği tasanda 'biraz evvel arz ettiğim gibi Hü
kümete 'hiçbir külfet tahmil (edilmediği halde, 
Hükümete külfet tahmil edilmiş manzarası ver
mek ve birtakım kimseleri de, istihdam edilen 
birtakım insanları da bu avanstan mahrum et
mek, bu ne akıldır, bu ne mantıktır, bu ne biçim 
politikadır? 

Değerli 'arkalarlarım; görülecektir ki, kısa 
zaman sonra A: P, iktidarı bütün bu ekonomi 
politikadan mahrumiyetinden, daha doğrusu 
politika ekonomisi peşinde koşmak yüzünden, 
bu ülkede 'hakikaten bu 'ülkenin devletini ve bu 
'devletin müessili olan Hükümeti yürütemiyscek 
(bir parti haline gelecelrtir. Onım şimdiden işa
retleri belirmiştir. İşte bu kanunun bu pejmür
de, bu niçin getirildiğini anlamak pek kolay, 
fakat niçin diğerlerinin istisna edildiğini anla
mak mümkün olmıyam bu kanunda bunun bir 
nişanesidir, emaresidir. Saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. Sırada olan 
arkadaşları okuyorum: 'Sayın Dikeçligil, Sayın 
Melen, Sayın Karavelioğlu, Sayın Tarlan, Sa
yın Öztürkçine. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar parti mensupları olan arkadaş-
lanmız haklı olarak politikacıdır, politika ya
parlar. Nitekim, şunu kabul ©delim ki, bâzı ar
kadaşlarımız tarafsız konuşurken, bâzı ar
kadaşlarımız da politika yapmıştır. Ama bu 
politika insaflı olmalıdır. Bundan önce aktar
ma kanunları gldiği zaman, Sayın Ferid Melen 
arkadaşımız 'samimiyetle Devletin bütçesinin im
kânlarını konuştu. Bu Devletin bütçesi imkân
ları karşısında politikacılar benim kanaatim, 
bu kürsüden öbürlerine selâmı değil, hakikatleri 

konuşmalı, hakikati söylemeli. Acaba arkadaş
larımız iktidarda olsaydı Devlet bütçesi şu va
ziyette olsaydı ne yapacaklardı? Onu sormak lâ
zım. Çünkü bundan önceki koalisyonlarda, ve 
hattâ bunu ileride aramak lâzım, Personel Ka
nunu çıkarken biz çıktık söyledik burada. Za
bıtlarda ıda var. Seçimlere gidiliyor. Bunu bir 
seçim havasına getirip bu Personel Kanunu çık
masın. üzerlerinde durulsun Bu Devletin haya
tiyle ilgilidir. Yani bu kanım çıktıktan sonra 
Devlet nizamı Icurulabi^ecektir. Ama bunu din
letemedik, Personel Kanunu çıktı gitti. Hasta
lık burada başlıyor. Personel Kanununun tat
bikatına gidilmeye başlandı yüzlerce tüzük. Tü
zük, tüzük. Bu Devlet Şûrasından da geçecek, 
bunun uygulanmasına imkân ve ihtimal yok. 
Bunun vebali ve günahını arkadaşlarımız konu
şurken biraz kendilerinde aramalıdırlar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Allah, 
Allah. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Allah, 
Allah değil öyle. Eğer Personel Kanunu üze
rinde hassasiyetle 'durulsaydı, Koalisyon Hükü-
T-I^A imanında... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Değiş
tirin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan lütfen müda-
'h?.'e etmeyin. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Üzerin-
'&?- durulsaydı, Personel Kanunu Türkiye'nin 
şartlarına göre çıksaydı, ondan sonra da bu su
retle Personel Kanunu uygulansaydı bu ufak 
tefek zamlara, şunlara bunlara ihtiyaiç kal
mazdı. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tadilini ni
ye getirmediniz? 

HÜSNÜ DİKEÇLİCriL (Devamla) — Ar
kadaşlar müsaade buyurun ben... 

BAŞKAN — Sayın özden lütfen müdaha
le etmeyin. Şahsı adına konuşuyor efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Yanlış söy
lüyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yan
lış söybmiyorum, doğruyu söylüyorum. Haki
kati zabıtlara bakar öğrenirsiniz, Personel Ka
nunu hakkında böyle konuştum. 

Yine arkadaşlar, 'Bütçe Komisyonunda 
Bütçe müzakereleri sırasında, Devlet nizamı
nın oturabilmesi için mutlaka Personel Kanu-
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nuna ihtiyaç vardır, arkadaşlarım Bütçe zabıt-
larına bakınız geçen sene Eiitge Komisyonun-
da siville, asker tefriki doğru değil, bu istih
dam politikasına uygun değil, mutlaka siville
rin de emekliliği % 70 e çıkmalıdır diye ilk 
defa konuşan bu arkadaşmısdır, Hükümet ya
nında olandır. Bakabilirsiniz. Bu doğru değil
dir misal de getirdim. Misalleriyle beraber de
taylarım reye 'koydum. Bunu Maliye Vekili ar
kadaşımız haklı gördüler, bir meseleyi vazet
mek istediler, Allah için söylemek lâzım, on
dan sonra Emekli, Bul ve Yetimlere ait Ka
nunun Bütçeden geçtiğini okuyoruz. Şimdi 
bunda polemiğe lüzum yok. Diyoruz ki efen
dim bunlara da konsun. Nereden .geliyor bu 
değirmenin suyu. Acaba olsa olabilecek miy
di? Arkadaş teşekkür etmeli Hükümete ve 
aynı zamanda Maliye Vekiline sen Türkiyede 
adaletsizliği kaldıryorsun ve emeklilere de teş
mil ediyorsun, % 70 e çıkarıyorsun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — O zaman 
niye çıkarmadınız? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — O Ka
man işte bu zamanı geldi çıkardık. Sis niye 
çıkaramadınız? iktidarda kaldınız, başka za
man durdunuz niye çıkaramadınız yani? 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Bu kanun 
çıktığı zaman niye Belediyelere teşmil etme
diniz? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Niye 
koymadınız? 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, Heyeti Umu-
miyeye hitabe diniz efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ben 
Heyeti Umumiyeye hitabediyorum ve arkadaş
larıma da serzenişte bulunmuyorum. Realiteyi, 
hakikati söylüyorum. Bakın şimdi tenkidsda-
ceğim nokta olacak. Şimdi efendim dul ve ye
timlere verilmedi. Canım hem bu kanunu tet
kik etmesi lâzım, bu çıkan kanunu. Personel 
Kanunu çıktığı takdirde bu diyor onlara da 
şâmil olacaktır. Hükümetin âdil Kanunun bu
rada. Yani Personel Kanunu yürürlüğe girer
se, dul, emekli ve yetimlere bundan önce ayrıl
mış olanlara da şâmil kılınacaktır bâzı yerde. 
Tarihini de koyuyor. Şimdi arkadaşlar tenki
dimizi yaparken diyelim ki, muhalefet olarak 
bunlar bunlar iyi, ama şu da hatalıdır. 
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I Arkadaşlar ikinci bir nokta var. Şimdi be-
I nim kanaatime ve anlayışıma göre Personel 
I Kanunu çıkmadığı müddetçe bu istihdam po

litikası Türkiyede durulmaz. Yani Devlet ni-
I zamı yerine oturmaz (ö. H. P. sıralarından 
I «durulmaz bulanık mânasına sesleri) Ama bir 
I arkadaşımız, Personel Kanunun da hazırlan

dığını söylüyorlar. Şimdi Personel Kanunu ge-
I lecek. Nasıl gelecek. Düzelmesini söyledik, gru-
I pumuzda yakarda tenkidimizi yaptık. Emekli 

Kanunu çıktıktan sonra mutlaka gelecektir. 
I Bir cazip bava, yol gösterecektir. Herkes dol-
I durmuş Devlet dairelerini ver ver... Arkadaş 
I bu memlekette yatırım c-lsun diyorsunuz şuna 
I çıksın, buna çıksın diyorsunuz, kalkınma ol-
I sun diyorsunuz. Biz bu bütçeyi eğer böyle ala-
I bildiğine yaydığımız takdirde hangi yatırımı 

yapacaksın? Sende yapabilir misin? Yok. Ama 
Sayın Vekilden, Hükümetten ben rica ediyo
rum, gönülleri kırmamak. Biz Devlet memur-
lariyle çalışırız. Birine verilip diğerine veril-

I memesi olmaz, iktisadi Devlet Teşekkülleri ik
ramiye alıyor filân, filân denilebilir. Fakat 
bununla beraber insaflı olmak lâzım; posta 
müvezzileri şunlar, bunlar filân da vardır, 
bunlar da dar gelirlidir, ama böyle diyeceğiz. 
Bu kanun da sonra gelmeli. Ama şimdi politi
ka yaparak, dar gelirli olan, bekliyen bele
diye ve özel idare memurlarının kanununda 
tadilât yapalım, geriye atılsın, bayrama kadar 
bunlar almasın, şu etsin, bu etsin, bunun dı
şında olmak lâzım. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bayra
ma kadar çıkmaz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Şimdi 
dar gelirli özel idare memurları, aynı zamanda 

I belediyeler de bekliyor bu kanunu. Ben Devlet 
teşekkülleri, bizim kanadımız demiyor ki, demi
yoruz ki, ben şahsım adına söyliyorum. Bir 
Devlat kadrosuna verilip de birine verilmeme ol-

I maz, Küskünlük yaratır, çalışmaya mâni olur
sun. Bu doğru değildir, olmaz. Fakat bugün için 
bu kanun gelmiştir, bu kanun çıkmalıdır, bu 
kardeşlerimiz % 15 farkı almalıdır. Politikacı 
olarak bunu böyle konuşmamız lâzım. Efen-

| dim şu ekonomik politikası vardır, bilmem ne. 
I Canını biz Türkiye'yi Tanzimattan bugüne ka-
i dar biliyoruz. Sonra hangimizin ahım şahım 
\ ekonomik politikası var? Ama Devlet düzenini 
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biz rayına oturtmaya gayret ediyoruz. Cum
huriyetten bu zamana kadar bütçelerimiz ma
lûm. Senatörler olarak, tarafsız insanlar ola
rak Türkiye'nin imkânlarını göz önünde tuta

rak, şunlar yapılsın şunlar yapılmasın, bununla 
beraber haksızlık ortadan kalksın, dememiz va
zifemizdir. Ben arkadaşımdan bir teşekkür bek
lerdim emekliler kanununa. Halkın yüzünü 
güldürmüş, emekli dulları güldürecektir, bun
lar memnuniyet uyandırmıştır. Bu, Hükü
metin iyi tarafıdır, ama bunlar, bu geçen 
kanunlar yamalı bohçaya benzer, yamadır bir 
nevi. Yamayı ortadan kaldırmak için, sağlama 
çıkarmk için, teknenin su almaması için mut
laka, mutlaka Personel Kanunu çıkmak, sizden 
rica ediyorum arkadaşlar, bu özel idareler 
aynı zamanda belediyeler bunu bekliyor. Bu 
kanun çıkmalı, arkasından da iktisadi Devlet 
Teşekkülleri gelmeli. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar üç defa grup 
adına ve bunun dışında 10 sayın üye de kendi 
namına konuşma yapmıştır, bir kifayet takriri 
var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Eifat öztürkçine 

BAKAN — Müzakerenin kifayetini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanı Sayın Cihat Bilgehan. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Sayın. Başkan, muh
terem Cumhuriyet Senatosu üyeleri; malûm bu
lunduğu üzere 819 sayılı Kanunla genel ve 
katma bütçeli dairelerden aylık ve ücret alan 
memur ve hizmetlilere avans verilmesi kabul 
edilmişti. O kanunun birinci maddesinde de 
ifade edildiği gibi, Avans Kanununun çıka
rılmasına sebep 657 sayılı Devlet Meemurları 
Kanununun malî hükümlerinin tatbik edilme
mesi idi. Yani 819 sayılı Kanunun çıkarılma
sının gerekçesi, o kanunun birinci maddesin
de de yazılı olduğu üzere, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümlerinin uy
gulanacağı tarihe kadar bunlara 1 100 - 2 000 
arasındaki aylık ve ücretlere % 10, 100 - 950 
aylık ücret alanlara da % 15 oranında bir avans 
verilmesi kabul edilmiştir. Şimdi birçok de

ğerli arkadaşlarımız buraya geldiler ve Â. P. 
İktidarının gelir gelmez ilk işinin 857 sayılı 
Kanunu tehir etmek olduğunu ifade ettiler. 
Bu arada bâzı değerli arkadaşlarım da Sena
tonun gerçekten münevver insanların, Türkiye'
nin en seçkin, en değerli insanlarının toplu bu
lunmuş olduğu bir Meclis olduğunu, aşağıdan 
bâzı değerli senatör arkadaşlarımız böyle bir 
topluluk önünde Sayın Başbakanımızın sözünün 
senet olduğunu ve bunu hatırlattılar, elbette sö
zü senet idi ve 819 sayılı Kanunun çıkarılması 
suretiyle senedin bedeli de ödenmiştir. Binaen
aleyh Sayın Başbakan söylemiş olduğu sözden 
geri dönmüş bir durumda değildir. 

İkincisi; 657 sayılı Kanun neden çıkarılma
dı? Muhterem beyler, eğer 657 sayılı Kanunun 
malî hükümleri yürürlüğe girerse, bu hükümleri 
yürürlüğe sokacak olan hangi iktidar olursa ol
sun, hangi Hükümet olursa olsun, ona bir sem
pati toplıyacak mıdır, toplamıyacak mıdır? El
bette toplıyacaktır. Eğer bu imkân bugün Tür
kiye'de A.P. iktidarının elinde olsa niçin sem
patiyi elinin tersi ile itsin de ben hayır 657 sa
yılı Kanunun hükümlerini tatbik etmiyeceğim 
desin. Eğer 657 sayılı Kanun hükümleri tatbik 
edilemiyorsa bunun birtakım sebepleri var. 657 
sayılı Kanunun nasıl çıktığını burada değerli 
arkadaşlarım ifade ettiler, madde madde müza
kere edilmedi ve o zaman biz iktidarda değildik. 
Çıkardılar, bölüm bölüm müzakere edildi, san
ki Türkiye'nin içinde yaşama olmuyormuş gibi, 
sanki hayalât içinde puyan birtakım adamlar 
gelmişler, Türkiye'yi bilmiyorlarmış gibi bir ka
nun çıkardılar. O kanunun hükümlerinin tatbik 
edilmesine imkân yoktu. Nasıl oldu? Bir memur 
kendi maaşını kendisi tesbit ediyor. Dünyanın 
hiçbir tarafında görülmüş bir sistem değil ve bu 
kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp, malî 
hükümlerinin yürürlüğe girebilmesi için tüzük
ler yapıldı. Zannediyorum ki, 200 e yakın tüzük 
yapıldı ve bu tüzükte memurlar arasında bir 
yarışma başladı. Ziraat mühendisleri ben or
man mühendislerinden ileriyim dedi, orman mü
hendisleri ben yüksek mühndislerden ileriyim 
dedi, yüksek mühendisler ben doktorlardan da
ha ileriyim dedi ve bir vahdet temin edilemedi. 
Netice itibariyle 657 sayılı Kanun meriyete gir
meden evvel, bu kanunun hazırlıkları yapıldığı 
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zaman muhterem beyefendiler, Devlet Personel 
Dairesi bunun daha malî hükümlerinin ne ola
bileceğinin hesabını yapmamıştı. Biz iktidara 
geldiğimiz zaman hasbelkader Devlet Bakanı 
bulunuyordum ve bu işlere bendeniz bakıyor
dum. Şahitleri elhamdülillah sağdır. O zaman 
Devlet Personel Dairesinin başında bulunan çok 
değerli arkadaş bize bunun hesabını getirdi, biz 
aynı hesabı bugün Sayıştaym Başkanı bulunan 
ve o zaman Maliye Bakanlığı Bütçe Malî Kon
trol Umum Müdürü ile aynı hesapları yaptırdık. 
Birinin hesabı ikibuçuk milyar, birinin hesabı 
üçbuçuk milyar lira çıktı ve bu hesapların her 
hangi bir esası da yoktu. Ve yine size şurasını da 
arz edeyim; Türkiye'nin mevcudolan istatistik
leri itibariyle Türkiye'de kaç memur olduğunu 
bundan üç ay evvel Maliye Bakanlığı tesbit 
etti. Kaç tanesi ücret alıyor, kaç tanesi yüksek 
tahsillidir, kaç tane ilkokul mezunudur. Bunla
rın istatistiki yoktu. Bu şartlar altında bir ka
nun çıkaracaksınız ve onun arkasından Şûrayı 
Devlete aşağı - yukarı 700 bin memurun 400 bin 
tanesi dâva açmak durumunda kalacak. Bu 
mudur keşmekeşliğe sebebiyet vermek, yoksa 
bugünkü hali, daha iyi bir şekilde getirmek için 
gayret sarf etmek midir? 

însaf ile söylemek lâzım muhterem arka
daşlar. Efendim A.P. sinin bir ekonomik politi
kası yokmuş da tabiî onun için arada iktisat 
politikası olmayınca istihdam politikası da yü
rümez. Eğer böyle olsaydı İngiliz bilmem nesi 
gibi tıkır tıkır yürür. (C.H.P. sıralarından İn
giliz makinası) İngiliz nıakinası gibi tıkır tıkır 
yürürdü. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, insaf ile söyli
yeyim, bunu ters olarak söyliyeyim; ben eğer 
C.H.P. sinin de, çünkü grup adına konuştular, 
ben hiçbir partiyi her hangi bir şekilde itham 
etmek istemem ve burada Hükümet adına ko
nuşurken partizanlık yapmak da istemem, ama 
söylediler ifade ediyorum, bunu tersine söy
lemek de doğrudur. Eğer sizin böyle bir po
litikanız var idiyse niçin istihdam politikanız 
bu şekilde yürümedi? Neden 657 sayılı Kanunu 
getirmek durumunda oldunuz? Neden 3659 
ile 3656 arasında fark yarattınız? Bunları 
söylüyoruz. Bu iktisadi politika olmadığını söy
lemek, burada gelip de birtakım lâflarla yok 

efendim bu kanun çok «pejmürde» bir kanun-
muş? Neden çok pejmürde imiş? Çünkü, çok 
açık açık söylüyoruz, samimiyetle söylüyor, di-
yor ki; «malî hükümlerin uygulanacağı tarihe 
kadar.» Öyle söylemek lâzım değilmiş de «ümi-
dediyormuşuz.» Bunun Devlet ciddiyeti ile alâ
kası yok ki... Biz burada ne roman yazıyoruz ne 
şiir yazıyoruz. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 
ve alkışlar) Biz burada kanun yazıyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, 819 sayılı Ka
nuna biz neden o zaman belediye memurlarını 
koymadık, neden İktisadi Devlet Teşekküllerini 
koymadık? İşte o zaman söyledik de, Adalet 
Partisi yahut iktidar inadetti, onun için koyma
dı. Değil efendim. Devlet idaresinde inadolmaz. 
657 sayılı Kanun çıkmış, 657 sayılı Kanunun 
kapsamına giren sadece Devlet memurları. Bu 
Devlet memurlarının dışında belediye ve özel 
idare memurları yok. İktisadi Devlet Teşekkül
leri memurları yok. Böyle olduğuna göre, malî 
hükümlerini de yürürlüğe koyacağız demişiz. 
Yürürlüğe koymak imkânını da bulamamışız. 
Arz ettiğim sebeplerden dolayı bulamamı
şız. Onun üzerine ne demişiz? Demişiz 
ki, «657 syılı Devlet Memurları Knununun malî 
hükümleri uygulanıncaya kadar.» Ve bu sebep
ten dolayı biz özel idare memurlarını ve ma
hallî idare memurlarını, belediye memurlarını 
koymamış bulunuyoruz. 

Şimdi biz bu kanunla neleri getiriyoruz? Bu 
kanun ile özel idare ve belediye memurları bu 
kanunun kapsamı içine alınmıştır. Yani, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri memurları neden yok, 
onun sebebini arz ediyorum. Bir defa 819 sa
yılı Kanunun esprisi içinde Devlet memurları 
var. Yani, 657 sayılı Kanuna giren memurlar 
var. Son değişikliklerde, ki, Devlet Personel 
Dairesi ile, Maliye Bakanlığının da yardımı ile 
hazırlanmakta bulunduğu yeni kanun tasarı
sında, 657 sayılı Kanunda; ayrıca bir İktisadi 
Devlet Teşekkülleri için bir Personel Kanunu 
yapılmıyacak, buna mukabil yapılmakta bulu
nan Devlet Memurları Personel Kanunu ile, 
mahallî idareler memurlar! Personel Kanunu 
tek bir kanun halinde tedvin edilecektir. Tek 
bir kanun halinde tedvin edileceğine göre, ma
dem ki 657 sayılı Kanunun malî hükümleri yü
rürlüğe girinceye kadar bu kanıma göre bir 
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tazminat, bir avans vermeyi kabul ediyoruz, ki, 
bu kanunun içine belediye memurları da dâhil 
edildiğine göre, o halde bugün 819 sayılı Kanu
nun kapsamı içinde belediye memurları ve ma
hallî idare memurları girecektir. Ama İkti
sadi Devlet Teşekkülleri için ayrı bir Perso
nel Kanunu yapılacak, üniversiteler için ayrı 
bir Personel Kanunu yapılacaktır, hâkimler için 
ayrı bir Personel Kanunu yapılacaktır. Bu ba
kımdan İktisadi Devlet Teşekkülleri memur
larını bunun içine koymadık. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının 
konulmamasmdan dolayı bir adaletsizlik oldu
ğunu ifade ettiler. Muhterem arkadaşlar, biz 
ücretlerde bir adalet prensibini, gelirin dağılı
mında bir adalet ölçüsünün tahakkuk etmesini 
arzu eden bir iktidarız, Bunu sadece ifa
de etmek de kâfi değildir. Bunun örneklerini 
yüksek huzurunuzdan geçmiş 'bulunan kanun
larla da vermiş bulunuyoruz. Yine hepinizin rey
leri ile kanunlaşmış bulunan en az geçim indi
rimi dolayısiyb Devlet bütçesi bu gibi az gelirli 
memurla- için 200 milyon liralık bir külfete 
girmiştir. Yine tasarruf bonolarında 1 200 lira
dan daha aşağıdaki ücretler için her hangi bir 
kesinti yapılmaması hususunda Hükümetin sevk 
ettiği tasarıyı Yüksek Heyetiniz kabul buyur
muş ve bunun Devlet Bütçesine 400 milyon lira
lık bir inikası olmuştur. Yine % 10 - 15 avans 
vermek suretiyle 470 milyon liralık bir külfet 
de Devlet Bütçesine yüklenmiştir. Bu suretle 
aşağı - yukarı 1 070 000 000 liralık bir külfet 
sadece sosyal adaleti temin etmek, dar gelirli 
vatandaşlarımızın geçimlerini biraz daha düzel
tebilmek ve ücret adaletini temin edebilmek 
için getirilmiş ve Yüksek Heyetinizce kabul edil
miş bulunan kanun tasarılarıdır. 

Sayın Hüsnü Dikeçligil arkadaşımız ifade 
buyurdular. Bugün hakikaten kemali iftiharla 
söylüyorum; getirilmiş bulunan Emekli Sandı
ğı Kanunu Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gün
den bugüne kadar getirilmiş bulunan kanunla
rın en mükemmelidir. Bu 'huzurunuza geldiği 
zaman görülecektir. Biz bir taraftan askerle sivil 
arasındaki % 70 ayrımı kaldırmakla beraber, 
diğer taraftan en büyük üzüntü mevzuu olan 
bugün istiklâl Mücadelesine iştirak etmiş bulu
nan bir orgeneralle, bir astsubayın maaşı ara
sında aşağı - yukarı bir fark yoktur. Bu; 

insanın vicdanın, insanın adalet duygusu
nu inciten bir husustur, Bütün bunları 
oıtadan kaldırıyoruz. Bütün bunları orta
dan kaldırmak da kâfi gelmiyor, ayrıca 
emekli olan bir vatandaşın ileride kendi emsal
lerinin daha yüksek bir maaştan dolayı emek
li olması halinde, daha yüksek bir emekli maaşı 
alması muvacehesinde yeniden bir kanun çıkarıl
masına lüzum kalmadan, otomatik olarak emek
lilik maaşı, o devirde emekli olmuş ve daha 
yüksek emekli maaşı almış olan zatın maaşı ile 
aynı ayara gelmektedir. Bu şimdiye kadar hiç
bir hükümetin getirmemiş bulunduğu bir kanun 
tasarısıdır. Nedir bu, kime yapılmaktadır? Emek
liye yapılmaktadır. Böylece emekliler arasında
ki müsavatsızlığı kaldırdığımız gibi, benim bi
lebildiğim kadar bugün 7 - 8 emekli statüsü 
vardır. Bütün bunlar bertaraf edilmekte, bu 
suretle bilfarz bugün 1 500 lira maaş alan bir 
umum müdür emekli olduğu vakit, bilfarz eli
ne eğer 1 000 lira geçiyorsa, 8 sene yahut 10 se
ne sonra aynı umum müdürün maaşı eğer 
2 500 lira olursa ve onun eline eğer 1 500 lira 
geçerse; yeni bir kanun çıkarılmaya lüzum kal
madan eski emekli olan zat maaşını bu şekilde 
1 500 lira üzerinden alacaktır. Bütün bunlar 
sosyal adaletin icapları. Yani sosyal adaletten 
başka ne anlaşılıyor, ben doğrusu anlıyanııyo-
rum. Bunlar elbette bizim Adalet Partisi olarak 
bir ekonomik düzenimiz olduğunun ve bizim an-
lıyaıbildiğimiz bir ekonomik düzen olduğunu 
göstermeye kâfidir. Bunu eğer başkaları anla
mıyorlarsa, elbette onların kendilerine mahsus 
bir ekonomik düzen anlayışı olduğu için anla
mamakta olduklarından mazur görüyoruz, (C. 
H, P. sıralarından, «Doğru» sesleri) 

Crayet tabiî doğrudur. Ne ben sizin ekonomik 
görüşlerinizi benimsemek durumundayım, mec
buriyetindeyim; ne de siz benim görüşlerimi 
benimsemek durumundasınız. Siz de ik+idara ge
lirsiniz yarın, millet reylerini verir size, gelir
siniz ekonomik görüşlerinizi tesbit edersiniz, 
657 sayılı Kanunda da diğer kanunlarda da istih
dam politikanızı yaparsınız. Ama bizim yaptık
larımızı inkâr etmek durumunda bulunmayın. 
«Keşmekeş içinde» deniyor. Neresi keşmekeş 
içinde?.. Hangi vakıayı gösterebilirsiniz bugün 
Adalet Partisinde istihdamın keşmekeş içinde 
olduğuna dair?. Dört sene iktidarda kaldınız, 
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benim şu arz ettiğim şeylerden hangisini getire
bildiniz? 

iktisadi Devlet Teşekkülleri için, muhterem 
senatör arkadaşlarımız, ayrı bir kanun tasarısı 
hasırlanmaktadır. Binaenaleyh, onun malî hü
kümleri, ümidederinı, bütçe imkânları nisbetin-
de o kanunda nazarı itibara alınacaktır. 

Simdi, 819 sayılı Kanunumuzla; belediyeler
de 52 000 memur ve hizmetli vardır, bunlara 
47 milyon lira; il özel idarelerinde 24 000 me
mur ve hizmetliler için 16 milyon lira olmak 
üzere Hükümetçe hazırlanan tasarının portesi 
63 milyon liradır. Eğer Hükümet tasarısına ik
tisadi Devlet Teşekkülleri ve kanunla kurulmuş 
bankalar, iktisadi Devlet Teşekkülleri gibi işlem 
gören kurumlar ve bunların iştirakleri olan mü
esseselerdeki 160 000 i mütecaviz personel kad
rolarını da ithal ettiğimiz takdirde, bunun por
tesi 200 milyon liradır. Emekli, âdi malûl ve 
vazife malûlleri için verildiği takdirde 38 mil
yon lira da buna ilâve etmek icabeder. Ayrıca, 
bunların Emekli Sandığına malî külfeti de 60 
milyon liradır. Beden Terbiyesi bölge bütçele
rini de ilâve ettiğimiz takdirde, bir milyon lira 
olur ve netice itibariyle genel toplam hükümet 
tasarısı ile, önergelerle yapılması istenen ilâve
lerin malî portesi ile beraber 362 milyon liralık 
bir külfet tahmil edecektir. Muhterem arkadaş
lar, Devlet bütçesinin ne 1968 için, ne 1969 için 
böyle bir külfeti karşılayacak imkânı mevcut 
değildir. Biz de elbette, demin de ifade ettiğim 
gibi, sempati toplayabilecek her hangi bir ta
sarrufu yapmaktan çekinmeyiz. Niçin çekine-
lim? Eğer imkânımız olsa bu takdirde elbette 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ve daha başka 
memurlara da % 10 yerine, % 25 yaparız. Mak
sat eğer rey toplamak, onların sempatilerini top
lamak ise bu gayet kolay bir şeydir. Ama, bunu 
yapmak ancak bütçe imkânları ile mümkündür. 
Muhterem arkadaşlarım, biz bir açık finansman 
yoluna ve bir enflâsyona gitmek taratarlısı de
ğiliz. Binaenaleyh, biz ancak malî imkânlarımız
la, bütçe imkânlarımızla yapabileceklerimizi ya
parız, yapamayacaklarımızı da, yine milletin hu
zuruna çıkar; biz bunları sıf bir enflâsyona git
memek için, bir açık finansmana gitmemek için 
yapmıyoruz deriz ve bunu cesaretle ifade ederiz. 
Millet her zaman iz'an içinde olmuştur, millet 
her zaman kendisine hakikatler söylendiği za-
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man, bu hakikatlerin kargısında doğruya doğ
ru, eğriye eğri demesini bilmiştir. 

Bu bakımdan çok istirham ediyorum; bay
ram gelmeden evvel, bu kanunda her hangi bir 
değişiklik yapmadan, bu sevk edilmiş şekli ile 
bu kanunu kabul buyurunuz. Bu kanun 1 Mart 
1968 den itibaren meriyete girecektir. Belediye 
memurlarımız ve mahallî idarelerde çalışan me
murlarımız 1 Mart 1968 den itibaren birikmiş 
bulunan avanslarını alacaklardır. Kanunun sü
ratle geçirilmesini ve bu suretle beklemekte bu
lunan arkadaşlarımızın bu beklemelerine mâni 
olunmasını bilhassa istirham eder, Senatonun 
değerli üyelerini tekrar en derin saygılarımla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

SAFFET UR AL (Bursa) — Sayın Başkan, 
Bakana bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru soracaklar 
efendim. 

Sayın Ural, sorunuzu sorunuz. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Bakan iza

hat verirlerken Beden Terbiyesi Bölge Müdürlü
ğü memurlarının bu Kanuna dâhil edilmesi ha
linde bütçeye 1 milyon liralık bir fazlalık geti
rileceğini izah ettiler. Acaba, merkez teşkilâ
tında vazife alan memurla, katma bütçeden ma
aşını alan memurla, aynı bütçeden, katma büt
çeden hisse ayrılarak maaşı ödenen taşra memu
ru arasındaki farkı kaldırmak gibi ulvi bir ga
yeye bu bîr milyon lirayı Hükümet esirger mi? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI CİHÂT BİLGEHAN 

(Devamla) — Sayın Başkan, arzı cevabedeyim. 
Şimdi, muhterem Paşamın ifade ettikleri husus 
dorğudur. Yani biz bunu esirgemek durumunda 
değiliz. Ancak bunların ödenek ihtiyaçları trans
fer bütçesinden ödenmektedir. Binaenaleyh, ka
nuni bakımdan bir zorunluk muvacehesindeyiz. 
Yoksa, kaldı ki, geçen sene 12 milyon lira ola
rak koymuştuk bu miktarı, bu sene 15 milyon 
liraya çıkarmış bulunmaktayız. Binaenaleyh, bu
nu ödenekten, transfer bütçesinden ödendiği 
için bu şekilde bir değişiklik yapmayı şu anda 
imkânsız görmekteyiz. 

LÜTFİ BİLGEN (içel) — Bir soru sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Bakan, 

transfer güçlüklerinden dolayı bu bir milyon li-
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rayı Beden Terbiyesine veremiyoruz, şeklinde 
bir ifadede bulundular. Şimdi bir saat evvel 
çok transfer yaptık, birçok kanunlara rey ver
dik. («Bu başka» sesleri.) Bu bir milyon lirayı 
bunlara da versek iyi olur. 

BAŞKAN — Evet, cevaplasınlar efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Şimdi benim arz etmek istediğim 
nokta bu. Kendilerinin de gayet iyi bildikleri
ni zannediyorum. Bütçede bildikleri gibi (A/l), 
(A/2), (A/3) cetveli vardır. Bu, (A/3) cetve
line, yani transferlere dâhil okluğu için yapamı
yoruz, demek istiyorum. Diğer transferler yapıl
mıştı, ben gelmeden önce hakikaten. Ve kanun
larla yeni ödenek aktarmaları yapıldığı zaman 
da yine C. H. P. ne mensup değerli arkadaşları
mız bunları niçin yapıyorsunuz? Diye aynı sua
li sormuşlardı, bir taraftan da. 

Teşekkür ederim. 

FİKRET CIÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyemezsiniz efendim. 
Sayın Melen, buyurunuz. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, evvelâ bu kanunun her 
hangi bir değişikliğe uğramadan bayramdan ev
vel çıkmasına bendeniz de taraftar olduğumu 
arz edeyim. Çünkü, belediye ve özel idare me
murlarının vaktiyle avans dışında bırakılması 
bir haksız muamele idi. Geç de olsa bu haksız 
muamele bu kanunla telâfi edilmek istenmiştir. 
Daha fazla geç kalınması bunların mağduriyet
lerini artıracaktır. 

Yine, iktisadi Dovlet Teşekkülü memurla
rından bilhassa kadro içinde bulunan; yani, bir 
kısmı yevmiyeli olarak çalışmaktadır, onların üc
retlerini ayarlamak daima mümkündür, bir ka
nuna ihtiyaç, olmadan; ama, kadro içinde bulu
nan memurlar, bilhassa PTT memurları, hattâ 
Devlet Demiryolları personeli gibi, bunların da 
Sayın Bakanın işaret ettiği gibi süratli bir ka
nun getirilerek aynı zamanda istifade ettirilme
si zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, aslında bu Avans Ka
nunu vaktiyle bu kanun kabul edilirken de üze
rinde durmuştuk, bir palyatif tedbir idi. Ama, 
bu palyatif tedbir dahi o vakit anlaşılmıyan bir 
gerekçe ile, ki bu gerekçeyi bugün Sayın Mali
ye Bakanı tekrar ettiler. 657 sayılı Kanunun 

kapsamına girmedikleri için belediye ve iktisa
di Devlet Teşekkülleri memurları avans dışı bı
rakılmışlardır. Ama, palyatif dahi olsa memur
lar arasında böyle bir tefrikin doğru olmadığı 
nihayet meydana çıkmıştır ve Hükümet dahi bu
nu kabul etmek zorunda kalmıştır, bu kanunu 
getirmiştir. Şimdi bunun tamamlanmasını te
menni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, ben de bu mevzuda 
arkadaşlarıma muvazi olarak konuştum. Çün
kü, bir haksızlığın ortadan kaldırılması mese
lesi var ve dikkat ettiyseniz burada bütün Par
lâmento üyeleri bu mevzuda âdeta yarış haline 
girdiler. Bunu ben tabiî karşılıyorum. Çünkü, 
bu mevzuun bir haksızlığı izale etme isteği ya
nında, bir de bir propaganda cephesi vardır ve 
herkes bundan faydalanmak ister. Buna mu
kavemet etmeye imkân yoktur, dünyanın her 
tarafında, Parlâmentosunda da bu şekilde ele 
alınır. Ama, Sayın Maliye Bakanının müşkülâ
tını ve sıkıntısını da daha evvel o mesuliyet mev
kiinde bulunmuş bir insan sıfatiyle sanıyorum 
ki, en çok bilenlerden biri sayılmam icabeder. 
Yalnız, muhterem arkadaşlar, bu konu hakika
ten bu nevi palyatif tedbirlerle ortadan kaldı
rılamaz. Bugün bunu yaparsınız, ötekisi dışın
da kalmıştır; yarın fiyat artışları geçim sıkın
tısını yeniden artırabilir. Bu defa yine büyük 
bir talep ile karşı karşıya kalırsınız. Arkadaşla
rımın da üzerinde durduğu gibi, bu mevzuun 
topyekûn halledilebilmesinin tek çaresi etraflı, 
ciddî ücret politikası tatbik etmektir. Artık 
bugün ücret politikası olmıyan memleket kal
mamıştır. Çünkü, kalkınma ile ilgilidir, sosyal 
adalet ile ilgilidir, istikrar politikası ile ilgili
dir. Ciddî bir ücret politikasına, uzun bir za
man için değişmiyecek supleksi olan, elastikiye
ti olan bir ücret politikasına ihtiyacımız var. 
Bunu vaktiyle Birinci Beş Yıllık Plânın emrine 
uyan Hükümetler Personel Kanununu getirmek 
suretiyle böyle bir politikayı gerçekleştirme yo
luna girmişlerdi. Ama, maalesef bu teşebbüs 
başarısızlığa uğramıştır. Personel Kanununu 
neden dolayı A. P. iktidarı tatbik edemiyor? 
Bunun üzerine eğilmek lâzım, durmak lâzım. 
Vaktiyle burada Başbakan, «Sözüm senettir, ben 
bu kanunu bu bahara tatbik edeceğim.» dediği 
zaman hatırlarsanız kürsüye çıkmıştım, bu Hü
kümet bu kanunu tatbik edemez; çünkü, mev-
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sim henüz kavramamıştır, demiştim. 0 günden 
bu yana üç yıl geçti, onu bu anda da tekrar ede
bilirim, Mevzuu biraz kavramış olmakla beraber 
kin gerektirdiği tedbirler için ciddî bir hazırlık 
devresine henüz girilmemiş olduğunu görüyo
ruz. En sebeple bu Hükümet bütün vaitlerine 
rağmen bu baharda dahi bu kanunu tatbik ede
mez. Korkarım memurlar buna bakarak «Bu ka
çıncı bahar» şarkısını okuyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar, Personel Kanununun 
bu haliyle tatbik edilmesine de imkân yoktur. 
Sayın Maliye Bakanının fikrine iştirak ederim. 
Ama, bu hab'yie arz ettim. Personel Kanunu tek 
bir kamından ibaret değil. Yani, personel mese
lesini, ücretlerini yeni bir düzene koyacak ka
nun bir manzume olarak düşünülmüştür, o ta
rihte. Devlet memurlarına ait kanun gelecek
ti. Sayın Maliye Bakanının da işaret ettiği gi
bi Anayasanın emri olduğu için üniversitelere 
ait bir kanun gelecekti, hâkimlere ait bir ka
nun gelecekti, İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ait bir kanun gelecekti, mahallî idare memurla
rına ait bir kanun gelecekti, dul ve emeklilere 
ait bir kanun gelecekti. Bütün bu kanunlar bir 
manzume haline geldikten sonra uygulanabilir 
hak gelirdi. Yoksa bu kanunlardan bir tanesini 
alıp ylirürlüğe koyarsanız, onun tatbikine im
kân yoktur. Derhal umumi olarak haklı bir 
feryat kopacak. 

Neden böyle oldu onu arz edeyim, içinde bu
lunmuş bir insan sıfatı ile, o tarihte mesuliyet 
mevkiinde idim. Bu kanunlardan ilkini o Hü
kümet sevk etti ve 857 sayılı Kanun haline ge
len c tadarı Meclise geldi. Sonra ömrü vefa et
medi o Hükümetin, öteki kanunları Meclise gön
derme fırsatım bulmadan mesuliyet mevkiinden 
ayrı]di. Yerine Sayın Snad Hayri Ürgüplü Hü
kümeti geldi. O Hükümetin programında Per
sonel Kanununu derhal çıkarma vardı. Ama arz 
ettiğim, bu şeyleri düşünmeden, müstakil kanu
nu. Hükümet programında olunca, milletvekili 
arkadaşlarımızın da isteği o idi. O kanunu aldı
lar; Sayın Maliye Bakanının da işaret ettiği gi
bi, son süratle önüne arkasına bakmadan çıkar
dılar. Biz o tarihte yine bu kürsüden görüşleri
mizi söyledik. Bu kanunu yalnız başına çıkar
mayın, uygulıyamazsmız. Binaenaleyh, müşkül 
mevkide kalırsınız, dedik. Ama, ona rağmen 
Hükümet çıkardı ve arkasından Personel Daire

si, çünkü Başbakanlığa bağlıdır, Başbakan, Per
sonel Dairesi ile istişare ederek beyanatta bulu
nur. Kendisine bağlı Personel Dairesinin, hiçbir 
hazırlık içinde bulunmamış olmasına rağmen, 
Sayın Başbakan bu kanunun tatbik edileceği 
müjdesini verdi ve arz ettiğim gibi işte üç sene
den beri bu kanun tatbik edilemez haldedir. Bi
raz evvel Maliye Bakanımız meseleyi zaten kö
künden halletti. Çünkü bütçeyi takdim konuş
masında bir ümide düşmüştür, bir nebze. Belki 
Personel Kanuna tatbik edilecektir. Çünkü o 
ümit vermişti. Ama bu defa, Başbakan senedi
ni ödedi, borcumuz kalmadı demek suretiyle bu 
meseleyi kökünden halletmiş, bulunuyoruz. Bu 
sebeple memurlarımız bu baharı da beklemesin
ler. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunlara rağ
men, bu kanun yalnız başına tatbik edilemez, 
iştirak ediyorum. Belki bu kanunun tatbik edile-
miyecek hükümleri de vardır. Onu da kabul edi
yorum. Ama, ne yapıp yapıp Hükümet; çünkü 
kâfi zaman geçmiştir, ne yapıp yapıp süratle bu 
personel meselesini halletmeye mecburdur ve bu
nu bu seçime gitmeden evvel halletmeye mec
burdur. Belki uygulama imkânını bulamayız 
ama, bir personel düzeni, personel ücret düzeni 
koyarak çıkar. Bu sebeple ne lazımsa, iktisa
di Devlet Teşebbüsleri, belediyeler, mahallî ida
reler, hâkimler ve saire hepsinin durumunu içi
ne alacak, hepsini kapsıyabilecek kabili tatbik, 
memleket realitelerine uygun bir kanunu hazır
lama görevi ile karşı karsıya bulunmaktadır, 
Hükümet. Ve bundan kaçmamaz, bu Adalet 
Partisi iktidarının da millete verilmiş bir sözü
dür. iktidar olarak da, Meclis olarak ela grup 
olarak da bundan kaçmamazlar. Aksi halde 
memurları büyük ümitsizliğe düşürürüz. Muhte
rem arkadaşlar, bilhassa münevver bir zümreyi, 
Devlet idaresinde vazife almış bir zümreyi ümit
sizliğe düşürmenin memlekete neye mal olabi
leceğini arkadaşlarım benden daha iyi takdir 
ederler. 

Bu vesile ile bir noktaya daha işaret edeyim. 
Malî imkân meselesi, dendi. Bu belediye ve ma
hallî idareler için kabul buyurduğunuz kanuna 
taraftar olduk hepimiz, ben de tekrar ettim. 
Ama bunların malî imkânlarını bu vesile ile aca
ba düşünen oldu mu? Bunun üzerinde hiçbir ar
kadaşım konuşmadı, propaganda değeri fazla 
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olmıyan mevzudur. ihtimal o sebeple itibar et
mediler. Ama bunu da düşünmek lâzımdır. Ma
hallî idarelerimizin, belki izmir Belediyesi için 
arkadaşım bir misal verdi, imkânı varmış. Ama, 
benim bildiğim % 90 dan fazlasının, malî duru
mu Devletin içinde bulunduğu güçlükten çok ile
ridedir. Ve büyük sıkıntı içindedirler. Faraza 
ben bir özel idare bilirim. Kendi seçim çevrem 
olduğu için biliyorum. Bütün malî imkânını üc
rete öder, kaynaklarını ücret olarak öder. Ve 
yatırım olarak yalnız vali konağının masrafları 
ile, valinin otomobilinin masraflarını. Yani bir 
idare vardır, hiçbir hizmeti yoktur, çünkü hiç
bir yatırımı yoktur. Hiçbir yatırımı olmayınca 
hizmeti yoktur. Yatırım olarak sadece işte va
li konağının ilâvesi, tamiri; valiye bir otomobil 
almaktan ibarettir. Ve bu bir kadro besler. Bu 
vaziyette bir idarenin memlekete, millete fay
dası yok, Bunu eğer muhafaza edeceksek, bu
nun imkânlarım da vereceğiz İd, bir faydalı hiz
met yapsın, Şimdi biz bu kanunla sadece bun
ların külfetini artırıyoruz, ama bunun şeyi şu 
olacaktır. Bir kısmı ödiyemiyecektir. Tedahülde 
kalacak, bir lasını da varsa beş, on kuruşluk 
yatırımı, faraza bir okul yapıyorsa, köy yolu 
yapıyorsa cnıı kesip buraya ödiyeceklerdir. Bu
nun bir millî faydası olduğunu iddia etmeye im
kân yoktur. Benim daima bu mevzularda şikâ
yetim olmuştur. Başından beri söyledim. Bun
ların kanunları dahi hazır olarak Meclise gelmiş
tir. Fakat Hükümet ciddiye almaz, Hüldimet 
bunları takibetmez. Bir malî tevzin kanunu, 
belediye gelirleri kanunu. Takip şurada oluyor. 
iki de bir içişleri Bakanımız, belediyeleri bir 
yerde topluyor bölge toplantısı yapıyor. Kanun 
tasarısını oturuyorlar günlerce müzakere edi
yorlar ama, orada kalıyor. Fakat Mecliste üç 
sene içinde bu kanunlar bir arpa boyu dahi iler-
liyememiştir. O vasiyeti ile durur. Bu birbiri
mizi aldatmadan başka bir şey değildir. Ve bu 
sakîm yolu, bu sakîm usulü bırakalım. Millet 
uyanmıştır, aldanmaz artık, 

Hürmetlerimle. (Alkışlar). 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, bir 
noktayı arz etmeme müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, muh

terem üyeler; değerli Melen arkadaşımızın çok 
yerinde olan mütalâalarına yüzde yüz katılıyo
rum. Yalnız bir noktayı tavzih etmek durumun
da kaldım. Bendeniz senedin karşılığı bu kanun
dur diye ifade ederken, filhal 657 sayılı Kanu
nun malî hükümlerinin tatbiki imkânsızlığı mu
vacehesinde, böyle bir kanunu getirmek suretiy
le, bu sözü yerine getirmiş bulunuyoruz. Bu, 657 
sayılı Kanunun, Türkiye gerçeklerine uygun ça
lışmaların devam etmediği ve Personel Kanunu
nun tatbik edilmiyeceği mânasında değildir. Per
sonel Kanunu hakkındaki çalışmalar devam et
mektedir. Kendilerinin de gayet ilmî ve bilgili 
bir şekilde ifade buyurdukları gibi, bu mesele 
kolay bir is değildir. Çıkacak olan birtakım 
huzursuzluklara, birtakım memurların Şûrayı 
Devlete gitmelerine sebebolmaktansa, efradını 
cami, ağyarını mâni mahiyette bir kanun geti
rilmesi şayanı arzu olduğu için, bu kanunun bu 
şekilde mükemmel bir hale getirilmesindeki ça
lışmalar devam etmektedir. 

Yine bir noktayı burada da arz edeyim. 
Bütçenin takdimi dolayısiyle yapılan basın 

toplantısında da bâzı gazeteci arkadaşlarımız 
sordular. Bugünkü bütçede Devlet Personel 
Kanununu karşılıyacak bir tahsisat konmamış
tır. Binaenaleyh bu Devlet Personel Kanunu
nun tatbik edilmiyeceği mânasına gelmektedir 
diye ifade buyurdular. Orada da açıkça söyle
miştim, Yüksek Meclisin de malûmat sahibi 
olması için tekrar arz edeyim. Orada her hangi 
bir ödeneğin konulmamış olması kanunun tat
bik edilmiyeceği mânasında değildir. Bir defa 
470 milyonluk avans burada mevcuttur. Kal
dı ki Devlet Personel Kanununun malî hüküm
lerinin yürürlüğe girdiği anda elbette Maliye 
Bakanlığı olarak, Hükümet olarak, Devlet ola
rak bunun karşılığını bulmak zorunda buluna
cağız ve bunu mutlaka bütçeye koyacağız, bu
nu sadece tavzih sadedinde ifade ediyorum. He
pinizi saygı ile selâmlarım. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Mü
saadeniz olursa bir sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mumcuoğlu. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, söz verilemiyeceğini 

bilmiyor musunuz Sayın Gündoğan? 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Biraz 

evvel niye verdiniz? 
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BAŞKAN — Sırada olana veriyorum, elbet
te sırada olan bir arkadaşımıza vereceğim. Ama 
siz sırada değilsiniz. Son söz Senatöründür. 
Ama sırada olan Senatöründür. Her isteyen 
Senatörün değildir, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Son söz 
değil, hâlâ sıfatımı öğrenemediniz mi? 

BAŞKAN — Grup adına son söz verilmez 
efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Son söz 
değil efendim, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Verilmez efendim, kifayeti mü
zakere kabul edildi. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Neden 
öyle ise verdiniz? 

BAŞKAN — Son söz Senatöründür, sırada 
olan Senatöre verdim efendim. Buyurun Sayn 
Mumcuoğlu. 

HAYRi MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Bir 
hususu öğrenmek istiyorum ve onu Sayın Ba
kanın bilhassa cevaplandırmasını istirham ede
ceğim. Sözlüye yöneltecektim, kendilerine so
ruyorum. Belediyeler, şu kanunun yarın ka
nunlaşması halinde yüzde elliye yakını kanu
nun bu emrini yerine getirerek tediyatta bulu-
namıyacaklardır. Bu takdirde kanunun çıkma
sı memleket ölçüsünde değişik tatbikatlara se
bebiyet verecektir. Maliye Bakanlığı olarak, 
Hükümet olarak bu belediyelere ve temas edi
len özel idarelere yardımı düşünüyorlar mı? 
Ricam bu efendim. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (De
vamla) — Sayın Mumcuoğlu arkadaşımızın su
alleri yerindedir. Elbette, böyle bir durum olur
sa ne olacaktır, diye. Ama bugünden her han
gi bir şey söylemek imkânından mahrumuz. Ma
lûmları olduğu üzere, bâzı belediyelere yardım 
yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı Bütçesinde 
bir ödenek mevcuttur. Bu ödenekten her hangi 
bir şekilde yardım yapılması düşünülebilir. 
Ama ben ümidediyorum ki birçok belediyeler 
bu kanunun çıkacağı düşüncesiyle bütçelerine 
bir tahsisat koymuşlardır. Eğer yoksa elbette 
icabı düşünülecek. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sıraya göre son söz Sayın Ka
ra velioğlu 'nundur. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu üye) — 
Sayın Başkan, sevgili arkadaşlarım; memnu
niyetle müşahede ettik ki bu kanun vesilesiyle 

personel politikası, idari reform, Personel Ka
nunu gibi gerçekten lüzumlu, gerçekten önemli 
konulara arkadaşlarım, kısım kısım bütün ola
rak temas ettiler ve gayet güzel savundular 
dinledik. Ben hiç temas edilmemiş sadece bir 
noktaya temas etmek istiyorum. Diğer fikirleri
mi, kanaatlerimi tasarruf edip vaktinizi almak 
istemiyorum. O konu da şudur : 

Tebrikle anmak lâzım ki, memnuniyetle kar
şılamak lâzım ki, Hükümet emekli mevzuatını 
bir istikamete soktu ve bir büyük yarayı orta
dan kaldırıyor, kaldıracak, gerçekten tebrik 
ederiz. Gerçekten büyük bir meseledir, ama 
bunun yanında, bu kadar mühim olan Personel 
Kanunu da bu hale getirmeli idi. Getirmelidir, 
getirebilir arkadaşlar, yine de getirebilir. Bu 
devletin gücü buna da yetmelidir, aslında pek 
büyük iddialı bir mesele değil, üzerine düşül
dükten sonra hal tarzı bulunmamasına imkân 
yok. Yani para meselesi, mevzuat meselesi, za
man meselesi hepsi halledilebilir. Nitekim de
min bir Ek Ödenek Kanunu geldi, 400 000 000 
ödeneği, Hükümet getirdi bisim oylarımızla 
kabul ettik, verdik. Mecburdu ki geldi, karşı
lığını bulacaktır, enflâsyona gitmeden bula
caktır. Bâzı imkânlarla bulacaktır. Personel 
Kanunu idari deformun temelidir. Gönül ister 
ki idari reformu mehtap yrojesine göre mevzu
at olarak, idarede teşkilâtlanma olarak, perso
nel olarak, Hükümet üç ayaklı bir âbide şeklin
de, üç ayaklı bir cisim şeklinde geliştirsin. Bu 
gelişmezse zaten sadece bir ayağı gelişir de diğer 
iki ayağı üzerinde çalışılmazsa bu devlet ve
rimli hale gelemez, Hepinizin müşahedesinin 
bu istikamette olduğunu gördük. Kaldı ki bu 
idari reformun en kolay tarafı »kanaatimizce 
Personel Kanunudur ve itici gücü de Personel 
Kanunudur. Personel Kanununu Devleti verim
li hale getirmek yönünden düşünmek lâzım ar
kadaşlar. Ben Personel Kanununu hiç bir za
man maaşların şu, ölçüde artması, bu ölçüde art
ması noktai nazarından düşünmedim. Görüyor
sunuz ki, personel mevzuatı öyle bir hale gel
miş ki, âdil bir taban irca etmeye imkân yok. 
Bir tarafını düzeltirken bir tarafını bozuyo
ruz. îşte özel idare memurlarına bir kısım ve
riyoruz, verdiğimiz nedir ki? Zaten iki sene
den beri meydana gelen kabarma onu alıp gö
türdü. Bu sefer iktisadi devlet teşekküllerine 
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veremiyoruz. Emeklilerin mevzuatını düzelte
ceğiz, devlet personelininki düzelmiyecek. Esas, 
âdil bir taban olmalıdır. Devlet buna muhtaç
tır. Kaldı ki devletin kadroları son derece ka
barıktır. Bu vesile ile bunu dikkate aJlmak lâ
zım. Benim şöyle bir tezim var : Hepinizi teş
vik ettikleri gibi derlerki, dışardaki yaşlı ne
sil, İstiklâl Harbinden sonra hizmet almış, bu
gün 30 - 34 - 40 senesini doldurmuş olan nesil 
gitmek istiyor, hizmetten ayrılmak istiyor. Fa
kat gidemiyor, mahrumiyet içerisinde, imkân
sızlık içerisinde, nereye gidecek? Bugün doy
muyor ki, yarın doysun. Gidemiyor, Emekli 
Kanununu memnuniyetle 'karşılıyorlar. Fakat 
Emekli Kanunu çıkarsa yine gitmiyecekler, 
Personel Kanunu bir çengel olarak onları, bir 
cazibe olarak onları hizmette tutacak. Bu ba
kımdan onların gözleri arkada kalmadan git
melerini teşvik etmek için Personel Kanunu 
ile Emekli Kanununu beraber yürürlüğe koy
mak lâzım. Bunun gayreti içerisinde görmek 
istiyorum ben Hükümeti. Bunu sağlıyalım ki 
şu yaşlı nesil, yıpranmış insanlar, mahrumi
yet içerisindeki -insanlar yeni bir imkân edin
dim diyerek memnuniyetle gitsinler. Böyle bu
gün Emekli Kanununu çıkarınca yine hiç kim
se gitîriiyecek. Personel Kanununu bekliyecek, 
Personel Kanunu üç sene gecikecek, Personel 
Kanununun getirdiği hiç kimseyi tatmin etmez 
olacak yine gitmiyecek ve devletteki bu şişkin 
kadro ilânihaye devam edecek. Şunu devletteki 
büyük kadronun dışarıya gidişini teşvik edici 
bir statüde Emekli Kanunu ile beraber çıkara
lım. Gitmek isteyenler, gitsinler. Saym Maliye 
Vekilinin daha fazla angaje olmasını istemiyo
rum, bu bir imkân meselesidir, elbette isterler 
ama bir taraftan da bu gayretlerin teksifi me-
meselesidir. Meselenin üzerine düşme meselesi
dir. Bir konu masanın üzerinde tutulur, uzun 
gayretler sarf edilirse buna mutlaka bir hal 
tarzı bulunur. Bu 1969 bütçesi vesilesiyle Per
sonel Kanununun yürürlüğe konmasına imkân 
bulsunlar, imkân versinler ve devletin şu şiş
kin kadrolarının yüzde onu, bir iddiaya göre 
yüzde yirmisi hizmetten ayrılsın, daha genç 
nesil, daha iddialı nesil, daha kültürlü nesil 
hizmete gelsin, şu devlet işler hale gelsin arka
daşlar. Ben bu noktadan düşünüyor, Devletin 
verimliliği, idarenin verimliliği noktasından 
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düşünüyorum Kaldı ki en başta arz ettiğim gibi 
bu bir idari reform meselesidir, bir hayal içeri
sinde olmıyalım, ama bunları halletmeye mec
buruz. Gecikmekte fayda yok. Verimsiz bir ida
re hepimizin şikâyetçi olduğu bir konu. 

Bir küçücü|k hâtıramı intikal ettirmek iste
rim. İhtilâlde bir genel müdür bize geldi, bana 
geldi. Benden başarı istiyorsunuz, benden mu
vaffakiyet istiyorsunuz, benim başarımın, mu
vaffâkiyetimin şartı şudur, dedi. Genel Müdür
lüğümün Ankara merkezinde bugün 750 ikisi 
var. Bu 750 kişinin 500 kişisi bana fazla, bunu 
lütfen benden alın ben 250 kişi ile 750 kişinin 
işini daha başarılı göreceğim. Bana bu imkânı 
verin. Allın 500 kişiyi, dedi. Tabiî alamadık ve 
o idare tabiî ataletten kurtulamadı. Artıik şu 
devlet idaresinin bölümlerini daha seyyar, da
ha inisiyatifli, daha ellâstikî hale getirelim. 
Devletin işliyememesinin sebeplerinin biri fazla 
personeldir. Bunu Sayın Başbakan geçenlerde 
ifade ettiler. İşsizlikten doğuyor, istihdam poli
tikasının imkânsızlığından doğuyor. Bu Perso
nel Kanunu bir çok meseleleri halledecek, yeter-
ki bunu bir tüm olarak ele alalım. Sayın Hükü
metin dikkatini çekmek istedim. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — 1154 sıra sayılı tasarının tü

mü üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum; Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin uygulanacağı ta
rihe kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kapla
mına girenlere ve genel, katma bütçeler ile bun
lara bağlı döner sermayelerden ve kefalet san
dıklarından aylık ve ücret alan memur ve hiz
metlilere, hâkim, savcı ve yardımcıları ile bu 
sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim üye
leri ile yardımcılarına, Sayıştay mensuplarına, 
subay, astsubaylar ve 6320 sayılı Çavuş ve Uz-
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man Çavuş Kanunu iie, 835 sayılı Uzman Jan
darma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, 
il özel idareleri ve belediye bütçelerinden aylık 
ve ücret alanlara, 263 sayılı Kanun gereğince 
zamma esas olan aylık ve ücretlerinden her ay 
aşağıdaki oranlarda avans suretiyle ödeme ya
pılır. 

İl özel idareleri ile belediyelere bağlı kuru
luşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hiz
metlileri de bu madde hükmünden faydalanır
lar. 

Aylık ve ücret Oran 

1 100 — 2 000 . % 10 
100 — 950 % 15 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir 
sual soracağım, Sayın belediye reisleri bundan 
istifade edecekler midir? 

BAŞKAN — Sonra efendini, bir dakika. 
Söz istiyor musunuz Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Soru 
soracağım. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Mete. 

MUSLİKİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, kanu
nun tümü üzerinde görüşülürken ilâve edilmesi 
lâzım gelen hususlarda arkadaşlarım kanaatle
rini belirttiler. Bendeniz Beden Terbiyesi Bölge 
memur ve hizmetilerinin de ilâve edilmesi lâ
zım geldiğine işaret edeceğim. Sayın Bakan 
bunun malî portesinin bir milyon lira olduğunu 
buyurdular. Bu kâfi bir mazeret değil aı&a-
daşlar. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü men
supları alacak, özel idare memurları, belediye 
memurları alacak; gene aynı statûys tabi, hat
tâ ve hattâ bu kanun maddesi içerisinde müta
lâa olunabilecek Beden Terbiyesi bölgesi me
mur ve hizmetlileri alamıyacak. Hiçbir sebep 
yok ortada. Daha evvelden avans kanunundaki 
haksızlıkları gidermek için getirilen şu tasarıda 
çok acı bir haksızlık yapılması şayanı makbul 
olmasa gerek. Ben zannederim (ki, Maliye Ba
kanının buna bir madde ilâvesi hakkında tek
lif yaptık. Bu teklife lüzum olmaksızın mevcut 
kanuna göre Beden Terbiyesi bölgelerinde çalı
şan memur ve hizmetlilerin de bu kanundan 
yararlanabileceklerini ve karşılığının buluna
bileceğini ifade edeceğini zannediyorum. Sözle-

j rirni kısa kesiyorum. Eğer aksi mütalâa olursa, 
o zaman tekrar huzurunuzu işgal edeceğim. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, bu kanun vesi
lesiyle üçüncü defadır ki, huzurunuzu işgal edi
yorum. Bundan evvel Yüksek Huzurunuzda 
serd ettiğim mütalâalara cevap vermek lüzumu
nu duyan Sayın Bakanın sözlerinin bereket 
versin ki, eski bir Maliye Vekili tarafından 
verilen kopya üzerine düzeltilmesinden sonra 
bir parça daha az kendisini mahkûm eder hale 
gelmesi bizi de memnun etti. Çünkü Sayın Ba
kan 657 sayılı Kanunun tatbik edilmez bir ka
nun, edilmiyecek bir kanun olduğundan bah
settiler, ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de
ğil, İmparatorluk tarihinde bile hiçbir hükü
metin Meclisler tarafından çıkarılmış bir ka
nunu tatbik etmemeye gücü yetmiyeceğini bil
mediğini sanmıştım. Ama Sayın Ferid Melen'-
in böylesine bir sözün ne kadar nahoş tesir 
edeceği yolundaki kopyası kendisini ikinci de
fa kürsüye getirip bir düzeltme ile, bir parça 
olsun durumunu tashih etti. (A. P. sıralarından 
esasa gel sesleri). Hele Sayın Bakanın bu ka
nunla kendi partisi ve Hükümeti adına bir ya
rar temin etmeye kalkması kadar, tebessüm 
yaratıcı hiçbir şey olamaz. Çünkü bu kanun 
bir iktidarı iyi işler.. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan tümü üzerin-
C.J k i n derecede görüşüldü, madde üzerindeki 
görüşünüzden ayrıldığınız takdirde sözünüzü 
keserim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
kanunun 1 nci maddesi ile tümü arasında tam 
bir ayniyat vardır. Bütün sözlerim 1 nci mad
desine matuftur. Her sözümü birinci madde 
için lütfen kabul buyurunuz Sayın Başkan. 

Şimdi düşününüz ki, bu kanun ile, bu ka
nunun birinci madesi ile kendisine itibar sağ
lamak istiyen Hükümetin aslında nasıl bir 
yanlış yolda olduğnu ifade etmeye mecburum. 
Bu hükümet öyle bir hükümettir ki, bu kanu-

I nu bundan evvel kanun olan 819 sayılı Ka
nundan tam 1 sene 11 ay 6 gün sonra getirme 

I idrakine ancak erebilmiştir. Yani 1966 sene-
I sinin. 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir dakika
nızı rica edeceğim. Takrirler vardır okutuyo
rum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin devamını saygiyle arz ederim. 

Rifat öztürkçine 
istanbul 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarı üzerindeki görüşmelerin bitimine 

kadar oturuma devam olunmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nejat Sarlıcalı 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakeresi yapılmakta olan kanun tasarı

sının kanunlaşmasına kadar çalışmaların ara-
lıksız ve tatil saatinden sonra da çalışmalara 
devam edilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul 'Gaziantep 
Fikret Gündoğan Salih Tanyeri 

BAŞKAN — Çalışmaların, müzakerelerin 
hitamına kadar devam etmesi hususundadır 
her üç takrirde. Bu hususu oylarınza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, ikinci bir takrir var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun tasarısı üzerinde yeterli konuşma
lar yapılmıştır. 

Bundan sonraki konuşmaların 10 ar daki
ka ile sınırlandırılmasını arz ederim. 

Samsun 
Enver Işıklar 

BAŞKAN — Bundan sonraki konuşmala
rın onar dakika ile tahdidi hususunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Gündoğan. Saat 19,00 dan 
itibaren saat işliyor. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bir 
sene 11 ay 6 gün sonra Belediye ve özel idare 
memurlarına dahi 819 sayılı Kanundan yarar
lanma imkânını sağlama idraki içine girmiş 
olan Hükümete geç kalmış diyemiyeceğim. 
Onu artık kendilerinin takdirine bırakacağım. 
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Çünkü 29.12.1966 tarih ve 819 sayılı Kanu
nun müzakeresi sırasında yine grupum onun söz
cüleri bu memurların da bu kanundan istifade 
etmeleri gerektiği yolunda mütaaddit kereler 
beyanlarda bulunmuşlar, takrirler vermişlerdi. 
Ama Hükümet o zaman buna iltifat etmemişti. 
Şimdi iltifat ediyor. Bunun sebebini anlamak 
zor değil. Çünkü ekonomi politikası olmıyan de
mek itiyadımı değiştirmiyeceğim. Çünkü olsa 
hiç değilse değişik birtakım manzaralar görü
rüz memleketin ekonomisinde. Olmıyan iktida
rın 819 sayılı Kanunu getirmesindeki esas sebep 
bu memlekette hayat pahalılığı dediğimiz ücret
lerle, gelirlerle sabit gelirlerle geçinme imkânı 
olmıyan kimselerin artık geçinemez hale gelme
lerinin resmen kabulü ve tescilidir, 819 sayılı 
Kanun. 819 sayılı Kanun Avans Kanunudur. 819 
sayılı Kanun bir nevi zam kanunudur. Ama ne 
derseniz deyin netice itibariyle maaş alan, üc
ret alan kimselerin aldıkları maaş ve ücretlerle 
o günkü hayat şartları içinde geçinemedikleri-
nin tam mânası ile tescili ve kabulü anlamma-
dır. 

Böylesine bir Hükümetin, böylesine bir ikti
darın ekonomi politikası vardır derseniz o za
man ben derim ki, evet sizin bir ekonomi poli
tikanız var. Ama bunun adına enflâsyonist ve 
ekonomik meselelerde bir türlü şuura, bir vu
zuha, bir dengeye kavuşamıyan rasgele, klâsik 
demeye bile lâyık olmıyan biçimde rasgele bir 
ekonomi politikasıdır. Eğer siz buna ekonomi 
politikası diyorsanız, evet ben de kabul ediyo
rum. Enfilâsyon yolu ile memleket ekonomisini 
idare etmeyi marifet sayanlara, bunu politika 
olarak kabul ediyorlarsa, bağışlarım onların 
olsun. 

Bizim açık finansmanla alâkamız yoktur, 
diyorlar. Biraz evvel bir aktarma kanunu mü
nasebetiyle açık finansmanlarının 4 milyar li
rayı bütçe açıklarının 2 milyar lirayı aşmış bir 
seviyeye ulaştığını işittik ve gördük. Açık fi
nansman Adalet Partisi iktidarının zorunlu eko
nomik yoludur. Çünkü açık finansman yolu ile 
Adalet Partisi politik ekonomisi yapma yolunu 
tutar. Muhtelif sınıflara ve zümrelere zaman za
man ve rey almak kaygısı ile hiç düşünmeden 
Hazine kaynaklarını zorlıyarak bâzı ulufeler da
ğıtır. Bak göreceksiniz bunu kehanet olarak 
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kabul etmeyiniz, bu kürsüden yine konuşacağız. 
İktidar partisi olan Adalet Partisi, ki birçok 
koltuk deynekleri aramaktadır. Şimdi yine bir
takım havalar yaratmakta, yarışmaktadır. Es
kiyi ihya etmek, Anayasalarla uğraşmak muğ-
raşmak o sonra konuşacağız. (A.P. sıralarından 
kanunla ne alâkası var, sesleri) Ama giderken 
birinci maddesinde yazılı zamları ihtiva eden 
bu kanunun giderken başka birtakım koltuk 
deyneklerine de yapışacağı muhakkak. Yarın 
öbür gün palyatif hiçbir tesiri olmıyan enflâs
yonu artırıcı olduğu muhakkak olan birtakım 
güya ferahlık yaratıcı tedbirlerle karşımıza ge
lecek. Mahsûl fiyatları üzerinde oynamaya ça
lışacak. Şunu yapacak, bunu yapacak. Destek 
alımlarını değiştirecek. Taban fiyatları diyecek, 
şunu diyecek, bunu diyecek. Hiç durmadan po
litika ekonomisi yapacak. Bunu hiç unutmayı
nız. Adalet Partisinin bu âmentüsü gibidir. Bu 
itibarla ben Adalet Partisi değil, Bakanı tara
fından isterse başkasına, yani daha büyük, daha 
çok bilgili insanları da getirseler bu kadar tat
bikattan sonra bir ekonomi politikasına sa-
hibolarak kabul etmiyorum. 

Bir şey daha söylemek istiyorum. Biz bele
diye gelirlerinin nasıl bu yeni zamları karşılı-
yacağı hususunda düşünmez bir parti değiliz. 
Biz parti olarak iktidarda bulunduğumuz za
man nasıl 657 sayılı Personel Kanunu ile bir 
istihdam politikası, ücret politikası gütmeyi ve 
ona zamimeten askerî personelde bir istihdam 
politikası kanunu getirdiğimizi, ona ilâveten bir 
Hâkimler Kanununu istihdam politikası ve üc
ret politikası kanunu getirmek istediğimizi, ona 
ilâveten Kamu İktisadi Teşebbüsleri mensupla
rına nasıl bir ücret politikası uygulamak istedi
ğimizi plânımızda göstermişiz ve ilk fırsatta da 
657 sayılı Kanunu getirmişiz. Bizim istihdam 
politikamız belli; işte bu. Sizin neyiniz var? Bi
zimkini beğenmiyorsunuz, değiştirme cesaretiniz 
de yok, uygulamak kudretiniz de yok. (A.P. sı
ralarından millet beğendi, siz neye beğenmiyor
sunuz sesleri) Eğer siz beğenmiyorsanız bu ka
nunu değiştiriniz. Eğer beğeniyorsanız uygula
yınız. Hiç kimseyi bu kanunun hükümlerinden 
bilmem ne edinceye kadar tâbiri ile mahrum et
meye hakkınız yoktur. Bu kanun kanundur. Bu 
Meclislerden çıkmıştır. Bu kanunda diyor ki, 

memurlar Devlet bütçesinden para alan me
murlar şu suretle maaşları hesaplanarak ken
dilerine verilir. 

Binaenaleyh bu kanun hükümlerini uygula
maya mecbursunuz. İcrayı zorlamak mecburiye
tindeyiz, Parlâmento olarak. Kuvvetler ayrılı
ğı prensibi var, ama kuvvetler ayrılığı prensibi 
herkesin kendi başına buyruk olma prensibi de
ğil. Aksine Parlâmento hâkimiyeti, bir dereceye 
kadar bu memlekette Anayasada hâkimdir. İcra 
657 sayılı Kanunu beğenmiyorsa eğer, yenisini 
getirir. Eğer devam ettiriyorsa, duruyorsa 
onun hükümlerini mutlaka uygular. Savsaklı-
yamaz, erteliyemez. Böyle şey olmaz. Belediye 
gelirlerini, var mı gücünüz belediye gelirleri 
kanunu tasarıları vardır, çıkarmaya, ortaya. 
Korkarsınız, çünkü seçime gidiyorsunuz. Çün
kü vatandaştan fasla vergi almaktan korkar
sınız. Ben ona derim, ben ona kahraman derim 
ki, biz sempati toplamak için kanun yapmayız 
diyen insan, belediye gelirleri kanunlarının es
kimiş olduğunu burada ara sıra beyan eden 
veya Hükümet mensuplarının arasıra beyan
larında geçirdiği şekilde değil. Cesaretle geti
rir der ki, vatandaş belediye gelirleri kanunu 
çok eskimiştir. Tarhı, cibayeti matrahı hepsi 
bozuktur. Bunun böyle yapılması lâzımdır, 
der ve getirir. Biraz evvel söylediğimiz gibi 
biz düşünüyoruz özel idarelerin bu memleket
te yeri var mıdır, yek mudur? Bunu münakaşa 
ediyoruz. Ekonomi politikamız içindedir bu. 
Biz böyle politika güdüyoruz. Belirli politika 
güdüyoruz. Açık politika güdüyoruz. Bizim 
pûIİGikanuzm esasları Anayasada var, ki bize 
malettiğiniz Anayasadır o. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sizin politi
kanız görüşülmüyor. Birinci madde görüşülü
yor, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Bu 
kanunun birinci maddesinde yazık olan bele
diye memurlarına ve özel idare memurlarına 
verilecek zamlar için söylenecek sözlerine ilâve 
edilecek daha neler var? Şimdi bir sual sorul
du. Derhal Hükümetin karşılamasını isterim. 
Belediyeler ve özel idareler şayet memurlarına 
bu kanuna bakarak zam yapmaya kalktıkları 
zaman bütçelerinde para (bulamadıkları tak
dirde bunun çaresini sosyal Devlet görevi ile 
görevlendirilmiş bir Hükümetin bulması şarttır. 
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Hiç kimse meselâ x belediyesinde bu kanunun 
uygulandığını, meselâ Y belediyesinde bu ka
nunun uygulanamadığını görmek gibi Türki-
yede böylesine bir uygulamanın mevcudiyeti
ni tahammüle seyredemez. Bu memlekette 
yapamıyorsanız arkadaşlarım lütfen ehilleri
ne terk edin. Bu memlekette yapılacak işler 
bellidir. (A. P. sıralarından gürültüler). Bu 
memlekette hangi ekonomi politikaların isle
neceği bellidir. Hangi sosyal politika islenecek 
bellidir. Bunu bilenler vardır. Kudretliler var
dır. Talipler vardır. Hürmetler ederim. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Komü
nistlerde talip. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın östürkçine, 
söz mü istediniz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Evet. 
Lâfı cevapsız kalmasın. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Lâf ona dü
şüyor demek.. (A. P. sıralarından beğenmedin 
mi sesleri). 

BAŞKAN — Buyurun öztürkçine. Yalnız 
Sayın öztürkçine madde üzerinde görüşelim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Mad
de gayet yerindedir. Mevzumuz iktisadi Dev
let Teşekküllerine ait değil, ikincisi de C. H. P. 
nin ekonomik politikası değil. Mevzumuz birin
ci maddedir. Bendeniz bir hukukçu olmamak
la beraber usule riayet etmek zorunluğunu di
limin döndüğü kadar, aklımın erdiği kadar vâ
kıf olduğumu zannederim. Burada iktisadi Dev
let Teşekküllerine sayın vekilimiz, bunlara ait 
bir Personel Kanunu hazırlanmaktadır, bun
lara ait avans durumu da Hükümetçe ele alın
mıştır dedikten sonra artık bu mevzuu eşmeye 
lüzum olmadığı gibi, Yüksek Huzurlarınızda arz 
etmek isterim, kadrosuzluk yüzünden terfi ede-
miyen bütün Devlet memurlarının iki üst dere
ceden üç üst dereceye çıkartan kanun teklifin
de zamanın Maliye Vekili Sayın Ferid Melen, 
«Personel Kanunu çıkacaktır, buna lüzum yok. 
Bu kanun çıktığı anda personel rejimi bozula
caktır» dediği 'halde onun iktidarı Martta çı
kacaktır dedi. Millet nice Martları bekledi, nice 
baharları bekledi, ama en nihayet bu kanun ak
sak da olsa doğumu Sayın Ürgüplü Hükümeti 
tarafından yapılmıştır. Buna şükretmek zorun
dayız. Ne yazık ki, C. H. P. sözcüsünün bu ka-

I nıınun hangi Hükümet tarafından çıkarıldığını 
bilemediğini de üzüntüyle arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, esası, İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait memurlar iki katagori-
ye dâhildir. Birincisi barom dışı yani 3859 sa
yılı Kanuna bağlı, Bunlar iki üst dereceye aylık 
müddetten sonra da üç üst dereceye terfi eder. 
Emsallerinden dalına üç üst derece maaş almak
tadırlar. Her sene de iki maaş ikramiye almak
tadırlar. Yine iktisadi Devlet Teşekküllerinde 
barem içinde yani 3658 sayılı Kanuna tabi olan 
memurlarımız mevcut bur. Bunlar da Devlet 
memurlarından farklı olarak her sene iki maaş 
ikramiye almaktadırlar. Bizim getirdiğimiz ka
nun, Sayın Süleyman Demirel Hükümetinin ge
tirdiği kanun işte bu sosyal yarayı - siz bir ta
raftan iktisadi Devlet Teşekkülleri memurla
rına üst derece maaş verin, iki maaş ikramiye 
verin, öbür tarafta Devlet memuru olan bir nü
fus memurunun ,tapu memurunun, Hükümet 
tabibinin suçu ne - bu kanunla 0. H. P. dev
rinde sakat olarak çıkmıştır, işte biz bunu 
tedavi ediyoruz. Bu madde bunu tedavi edecek
tir. Maddenin aynen kabulünü say giy le arz ede
rim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
van sayın üye yok, Takrirler var okutuyorum 

I efendim: 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan 29 . 12 . 1986 gün ve 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı 1 nci maddesinin Beden Terbi
yesi Bölgeleri Memur ve hizmetlilerinin de dâ
hil edilmek üzere komisyona iadesini arz ve 
İ3klif ederim. 

Adana Bursa 
Mııslihittin Yılmaz Mete Saffer Ural 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 29 . 12 . 1986 tarih 

ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının 1 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif ede-
riz. 

1. Kamu iktisadi teşebbüsleri memur ve 
hizmetlileri, 

I 2. Beden terbiyesi bölgeleri memur ve 
I hizmetlileri, 
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3. 5434 sayılı Kanunun çeşitli ter tipleriyle 
hidamatı vataniye tertibinden maaş alan emek
li dul ve yetimler. 

Gaziantep istanbul 
Salih Tanyeri Fikret Gündoğan 

Senato Divan Başkanlığına 
29 . 12 . 1968 tarih ve 819 sayılı Kanun

da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın 1 nci maddesiyle atıf yaptığı, 819 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin sonuna «bu kanun 
hükümleri 3659 sayılı Kanuna tabi kadrolu 
personele de uygulanır» fıkrasının ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Nahit Âltan 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oy
larınıza ars edeceğim. 

(Muslihittin Yılmaz Mete ile Saffet Ural'm 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor, Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Salih Tanyeri ve Fikret Gündoğan in öner
geleri tekrar okundu). 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS 

KARAÖZ (Muğla) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon işti

rak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmemiştir. 

(Nahit Altan'm önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katıl
mıyor. Takriri oylarınza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiş tir. 

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

MADDE 2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 noi fıkrası 
ile 5 nci ve 6 nci maddesi fcükmü il özel idare
leri ile belediye bütçelerinden aylık ve ücret 
alan memur ve hizmetliler hakkında uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3, — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir: 

EK MADDE 1. — İl özel idareleri memur 
ve hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel 
idareleri bütçelerinden, (belediyeler memur ve 
hizmetlilerine verilecek avanslar, belediyeler 
bütçelerinden ödenir. 

il özel idareleri ile belediyelere bağlı ku
ruluşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve 
hizmetlilerine verilecek avanslar, bu kurumlar 
bütçelerinden ödenir. 

EK MADDE 2. — Bu kanun gerağince il 
özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmet
lilerine verilecek avanslar ilgili saymanlıklarca 
bu idareler bütçelerine gider yazılmak suretiy
le ödeneğine mahsubedilir. Avansın ödeme ve 
mahsup şekilleri, il özel idare memur ve hiz
metlileri için il daimî komisyonunca, belediye 
memur ve hizmetlileri için belediye encüme
nince tâyin ve tesbit edilir. 

1 . 3 . 1968 tarihinden, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar müterakim avansın 
ödeme şekli ve zamanı; il özel idareleri memur 
ve hizmetlileri için, il daimi komisyonlarınca, 
belediye memur ve hizmetlileri için, belediye 
encümenlerince tâyin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen.. 
Buyurun Sayın Çağatay. 
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NAZÎF ÇAĞATAY (îzmir) — Efendim, be
nim maruzatım biraz hukuk tekniğine taallûk 
ediyor. Eklenen iki madde, üçüncü maddeye 
bir ve ika madde eklenmektedir, ek maddeler 
olarak. Ve bunun için de 1.3.1968 tarihinden bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar müte
rakim avansın ödeme şekli ifade edilmekte, izah 
edilmektedir. Halbuki 1.3.1968 tarihinde öden
mesi lâzımgeldiği hakkındaki hüküm daha 
sonra gelmektedir. Evvelâ o hükmü kabul ede
lim ki yani, 1.3.1968 tarihinden muteber ol
mak üzere olan hükme evvelâ rey verelim, on
dan sonra bunun tediye şekli nasıl olacaktır o 
şekilde ifade edelim. Yani 1.3.1968 tarihinde 
muteber olacağına dair Heyeti Umumiyenin 
henüz iradesi lâhik olmamıştır ki, onun tediye 
şekli üzerinde bir neticeye varalım, Bu itibarla 
evvelâ 4 ncü maddenin müzakeresi lâzımdır. 
4 ncü madde kabul edildikten sonradır ki, 
1.3.1968 tarihi esas alınacaktır ve o tarihten 
sonra nasıl ödenecektir, o tarih esas alındığına 
göre, hangi komisyonların karariyle veya büt
çeden nasıl alınacaktır, tatbikatını ondan sonra
ki madde ile ancak tâyin edebiliriz. 

Bu itibarla bir takdim tehir yapılması lâ-
zımgeldiği kanısındayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay bir teklifte bu
lunmaktadır. 4 ncü madde üzerinde verilmiş 3 
tane de takrir vardır. Bu teklif Yüksek Heye
tin oylariyle halledilecektir. 

Önce 4 ncü maddenin müzakeresi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. (Kabul edilmedi ses
leri) Tekrar oylıyayım efendim. 

Önce 4 ncü maddenin görüşülmesi teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

3 ncü madde üzerinde söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —. Bu kanun, 1 . 3 . 1968 tarihin
den muteber olmak üzere, yayınlandığı tarihi ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. üç tane takrir var. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Takri
rimi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, takririniz burada, okun
sun da ondan sonra, 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 29.12.1966 tarih ve 819 

sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
mınım yürürlük maddesinin 1.3.1966 olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Gaziantep 
Fikret Gündoğan Salih Tanyeri 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet memurları, bu tasarının öngördüğü 

avansları 1 Mart 1966 tarihinden beri almakta
dırlar. Bu kanun, her ne kadar Devlet memur
ları ile bu kanunun kapsadığı hizmetliler ara
sındaki ayrılığı gidermekte ise de bu hizmetliler 
iki yıllık bir kayba uğramış bulunmaktadırlar. 
Bu kaybı önliyerek hizmetliler arasındaki ikili
ği gidermek üzere tasarının 4 ncü maddesindeki 
itibar tarihinin 1 Mart 1966 olarak düzeltilme
sini saygılarımla arz ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Balıkesir İstanbul 

Nejat Sarlıcalı Ekrem özden 

Madde 4. — Bu kanun 29.12.1966 tarihinden 
muteber olmak üzere yayınlandığı tarihte yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, takririnizi izah 
edeceksiniz. Buyurun. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; üç tane takrir 
aşağı - yukarı aynı mealdedir. Yalnız ayrıldık
ları küçük bir nokta vardır, arz edeceğim. 

1966 yılının sonundan başlamış olmasını tek
lif etmekteki maksat şüphesiz 1967 nin başın
dan itibaren il özel idareleri ve belediyeler büt
çelerine imkânı müsaidolanlar gerekli tahsisatı 
zaten koymuşlardır. Bâzı belediyeler iktisadi 
sıkıntı içinde bulunabilirler. Ama bunları ödi-
yebilecek belediyeleri bu memurlarına bu im
kânı sağlamaktan mahrum bırakmakta isabet 
yoktur. Esas itibariyle sayın arkadaşlarım, 
hedef aldığımız özel idare ve belediye memur ve 
hizmetlileri, hepiniz bilirsiniz, gelecek olan bu 
avansı zaten yemişlerdir. Bir yıllık avans hele 
özel idarelerde 270 liradan' 540 liraya kadar 
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maaş alan insanlara ne dereceye kadar cevap 
verecektir. 0 itibarla mahallî idarelerin ve be
lediyelerin mühim kısmı esasen malî yönden ha
zırlanmış durumdadır. Bu sebeple kanunun tat
bikatını 1.1.1967 nin başından itibaren esas al
makta isabet mülâhaza edereiz. Bu bir. 

îkincisi; maddeyi bugünkü haliyle kabul et
tiğimiz takdirde bu avansın memurlar tarafın
dan bayramdan önce alınmalarına imkân yok
tur. Çünkü maddede aynen «Yayınlandığı tarihi 
takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer» 
diyor. 

Demek ki yılbaşından itibaren yürürlüğe 
girecektir. Ama hiç olmazsa bu noktada bir de
ğişiklik yaparak şu ramazan ayı içerisinde ve 

.bayramdan önce müzayaka halinde bulunan ve 
yaşayışlarına yardım etmek için büyük gayret 
sarf ettiğimiz insanlara ellerimizi usatalım ve 
diyelim ki kanun yayımı tarihinden itibaren yü
rürlüğe girer. Kısa zamanda Millet Meclisin
den çıkmak imkânını hep beraber araştıralım 
ve bu suretle hiç olmazsa buna müstahak olan 
vatandaşlarımıza Yüksek Senatonun bir bay
ram hediyesi olarak mütalâa edelim. Hürmet
lerimle, teşekkür ederim. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Bu madde üzerin
de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, madde üzerinde söz 
istiyen sayın üye dedim, kimse ses çıkarmadı, 
«Yok» dedim. Arkadaş takririni izah etti efen
dim. Fark orada, takririni izah etti. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Bu madde üzerin
de ben de söz istedim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, siz söz istemedi 
niz daha evvel, Sayın Sarlıcalı takririni izah 
için söz istedi. Takrirlerini okuttum, yani mad
denin müzakeresi bitti, takrirleri okuttum sa
dece takriri izah için söz verdim. Size ayrıca söz 
veremem. 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Maddenin müza
keresiyle ilgili takrir üzerinde söz istedim. 

BAŞKAN — Hayır efendim... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA

RAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, komisyon adı
na bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde mi? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA

RAÖZ (Muğla) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 

5 . 12 . 1968 O : 1 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA
RAÖZ (Muğla) — Ek ikinci maddenin ikinci 
fıkrası kabul edildiğine göre okunan önerge
ler hükümsüzdür. Binaenaleyh bu takrirler üze
rinde müzakere yapılması da doğru değildir 
kanaatindeyim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz, dediğiniz doğ
rudur. Fakat madde maddedir. Madde üzerin
de takrir vermek her üyenin hakkıdır. Şayet 
takrir kabul edilir de o tarihte yürürlük olur
sa tekriri müzakere yapmak suretiyle geriye 
dönmek de kabildir. Müzakere usulü budur. 
Bu bakımdan takrirleri oylamak zorundayım. 

Takrirleri okutuyorum, teker teker oyları
nıza arz edeceğim. 

(Tabiî Üye Sami Küçük'ün takriri tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Her iki takrir aynı mahiyette 
olduğu için ikisini birden oya koyacağım. 

(istanbul Üyesi Fikret Gündoğan ve Gazi
antep üyesi Salih Tanyeri'nin önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Efendim Hükümet iştirak edi
yor mu bu takrire? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Zaten Hükümet olarak 
daha önce yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi 
kabul edilmişti. Fakat Millet Meclisinde ayrı
ca bir hüküm getirilmiştir. Değişiklik kanunun 
gecikmesini intacedecektir. Bu bakımdan işti
rak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA

RAÖZ (Muğla) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon takrir
lere iştirak etmiyor. Takrirleri oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Tak
rirler kabul edilmemiştir. 

(Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı ile istanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu 
efendim? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS KA

RAÖZ (Muğla) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komisyon 
iştirak etmiyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekli ile oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır... Efendim lüt
fen oylarını kullanan sayın üyeler salonu ter-
ketmesinler neticeyi tefhim etmek mecburiye
tindeyim. 

Oyunu kullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasansınıın 
açık oylamasına 96 sayın üye iştirak etmiş, 96 
kabul oy çıkmış, tasarı kanunlaşmıştır. 

Vakit gecikmiş bulunduğundan 10 . 12 . 1968 
Sah giinü saat 15,00 te toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,40 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

''Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet. Pırıltı 
Akif Tekiu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLE r î K 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 99 
Reddedt nleı- : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katı İmi ya niar : 80 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul 

BİNGÖL | 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENtZLt 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM. 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 
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edenhr] 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdoiay 

İSTANBNL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KTRKLARELÎ 
Ali Alkan 

KTR ŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

14 — 

Mehmet Varışlı 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuoaakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÎNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Flayri Mumeuoğlu 
Cornal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 



TUNCELİ 
Ars-lan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

0. Senatosu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

AĞRI 
Salih Türkmen 

B : 11 5 . 12 . 1968 O 

ZONGULDAK 

Ahmet Demiryüce 

Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 

ELÂZIĞ 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Nadir Nadi 

AABİÎ ÜYELER 
itefet Aksoyoğlu 
Em&nullah Çelebi 
Kadri Kanlan 
Sezai O Kan 
Mehmet Öz güneş -
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BUiiDUB 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. S. Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

Salim Hazerdağlı 

[Çekinser] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Mehmet îzmen 

[Oya kafalmvyanl&r] 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fohmi Bay soy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRÎ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Akaoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

IZMÎR 
Nazif Çağatay 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.; 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet Işnıen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUılLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAKARYA 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koeaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüszün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

ıyA<<ı ..<.. 
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İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

183 
103 
101 

1 
1 

80 
0 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenlıer : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Vebbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Hayda • Tunçkanat 
Muzaf 'er Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen ' 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLt 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
öıner Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Zi}-a Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçu/oğlu 
Oral Karaosmanioğlu 
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A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuaıakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rcndeci 
Fethi T e ve t oğlu 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Ilayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Z al oğlu 
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TUNCELİ 

Arslan Bora 
URFA 

Hasan Oral 
VAN 

Feri d Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Mehmet îzmen 
Nadir Nad 

[Reddeden] 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Çekinser] 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

[Oya kat ılmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai C Kan 
Mehme ; Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şemocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangi-l 
(B.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Giüeügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Mustafa Boaoklar 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumraiı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
1. Elem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçoik 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

-»• >^>*<» •+* 
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Şevket Koksal 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİVAS 

Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Sadi Koçaş 
Fahri Kbrutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

Üye sayısı 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılnııyanlar : 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

183 
96 
80 
14 

2 
87 
0 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Or!;ac 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turguf 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Edip S omun oğlu 

ESKİŞEHİR 
ümer Ucuz al 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkcine 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeoligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu Nadir Nadi 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa îlisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rcudeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Rer,at Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
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[Reddedenler] 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi iYlpaslan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KAYSERİ 
Sami Turan 

MARAŞ 

Hilmi Soydan 

SİVAS 

Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

[ÇekinserlerJ 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
i^manuilah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARA HİSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Lskomler Cenap Ege 
Halil Goral 

KIRŞEHİR 

Halil Özmen 

[Oya katı 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan T opal oğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Lûtfi Akadlı 

hnıy anlar] 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoiey 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

TOKAT 

Zihni Betil 

VAN 

Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

MALATYA 
Hanıdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 
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SİVAS 
Eifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağaııoğlıı 

Ö. Lûtfi Hocaoğhı 
TUNCELİ 

Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukrnaç 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydın er 
Vehap Grirvenç 
Mehmet îzmen 
Sadi Koçaş 

Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ra«'ip Üner 
Âdil Ünlü 
Sııad Hayri Ürgüplü 
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.Eeden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüme ğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
96 
94 

1 
1 

87 
O 

[Kabul 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

edenler] 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevızi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Doğan Barutçu*) ğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Nadir Nadi 
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TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bgk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Alâeddin Yılm&iztürk 

[Reddeden] 

ELAZIĞ 
Salim Kazerdağlı 

[Çekinser] 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

[Oya kaülmıyanlarj 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özletin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KOCAELİ 

Hikmet İsmen 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Ak*yurt 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavakı 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
A.rslan Bora 

UEFA 
1. Etem Karakapıeı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Eonıtiirk 
Osman Koksal 
Cemal M adan oğlu 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayrı Ürgüplü.; 

« * ^ 
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29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına verilen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özclilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Txîkin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

oyların sonucu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 96 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılırılyanlar : 87 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğiu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nah it Altan 
/iva Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boztoklar 
Naızif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Â. Orhan Süersam 
Ruhi Tun akan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
CemaJ Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

— 333 — 



O. Senatosu B : ;11 5 . !İ2 . 1968 O : 1 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Eemzi Baltan 

[Oya kaülmtyanlar] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hidayet Aydmer 

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

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y-) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAB 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Â.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüş oğlu 

İZMİR 
Necip Mirkelâmioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V. 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuloğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B 

NEVŞEHİR ' 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDL 
Bekir Sıtkı (Baykal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Eorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

*>0<i 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

11 NCÎ BIRLEŞÎM 

5 . 12 . 1968 Perşembe 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçişleri ve Sosyal îşler komisyonların
da açık bulunan birer üyeliğe seçim. 

B - İKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI 
KARARLAŞTıRıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri 

Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve Mehmet Şükran Özkaya'mn ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komi-yonu raporları 
(3/608) (S. Sayısı : 1110 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 28.10.1968] 

2. — Özel yüksek okullar hakkında Araştır
ma Komisyonu raporu (10/14) [Dağıtma ta
rihi : 11.11.1968] 

X 3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/516; Cumhuriyet Se

natosu 1/909) (S. Sayısı : 1155) [Dağıtma ta
rihi : 30.11.1968] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

-Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/546; Cumhu
riyet Senatosu 1/910) (S. Sayısı : 1356) [Da
ğıtma tarihi : 30.11.1968] 

X 5. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/561; Cumhuriyet Senatosu 1/911) 
(S. Sayısı : 1157) [Dağıtma tarihi : 30.11.1968] 

X 6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/539; Cumhuriyet Se
natosu 1/912) (S. Sayısı : 1158) [Dağıtma ta
rihi : 30.11.1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — 29.12.1966 tarih ve 819 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul ' olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/508; Cumhuriyet Senatosu 1/908) 
(S. Sayısı : 1154) [Dağıtma tarihi : 28.11.1968] 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayı 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/508; 

C. Senatosu 1/908) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 716) 

Mül&t Meclisi 
Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü ıg . n , ıged 

Sayı : 6293 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 11 . 1968 tarihli 6 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek açık oy ile kabul edilen, 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 4 . 4 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 28. 6; 30. 9; 4, 11, 14, 16, 21, 10; 15 ve 18 . 11 . 1968 tarihli 82, 86, 88, 91, 92, 93, 
95, 5 ve 6. birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 716) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 26 . 11 . 1968 

Esas No. : 1/908 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 11 . 1968 tarihli 6 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sınla dair kanun tasarısı, Geçici Komisyonumuzun! 26 Kasım 1968 tarihli Birleşiminde, ilgili 
Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulanjmasınm bir süre 
gecikmesi dolayısiyle, 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanurila; genel ve katma bütçeler 
ile bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından aylık ve ücret alan memur 
ve hizmetlilere, hâkim, savcı ve yardımcıları ilö bu sınıflardan sayılanllara., üniversite öğre
tim üyeleri ile yardımcılarına, Sayıştay mensuplarına, subay, astsubaylar ve 6320 sayılı çavuş 
ve uzman çavuş Kanunu İle 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre aylık ve ücret alan-
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larâ' yüzde 10, 15 oranında avans verilmesi öngörülmüş; ancak, il özel idareleri ve belediye
ler memur ve hizmetlileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamı dışında buluni-
duklanndan, sözü edilen 819 sayılı Kanundan faydalandırılmamışlardı. 

ÛBu defa, tasarının gerekçesinde de belirtildiği üze're, Devlet Memurları Kanununun' 
malî hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan tasarıda, mahallî idareler me1-
mur ve hizmetlilerinin de! kanuni kapsamına alınmaları öngörüldüğü cihetle, bu durum muva
cehesinde mahallî idareler memur ve hizmetlilerine de avans verilmesi zaruret hailine gelmiş 
bulunmaktadır. 

Bu hususu gerçekleştirmek üzere, 819 sayılı Kanunla genel idare memurlarına tanınan malî 
imkânın, 1 . 3 . 1968 'tarihinden muteber olmak üzere il özel idareleri ve belediyeler personeline 
de teşmili, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve tasarı benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul olunan 1, 2, 3, 4, ve 5 nci maddeler Komisyonumuzca da -aynen 
kalbul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Grenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul-
ıması da karaTİaştırılmTşıtir. 

'G-enel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Edirne Muğla Bursa Gaziantep 

M. Nafiz Er geneli Ilyas Karaöz Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakikim mahfuzdur. 
Saffet TJral Salih Tanyeri 

Bursa Kayseri Malatya Manisa 
Cahit Ortaç Sami Turan Hamdi Özer Oval Karaosmanoğlu 

Samsun Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. 

Rıza İsıtan Mucip Ataklı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1154) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin uygulanacağı ta
rihe kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kapsa
mına girenlere ve genel, katma bütçeler ile bun
lara bağlı döner sermayelerden ve kefalet san
dıklarından aylık ve ücret alan memur ve hiz
metlilere, hâkim, savcı ve yardımcıları ile bu 
sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim üye
leri ile yardımcılarına, Sayıştay mensuplarına, 
subay, astsubaylar ve 6320 sayılı çavuş ve uz
man çavuş Kanunu ile, 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, 
il özel idareleri ve belediye bütçelerinden aylık 
ve ücret alanlara, 263 sayılı Kanun gereğince 
zamma esas olan aylık ve ücretlerinden her ay 
aşağıdaki oranlarda avans suretiyle ödeme ya
pılır. 

î l özel idareleri ile belediyelere bağlı kuru
luşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hiz
metlileri de bu madde hükmünden faydalanır
lar. 

Aylık ve ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

MADDE 2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
ile 5 nci ve 6 nci maddesi hükmü il özel idare
leri ile belediye bütçelerinden aylık ve ücret 
alan memur ve hizmetliler hakkında uygulan
maz. 

MADDE 3. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — İl özel idareleri memur ve 
hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel idareleri 
bütçelerinden, belediyeler memur ve hizmetlile
rine verilecek avanslar, belediyeler bütçelerin
den ödenir. 

ti özel idareleri ile belediyelere bağlı kuru
luşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hiz-

C. Senatosu 

CrBÇÎÖÎ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair Kanun 

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

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

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

(S. Sayısı : 1154) 



• (Millet Meclisinin (kabul ettiği metin) 

metlilerine verilecek avanslar, bu kurumlar büt
çelerinden ödenir. 

EK MADDE 2, — Bu kanun gereğince il 
özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmet-
lülerine verilecek avanslar ilgili saymanlıklarca 
bu idareler bütçelerine gider yazılmak suretiyle 
ödeneğine mahsubedilir. Avansın ödeme ve mah
sup şekilleri, il özel idare memur ve hizmetlileri 
için il daimî komisyonunca, belediye memur ve 
hizmetlileri için belediye encümenince tâyin ve 
tesbit edilir. 

1 . 3 . 1968 tarihinden, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar müterakim avansın 
ödeme şekli ve zamanı; il özel idareleri memur 
ve hizmetlileri için, il daimî komisyonlarınca, 
belediye memur ve hizmetlileri için, belediye en
cümenlerince tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 4. — Bu kanun, 1 . 3 . 1968 tari
hinden muteber olmak üzere, yayınlandığı tari
hi takibeden ay başından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

4 -
I (G-eçici Komisyonun1 kabul ettiği metin) 

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

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» a a 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1154) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1988 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 1/516; C. Senatosu 1/909) 

T. C. 
Başbakanlık 20 . 5 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjı : 71 - 727/3524 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 1 . 5 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Birinci madde : 
Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan 

kimselere, hayatta bulundukları sürece, vatani hizmet tertibinden 300 lira aylık bağlanmasını 
öngören 1005 sayılı Kanun 24 . 2 . 1968 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır. 

1005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi, mezkûr kanunun yayımlandığı tarihi takibeden malî yıl 
başından litibaren yürürlüğe gireceğini hükme bağlamış olup, karşılığı 1968 yılı bütçesinde naza
ra aılınımamıştır. 

Mezkûr kanunun gerekçesinde, bu haktan istifade edeceklerin miktarı 13 - 14 bin olacağı be
lirtildiğinden, Maliye Bakanlığı 1968 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelin 35.000 nci bölümü
nün 35.320 nci (Vatani hizmet aylıkları) maddesine (54 000 000) liralık ödeneğin eklenmesine 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Mezkûr ek ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 

İkinci madde : 
Adı gecen kanuna ait gerekçede, İstiklâl Madalyasına sahibolan şahısların 100 000 in üstün

de olduğu ve bunlardan 13 000 - 14 000 kişlinin kanun tasarısı kapsamına gireceği tahmin edildiği 
zikredilmişti. 

Devam eden müracaatlara nazaran bu adedin daha da yükseleceği tahmin edilmektedir. 
Bu itibarla; ilerde ihtiyaç hâsıl olacak ödenek için ikinci bir kanunla ek ödenek talebine ma

hal kalmamak ve istihkakların zamanında tediyesini sağlamak üzere, Maliye Bakanlığı 1968 yılı 
bütçesinin 35.320 nci (Vatani hizmet aylıkları) maddesinin sonuna (Bu ödeneği ihtiyaç nöbetin
de artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) ibaresinin eklenmesine zaruret görülmektedir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/516 
Karar No. : 120 

28 . 11 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi, görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde belirtildiği gibi 1 nci madde, ile 24 . 2 . 1968 tarihinde yürürlüğe giren 
1005 sayılı Kanuna göre Millî Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine İstiklâl Madalyası 
verilen kimselere bağlanan 300 lira aylık tutarı (54 000 000) liranın 35.320 nci vatani hizmet ay
lıkları maddesine eklenmesine, 2 nci madde ile de bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma hususunda 
Maliye Bakanının yetkili kılınmasını öngörmektedir. 

Komisyonumuzca tasarı yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek vTe Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
C. İnhaya 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
K. Baykan 

Sinop 
H. İşgüzar 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Bolu 
K. Demir 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Kize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

F. 
Van 
Melen 

Kâtip 
Ordu 

§. Pelılivanoğlu 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
F. Koksal 

Samsun 
A. F. Alışan 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Ankara 
0. Eren 

İstanbul 
S. Ar en 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Samsun 
S. Kılıç 

Uşak 
M. F. Atayurt 
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HÜKÜMET TASARISI 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münün 35.320 nci (Vatani hizmet aylıkları) 
maddesine 54 000 000 liralık ek ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münün 35.320 nci (Vatani hizmet aylıkları) 
maddesinin sonuna (Bu ödeneği ihtiyaç nisbe-
tinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir) iba
resi eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 
Devlet Bakanı 

S. T. Müftüoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Millî Eğitim Bakanı 

î. Ertem 

1 . 5 . 1968 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
(KABUL ETTİĞİ METİN 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı -
A. N Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
B. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

mm^ 
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Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/546; C. Senatosu 1/910) 

T. C. 
Başbakanlık 3.8. 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 759/5838 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 19 . 7 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile eki cetvel ve gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Geriğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 

Bölüm Madde Eklenen A Ç I K L A M A 

(A/l) 
Edebiyat Fakültesi 

12.000 12.410 860 250 Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversitesine bağlı Edebiyat Fa
kültesi öğretim üyeleri ile öğretim yardımıcılarına ve diğer perso
neline ek ücret verilmesine dair 1014 sayılı Kanun 24 Şubat 1968 
tarihinde yayımlanma bulunmaktadır. 
Malî külfeti olan ödenek, cari yıl bütçesinde nazara alınmamış 
olduğundan, bu miktarın eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
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Bölüm Madde Eklenen İ Z A H A T 

Oerraihpaşa Tıp Fakültesi 

12.000 

15.000 

16.000 

12.110 
12.111 
12.230 
12.250 
12.310 
12.370 
12.430 
12.510 
12.590 
12.836 
12.871 
12.872 
12.873 
15.376 
15.596 
15.597 
16.211 
16.216 
16.410 

469 
719 
41 

174 
13 

193 
15 
2 

550 
5 

10 
100 
80 
50 

500 
500 
200 
500 
40 

194 
115 
580 
000 
200 
624 
000 
176 
000 
000 
000 
000 
500 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı bütçesinin ihzarı sırasında mezkûr 
üniversiteye bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kuruluş kadrolarına 
ait kamın tasarısı henüz kanımiyet kesbetmemişti. 
Bilâhare mezkûr tasarı 8 Şubat 1968 tarih ve 993 sayı ile kanun
laşmış bulunmaktadır. 
Bu fakültenin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tertipleri hi
zalarında gösterilen miktarların eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

23.000 23.812 

(A/2) 

Rektörlük 

147 000 993 sayılı Kanunla faaliyete geçen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Has
tanesinin ihtiyacı bulunan bir aded ambulans ile bir aded cenaze 
arabasının satınalmması için Rektörlük bütçesinde mevcut 23.812 
nci maddeye 147 000 liranın eklenmesine lüzum görülmüştür. 

32.000 32.100 2 000 000 

35.000 35.210 12 290 

(A/3) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

İstanbul Belediyesinden satmalman Cerrahpaşa Hastanesinin cari 
yıl taksidi olarak Rektörlük bütçesine 4 000 000 liralık ödenek 
konulmuştur. 

Mevcut anlaşmaya göre bu miktar ihtiyacı karşılayamadığından, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1968 yılı bütçesinin 32.100 ncü «maddesine 
2 000 000 liranın efelenmesi zorunlu görülmektedir. 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine 993 sayılı Kanunla verilmiş olan kad
roların % 1 efe karşılıklarını T. C. Emekli Sandığına tediye edebil
mesi için bu miktarın eklenmesi gerekmektedir. 
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Bölüm Madde Eklenen 

İkinci madde : 

12.000 12.380 37 010 

12.410 3 000 

İ Z A H A T 

(A/ l ) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde çalıştırılacak olan geçici hizmetlilerle, 
yardımcı uzim ani arın Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenecelk prim
leri için, Ödeneği ıbütçjede nazarı itibare alınmadığından, bu mik
tar olağanüstü ödenek verilmesi gerekmektedir. 
Fa'kültiede çıkarılan «Fakülte Mecmuası» nın tertip ve düzeltme 
işlerinde çalışanlara verilecek ücret, cari yıl 'bütçesinde nazarı iti
bara alınmamıştır. İhtiyacın karşılanması için Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi 1968 yılı bütçesinde yeniden açılacalk 12.410 ncu (Fazla 
çalışma ücreti) maddesine 3 000 liralık olağanüstü Ödeneğin ko
nulmasına lüzum görülmektedir. 

36.000 36.350 

(A/3) 

Rektörlük 

860 250 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gece öğretimine 1967 
Mart ayından itibaren başlanılmıştır. 
Mezkûr yıl bütçesinde ilgili tertip bulunmadığından, ek çalışma 
ücretleri ödenememiş olup, karşılıksız borç meydana ıgelmiş bulun
maktadır. Bilâhara Eidöbiyat Fakültesi gece öğretiminde görevli 
öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına ve diğer personele ek 
ücret verilmesine dair tasarı kanunlaşmıştır. EJk ücret vierilmesine 
dair 1014 sayılı Kanunun gcçjici birinci maddesinde (Bu kanuna 
göre verilecek ücretler, gece öğretiminin fiilen başladığı tarihten 
itibaren ödenir.) deniltaıeikte olduğundan, gerekli ödemenin yapı
labilmesini temfmen, Rektörlük 1968 yılı bütçesi (A/3) işaretli 
cetvelinin 36.000 nci ((Borç ödemeleri) bölümünide (1014 sayılı 
Kanıma göre geçen yıl karşılıksız borçları «Bu ödenekten (harcan-
mıyan kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.») adiyle yeniden açılacak 36.350 nci maddeye 860 250 
liralık olağanüstü ödenek konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Üçüncü madde 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Reiktörlük, Edebiyat ve Cerrahpaşa Tıp Fakülteleri bütçelerinin 
mulhtıelif tertiplerine verilen cem'an 13 083 189 liralık dk ve olağanüstü ödenek Hazine yardımı 
ile karşılanacağımdan, adı geçen üniversite cari yıl Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi gerek
mektedir. 

Dördüncü madde : 
4936 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş 'bulunan ve 993 sayılı Kanunla da kuruluş kad

roları verilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastaneleri ihtiyaçlarında kullamlmalk üzere, bir aded 
amlbulâns ve bur adted de cenaze araJbasmm alınmasına ilhtiyaç hissedildiğimden, adı geçen üniver
site cari yıl Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin taşıt alınılan ile ilgili kısmının sonuna 
eklenmesi gerekmektedir. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/546 
Karar No. : 121 

28 . 11 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi, görüşüldü; 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi tasarının 1 nci maddesi ile 24 Şubat 1968 tarihinde yürürlüğe 
giren 1014 sayılı Kanunla gece eğitimine başlıyan Edebiyat Fakültesinin fazla çalışma ücretlerini, 
8 Şubat 1968 tarihinde yürürlüğe giren 993 sayıld Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kuruluş ve kadro kanun
larının gerektirdiği masrafları karşılamak üzere 12 189 929 lira ek ödenek verilmesi, 

2 nci madde ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile (2) sayılı cet
velde gösterilen ve yeniden açılan bölüm ve maddelerine 900 260 lira olağanüstü ödenek verilmesi, 

3 ncü madde ile 1 ve 2 nci maddelerde öngörülen ödenek tutarı 13 083 189 liranın (B) işaretli 
cetvelin Hazine yardımı maddesine eklenmesi, 

4 ncü madde ile de (E) işaretli cetvele (3) sayılı cetvelde gösterilen ve Cerrahpaşa Tıp Fa
kültesinin hastane hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 ambulans ile 1 cenaze arabası alınması, öngö
rülmektedir. 

Komisyonumuzca tasara yerinde görülerek cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülerek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
C. İnhaya 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
K. Baykan 

Sinop 
H. işgüzar 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Bolu 
K. Demir 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Rize 
E. T. Akçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

F. 
Vian 
Melen 

Kâtip 
Ordu 

§. Pehlivanoğlu 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
F. Koksal 

Samsun 
A. F. Alışan 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Ankara 
O. Eren 

İstanbul 
S. Ar en 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Samsun 
S. Kılıç 

Uşak 
M. F. Atayurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1156) 



5 — 
HÜKÜMET TASARISI 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 
MADDE 1. — istanbul üniversitesi 1968 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik 1 sayılı cetvelde yazı
lı tertiplerine 12 182 929 liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — istanbul Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik 2 sayılı cetvelde ya
zılı yeniden açılan tertiplerine 900 260 liralık 
olağanüstü ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — istanbul Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve
lin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 
ncü (Hazine yardımı) maddesine 13 083 189 
lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — istanbul Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetve
lin taşıt alımları kısmının sonuna, ilişik 3 sa
yılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

19 . 7 . 1968 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
JS. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
£. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
t. Ertem 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvelerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
î. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
#. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağda§ 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakam 
T. Toker 
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Bölüm Madde 

(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 

12.000 

15.000 

(A/ l ) 

Edebiyat Fakültesi 

PERSONEL GİDERLERİ 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölüm toplamı 860 250 

AYLIKLAR 
12.110 Genel idare aylıkları 
12.111 Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 

ÜCRETLER 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Çocuk zammı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.430 Konferans ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.510 Ek görev tazminatı 
12.590 Üniversite tazminatı 

YOLLUKLAR 
Öğretim yollukları 

12.836 Konferans için getirtileceklerin yolluğu 
öğretim yollukları 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu 

KURUM GİDERLERİ 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kitaplık giderleri 

15.376 Malzeme alım ve giderleri 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastaneleri' giderleri 

15.596 Malzeme alım ve giderleri 
15.597 Yiyecek alım ve giderleri 

860 250 

Bölüm toplamı 6 373 389 

469 
3 719 

41 

194 
115 

580 
174 000 

13 
193 

200 
624 

15 000 

2 176 
1 550 000 

5 000 

10 000 
100 000 
80 500 

Bölüm toplamı 1 050 000 

50 000 

500 000 
500 000 
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ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.211 Büro giderleri 
16.216 Malzeme alım ve giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDERLERİ 
16.410 Uluslararası yurt dışı toplantıları giderleri 

Lira 

Bölüm toplamı 1 740 000 

200 000 
1 500 000 

40 000 

(A/ l ) Toplamı 10 023 639 

23.000 

(A/2) 

Rektörlük 

MAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 147 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.812 Taşıt alımları 147 000 

(A/3) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 % 1 ek karşılıkları 

Bölüm toplamı 2 000 000 

2 000 000 

Bölüm toplamı 12 290 

12 290 

(A/3) Toplamı 2 012 290 

Genel toplam 12 182 929 
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Bölüm Madde 

[2] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 

36.000 

(A/ l ) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

PERSONEL GİDERLERİ 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kes önek ve prim karşılıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

(A/3) 

Rektörlük 

Bölüm toplamı 

arı 

40 010 

37 010 

3 000 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölüm toplamı 860 250 

36.350 1014 sayılı Kanuna göre geçen yıl karşılıksız borçları (Bu ödenek
ten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir.) 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI YE ONARIMLARI 
23.812 Taşıt alımları 

860 25€ 

Genel toplam 900 260 

Aded Taşıtın çinisi Nerede kullanılacağı 

1 Ambulans (4X2) 
1 Cenıaze arabası (4X2) 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane hizmetlerinde 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane hizmetlerinde 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği met ne bağlı cetveUer) 

Tasarıya bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

I • İ M 1*1 
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Toplantı : 8 f 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : [ 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/561; C. Senatosu 1/911) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 11 . 1968 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-781/8387 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
11 . 11 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci Madde : 
4951 Sayılı Kanunun 1 nci ve cari yıl Bütçe Kanununun 48 nci maddeleri hükümlerine istina

den, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Devllet Enformasyon hizmetlerine ait yetkileri ve hizmetle r-
le ilgili teşkilâtı 3 . 5 . 1968 tarihli protokol gereğince Başbakanlığa bağlanmış bulunmaktadır. 

Bundan önce Turizm ve Tanıtma Bakanlığının işgal ettiği binalarla içindeM jaluzi perde, büro 
malzemesi gibi demirbaşlar Başbakanlığa devredilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr Bakanlık başka (bir binaya taşınmıştır. 
Cferekli malzemenin alınabilmesi için cari yıl bütçesinin ilgili tertibindeki ödenek kâfi gelme

mektedir. 
Bu itibarla; 15.874 ncü (Kira bedeli) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 200 000 liranın 

düşülerek, 13130 ncıı (döşeme ve demirbaş alınılan ve gideıileri) maddesine aktarılmasına ihtiyaç 
görülmüştür. 

Ikiııcd Madde i 
Maliye Bakanlığı 1952 - 1903 yılları bütçelerinin muhtelif tertiplerimden yılları içinde ödene

meyip karşılıksız borç mahiyetini almış 'bulunan alacaklar mevcuttur. 
Yılları bütçelerindeki tertiplerinde »denek bakiyesi bulunmadığından bu alacaklar karşılıksız 

borç mahiyetini almıştır. 
Gerekli alacakların ödenebilmesi için mezkûr bakanlık cari yıl bütçesiniin 14480 nci (ihtiyat 

'ödeneği) maddesinden tasarrufu mümkün (görülen 100 000 liranın düşülerek aynı bakanlık (A/3) 
işare'tii cetvelinin 36000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde yeniden açılacak (Geçen ve eski yıllar 
karşılıksız borçlan «Bu ödenekten harcanmayan kısmını ertesi yıla devren ödenek 'kaydetmeye 
Maliye Bakanı yetkilidir.») 36350 nci maddeye aktarılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur, 
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Bölüm Maddi Eklenen A Ç I K L A M A 

13.000 13.120 
13.190 
13.410 

200 000 ] 
50 000 \ 

350 000 J 

(A/ i ) 
Maliye Bakanlığı 

Bir kısmı il defterdarlık saymanlık müdürlükleri ile bu illere bağlı 
bulunan ilçe malmüdüıiüklerinin «askerî ve mülki saymanlıkların 
1968 malî yılma ilişkin hesaplarının 832 sayılı Sayıştay Kanunu
nun 44 ve 48 ncı maddelerindeki hükümlere göre, 1969 yılında 

mahallerinde inceleneceği ve bu itibarla hesap evrakının sağlam çu
vallara veya bez (torbalara konulup ağızları mühürlenmiş bir du
rumda ve muhteviyatı hakkında tanzim olunacak tutanaklarla de
netçilere teslim edilmek üzere hazır bulundurulmasını hükme bağ
lamış 'bulunmaktadır. 
Evvelce bu işler Sayıştay Başkanlığınca yapılmakta idi. 832 sa
yılı Kanunun ilgili hükümlerine göre'gerekli işlerin yapılabilmesi 
için Maliye Bakanlığına gelmiş bulunan 1968 yılı sarf evrakları
nın mahalline gönderilmesi gerekmektedir. Bu iğler için gerekli 
ödenek mezkûr bakanlık bütçesinde mevcudolmadığmdan tertip
leri hizalarında gösterilen miktarların eklenmesine lüzum hâsıl ol
muştur. 

12.000 

13.000 
14.000 

12.282 600 000 
12.811 300 000 
13.352 13 000 000 
14.822 750 000 
14,827 350 000 

12.000 12.261 250 000 

Tarım Bakanlığı 

Tarım ürünlerimize arız olan muhtelif hastalık ve haşerelerle ge
rekli mücadelenin za-manında yapılabilmesi için ihtiyaç bulunan 
ve karşılığı bütçe tasarruflarından teinin edilmek üzere 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kıs
mının ilgili tertiplerine hizalarında gösterilen miktarların ödenek 
kaydedilmesi, 6813 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
8 . 6 . 1968 tarih ve 6/10078 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 
aidi geçen bakanlık cari yıl bütçesinin bu cetvelde gösterilen ter
tiplerine ödenek kaydedilmiştir. 
6813 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin ilk toplantısını takibeden 10 gün içinde tetkikine sunulmak 
üzere ödenek kaydedilen 15 000 000 liralık ödeneğin kanunlaşabil-
mesi için bu kanun tasarısına ithali lüzumdu görülmüştür. 

Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Bakanlığı 1968 yılı bütçesinin bu tertibine konulmuş bu
lunan 1 000 000 liralık ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı kar-
şılıyamıyaeağından bu miktarın eklenmesine zaruret görülmüştür. 

22.000 £2.770 41 000 000 

(A/2) 
tmar ve îskân Bakanlığı 

1968 yılının ilk yarısında vukua gelen çeşitli âfetler dolayısiyle 
açıkta kalan afetzedelerin barındırılmjaları amacı ile alınacak ted
birlere, yapılacak konut, hafif prefabrike konut, inşaat yardımı 
yapı ve kamu tesislerinin yapım ve onanım etüt ve proje giderleri 
ve kamulaştırmalara harcanmak üzere, 7269 sayılı Kanunun 

€. Senatosu (S. Sayısı : 1157) 
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Bölüm Madde Eklenen 1 Z A H 4 î 

33 ncü maddesine göre tesis edilmiş bulunan fona devredilmesi için 
13 . 8 . 1968 tarih ve 6/İ10581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararma 
istinaden İmar ve İskân Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin 22.770 nci 
maddesine ödenek kaydedilmiştir. B'akanlar Kurulu kararma is
tinaden ödenek kaydedilmiş bulunan bu miktarın 7269 sayılı Ka
nunun 35 nci maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meelimnm 
açılışını takibeden 15 gün içinde tetkikine sunulmak şartı yer al
mış bulunmakta dır. 
Bu itibarla 41 milyon liranın bu kanun tasarısına ithaline lüzum 
hâsıl olmuştur 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

31.000 31.114 255 000 000 a) Bu miktardan 200 milyon lirası Sümerbank Genel Müdürlü
ğünün, 1968 yılı finansman programının 1 .1 .1968 - 30 . 6.1968 
uygulama devresi neticeleri ve bu neticelere göre yıl sonuna kadar 
beklenen durumlarını dikkate alarak, yatırımların ve diğer çalış
ma imkânlarının realize edilebilmesi için teminini zaruri gördük
leri 405 582 982 liralık finansmana ihtiyaçları olduğu ve bunun 
200 milyon lirasının artırılacak sermayesine mahsuben 1968 yılı 
bütçesinden verilmesinin talebedildiği ve bu hususim Devlet Plân
lama Teşkilâtınca uygun olacağı mütalâa edilmiş bulunmafktadır, 
Sümerbank Genel Müdürlüğünün borçlarına mahsuibedilnıek sure
tiyle bu miktarın eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
b) Bakiye 55 milyon lirası ise Türkiye Kömür İşletmeleri Kuru
munun 1968 yılı finansman programı yapılırken nazara alınmıyan 
ve bu yıl içinde yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesinden dolayı adı 
geçen kurulun bu miktar ek finansmana ihtiyacı hâsıl olmaktadır. 
Bu itibarla; mezkûr kurumun faaliyetlerine devam edebilmesi için, 
Maliye Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin 31.114 ncü maddesine 55 mil
yon liranın eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

Bölüm Madde Eklenen 

34.000 34.113 13 083 189 İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesine ait ek 
ödenek kanun tasarısı 3 . 8 . 1968 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulmuştur. 
Gerekli ek ödeneği sağlamak üzere Hazine yardımı olarak, Maliye 
Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin 34.113 ncü (İstanbul üniversitesi
ne) .maddesine bu miktarın eklenmesi gerekmektedir. 

(A / l ) 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

12.000 12.270 225 594 Yurda getirilen çeşitli malzemelerin kesafeti dolayısiyle mevcut 
12.380 18 120 kimyagerlerle bu hizmetlerin lâyikıveçhile yapılamadığı ve bir mik

tar teknik personele ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Alınacak 12 aded 
teknik personel kadrolarının karşılığı olan yevmiye ve prime ait 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı oari yıl bütçesinde bu ihtiyacı ikarşı-
lıyacak tertip mevcudolmadığmm bu tertiplerin açılmasına ve hi
zalarında gösterilen miktarların eklenmesine zaruret görülmekte
dir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1157) 
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Bölüm Madde Eklenen İ Z A H A T 

(A/3) 
Ulaştırma Bakanağı 

32,000 32.100 35 000 000 Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü tarafından Pendik'te 
tersane kurulması amacı ile, satmalmacak gayrimenkullerin Ulaş
tırma Bakanlığınca kamrfaştırmja yolu, ile adı geçen bankaya 
devredilmesi ^Bakanlar Kurulunun 26.4.1968 tarih ve 6/9767 sayılı 
kararı ile kararlaştırılmış bulunmaktadır. Yalnız. Ulaştırma Ba
kanlığı 1968 yılı Bütçesinde gerekli ödeneği temin edecek her 
hangi bir tertip yoktur. 
Bu itibarla; gerekli ödeneğin temin maksadiyle adı geçen Bakan
lık 1968 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde 32.000 nci (Ka
mulaştırma ve satınalma) bölümü ile bu bölümde (Kamulaştırma 
ve satınalma bedeli) adı ile yeniden açılacak 32.100 ncü maddesine 
35 milyon liralık olağanüstü ödenek konulmasına lüzum görül
mektedir. 

Sanayi Bakanlığı 
35.000 35.750 284 400 Hükümetimizce Dışişleri Bakajnlığı kanalı ile Birleşmiş Milletlere 

teklif edilen, «Türk Sevk ve İdare Merkezi Özel Fon Projesi» 
New-York'ta bulunan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İdare 
Konseyinin Ocak 1966 ayı toplantısında kabul edilmiş ve mütaa-
kıben mezkûr özel fon projesi uygulama plânının hazırlanması ve 
yürürlüğe konması için yapılan çalışmalar hızlandırılmıştır. 
Bununla ilgili olarak Sanayi Bakanlığı 1967 yılı bütçesinin (A/3) 
işaretli cetvelinde 35.750 nci (Türk Sevk ve İdare Geliştirme Mer
kezine yardım) adı ile bir madde açılmış ve mezkûr maddeye 1 
liralık ödenek konu,lmjiı§tur. 
Mezlkûr fon projesi uygulama plânı tasarısında eksik görülen hu
suslar teslbit edilmiş ve bu eksiklikler; Maliye, Dışişleri Bakanlık
ları ve Devlfet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı ile ımüştenek çalış
malar yapılmış, tasanda eksik görülen ve özel fon projesinin tat
bikatı sırasında Türk Hükümetinin kontrol ve 'murakabesini sağ-
hyacak şekilde değişiklikler ilâve edilmiştir. 
Bütün bu çalışmalar 1967 yılında devam etmiş, özel fon uygulama 
plânı metnli 16 Şubat 1968 tarihinde Dışişleri Balkanlığmda imza 
edilerek yürürlüğe girmiştir. 

İmzalanan uygulama plânı gereğince işletme masrafları karşılığı 
olacak ödenek Sanayi Bakanlığı bütçesinde mevcut değildir. 
Gerekli Ödeneği sağlıyalbilmek için adı geçen Balkanlı'k carî yıl büt
çesinin (A/3) işaretli cetvelinde (Türk Sevk ve İdare Geliştirme 
Merkezine yaridır:ı) adı ile yeniden açılacak 35.750 nci madideye 
284 400 liralık olağanüstü ödeneğin konulmasına ihtiyaç hissedil
miştir. 
Yerilecek ek ve olağanüstü ödenekler yıl içinde yapıl acaik tasar
rufla karşılanacaktır. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1157) 
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Bölüm Madde Eklenen İ Z A H A T 

Beşinci madde : 
Çalışma Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin 12.422 nci madde unvanına Deniz İş Kanununa ait 854 

sayılı kanun numarası konması lâzumigclirken sehven ımezkûr Bakanlık Teşkilât Kanununa ek olan 
kanuna ait 864 numaralı Kanun numarası konulmuştur. 

,Bu itibarla; 864 numaralı Kanunun 854 olarak düzeltilmesi gerekmektedir. 
Altıncı maclde : 
Dünya bilim adamlarının tıp alanındaki yeri keşiflerini takibederek, mleımleketimize faydalı ve 

başarılı hizmetlerde bulunan Refik Saydam Merkez Hıfzıssıbha Müessesesinin gün geçtikçe artan 
faaliyetinin icahı genüş ölçüde beslenmesine zaruret görülen aşı ve serum hayvanlarının şehir 
içinde sağlılk yönünden de (mulhafaıza edilmesi imkânsız hal almış 'bu maksatla Eslenîboğa'da vücuda 
getirilen Senim Çiftliği ve tesisleri de ikmal edilmiştir. 

Gerekli çalışmaların yapılalbilmesi için personele ihtiyaç vardır. 
Bu maksatla alınmış (bulunan ve cari yıl Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde mevkuf 

bulunan kadroların serbest 'bırakılmasına ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Seıibest bırakılacak kadroların malî portesi 97 000 liradır. 
Mcfzkûr kadrolar karşılığı olan 97 000 liralık ödenek yıl içinde yapılacak tasarrufla karşıla

nacaktır. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 2$ . 11 . 1.9o$ 

Esas Xo. : 1/561 
Karar No. : 122 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü; 

Tasan, gerekçesinde belirtildiği gibi 1 nci madde ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kira bedeli 
maddesinden 200 000 lira düşülerek döşeme ve demirbaş alım ve giderleri maddesine aktarılması; 

2 nci madde ile Maliye Bakanlığı, 14.480 nci ihtiyat ödeneği maddesinden 100 000 lira düşü
lerek J952 - 1963 yılları bütçelerinin muhtelif tertiplerinden yılları içinde ödenemeyip karşılıksız 
borç mahiyetini alan borçların ödenmesi için yeniden açılan 36.350 nci geçen ve eski yıllar karşılık
sız borçları maddesine aktarılması; 

3 ncü madde ile bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen tertiplere 324 933 189 liralık ek ödenek 
verilmesi; 

4 ncü madde ile bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen ve yeniden açılan tertiplere oö 528 1Î4 lira
lık olağanüstü ödenek verilmesi; 

5 nci madde ile 1968 yılı bütçesinin Çalışma Bakanlığı kısmının 12.422 nci madde unvanında 
Deniz İş Kanununun numarası 854 olması gerekirken sehven 864 konulmuş olduğundan 854 olarak 
düzeltilmesi; 

6 nci madde ile 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kısmından bâzı kadroların serbest bırakılarak, Esenboğada ikmal edilen serom çiftliği 
ve tesislerinin personel ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmektedir. 

C. Senatosu (S. 'Sayısı : 1157) 
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Komisyonumuzca kanun tasarısı yerinde görülerek cetvelleriyle birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
C. İnhaya 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
K. Baykan 

Sinop 
11. İşgüzar 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Bolu 
K. Demir 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Rize 
E. Y. AJcçal 

Trabzon 
E. Dikmen 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
F. Koksal 

Samsun 
A. F. Alişan 

Trabzon 
Ö. L. Ilocaoğlu 

Van 
Söz hakkım saklıdır 

F. Melen 

Ankara 
0. Eren 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 

S. Ar en 

0 
Manisa 

Karaosmanoğlu 

Samsun 
S. Kılıç 

Uşak 
31. F. Atayurt 

HÜKÜMET TASARISI 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanım tasarısı 

MADDE 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kısmının 15.000 inci (Kurum gi
derleri) bölümünün 15.874 ncü (Kira bedeli) 
maddesinden 200 000 lira düşülerek, aynı 
Bakanlık 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölü
münün 13.130 ncu (Döşeme ve demirbaş alım
ları ve giderleri) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmının 14.000 nci (Hizmet giderleri) 
bölümünün 14.480 nci (ihtiyat ödeneği) mad
desinden 100 000 lira düşülerek, aynı Ba
kanlık (A/3) işaretli cetvelinin 36.000 nci 
(Borç ödemeleri) bölümünde yeniden açılan 
38.350 nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları «Bu ödenekten harcanmıvan kısmını 
ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.») maddesine olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1968 yılı Bütçe Kanununa dağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 1157) 



— 7 — 
(Hükümet Tasarısı) 

MADDE 3. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) , (A/2), ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ilişik 1 sayılı cetvelde yazılı tertiple
rine 324 933 189 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 4. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ili
şik 2 sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan ter
tiplerine 35 528 114 liralık olağanüstü ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 5. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A / l ) işaretli cetvelin Çalışma Ba
kanlığı kısmının 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünün 12.422 nci 931, 6253 ve 864 
sayılı kanunlar gereğince asgari ücret ko
misyonlarına katılacakların huzur ücreti) 
madde ünvanındaki (864) sayılı Kanunun nu
marası (854) olarak düzeltilmiştir. 

MADDE 6. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmından ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar serbest bırakıl
mıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

11 . 11 . 1968 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakam 
1. Ertem 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

(Bütçe Karma Eomisyonuntın kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

B. Dağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakını 

R. Sezgin 
Turizm ve T. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 

N. Kürşad II. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

T. Toker 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1157) 



— 8 — 

Bölüm Madde 

(Hükümet tasarısına bağlı cevt eller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12.000 

13.000 

14.000 

12.000 

(A/ l ) 
Maliye Bakanlığı 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İGÎLİ ALIMLAR 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - telgraf giderleri 

Tarım Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

İşçi ücretleri 
12.282 Tarımsal mücadele işleri, genel idare kuramları işçi ücretleri 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.911 Tarımsal mücadele işleri ve ku ıımları geçici görev yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alım kırı ve giderleri 

13.352 'Tanımsal mücadele sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 
HİZMET GİDERLERİ 

Bölüm toplamı 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Tarımsal mücadele giderleri 

14.822 Ulaştırma 'giderleri 
14.827 İhale ile yapılacak mücadele işle: i giderleri 

ÇaJlışma Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ 
©ölüm toplamı 

ÜCRETLER 
Hizmetliler ücreti 

'12.261 Dış kuruluş sözleşmeli personel ücreti 

Lira 

600 000 

200 000 
50 000 

350 000 

900 000 

600 000 

300 000 

13 000 000 

13 000 000 

1 100 000 

750 000 
350 000 

250 000 

250 000 

(A/ l ) toplamı 15 850 000 

C. Senatosu S. Sayısı : 1157) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/2) 
imar ve îskân Bakanlığı 

22.000 YAPI, TESSl VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm «toplamı 41 000 000 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.770 Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 33 

ncü maddesi gereğince «T. Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak 
paralar» 41 000 000 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 
'Bölüm toplamı 255 000 000 

İKTİSADI DEVLET TEŞEKKÜLLERİNİN SERMAYELERİNE 
MAHSUBEN ÖDEMELER 
Sermayesine mahsuben iktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri mü
esseselere yapılacak ödemeler 

31.114 Ticaret ve sanayi kesimine girenlere 255 000 000 
34.000 MALİ TRANSFERLER 

Bölüm toplamı 13 083 189 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.113 İstanbul Üniversitesine 13 083 189 

(A/3) toplamı 268 083 189 

Genel toplam 324 933 189 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 243 .714 

ÜCRETLER 
12.270 Teknik personel ücreti 225 594 

SOSYAL YARDIMLAR 
'12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları 18 120 

(A/3) 
Ulaştırma Bakanlığı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 
!Balüm toplamı 35 000 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalıma bedeli 35 000 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1157) 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi Lira 

Sanayi Bakanlığı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölüm toplamı 284 400 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BEN
ZERÎ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR 

35.750 Türk Sevk ve İdare Geliştirme Merkezine yardım 284 400 

(A/3) toplamı 35 284 400 

Genel toplam 35 528 114 

[3] SAYILI CETVEL 

(L) CETVELİ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Serum Çiftliği 

Aded Aylık Derece 

5 
6 
6 

11 
10 
12 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Müdür 
Tarım Mütehassısı 
Veteriner 
Hayvan Sağlık Memuru 
Ayniyat Mutemedi 
Mubaya Memuru 
Ambar Memuru 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 100 
950 
950 
450 
500 
400 
400 
350 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

Tasarıya bağlı 1 Sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı 2 Sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı 3 Sayını cetvel aynen kabul edilmiştir. 

t>G<i 
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Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/539; C. Senatosu 1/912) 

T. C. 
Başbakanlık 19 . 7 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 755/5262 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 7 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2 işaretli cetvelleri arasında 15 000 000 liralık aktar
ma yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

GEREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlı 21 spor dalını teşkil eden federasyonların 1968 fa
aliyet programları gereğince hazırladıkları masraf bütçeleri tutarı 30 000 000 lirayı geçmesine rağ
men âzami tasarrufa riayet edilmek suretiyle Merkez Danışma Kurulu 21 federasyonun bütçesi
ni 25 000 000 lira olarak kabul etmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı bütçesi ile bu federasyonların masraflarını teşkil 
eden 12.911 nci (İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları) maddesine 2 500 000, 12.912 nci (İda
reci ve sporcuların yurt dışı yollukları) maddesine 1 500 000 ve 14.573 ncü (7258 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler) maddesine de 6 030 000 lira ki, Yüksek Meclisçe 
10 030 000 lira ödenek kabul edilmiştir. 

Halen 4 aylık spor faaliyetlerinde federasyonlara ayrılan bu ödenekten 12.911 nci (İdareci ve 
sporcuların yurt içi yollukları) maddesine konulan 2 500 000 lira bitmiş, önümüzdeki günler ile 
kış devresindeki faaliyetlerin karşılanması için bakiye tahsisat kalmamış durumdadır. 

21 federasyonun faaliyet programına göre memleket içi ve memleket dışı anlaşmalı ve anlaşmasız 
beynelmilel müsabakalara iştirak edecek idareci ve sporcuların yolluk, iaşe ve ibate ve diğer zaruri 
masrafları bu 3 tertipten karşılanmaktadır. 

Bütçedeki sarfiyat (6 - 7) milyon liralık Genel Müdürlük kendi gelirleri ile Spor - Toto'dan 
elde edilen 98 890 000 liralık tahmini gelire istinadetmektedir. 

Senelerden beri bir lira olarak gösterilen ve gelir temin ettikçe ödenek kaydedilen bu maddelere 
Müşterek Bahis Hâsılatından elde edilecek tahmini 98 890 000 liranın gelir bütçesine dâhil edilme-
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si ile bütçeye konulan bu ödeneklerin yetmiyeceği bütçe görüşmeleri sırasında beyan edilmiş ise de 
tahmini gelir fevkinde bir artırma yapılamamıştır. 

Eylül 1968 de Meksika Olimpiyatlarına iştirak edecek ekiplerin yetiştirilmesine şimdiden zaru
ret vardır. Ve gelir getirici müsabakaların da önümüzdeki aylarda olması ve federasyonların yapma
ya mecbur olduğu anlaşmalı ve beynelmilel spor faaliyetlerini yapabilmeleri için ödenek alınmasına 
şiddetle lüzum hissedilmiştir. Bütçe Kanunu ile 83 700 000 lira olarak kabul edilen yatırım bütçe
si Devlet Plânlama Teşkilâtı 1968 yılı icra plânında 47 800 000 lira olarak kabul edilmiş bulunmak
tadır. 

Esasen yatırım bütçesi 83 700 000 lira olarak takdim ve kabulü dolayısiyledir ki, mezkûr üç 
maddenin ödeneği asgari hadde tutulmak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Bu durum karşısında yatırım bütçesindeki 22.811 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri mad
desindeki 79 490 000 liralık ödenekten 15 000 000 liranın düşülerek (A/ l ) işaretli cetvelin 12.911 
nci (İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları) maddesine 5 000 000 lira, 12.912 nci (İdareci ve 
sporcuların yurt dışı yollukları) maddesine 2 000 000 lira ve 14.573 ncü (7258 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince yapılacak giderler) maddesine 8 000 000 liranın eklenmesi zaruri görülmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 28 . 11 . 196£< 

Esas No. : 1/539 
Karar No. : 123 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvelleri arasında 15 000 000 liralık aktarma yapılması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Hükümet 
temsilcilerinin katılmasiyle incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı, gerekçesinde belirtildiği gibi 22.811 nci yapı tesis ve büyük onarını giderleri maddesin
den 15 000 000 lira düşülerek sportif faaliyetlerin yerine getirilmesi amacı ile 12.911 nci maddeye 
5 000 000 lira, 12.912 nci maddeye 2 000 000 lira, 14.573 ncü maddeye 8 000 000 lira aktarılma
sını öngörmektedir. 

Ancak; yapılan müzakerede tasarının T. B. M. Meclisine 19 . 7 . 1968 tarihinde sevk edilmiş 
olduğu aradan geçen zaman içinde masrafların yapılmış olduğu 6 milyon liranın kifayet edeceği 
verilen bir takrirle anlaşılmış, Hükümet de bu görüşte olduğunu açıklamış, takrir yönünde 
22.811 nci maddeden 6 000 000 lira düşülerek 12.911 nci maddeye 500 000 lira, 12.912 nci mad
deye 750 000 lira ve 14.573 ncü maddeye 4 750 000 lira olarak aktarılması Komisyonumuzca 
uygun görülmüş, bu değişiklik yönünde kanun başlığı (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı) olarak, 

1 nci madde ve ilişik cetvel yeniden düzenlenerek, 2 nci ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1158) 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülerek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
C. İnhaya 
İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
K. Baykan 

Sinop 
H. İşgüzar 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 
Bolu 

K. Demir 
izmir 

L. Yurdoğlu 
Bize 

E. Y. Akçdl 
Trabzon 

E. Dikmen 

F 
Van 
Melen 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 
Eskişehir 

M. 1. Angı 
Kayseri 

F. Koksal 
Samsun 

A. F. Alişan 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

Ankara 
0. Eren 

istanbul 
8. Aren 
Manisa 

0. Karaosmanoğlu 
Samsun 
S. Kılıç 

Uşak 
M. F. Atayurt 

HÜKÜMET TASARISI 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve A/2) işaretti 
cetvelleri arasında 15 000 000 liralık aktarma 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 15 000 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

12 . 7 . 1968 
Devlet Bakanı 

S. öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
içişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bügehan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Mülî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Cağlayangil 

Mülî Eğitim Bakanı 
t. Ertem 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 

cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1968 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 6 000 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
T. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

imar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy işleri Bakanı 
T. Toker 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1158) 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

( Â / İ ) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

12.000 PERSONEL GÜDERLERİ Bölüm toplamı — 1 250 000 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları — 500 000 
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yolluklar- — 750 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm, toplamı — -1 750 000 

Türk Sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddeci gereğince yapıla

cak giderler — 4 750 000 

(A/ l ) toplamı — 15 000 000 

(A/2) 

22.000 YAPI - TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

Bolüm toplamı 6 000 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 6 000 000 

Genel Toplanı 6 000 000 6 000 000 

C. Senatosu (S. Sayısı •: 1158) 
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(Bütçe Karma Komisyonunun değiştirişine oağlı cetveller) 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/2) 

22.000 YAPI - TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

Bölüm toplamı 6 000 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 6 000 000 

(A/ l ) 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı — 1 250 000 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.911 idareci ve sporcuların yurt içi yollukları — 500 000 
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları — 750 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı — 4 750 000 

Türk Sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapıla

cak giderler — 4 750 000 

(A/ l ) toplamı — 6 000 000 

Genel Toplam 6 000 000 6 000 000 

» - e < ^ «<•• 
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