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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Üyesi Sırrı Atalay; geçen Birleşimde 
Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna tarafından 
şahsı hakkında yapılan konuşmaları, içtüzüğün 
115 nci maddesine istinaden cevapladı. 

Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna, Kars 
Üyesi Sim Atalay'm, söylemediği sözleri kendi
sine atfettiğini ve sataşmada bulunduğunu ifa
de ederek, geçen Birleşim tutanağına geçen söz
lerinin tek taraflı olarak tağyir edildiğini be
lirtti. 

Sivas Üyesi Hüseyin öztürk; son gençlik 
olaylarını izah ederek, alınması gerekli tedbir
ler hakkında görüşlerini ifade etti. 

içel Üyesi Lûtfi Bilgen, köy okulları in
şaatında taş yapı inşaatına imkân verilmesi ve 
Bayındırlık Bakanlığının süratle taş kullanıl-

r.ıak suretiyle yapılacak blnal?.':m plajını yap
tırıp, istekte bulunacak köylere gönderilmek 
üzere hasır bulundurulmasını istedi. 

Adalet Partisi Grup Başkanlığının; Bingöl 
Üyesi A. Hikmet Yurtsever'in partiyle ilişiğinin 
kesildiğine ve Trabzon Üyesi Ö. Lûtfi Hoca-
oğlu'nun ise partiden ayrıldığına dair tezkeresi 
okundu ve bilgi edinildi. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası 
muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Genel Ku
rul görüşmelerine katılıp katılmıyacakları» 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapor
ları ve Başkanlık Divanı kararı üzerindeki gö
rüşmeler tamamlandı. 

Giresun üyesi Sabahattin Orhon ve Samsun 
Üyesi H. Enver Işıklar'm «Başkanvekillerinin 
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Cumhuriyet Senatosunda tartışmalara iştirak et
meyecekleri istikametinde câri tatbikatın Ana
yasa ve içtüzüğe uygun olduğunun oylanması» 
nı istiyen önergesinin oylamasında salonda 
salt çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldı. j 

24 Mart 1970 Salı günü saat 15,00 te topla- j 
nılmak üsere birleşime saat 18,45 te son verildi, j 

Başkan 
ibrahim Şevki Atasağım 

Kâtip 
Denizli 

Hüseyin Atmaca 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

2. — GELEH KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — 286 sayılı Köy Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair Kanunun 25 nci maddesinin 
değiştirilmesine, 287 sayılı şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili
ne dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bâzı kanunların kaldırılması hakkında 
Kanunun 3 nci maddesinin değiştirilmesine, SOG 
sayılı idarei Unıumiyei Vilâyat Kanununda de
ğişiklikler yapılmasına ve ilgili bâzı kanunların 
kaldırılmasına dair kanunun 105 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve 307 sayılı Belediye Ka-

nrnnnda değişiklik yapılmasına dair Kanunun 
24 r.cü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifinin Bîillet Meclisince kabul olunan 
metni (Millet Meclisi 2/20; Cumhuriyet Sena
to;:;-! 2/233) (içişleri ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarına) (Müddet : 30 ar gün). 

2. — 25 . 5 . 1961 gün ve 306 sayılı Millet
vekili Sicimi Kanununun 9 ncu maddesinin 
9 ncu bendinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
c-.v.nan metni (Millet Meclisi 2 /21; Cumhuriyet 
S-snatcra 2/284) (Anayasa ve Adalet Komis
yonuna) (Müddet : 60 gün) 

Bl^mOİ OTUEUM 

Açılma saa.i : 15.00 

BAŞKAH — xbiahi:n Şevki Aksağım 

KÂTİPLER : ZEEİN TÜ2ÜJ:T (Cur^?—Vşl.anınoa O, t?.), Ömer ücuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — 53 ne il Birleşimi anıyûv.ım. 

3, — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı,) 

BABT'LAN — Oo^uniuöiirnus vardır. 
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günkü Birleşimde yapılan konuşma hakkında 
gündem dışı konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın içişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANİ HALDUN MENTEŞE-

OfâLU (Muğla) — Sayın Başkan muhterem ar
kadaşlarım ; Perşembe günkü celsede Sayın Hü
seyin öztürk arkadaşım bir konuşma yapmış, 
bir haftadan beri bağımsızlık haftası adı altın
da cereyan eden kanunsuz ve anarşik olaylar 
hakkında beyanda ve mütalâada bulunmuştur. 
Vazifeli olarak Ankara dışında bulunduğum 
için o gün kendisine cevap arz etmek imkânını 
bulamamıştım. Bugün bu maksatla huzurunuz
dayım. 

Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; Sayın 
Hüseyin öztürk cereyan eden hâdiseler manzu
mesine bir bütün olarak bakmamış, tarafsız bir 
görüşle durumu incelememiş ve bu suretle yan
lış teşhis koymuş, yanlış mütalâalarla, yanlış 
sonuçlara varmış bulunmaktadır. 

Şöyle ki; hepinizin malûmudur ki aşırı sol 
temayüllü birtakım kuruluşlar bir Parlâmento 
dışı muhalefeti yaratmanın gayreti içine girmiş 
ve bu konuda karar alarak bir mücadele ve ey
lem stratejisi ve taktiği tesbit etmiş bulunmakta
dırlar. Fakültelerde bulunan Fikir Kulüpleri
nin Federasyonunu ifade eden Devrimci Gençlik 
Federasyonu, Asistanlar Sendikası ve Türkiye 
öğretmenler Sendikası ile bunları destekliyen 
birtakım sol teşekküllerin iştiraki ile 1970 yılın
da yapılması lâzımgelen, kendilerine göre eylem
leri tesbit etmişler ve 1970 yılının 14 Martından 
22 Martına kadar devam edecek bir bağımsızlık 
haftası tesbit etmişler ve bu bağımsızlık haftası 
içinde birtaîam formlar hazırlamak, işgaller 
yapmak, seminerler yapmak, broşürler dağıt
mak, mala ve cana tecavüz etmeyi kararlaştır
mışlar ve bunları da yapmaya tevessül etmişler
dir. 

6 Mart 1970 de Ankara'da Amerikan Haber
ler Merkezinin camını taşlamak, bayrağını in
dirmek ve Türk zabıtasına hakaret ve tecavüz 
etmekle işe başlanılmıştır. Onu takiben yine ay
nı yere tecavüzde bulunmak maksadiyle teşeb
büse geçilmiş ve Türk zabıtasına tecavüz edil
miş, mukavemet gösterilmiş ve 6 Türk polisini 
ellerindeki dovücü, parçalayıcı aletlerle yarala
mışlar. taslamalardır. 

Bundan başka Yüksek öğretmen Okulunda 
aşın sol ve aşırı sağ uçları temsil ettiklerini id

dia eden ve üniversite genci olduğunu söyliyen, 
haddizatında bu teşekkülün militanı bulunan 
anarşistler birbirleriyle dövüşmüşler ve aşırı 
sağ uçta olduğunu söyliyen evlâtlarımıza ta
banca ile tecavüz etmişler, vurmuşlar. Bunun 
karşısında mukabele görmüşler ve nihayet bun
ları, okul müdürünün talebi ile giren Türk zabı
tası ayrımış ve suçun faillerini taMbetnıiş ve 
Fen Fakültesi bahçesinde de bu kanun dışı ha
reketler devam ettiği için oraya da girerek bun
ları yakalamıştır. 

Şimdi Fen Fakültesinde cereyan eden kanun
suz tecavüzkar, anarşist olaydan üniversitelerin 
bir özerkliği meselesi çıkarılmış ve Türk zabı
tasının bu özerkliğe tecavüz ettiği iddiası beyan 
edilmiştir. Buna biraz sonra cevap vereceğim. 
Evvelâ Yüce Heyetinize hâdiselerin zincirini tak
dim etmek isterim : 

istanbul'da yine Devrimci Gençlik Federas
yonunun asın sol kuruluşlarla hazırladığı taktik 
ve stratejinin tabiî icabı olarak istanbul Tek
nik Üniversitesinin rektörlük binası işgal edil
miş, Amerikan Devletine ait bir seyahat acenta-
smın camları taşlanmış, Tercüman Gazetesinin 
ilân kulesi tahribedilmiş ve Şişli A. P. ilçe idare 
heyetinin oturduğu binanın camları kırılmıştır. 

izmir'de kanunsuz olarak ve bir işgal hüvi
yeti içinde gecekondu yapma teşebbüsünde bu
lunanları önlemek istiyen Türk zabıtasının karşı
sına yine devrimci geçinen gerçekte Türk genç
liği ile üniversite gençliği ile, Atatürk gençliği 
ile irtibatı olmadığı bu fiillerin sahibi olmala-
riyle sabit bulunan, öğrenci niteliğini kaybet
tikleri kesin bulunan bu kişiler orada da kanun
ları çiğnemişlerdir. 

Erzurum'da da yine öğrenci arkadaşlarına 
tecavüz etmişler, rektörün odasına girmişler, eş
yalarını tahribetmişler, dekanm odasına gir
miş eşyalarını tahribetmişler ve bir anarşi ha
vası yaratmışlar. Bunun ötesinde karşısına çı
kan ve bunları tasvibetmiyen üniversite öğren
cileri ve kahraman Erzurum halkının reaksi-
yonel bir tavır alması karşısında Türk zabıtası 
araya girerek bunun dışında müessif hâdiselere 
imkân vermiyerek yatıştırmıştır. 

Ayrıca geçen Cumartesi günü Tandoğan mey
danında, Pazar günü istanbul üniversitesinin 
bahçesinde aynı niteliği taşıyan insanlar konuş
malar yapmışlar, ama alınan tedbirler karşısm-
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da yürüyüşe ve bir tecavüze cüret edememişler
dir. 

Şimdi yaptıkları fiiller, kullandıkları slo
ganlar ve pankartların taşıdığı muhteva itiba
riyle 1961 Anayasasının hükümlerine aykırı ol
dukları, demokratik Türk Devletini yıkma gay
reti içinde oldukları, üniversitede okumak isti-
yen masum çocuklarımızı okutmamak gayretleri
ni tam mânası ile ortaya koymuş ve ispatlamış 
olan bu anarşik olaylar ve bu olayların failleri 
arkadaşımız tarafından bu kürsüde dile getiril
memiş ve takbih edilmemiştir. 

Bu itibarla arkadaşımız, sadece bu hâdiseler 
zincirinin ifade ettiği bütünlüğün kendi işine 
yarıyan kısmını almış ve öyle konuşmuştur. 
Gönlümüz isterdi ki, eğer Türk Anayasasının 
getirmiş olduğu demokratik hürriyet rejimini 
yaşatacaksak, eğer üniversitelerde çocuklarımı
zı okutacak ve büyük Atatürk'ün verdiği Batı 
medeniyetine ulaşma gayretlerimizi hızlandıra
cak ve bu konuyu bir asgari müşterek olarak 
kabul etmiş bulunuyorsak, bu noktada birleş
memiz lâzımgelirdi ve konuşan arkadaşımız bu 
kürsüden bu olayları da tekrarlıyarak takbih 
ederdi ve ondan sonra Türk zabıtasında gördü
ğü bir kusur varsa o kusura işaret ederdi. Fa
kat ne yazık ki, arkadaşımız sadece üniversite 
özerkliğinin istismarını yapmış, vazifeşinas 
Türk zabıtasına ithamlarda bulunmuş ve Hü
kümetimizin politikasını haksız olarak yermiş
tir. 

Şimdi kendisinin de bir öğretim üyesi oldu
ğunu bildiğimiz Sayın arkadaşımız bu konula
rın üzerinde durarak «Bu gençler bir üniversite 
reformunun bayraktarlığını yapıyorlar, öğre
tim ve eğitim problemlerini dile getiriyorlar» 
ifadesini söylemiş bulunmaktadır. Ama şimdi 
soruyorum muhterem arkadaşlarım «yaşasın 
bağımsız Türkiye, yaşasın sosyalist Türkiye, 
kahrolsun emperyalizm» «ikinci kurtuluş sava
şı» diye bağıranlar Türk Devletine, Türk Hükü
metine, Türkiye'nin Anayasal müesseselerine 
tecavüz eden, hakaret eden, mala, cana kaste
den bu insanların öğretim problemi ile, üniver
site reformu ile ne derecelerde ilişkisi vardır, 
ne derecelerde irtibatı vardır? (Bravo sesleri) 

NAHÎT ALTAN (Çanakkale) — «Halk 
Cumhuriyeti» istiyoruz diyorlar. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sol yumruklarını kaldırıyorlar. 
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İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Gerçekleri gizlemekte ve 
memleketin temel meselesi üzerinde lüzumsuz ve 
olumsuz siyasi istismarları yapmakta fayda yok
tur. Her zaman söyledik, bir kere daha tekrar 
ediyoruz. Anarşizmle, kanunsuzlukla, kaba kuv
vetlerle, tecavüzle mücadelede hepimizin bir
leşmesi lâzımdır. 

Eğer muhafazasına yemin ettiğimiz, şu kür
süden yemin ettiğimiz Türk Anayasa rejimini, 
demokratik hürriyet rejimini yaşatmak istiyor
sak... 

SAFFET URAL (Bursa) — Başta millî ba
ğımsızlığı. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şimdi muhterem arkadaş
larım, elbetteki bu aşırı solun lider ve militan
ları, Türkiye Cumhuriyetinin kanunları ve 
Türk adaletinin pençesinden kurtulamayacak
lardır ve onun âdil ellerine teslim edilmiş bu
lunmaktadırlar. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aşırı 
sağı da söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Söyliyeceğim beyefendi, 
söyliyeceğim şimdi, (gürültüler, A. P. sıraların
dan: Vatanperverlik var, sol var aşırı sağ yok 
sesleri.) 

Aşırı sağı da söyliyeceğim şimdi. 
Arkadaşlar bir kere daha bu kürsüden ifa

de ediyoruz, çok ifade ettik, biz her aşırı ucun 
karşısındayız. Her anarşist hareketin karşısın
dayız, bununla mücadelemize devam ediyoruz. 
Ama «biz de dâhiliz» deyip de sözde, fiilen mü
cadele etmiyenleri biz bu mücadeleye davet edi
yoruz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aşırı 
sağa karşı harekete geçmeye davet ediyoruz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Biz aşırı sağın da, aşın 
solun da karşısındayız. Mücadeleye devam edi
yoruz. Çünkü Türkiye'de kanun hâkimiyetini 
benimsemiş bir iktidarız ve bunun yıllarca mü
cadelesini yaparak iktidara gelmiş bir siyasi te
şekkülüz. Politikamız açık ve seçiktir. 

Kim suç işlemiş de kanunların takibinden 
mâsun kalmış? Bugün açınız aşırı solun neşri-
yat organlarına ve onun idarecilerine ve diğer 
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ucun neşir organları ile başında bulunanlar. 
Bunların hepsi bize hücum etmektedir. Bu bir 
realitedir. Neden hücum etmektedir? Çünkü 
A. P. iktidarı Türkiye'de kanunları hâkim kıl
makta ve demokratik hürriyet rejimini yaşat
ma azminin tatbikatını ve icraatını yapmak
tadır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Ve 
buna devam edeceğiz. Yılmadan bu yola devam 
edeceğiz, bu vatansever ve milliyetçi mücadele
ye iştirak etmiyenleri de teşhir edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar önemli 
hâdisenin temeline girmeden «üniversite özerk
liğine müdahale yapılmıştır» tarzında bir be
kanda bulunuyor arkadaşımız. Bu mesele halle
dilmiştir. Münakaşa kabiliyeti kalmamıştır. 

Bundan tam bir sene evvel İçişleri Bakanlı
ğı ve Adalet Bakanlığı ve birtakım değerli hu
kukçular Anayasamızın bu 120 nci maddesini 
tahlil etmiştir, eleştirmiştir, özerklik nedir? Bu
nun neticesinde özerkliğin ilmî ve idari bir 
özerklik olduğunu ve üniversitenin iç hizmetle
ri ile mahdut ve maksur bulunduğu görüşüne 
varılmış ve bütün rektörlüklere yazılmıştır. 
Üniversite rektörlerimiz tarafından da bu görüş 
kabul edilmiştir. Nedir bu? Zabıta iki şekilde 
üniversiteye girebilir. 

Bir üniversitenin babında bulunanlar tab-
beder. Yani bir mâni zabıta tedbiri olarak ta
lebede? veya â-ni bir sey ol-attiştıır, talabader, O 
zaman Tür!: zabıtası üniversiteye, fc.kv'.'taye p -
rer. Ama bir fakültede SITÇ is=Iensec-k;. l'k fakül
tenin yanında ceaitli suçlar iüeîioock, faule-: e 
fakültelere kaçacak, Türk aa^ıtas: iaarn-. takü 
betîniyeaeb:. tutniîyacak, Bu mülkün ü~küft\ 
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;2. — Van Üyesi Fcrid McltvMn; bir süreden 
beri yükselmekte bulunan Van Gölünün yarat
tığı ve yaratabileceği tehlikelere ve âcil tedbir
ler alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Melen, zatıâliniz de ya
zılı olarak gündem dışı bir söz istemişsiniz, 
okutacağım efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir süreden beri seviyesi yükselmekte olan 

Van G-ölünün yarattığı tehlikelere ilgililerin 
dikkatini çekmek üzere, bugün Genel Kurul
da gündem dışı bir konuşma yapmak istiyo
rum. Müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 

Van 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; bir müdetien beri T Lir 
kiye'mizin en büyük gölü olan ve kısmen se-
seçim çevrem içinde bulunan Van Gölü sevi
yesi yükselmektedir. Bir sene içerisinde 1,5 
metreye yakın bir yükseliş kaydetmiştir. Son 
50 yıl içerisinde böyle bir yükseliş olduğu
na şahidolunmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, yükselişin sebebi ola
rak büyük bir şey bilinmiyor. Umumiyetle ya
ğışlara bağlanıyor vayaîmtia yeraltı s a sevi
yesinin. yükselmesine bağlanıyor. Bunun yanı 
haşmda son deprem dolayısiyle Van'a gelmiş 
olan bâzı jeolağlar da «göl zemininin tektonik 
sebeplerle yükselmiş» olmasına atfetmişlerdir. 
Bilhassa bu son izah halkı büsbütün heyecana 
getirmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sadece bu göl sevi
yesinin yüksolmiş olması halkı korku vs he
yecana getirmekten ibarette kalmam.;ş. Maale
sef bir müddetten beri etrafına büyük sararlar 
vermeye başlamıştır. Ezcümle göl sahilin-do bu
lunan çayırları, meraları ve ekili sahaları iş
gal ettiği gibi, hâsı köylerimiz için sis ciddî ı 
tehlike başgöslermiştir, 

Ezcümle, Van'ın Erciş ilçesine bağh Ç-olebi-
bağ ve örene köyleri ile vine Muradiye Ebesi
ne bağlı Karahan köyleri, Yavaş İlcesmo bağlı 
Göründü köyü bugün suların istilâsına mâruz
dur. Göl suları bu köylerin iskân sahasına ka
dar girmiştir. Evvelâ süratle bu köyleri boşalt
mak lâzımdır. 

Bilhassa ören'e ve Erciş ilçesine bağlı Oela-
bibağ ve ören'e köyleri gecen yılda ayrıca sey- s 
lana mâruz kalmışlardı ve kısmen harabol-
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muşlardı. O günden bu yana, bu köylerin nakli 
geı ektiği hakle imar ve İskası Bakanlığımı
zın teşkilâtının kifayetsizliği bu köylerin bu
güne kadar nakledilmesine imkân vermemiştir. 
İlkbahar yağmurları ile bu köylerin tamamen 
su altında kalması ihtimali kuvvetlidir ve ya
kın bir tehlikeye mâruzdurlar. Bu sebeple il
gililerin derhal bu köyleri yakın yerlere nak
letmeleri gerekmektdir. 

Ayrıca muhterem arkadaşlar ciddî bir tet
kike de ihtiyaç görülüyor. Göl seviyesi ha
kikaten neden yükseliyor? iddia olunduğu gibi 
zeminin yükselmesinden ileri geliyorsa ve bu 
devam edebilecekss, bu takdirde o civarı da
ha büüyük tehlikeler beklemektedir. Bu
nun ilmî bir heyet tarafından süratle tet
kik ettirilmesi ve sebebinin tesbit edilmesi lâ
zımdır. 

Ayrıca göl sahilinde 30 - 40 milyon liraya 
yaptırılmış olan elektrik santralimiz de şim
dide gücünün büyük bir kısmını göl sularının 
yükselmesi sebebiyle kaybetmiştir. Ve yakın 
bir zamanda tamamen durabilir ve muhit tek
rar bir karanlığa girebilir. 

Yine bunun yanı başında İran için yapıl
makta olan demiryolu biliyorsunuz gölden fe
ribot ile geçecektir. Feribot iskelelerinin sevi-
viyesi gölün eski seviyesine göre hesabedil-
mistir. Bugün feribot iskelelerini kullanıl
maz hale getirebilir, bu yükseliş devam ederse. 
Bunun için de ciddî tedbirler almaya ihtiyaç 
vardır. Bu hususları Hükümetin ve Yüksek 
Meclisin dikkatine arz etmek ve tedbir alın
masını sağlamak üzere söz aldım. Teşekkür 
ederim. 

3. — Kütahya üyesi Grinin Akra'nın, Millet 
?Irelisi &axkcınrn:n Dışişleri Bakanına vermiş 
olduğu ihtar cezası hakkında gündem dışı ko
nu pna isteği. 

BAŞKAN — Sayın Akça, zatıâliniz de ya
zılı olarak gündem dışı söz istediniz. Evvelâ 

okutuyorum. 

öusr.hu:.'iyet Senatosu Başkanlığına 

Büyük Millet Meclisi Başkanının Hariciye 
vekiline vermiş olduğu ihtar cezası dolayısiyle 
Gündem dışı bir görüşme yapmak istiyorum. 
Lvz eöprim. 

Kütahya Üyesi 
Orhan Akça 
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(«Olmag, böyle şey» sesleri) 
RIZA ISITAN (Samsun) — Millet Meclisi

ne gider görüşürler. 
BAŞKAN — Sayın Akça, şimdi zatiâliniz bu 

yazılı istekle gündem dışı söz istediniz ve mev
zuda Sayın Millet Meclisi Başkanının, Sayın 
Dışişleri Bakanına vermiş olduğu bir ihtar ile 
ilgili bir görüşme. Şimdi Yüce Senatoda, tak
dir edersiniz ki, Sayın Millet Meclisi Başkanı 
burada değiller. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Muamele
ye mâruz kalan bir senatördür. Bu sebeple Se
nato ile ilgilidir. 

BAŞKAN — Evet, evet, şimdi.. (Gürültüler). 
Müsaade buyurun, çok rica ederim. Bunun tak
dirini ben yapcağım. Takdirini ben yapamaz
sam sizlerin oylarınıza arz edeceğim. Müsaade 
edin. 

Yani bunun üzerinde mutlaka konuşmayı is
tiyor musunuz Sayın Akça? 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Israr edi
yorum. Çünkü bir senatörü alâkadar ediyor. 

BAŞKAN Bir Senatörü alâkadar eder bu
yuruyorsunuz. Burada konuşulmasında bir fay
da tasavvur ediyor musunuz? 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayılamı-
yacak derecede fayda var. 

BAŞKAN — Sayın Akça, biraz daha titiz 
hareket etmeye mecburuz. Şu yönden; Hariciye 
Vekiline mi, yoksa bir senatör arkadaşımıza 
karşımı yapılmış.. 

A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Bir senatö
re reva görülen muamele dolayısiyle görüşmek 
istiyorum. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — iş şahsa 
göre değişmez. 

BAŞKAN — Sayın Akça, ben bunun üze
rinde tereddüt taşımaktayım. Zatiâlinize söz 
verrjjekto tereddüt taşımaktayım. Millet Mec
lisi Başkanının yapmış olduğu fiilî hareket do
layısiyle burada Yüce Senatoda bu mevzuu di
le getirebilmek biraz sıkıntılıdır. (Gülüşmeler). 
Müsaade buyurun, benim bu ifademi dikkte 
alın. Ben bundan dolayı bir tereddüt taşımak
tayım. Bunu Yüce Senatonun sayın üyelerinin 
oylarına arz ederek meseleyi böylece ortaya 
vaz'edeceğim. 
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Sayın arkadaşlarım, Sayın Akça, 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Efendim 
takrir lehinde konuşacağım. (C. H. P. sıraların
dan konuşulmaz sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Bu gündem 
dışı bir konuşmadır, müzakere konusu değildir 
saym arkadaşım. 

Elendim ben bu mevzu üzerinde Sayın Ak
ça.. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Meclisin 
hakemliğinden evvel leh ve aleyhte konuşma 
hakkına.. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, bu gündem dışı 
bir konuşmadır. Gündem dışı konuşma için bir 
müzakere mevzubahsolamaz. Ben Sayın Akça'-
ya diyorum ki tereddüt taşımaktayım. Bu se
beple Yüce Senatonun sayın üyelerinin oyları 
ile meseleyi hallederek, kendilerine söz vere
ceğim veya vermiyeceğim. 

Şimdi Saym Akça'nın gündem dışı konuş
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Gün
dem dışı oya konmaz. 

BAŞKAN — Ama efendim ısrar ediyorlar. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ma
dem ki reye vaz'ediyorsunuz, lehinde ve aleyhin
de konuşulması lâzımdır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
Efjcndim gündem dışı bir görüşme olduğu için, 
bu kürsüden her şey konuşulabilir. Şöyle görü
yorum, anlıyorum ki, Heyeti Umumiye içeri-. 
sinde Sayın Akça'nın konuşmasını uygun gör
mek gibi bir temayül var. (Yok sesleri).. Yok 
mu? (Yok sesleri) 

Bir kısım arkadaşlar burada yoktur diyor, 
orada bir kısım arkadaşlar vardır diyorlar. 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, ben zatiâlinize bu 
mesele için söz veremem efendim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkan, aksini oya koymadınız, tarafgir hare
ket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim, bu
nun tarafgirliği neresinde. Yok, efendim zati
âliniz oradan hiç lüzumsuz olarak Başkanlığa 
karşı bir hitabede bulundunuz. 
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NURETTİN AKYURT (Malatya) — Sayın 
Başkan, aksini oya koymadan Meclisin tema
yülünü nasıl anlarsınız. (Gürültüler) 

MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Sayın Baş
kan, gündem dışı takrir, tüzüğe ya aykırıdır, 
ya da değildir. Onun için leh ve aleyhte konu
şulması lâzımdır. (Gürültüler) 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, gündem dışı konuşmalar Başkanın takdi
rine bırakılmıştır'. Başkan isterse konuşmasız, 
görüşmesiz oya sunar. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Tamam, efendim, müsaade edin 
her taraftan ses çıkarsa Başkanlık hizmet yap
makta sıkıntı çeker. Başkanın hizmetini kolay
laştırmanız lâzımgelir. 

Ben Sayın Akça'nm konuşmada ısrar etti
ğini görüyorum. Buna hangi yolla imkân bu
lacağız? Oylama yolu ile. O halde Sayın Ak
ça'nm konuşmasını oylarınıza arz ediyorum: 
Konuşmasını kabul edenler... Etmiyenler... 17 
ye karşı 21 oyla reddedilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, iyi sayılamadı kanaatindeyim. Ayağa kaî-
kılmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ayağa mı kalksınlar? Efendim 
şimdi her iki kâtip üye saydılar \̂ e 17 ye kar-

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları-» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı (1) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, gündeme ge
çiyorum efendim. Gündemde iki birleşim evve
linden beri devam edegelen müzakereler şu idi; 
«84 ncü maddenin 3 ncü fıkrası icabı olarak 
Sayın Başkanvekülerinin Heyeti Umumiyede 
tartışmaya karışıp, karışamıyacakları hakkında 
Anayasa maddesinin anlayışı» üzerinde geniş 
ölçüde müzakereler cereyan etti. 

(1) 17 . 3 . 1970 tarihli 51 ve 19 . 3 . 1970 
tarihli 52 nci Birleşimlerdeki görüşmenin de
hamı. 

sı 21 oyla reddedildiğini ben de tesbit etmiş 
bulunuyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan öyle değil, usul hakkında bir itiraz olursa 
ayağa kaldırılma vazifesi size düşüyor. 

BAŞKAN — Ama, hakikaten sayın arka
daşlar bir tereddüde düşerlerse, yani anlaşıla-
mamazlık gibi bir durum olursa, o takdirde Baş
kan, oylamayı ayağa kaldırmak suretiyle ya
par. Burada böyle bir şey yok, artık anlaşıl
mış durumdadır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, geqen celselerde bu oldu, biz itiraz ettik, 
Başkan ayağa kaldırdı. Bu teamül haline geldi. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Özden, orta yer
de açık bir fark var. Ve her iki kâtip üye arka
daşımız kabul edenlerle, kabul etmiyenleri ga
yet vazıh saydılar ve benim önüme de koydu
lar. Ben de bu iki savaş arasında kabulle ret 
oyunu tesbit etmiş bulunuyorum. Gündeme ge
çiyorum. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Tereddüt 
olduğunda ısrar ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yok değil efendim, tereddüt 
yok. Başkanlık bir ipreddüde uğrarsa mutlaka 
bunu yerine getirir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Bu hu
susta söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu müzakereler geçen birle
şimde sonuçlandı. Geçen Birleşimde.. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade ederseniz ben 
içtüzüğü ve geçmiş müzakerelerin neticesini 
Yüce Senatoya arz etmiş olayım. 

Yapılan müzakereler sonunda, müzakerenin 
kifayeti hakkında bir önerge verildi. Bu öner
ge yüksek oylarınızla kabul edildi. Ve yine Baş
kanlığa verilmiş olan bir karar önergesi oylan
dı. Bu oylanma içerisinde bir hâdise tekevvün 
etti. Oylamaya iştirak eden arkadaşlarımızdan 
35 üye kabul, 24 üye ret oyunu kullandı ve 
5 üye kadar da müstenkif oy kullandı. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Mesele üzerinde Başka l ık bu. kasabı bir 
hamlede karara götür lirken, değerli bir arka-
d aşımız, Başkanlığın kararda bir İhataya düş
memesi için, içtüzük gereğince bir söz istedi 
ve Başkanlıkta esasen o karara, çoktan hazır
lanmış bı. O uyarma ile» o gün yani» 'bir evvelki 
52 nci Birleşimle bu karar verilirken Yüce 3o-
nato'da çoğunluğun elmalığı tebeyyün etti. 
Bu nasıl tebeyyün eder? Şimdi iş'ari oyla; yük
sek malûmunuz ki, aılelıtlakel kaldırmak sure
tiyle kabul edildi veya kabul edilmedi, dene
bilir. Ama bir sayın senatör arkadaşımın bunla
rın 'sayılmasın*, da arzu atnkleri için başkanlık 
bu sayılmaya ittiba e di ve saydı, Cayılma no'd-
cesi olarak, 35 kabul oya, 24 de ret oyu ile kar-
gı karsıya gelindi. Ancak bu sayılma neticesi 
olarak da Yües Senato da' çoğunluğun kalma
dığı öğrenilmiş oldu. Başkanlık, çoğunluğun ol
madığım, muta akıp birlerimde oylamanın yap:-
laeağrm Yüce Sanat o'ya tefhim ederek birlesi-
2 3 son verdi. 

Şimdi sayın senatörler, bugünkü.. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında 

£ayın Balkan. 
BAŞKAN — Efendim müsaade edin de Sa

yın Atalay siz İç büzüğü yakmen bilen insan
sınız, niçin bana yardım etmiyor:unuz da ora-
acn benim sözümü kesiyorsunuz 

BAŞKAM — "Müsaade -edin. Buyurun Fik
ret Gündoğam 

FİKRET GÜNDOöAlT (istanbul) — Bayın 
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j FİKEST GÜMDCĞAH (istanbul) — Bu de-
| "vam edegeleıı makatınıza baslarken a'ayet açık

ça, söyle bir beyanda bulundunuz: Anayasanın 
8d ncü maddesinin nasıl anlaşılacağı ve tatbik 
edileceği hakkında dediniz ve devam ettiniz. 
Hay kay kal böyle olunca Anayasanın 84 ncü 

| maddesinin nasıl ani anılacağına dair bu Meelis-
\ to oylama yapılamaz. lAüsaadc buyurursanız... 
| \J.:-J A . , ' ; . . A & i f . : ı r i » i C . : ı <v JTİ Ö _y i 1 /> b ~ ,•: I-..-± 1} 

BAŞKAM — Beyefendiler e ok rica ederim, 
müoaade edin konuşsun sayın arkadaşım ben 

s lâAımo;ekm cevabı vereceğim efendim. 
FİKAAT GüîTBO&AN (Devamla) — Ana-

| yasanın Si ncü maddesinin anlayış tarzları ya 
I da tatbikatı her zaman, her hâdisede kesin ola-
' rak tefsir ma iye t in dedir. Oysa mevzuatımızda 
| özellikle Anayasamızda teşriî organların ka-
| mini an kele hele Anayasayı tefsir etmeye saiâ-
j hiyeti yoktur. Bu itibarladır ki, bizzat kendi 
\ soslcrkizle de Anr yasanın 84 ncü maddesinin 
| oya konacağı şeklindeki ifadeniz karşısında bu 
1 oylama yayılamaz. Lîüsaade ederseniz daha 
| izah edeyim. 
I BAŞIZ AH — Şimdi, müsaade buyurun Sa-
| ym CAmdeğam Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
| Senato da iki şdan devamlı ve müstekar olarak 
| meşelerin bu kısmı Sayın Gündoğau'm ileri sür-
| düğü bu mütalâalar senatör arkadaslarımızca 
[ en esaslı bir şekilde, müdellel bir surette tama-
| men izah ediimiAir. Anayasayı tefsir değil, 

i:ıak değil Anayasanın anlayışı ürerinde sayın 
i ama km aukadadar mütalaalarını ileri sürmüş-
: A;AA ve bunun yerinde de... 
; CdAAIT AKÖA (Kütahya) — Sayın Baş

ka:: takvim oya koyuyorsunuz. 
: AbdKbdd — 3u müzakereler bitmiş, bunun 

üzarinde yeni baştan müzakere aeılmıyacağım 
da t eskit ettim. 

Şimdi, o... 

SI Adi ATALAY (Fars) — Saym Başkan 
mamı celse usul hakkında Saym Şeref Kaya-

; 1arA söz verdiniz. Aleyhte söz yoktur diye ver-
•• me diniz. Saym Şeref Kayalar'a usul hakkında 

söz verdiğinize göre söz vermeye mecbursunuz 
aksi takdirde Adalet Partisinin Başkanı olarak 
kalmaya mahkûm kalacaksınız. Usul hakkında 
dA vermemezbk yayamazsınız,. Şeref Kayalar'a 
söz verdiniz mi vermediniz mi? 

BAdddAîI — Sayın Atalay zatıalileri eok 
jakînen takdir buyurursunuz ki, bu mesele oy-
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lamaya geçilmiş ve oylamanın bugün ikmali ya
pılacaktır. Oylama içerisinde söz verme yetkisi 
bende yoktur, içtüzük bunu men etmiştir. En 
sebeple ben önergeyi hafızalarınızda canlandır
mak iem tekrar okutarak oylarınıza arz ede
ceğim. 

OHHAN AKÇA (Kütahya) — Takriri efen
dim takriri. 

BAŞKAN — Takriri, tekrar okutuyorum. 
313.31 ATALAY (Kars) — Şeref Kaya

lar'a nasıl verdini?:. 
SAFFET URAI, (Bursa) — Şeref Kayalar 

Bey Adalet Farlisi Grup Başkanıdır. Hele ver
mesin, hele vermesin. Haziranda seçim var hele 
vermesin. 

BAŞKAN — O benim verdiğim izahat ya
pılan islerin doğru olup olmadığını belirtmek 
bakımmdandı. 

FİKRET C4ÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, oylanacak işlem... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Vermeye mec
bursunuz söz. 

BAŞKAN — Efendim, ama bu karşılıklı. 
SIRRI ATALAY (Kars) — önergeyi oylı-

yanıazsınız. 
FİKRET GÜNDOĞAI7 (İstanbul) — Baş

kanlık Divanına bir sualim var. 
BAŞKAN — Oradan kürsüye yapılan mü

dahalelere buradan sise cevap vermeye mec
bur değilim. Hayır efendim burada Yüce Sena
to var, o oylariyle meseleyi şimdi tesbit eder. 

SIRRI ATALAY (Sars) — İşbu hüküm 
karakuşidir. 

Yüksek Başkanlığa 
«Saym Başkanvekilleri Anayasanın 84 neü 

maddesinin 3 ncü fıkrasının anlamında ihtilâfa 
düştüklerinden Anayasa ve İçtüzüğün tatbika
tında istikrar temin etmek kastı ile Cumhuri
yet Senatosu Başkanlık Divanının bu mevzuda 
Anayasa ve Adalet Komisyonunda mütalâasını 
aldıktan sonra vardığı netice, 21 . 11 . İ988 ta
rih ve 7 nci Birleşimde Sayın Başkan ve Baş-
kanvekillerinin Yüce Cumhuriyet Senatosunda 
tartışmalara iştirak edemiyeeekleri istikametin
de cari tatbikatın Anayasa ve içtüzüğün uy
gun olduğunun oylanmasını arz vs teklif ede
riz. 

Samsun Giresun 
Enver Işıklar Sabahattin Orhcn 
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BAŞKAN — Bu verilen önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Efendim bir 
de kabul etrniyenleri sayalım da galiba orta 
yerde bir anlaşnamaziık var. Bu suretle ayağa 
kaldırmak suretiyle oylamayı yapacağım. Ka
bul etmiyenler. 

Efendim şimdi kabul edenler ürerinde fark
lı sayım sonucu var. Bir sayın kâtip üye arka
daşımız 52 buyuruyorlar, diğer sayın kâtip ar
kadaşımız ela kendileriyle beraber 73 diyorlar. 
(Gürültüler) Set oyunda da yine bir fark var, 
23, 28, 28 diyorlar, 26 diyorlar. Binaenaleyh 
ayağa kalkmak suretiyle sayımı tekrarlıyaea-
ğız. Lütfen kabul edenler ayağa kalksınlar efen
dim. Efendim her iki kâtip üye kabul edenle
rin adednü 75 diye saydı. Kabul etmiyenler 
lütfen ayağa kalksınlar efendim... Lütfen aya
ğa kalksınlar kabul etmiyenler... 

SIRRI ATALAY (Sars) — Böyle bir karar 
için ayağa kalkmaya değmez. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim Sayın 
Sırrı Atalay. (Gürültüler ve A. P. sıralarından 
«ihir'r veriniz» sesleri) Burası ayağa kalkar
ken, orası ayağa kalkmasın, olmaz. (Gürültüler) 
bu Başkanlığa karşı düpedüz itaatsizlik olur, 
(Gürültüler.) 

FİIiEET GüNDOĞAN (İstanbul) — Evet 
Saym Başkan, tarafsız Balkan... (Çürüttüler.) 
(Ortada ve sol taraftaki bir kısım üye ayağa 
kalkmadan el kaldırdılar.) 

BAflKAN — Ayağa kalmak suretiyle işti
rak edsnleri lütfen sayın (Gürültüler ve A. ? . 
sıralarından ayıp, ayıp sesleri) Ayağa kalkmak 
suretiyle oylarını kullanan arkadaşlar da İS, 
ret oyu 13 drr. O halde 10 ya karşı 75 oyla ka
bul edilmiştir. (Gürültüler, alkışlar.) 

SIBBI ATALAY (Kars) — Biz böyle çok 
kararlar gördük. 

BAŞKAN — Saym Atalay sizi vazifeye da
vet edeceğim, bu haftaki... 

SABAHATTİN ORHOÎT (Giresun) — Sa-
yrz Başkan müstenkifleri saydınız mı? 

BAŞKAN — Müstenkif yok. (A. P. sırala
rımdan var, var sesleri) (Ayağa kalkarak oy 
kıılianmıyanlar var sekleri) Kimler? (Ayağa 
kalkmıyanlar sesleri) Ha ayağa kalkmıyanlar... 

461 — 
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SAFFET URAL (Bursa) — Sabahattin 
Bey mi idare ediyor, Başkan mı idare ediyor? 
(Gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim ikaz edilebilir. Siz de 
oradan bazan söylüyorsunuz. Ayağa kalmıyan 
arkadaşları müstenkif olarak kabul edelim di
yorlar. Ne dersiniz? (O. H. P. sıralarından ne 
münasebet, olmaz öyle şey sesleri görültüler.) 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Pro
testo mahiyetinde kalkmadık. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Müba
rek olsun. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Olmaz, yok. Şimdi mesele bit
miştir. Muhterem arkadaşlarım şimdi elimizde 
bulunan... 

VEHBİ ERSÜ (Tabu Üye) — Sayın Baş
kan, bir mâruzâtta bulunmak istiyorum. Ayağa 
kalkmıyanları müstenkif olarak buyurduruz. 

BAŞKAN — Yok, teklif öyle. Yok, yok, ha
yır, hayır. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Ben ayağa 
kalkmadım. Kalkmamamın sebebi bu hususun 
oylanamıyacağı içindir. Bunun için oy kullan-
madımf Müstenkif değilim. (Bravo sesleri.) 

BAŞKAN — Yok efendim. Şimdi Sayın Ata-
lay zannediyorum ki bu hafta hizmet zatıâlile-
rinindir. Ben hizmete başladım, eğer hazırla
nırsanız bundan sonra zatıâliniz hizmeti alırsı
nız. 

2. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları-», «Ticaret Borsaları» 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İsler 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 2/59; Cum-
curiyet Senatosu : 2/282) (S. Sayısı : 1374) (1) 

BAŞKAN — Efendim geçen birleşimde ka
nunlar hakkında görüşme yapılmak üzere öner
geler verilmişti. Tümü ile bu önergeleri okuta
rak kanunların müzakeresine geçeceğiz efen
dim. İki önerge var. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün (B) bendinde bulunan 1374 Sıra sayılı 

(1) 1374 S. Sayısı basmayazı tutanağın so-
nundadvr. 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları Ticaret Borsaları ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odala
rı ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren kanun teklifinin, öne
mine binaen öncelik ve ivedilikle ve gündemde
ki diğer işlere takdimen görüşülmesini teklif 
ediyorum. 

Malî ve iktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
Mehmet Güler 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Bor
saları ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları, Sanayi Odaları, ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 
kanun teklifinin uzun vadeli kalkınma plânı 
muvacehesinde memleketimizin iktisadi ihtiyaç
larına uygunluğu hususunun tesbit edilebilmesi 
maksadiyle içtüzüğün 19 ncu maddesi uyarın
ca Komisyonumuza havale buyurulmasmı arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 
Ankara 

BAŞKAN — Efendim bu kanun teklifi üze
rinde... 

MEHMET HAZER (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Evet Sayın Hazer. Bu kanun 

teklifi üzerinde iki değişik önerge var. Birisi, 
bu kanun teklifini müzakere edip yüksek hu
zurunuza getiren komisyonun önergesi, birisi 
de; Bütçe Komisyonu Başkanının önergesi. Bi
risi bu müzakerenin yapılmasını, öteki de; tet
kik için kendi komiyonuna verilmesini arzula
maktadır. 

CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
ikinci önergenin aleyhinde. 

BAŞKAN — Evet. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, ben aleyhinde söz istedim, bu mesele hak
kında değil. Okuduğunuz önergenin, yani gün
demin tanzimi için okunan önergenin, günde
mi bir maddesini, diğer bir maddesine takdi-
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mini yapacak bir muameleye dairdir, bu oku
duğunuz vesika. Bunun aleyhinde konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz Sayın özden. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan 

ben de aleyhinde söz istemiştim, bana söz ver
miştiniz. 

BAŞKAN — Efendim zatıâlinize de söz ver
dim. Zatıâliniz de konuşacaksınız. Buyurun Sa
yın özden.. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Sena
tosunun Başkanlık Divanı 53 ncü Birleşim için, 
bugüne aidolmak üzere bir gündem tanzim et
miş, bu gündemde birinci madde komisyonlar
da açık bulunan üyeliklerin seçimi; Anayasa 
Mahkemesine bir yedek üye seçimi, Anayasanın 
84 ncü maddesi meselesi var, o burada halledil
di, ondan sonra sorular geliyor, daha sonra tü
zük gereğince bir defa görüşülecek maddeler, 
birinci görüşülmesi yapılacak işler. Şimdi Sa
yın Başkan, bir önerge okuttu ve bir kanunun 
takdimen müzakeresini istiyen mealde olan bu 
önergenin kabulünü istedi. 

Sayın arkadaşlarım, uzun aylardan beri 
gündem bu şekilde tanzim edilir. Huzurunuza 
gelir; tatbik edilmez. Bir İM kanunun takdi
men görüşülmesi, müzakeresi teklif edilir, saat 
7 yi bulur, gündemdeki maddeler görüşülmez.. 
Ben demiyorum, iddia etmiyorum, işe gelen 
maddeler görüşülür işe gelmiyen maddeler gö
rüşülmez diye. Hâşa, böyle bir iddiam yok. 
Ama soruların mühim olduğuna kanaat getir
miyor musunuz? Hükümeti murakabe bakımın
dan, Senatonun, Millet Meclisinin hakları var, 
bu hakları istimal ettirmiyorsunuz. Başkanlık 
Divanını ben bu işlerde mesul addediyorum. 
Niçin, niçin verdiğimiz önergeler, sorular mü
zakere edilmiyor. Ben 17, 19 soru verdim, tüzük 
gereğince; ancak ikisi kondu, birisi sözlüydü 
yazılıya tahvil ettim, diğerlerini 5, 6 aydan be
ri bu gündemle gelip gidiyor, gelip gidiyor. 
Rica ederim, ya bir gün tâyin edelim Çarşam
ba diyelim o günde soruları Millet Meclisinde 
olduğu gibi yapalım veya lütfen bu soru mües
sesesi mülgadır deyiniz, biz de bilelim. (Tzaman 
ne soru sorarız ne de verdiğimiz soruların peşi
ni kovalarız, vazgeçeriz bu işten, Hükümet is
tediği gibi yapar biz de burada maaş almakta 

devam ederiz. Bunu rica ediyorum ehemmiyet 
verelim önem verelim, kanunların müzakeresi 
bu kanun, şu kanun evet her kanun bizim için 
lâzımdır, bunu kovalıyanlar vardır, bu işle ilgi
li olanlar vardır meclislere kadar gelirler rica-
kâr olurlar, mektuplar yazarlar, beyannameler 
neşrederler elbette bunları yerine getireceğiz 
ama soru müessesesini ilga suretiyle değil. Ben 
muhterem arkadaşlarımdan rica ediyorum gelin 
bugün hiç olmazsa sorulara devam edelim, hiç 
olmazsa formalite itibariyle söyleyiniz birinci 
maddeden filân arkadaşımız, filân meseleyi 
sordu baktık oraya bakan yok kendisi var ge
lecek celseye kaldı, hiç olmazsa bunu yapalım 
canım, bunu da yapmıyorsunuz. Sayın Başkan, 
Büyük Başkan size rica ediyorum. (Cumhuri
yet Senatosu Başkanı İbrahim ŞevM Atasagun 
yerini Başkanvekillerinden Sırrı Atalay'a bı
raktı) (A. P. sıralarından Başkan değişti ses
leri) size hitabediyorum saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin Sayın Hazer 
buyurun. 

FEFRİD MELEN (Van) — Sayın Başkan 
önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen kaydediyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, gündemin tanzimi 
hakkında Sayın özden arkadaşımın temas etti
ği noktalara tümü ile iştirak ediyorum, buna 
ilâveten yüksek heyetinize hatırlatacağım bir 
cihet var. Hatırlıyacağınız gibi bundan iki otu
rum evvelki bir konuşmamla bundan böyle Çar
şamba günü Meclis araştırmaları için yapılmak
ta olan toplantılara lüzum kalmaması bakımın
dan bendenizin bir önergesi ilk madde olarak 
bugün görüşülmek üzere oylanmış karara bağ
lanmıştı. Böyle olduğu halde şimdi hem başka 
müesseseler gündemde buna tekaddüm edil
miş, hem de yeni verilen takrirlerle gündemin 
içinde olmıyan meseleler de buraya aktarılmak 
istenmiştir. Bu iki gün evvel alınmış olan bir 
kararı, hususi maksatlarla demiyeyim, bu su
retle ihlâli olacaktır. Ayrıca bir gün yüksek 
heyetinizin büyük masraflarla toplantı ihtiyar 
etmesini önlemek için alınmış olan bu tedbir de 
tesirsiz ve semeresiz. kalacaktır. Onun için ri
yaset makamından rica ediyorum evvelce alı
nan kararlar gereğince Meclis araştırmasına 
dair olan ve çok kısa süreceğini tahmin etti-
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ğinı benim Kars ve çevresindeki kuraklık hak- ' ya ilgililer veya Hükümet gündemle ilişkin 
kmda alman tedbirlere dair olan önergemin ilk clerak ve Sayın Han:r de denetimle ilgili bir 
madde olarak müzakere edilmesini rica ediyo-
rum. Teşekkür ederim. 

konunun gündemde cneeîiklo görüşülmesini is
terler1 iee bu önergeye göre Başkanlık bareket 

BAŞKAN — Sayın Melen önerge üzerinde I eder. Arsak Bagkanhk Genel Kurul tarafından 
lehte ve aleyhte iki üye söz almış bulunuyor : Çarşamba günleri denenimle ilgili konuların bu-
siae sadece savunmak üzere söz vereceğim, bu- j günkü gündemde diğer meselelerden ence g'6-
yurun. i rügüioeeğine dair her hangi e ir karar ittihaz 

EKREM ÖZDEN (Van) — Demin «Bü- j etmediğ; eihetle; günden: eırannı tamik edeee-
yük Başkan» diye hitabettim, ben kürsüye bak- l gam 
madan ifade ettim, Büyük Başkan oturuyor sa- j MEE2IST EAJJbB (Kare) —• Karar veril-
nıyordum, özür dilerim. eli. irk madde oArmk, 

YİĞİT KÖKSR (Ankara) — Bu Başkan da Bb^SAIT —• Sayın Karer Başkanlığın e gün-
büyük. kü beyanı Çamamba günleri yıpılmemp Fsr-

' gen.':e gmre. nem enm^ermır. nm enerin goru-
j gülmen ve" nn e s,::: e, Germi Leuren bmrm deıil-
| di.', Îİıym rbıpkau a ı ı ı ı u ı bu y-.-.-Î a 
i Cim mi hbırrüia bir kar ı r emme oka idi, 

BAŞKAM — Latfen karphbb hm-.mmım 
Buyurun. Sayın Melen. 

FSRİD ImîlLKbT (Van) — löribemm mi 
dealag Gaym enden ile Farene hak mmm:n 
mümkün değildir,. esaeuıda bakkdnlar. An. 
takdimin müzakere.:] ieteımı kanun, gibiibi 
gere buraya acele gelmh ve teihikaia; gelmü 
kanundur. Bilhassa Ticaret ne haneyi cder.ee' 
ilgilendiren bu kanun üzerimle bu '"daların i 
tılâası ahnmaunşgy en v ' k ü m bibim tice re; 
ranayi erbabı nendinden bu kennn emmimi j ; r r i h l u e c S k İAe-aneeuıda bîr kenu ile f lebdi iki 
uyandırmıştır, Her eareftan ge^n yddımm. tsl- i ^ ^ y ? „ . d î v - ^ pTry? ^ ^ g l ü ı r r ,^k Ü M r 3 < 

ler bunu giieteriyor, adında anlaulıyor bmniı- Y Î Ğ İ T K g K E . E " r A T î k a : , a ) _ g a y ı n Başkan 
ycnîarda bu ciheti anlarına olaeaklar k ; önerge T,3r cni-Trsm: e*eri abvorum. 
vermişlerdir bu kanunu tetkik iein geri ieiemek- | " * " p ^ ^ A - T LTS ? ; V Î Î ] Y mît Eöker Plân Korniş
tedirler ve isabetli elacakirr geri elmaları bu j r c : , ^ ı : - , - ^ m e s i r i mrü mmorıumm, Pimdi 
sebeple komisyonların çeri almasına imkiin ha- S İKX-.., •.•..,"„,,„: %;.„ . w b J„7-., AT.^.„T..,,„,.„ ,^.,„. 

ş e;e varım. e ani. aune.emne rıeveut bmm: gere 
\ ebem: m:ribblm-.lem ınrehb. bulanın iki def; 

.. 1 c ,,„ , - ( 1 . . iieere bunun tekeiimmı mvuakme, 
karar vermek aararı i irbegiı ve konuk • 
bunu alacaklardır bu çekikle bu memle kT 

bitmiş olacak ve bu beye* 
olacagup Tefekkür ederim 

I (ileli ve îktkadi İAer Komisyonu Başkanı 
\ ulehmet ^idenin önergen, tekrar okundu.) 
j FAFAT Ö^TÜPAöiröS fismrhuî) — öner-
; genin aleyhinde ece. ktiyorum. 

BAŞKAN — Gündemi? ilişkin olanak varil- • BASSA 1*7 — Leh ve aleyhinde mrömreler 
nıiş önergeler ürerinde leb ve aleyhte k ermem a- ; hbti efendini. 
lar yapıldı. Sayın Karenin kendi Mmlk ara :- \ öbîEE UCUZAL (Eskişehir) — Bir takriri-
tırnı?,.sı ile ilgili kenuda i-e geeen birlg'i^nde Sa- • —^ daha var efendim 
yın Eafkan Gamamda abnlrrinin ınunba^ran 
denetimle ilgili konulara imkiin hasırlamak üeere 
ayrı bir birlegim ^ij^.i:. olmasuu ifadesi, üaerine 
Sayın Eazer de Çarşamba aiinn ibr tek bern-
nun kaldığını, bu sebeple bu korunun Pememm ' Eiraz önce verilip, geri ahnan önergenin ma-
gününe intikalini istemişlerdi. Fakat Perşembe j heyeti PIrn Komisyonuna iedeei idi, Plân Ko-
günü imken obuadı. Bugün de muni.eureu me- | mbrgeuu geri aldı. Bu sebeple "ek önerge kal-
ym Eazerın denetimle ilgili konulama ait bir | nuıt? o da öncelik energeeı Bir başka cnerge 
gündem tanzim edilmediği cihetle. Komiamrj ve- l yok. 

— 464 - -

BAŞKAIT — Okunan önergeyi oylannu"a ars 
cliyen'mı. Kabul edenler... Kabul etmeyenler? . 
öncelik kecul edilmiştir. 

http://cder.ee'
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îelikle görüşülmesi kussısm kabul edilmiş- müiskkü DÎZEÇLkGİL (Kayseri) — Tümü 
üzerinde ses istiyorum. 

daldım r-
„ ,., .,.. i, ,. 

"! , 
in i y e r l e k.re.rım c': . .*. ^ \\ k mk 
tir. 

Eaporıiii üzerinde naz alanlar?.. 
EKRSM C^BkîT (fetanbul) — kaym "2, 

kan, evvela gimdem.de ver değktk..j.e î iaı.l ; 
riıı.3 geskmedinie gisi geliyor bany yer dey 
tirme inini reye kaymadınız piki geliyor, bana. ] 

aavnm 

('£21:. s:ıs<) -~ üonıı 
na iade edilmesine 
m enerce oylanırsa... 
ar:: edeyim, 
ks kmme) — Grup 

adına, 

AŞKAH ^oysmm, 
! 
i adsna, 

I ^ b 
özden, önerge şöyle idi, 

S I î S S H ü^DSIT {tmasıTm.k __ îfadssbs; b j , 
ka. da 

BARSAN — kkrysrmm Öasskk ~m kmk-
lik ile ve günde-m^eki di*?? kle^e t a k " — 'İs 

öncelik, denince saden diğer k i erdem ksm lâk kk 
Takviye edkmis diğer kksy dc?.-iK iak'^kiikd.e ay: 
ben önergeyi cylannma am* etmekle- beraber ."d 
okunan kanun teklifinin gikse^mde l amban di- İk' 
ğer islerden emee .mkksüksmm' ovk.'smma am İsi 
ettim ve kekıd. adildi, 

EKREM ÖSDE?T fistsmknk —• :;7?dik'k ka- :m 
bul edildi, o zaman. j ko 

BALKAN — Öncelik kabul edildi. ! 
Hükümet adına takdbesksek?,, kkikk-;, sss- \ v,, 

leri) Hükümet adma takibedeeek kimse İmime- !i 
maçlığına °bke, içtüzük !ıükksalerk.e ş;'6::?...,~[ k i?. ' T_ 
.çıralarından «var, var, Sakkk Bakam karadan : 

sesleri) Efendim., ban eoruyernm, IIüki ' rmt ad--
na takibedeeek sayrı bir yetkili, var m-? Diye: \ 
(A. P. Gınalarından •bkîükkmet k a m m n dmkk) i 
Efendim, açıkça, bir yedd.knin. ber ; İmradayam. i 
demesi lâzımdır, Sizin demerkkle elman e ren- i 
dim. 

Sayın Bakan, geliyor musunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YABİ-IIÎ BkkkkITI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milleivekilid — j 
Evet. \ 

BAŞKAN — Buyururuz, Her şeyin usulüne \ 
uygun olmaeı lâzım, Ben zorla Saym Bakana, i 
buraya buyurun, diyemem. 

3,::-: '.Az -"İr.::.'.a:;1 omryormn: bayın 
3ayin Ik.sbkâm.eyku Sayın Bikeeâigil, 
: 'kkymy İkamı Öksesi, Sayın kickem. 
rk l ' kbm CmkiOlll (11! ir:;;,m) — krep 

Iklk - kkksa:s skeymeam: Saym Ucu-
m I'mkddmcğlu, flkaym. Dikeeligü, 
mn'ykms Sayım Oskem 3aym Ikdser. 
•;k ik.e:sr;~ ıseskim ksems ümünmlno 

'""y o.S'kl vra- pa'*r';k. kannn teklifinin 
"••'•.'m k. T •'!•:•";' komisi'enamım raporumun 
.'kyema kam emksseski : ;yyı ile ars 
k;:a ü-apor; Sayın ke^aal ile Saym 

Tak ve iktisadi 
ama havalesini iaterler, 
1. H a k ve kktkadi İ'der Komizjo-

•debir "—rem ayekrilmeden bir 
eeeanmy 'kkav Hkned Ka.rnkm., 

•7 a Vi Q +. 

. 1 . ; 

;11B, e 

em T e.e ...lemırivor: 

r,a a-^ı. 

; kTk kv:.m'kml) ~ izaha 

d iklimimi temeyiilünün de 
'••eskit erkilraeden gerekçesiz 
aaveleeınin istenmesi ne 
de îetikiia'e ı-ya^ın görül-

e cnervenize bn vkrkA ile e^'Iamaya-

der 
senim ek., yami, tüm.ü ü.'se 
"•vraa ene1.yesd.2i y.rebi 

^,VtT^-\-] 
> ^ . J . : : : , ^A 

İT-l r' o'(r>"r>^ SEisenır; — lamam, 

NECİ? MJEKELAMOÜLU fîzrahO — Teklif j 

kAŞTkdlT — O şekilde, tabiî, o sekliyle. Yani, 
tümü üzerinde ybküşsneler bittikten sonra bn 
cn'maenizi ancak, mnasneleye koyabilirbs; ki, siz 
d.e sik emıssnma, yerekeelerini ifade edersiniz, 

i talebinin! o zaman oylsrım, Kabıd edilirse edi-

üzerinde sö^ istiyorum, 

BABAHATTİIT DBECkT / 
Bnelm.n, aleykte ZÜZ istiyorum. 

i liv. edilme d'' 31 takdirde maddelere geçilmesini 
k/Km. 
'tmsdi Ckme adsna Sevnı Mirkelâmoğlıı söz 
""•ine yere ve rk.y:n Oshen de A, P. Cîrupu 
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adına istediklerine göre sıraya göre söz verile
cektir. Sayın Mirkelâmoğlu daha önce istediği 
için, buyurunuz Sayın Mirkelâmoğlu. 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Yetkiyi 
kim veriyor, bu keşmekeşlik niye? 

BAŞKAN — Nasıl ki, Sayın Orhon'a yetkiyi 
kimin verdiğini sormuyorsam, Sayın Mirkelâ
moğlu'na da sormuyorum. Zira bir üye grup adı
na söz istediği takdirde her halde grupu adına 
kendisinde bir yetki görmektedir. Ayrıca bir 
icazet ve vesika istemeye lüzum yoktur, Sayın 
Mirkelâmoğlu, buyurunuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ayrıca 
kendisi, C. H. P. idare Kurulu Üyesidir. 

BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu, buyuru
nuz. 

C. H. P. GRÜPU ADINA NECİP MİRKE-
LÂMOĞLU (izmir) — Muhterem Başkanım, 
Yüce Senatonun sayın üyeleri, bu yüce huzuru
nuzda müzakere olunan tadil teklifi iki şekilde 
gelişmiştir. 

Birisi, şimdi huzurunuzda bulunan resmî 
muamelenin, yasama muamelesinin son safhası, 
son noktası olan şekli. 

Birisi, bu reyiş içinde muhterem huzurunuza 
gelinceye kadar takibettiği safhadan evvelki 
safhasıdır. 

Yüce huzurunuzda evvelâ resmî muamele 
safhasını, sonra böyle bir maksadın, böyle bir 
şekle bürünmeden evvel geçirmiş olduğu safha
ları muhterem huzurunuza arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Melen, grup adına mı? 
FERİD MELEN (Van) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Mirkelâmoğ

lu. 
NECİP MİRKELÂMOĞLU (Devamla) — 

Tadil teklifi, Ege Bölgesi Sanayi Odasına bağlı 
Balıkesir Şubesi tarafından uzunca bir zaman
dan beri yürütülen ve geliştirilen teşebbüslerin 
yeni bir safhasıdır. 

Balıkesir Şubesi, bir zamandan beri müstakil 
olmak istemektedir. Ege Bölgesinin Sanayi Oda
sının içinde bir ünite olmaktan çıkıp, bir müsta
kil ünite halinde çalışmak istemektedir. Bunun 
için zaman içinde muhtelif teşebbüsler yapmış
tık. Biraz sonra bu teşebbüsleri safha safha ne
ticeleriyle muhterem huzurunuza arz edeceğim. 

Aklımda halen mer'i olan 5590 sayılı Kanun, 
bölge sanayi odası halinde kuruluşlardan ayrıl

mak istiyen, müstakil bir ünite halinde çalışmak 
istiyen her arzuyu gerçekleştirmeye müsaittir. 
Bölge sanayi odasından ayrılmak istiyen bir üni
te, ya da bölge sanayi odasına girmek istiyen, 
o mecmua içinde bulunmak istiyen bir ünite 
mer'i mevcut kanuna göre bu imkâna sahiptir, 
şöyle M. 

Mukayyet üyelerinin bir muayyen çoğunlu
ğunun oyunu, reyini, arzusunu tesbit ettikten, 
tevsik ettikten sonra bir bölge sanayi odasına 
iltihak edebilir, ya da ayrılabilir. Mer'i kanun
da, mevcut kanunda buna aykırı, buna mâni her 
hangi bir kayıt ve hüküm yoktur. 

O halde elinizdeki teklifin gerekçesinin 1 nci 
ibaresi ile, istihsal etmek istediği netice arasın
da biribirini nakzeden, biribirini cerh eden açık 
bir tezat vardır. Müstakil sanayi odaları üni
teleri elinizdeki mevcut kanuna göre, mer'i ka
nuna göre, hattâ, ilçelere dahi götürülebilir. Her 
hangi bir ilçe müstakil olmak, sanayi odası kur
mak ve kendi müstakil ünitesi içinde çalışmak 
istiyorsa, elimizdeki mevcut kanun buna imkân 
veriyor. Sanayi hareketinin bütün memlekete 
yayılması gerekçesiyle getirilmiş bulunan teklif, 
sadece il sınırında, il sınırları içinde çakşır de
mek suretiyle bu yayılmayı önlüyor. Bu yayıl
maya engel oluyor. Şimdi muhtelif safhalarını 
muhterem huzurunuza arz ederken, bu konuya 
da dokunacağım. 

Bu mer'i kanuna ait Tüzüğün 4 ncü maddesi 
diyor ki, % 60 mukayyet, müseccel üye isterse, 
bölge sanayi odalarından ayrılmak, çıkmak, 
müstakil ünite halinde çalışmak mümkün. Bir 
teşebbüs düşünün ki, kendi üyelerine, sanayici 
üyelerine menfaat sağlamak, kendi sanayici üye
lerinin çıkarlarını takibetmek ve intacetmek gi
bi bir maksat içinde ve hüviyetinde muhterem 
huzurunuza geliyor. Fakat o sanayici üyeler ve 
sanayici çevreler o kadar gafil ki, % 50 den 
fazlası meselâ % 60 kadarı kendi menfaatlerini, 
kendi çıkarlarını hesabedemiyorlar, idrak ede
miyorlar. Ancak böyle bir yasama teşebbüsünün 
kıyafeti içinde kendi menfaatlerini çıkarlarını 
temin edecek noktaya geliyorlar. Bu, sayın üye
ler takdir buyurursunuz, eşyanın tabiatına ay
landır. Sanayi çevresi, bir sanayici % 60 ola
rak eğer bir noktada kendi menfaatinin olduğu
na kaani değilse nisbet olarak burada kendi 
menfaati yok demektir, özel teşebbüsçü bir ik
tidarın muhterem üyelerinin bu anlayışlarına 
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hitabetmek istiyorum, özel teşebbüs unsurları. 
fertleri kendi menfaatlerini % 60 cranmda bir 
araya gelerek, biz su sanayi odasının bölge oda
sının bünyesi içinde kalalım nu.; kalımyakm uu 
noktasını halle kaadir değil ho bu ezel teşeb
büs bu memleketin kalkınma dâvrıuuru kedi
sinden beklenilen hizmetleri, kendisinden bekle
nen hedeflere doğru götürme yeteneğinden de 
mahrum demektir, 

O halde mer'i kanunun mevcut kanunim tat
bikatına mütedair Tüzüğün dördüncü maddesin
de % 60 sanayici üye isterce bu ayrılma teşeb
büsü gerçekleşir. Ya da katılma teşebbüsü ger
çekleşir, gibi bir imkândan istifade e tireyi Balı
kesir Şubesi de düşünmüştür. Şimdi değiştiril
mek istenen maddeyi muhterem huzurunuza 
arz ediyorum. Sanayi Odalarının kuruluş ve 
çalışma sahaları il sahalarıdır. GeLiriI-ub is
tenen teklifte de bu ibare aynen muhafaza edi
liyor. Şimdi değiştirilmek istenen fıkraya ge
liyorum. Sanayi Odalarının çalışma sahaları 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti tarafından ge
nişletilip daraltılabilir. Şimdi teklif sahipleri 
muhterem arkadaşlarımız diyorlar ki, işte bu 
fıkra sanayiin gelişmesine, sanayiin bütün mem
lekete yayılmasına engel, mâni bir dağ gibi 
yığılmıştır. Bu dağı devirmek, bu yolu açmak 
lâzımdır. 

Muhterem senatörler, Ekonomi ve Ticaret 
Vekâleti Kanununun ısdar edildiği, tedvin 
edildiği zamanki vekâlet ismi ile ifade olu
nan, şimdi Ticaret Bakanlığı, bölge ihtiyaçla
rını taazzuv istidatlarını değerlendirerek, ken
disine yapılan müracaatları tetkik ve tahkik 
ederek, bir bölgede Sanayi Bölge Odasının ku
rulmasını, eğer o bölge sanayicilerinin çoğun
luğu tarafından istenmişse, işte bu fıkranın ver
diği imkândan faydalanarak, il sınırlarına mün
hasır ve mahsus olan bu taazzuvu genişletiyor, 
Bölge Odası halinde kurup diğer üniteleri de 
buna bağlıyor. Ve icaibederse daraltıyor. Bil
hassa yüce dikkatinize arz etmek istiyorum, 
icabederse daraltıyor, ilçe hudutları içine de 
götürüyor. Değişiklikte bu imkân yoktur. Ni
tekim bu imkândan istifade ile meselâ Milas'ta 
Sanayi Odası kurulmuştur. Meselâ Ayvalık'ta, 
Burhaniye'de, Edremit'de Bölge Sanayi Odası 
üniteleri kurulmuştur. Bu imkândan, genişletme 
ve daraltma imkânından istiane ile istifade ile. 

j işte Ege Bölgesi Sanayi Odası da Hüküme-
! te verilmiş bulunan ve Hükümetin taazzuv 
j şartlarını, entegrasyon şartlarını tetkik edip, 
! inceleyip lüzumuna inandıktan sonra, vermiş 
! olduğu imkân içinde kurulmuştur. Şimdi biraz 
| evvel muhterem huzurunuzda ifade etmiş bu-
| lunuyorum ki, bu kuruluştan, bölge odasından 
I ayrılmak istiyen diğer üniteler % 60 imza top-
î layıp plebisit yapıp bu arzuyu, böyle şekil şart-
j larma uygun bir şekilde izhar ve ifade ettikten 
I sonra, otomatik olarak Ticaret Vekâleti bu 
j ayrılmaya müsaade etmek ve imkân vermek 
| mevkiindedir. Nitekim, Balıkesir Sanayi Oda-
[ sı Şubesi de bu imkânı kullanmak istemiş ve 
j 1965 ten beri gerekirse, zaruret olursa ve ica-
i be ders e muhterem huzurunuzda hulûs ile 
| açıklıyacağım birtakım başka sebep ve mak-
I satlarla Ege Bölgesi Sanayi Odasından kopmak 
i istemektedir. Muhterem Senato bu konuda 
| aydınlanmak ihtiyacını izhar buyurursa, Yüce 
j Senatonun emrinde bu açıklamayı da yapaca-
j ğım. 
| Bu Balıkesir Sanayi Odası Şubesinin ay-
j rılma, kopma teşebbüslerinin ilki bu kanunun 
I uygulama tüzüğüne ait şeklî şartlarını yerine 
j getirme teşebbüsü ile başlıyor. Ne diyor tü-
î zük, % 60 üye isterse ayrılabilir diyor. Bu şu-
| be de Ticaret Bakanlığına bir teşebbüste bu-
| lunuyor, «biz ayrılmak istiyoruz» diyor. «Ekli 
j listede mukayyet, müseccel üyelerin % 60 inin 
| imzaları vardır» diyor. Ticaret Bakanlığı 
î 9 . 9 . 1969 günü yapılmış olan bu teşebbüse 
S 22 . 12 . 1969 da cevap veriyor. «Eşkaline uy

gun olarak yaptığınızı bildirdiğiniz teşebbüs 
| uygun değildir» diyor. «Topladığınız imzalar 

sahtedir, topladığınız imzaların sahipleri bize 
I müracaat ederek, aldatıldıklarını, imzalarını 

geri aldıklarını bize ifade ettiler, o bakından 
i yaptığınız teşebbüslerin tüzüğe, kanuna uy-

gun bir yanı yoktur. Bunu tüzüğün icabettirdiği 
fc:;bâl içinde yaparsanız, usul içinde yaparsa-
r.'iz bu aranmış is'af olacaktır» diyor. Yazıyı 
u;u?5u okuyorum. (İkinci maddesini): «Bu mak-
:; ıtıîa düzenlenen, anılan yazının ilişiği listede, 
i u m h n bulunan kimselerden bir kısmının ba-
b uılığımıza yaptıkları müracaatlarda aldatıldık
la um ve Eg-e Bölgesi Sanayi Odasından ayrıl
ış \yı istemediklerini bildirmişlerdir» diyor ve; 
<cu3r0.üne uygun yapılacak müracaat is'af olu-

! nacaktır» diye ilâve ediyor. Bunun üs^rins işi 
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bu noktaya kadar yürüten, hararetle yürüten 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Balıkesir Şubesi Sa
yı n Başkanı Mustafa Güler'in (muhterem aza
mız olan kardeşi Mehmet Güler arkadaşımız ta
rafından bu teşebbüs yapılıyor ve şimdiye ka
dar Meclislerde başka bir kanunun böyle bah
tiyar bir revişe, teselsüle prosedüre tabi olup, 
bıı kadar süratli meclisleri, komisyonlarını, 
Senatoyu, komisyonlarını aşıp bu noktaya gel
diğini bir .'başka misal içinde bendeniz müşalıa-
de etmedim, bilmiyorum, öyle ki sayın senatör-
br, lütfetmiş bulunsaydınız, bu teklif komis
yona gitmiş olsaydı çok yerinde olacaktı. Çün
kü, Milkt Meclisinde kabul ediliş günü olan 
0 . 3 . i970 günü, aynı zamanda Cumhuriyet 
Sanatcsu ilgili komisyonunun teklif sahibi olan 
Sayın Mehmet Güler'in başkanlığında toplan-
m:? 'gösterilerek, kabul edilmiş muamelesine 
tabi tutulup, Yüce Huzurunuza sevk ettiği gün 
tarihi ile aynıdır. Meclisiten gelmiştir, sayın 
im.ıa 'sahibinin başkanlığında Senato Komiısyo-
IÎYI güya toplanmış tetkik etmiştir ve Yüce Hu-
anrımuzda ifade 'ediyorum; bu imzalar usulüne 
uygun, müzakere prosedürüne uygun tetkikten, 
tahkikten, gerekli zaman içinde kendisine veri-
1 "i önem dikkatinden mahrum olarak, salonlar
dı kulislerde topöanan imzalarla muhterem hu-
.rırunuza getirilmiştir. 

Muhterem senatörler, bu teklif kabul edil
diği takdirde geırekçssi ile ifade olunan mak
sadın 'anı aksi neticeleri verecektir. Yüce Hu-
rmrıınusda 'bunları anlatmak istiyorum. Yüce 
T-ÜLizarıınusda ifade olunan gerekçede, size tak
dim -olunan gerekçede; «kanun kifayetsizdir» 
ıbyor. Buna 'biz de katlıyoruz. Bu kanun, yani 
icy ticari faaliyetleri, sanayi hareketlerini, oda-
b r münasebetlerini düzenliyen kanun gerçek
ten yeiorsisdir. Bu yetersizliği sayın Hükümet 
kabul etmiştir. Ticaret âlemi, sanayi âlemi ka
bul etmiştir ve bu büyük hacimli kanun hem ti-
carit ve sanayi âleminin, hem plânlamanın hem 
Hükümetin ortak çaöışması ile yeniden düzen-
îcums'k gibi 'bir mecra içindedir. Zaten ihtiyaca 
kâfi gelmediği kabul edilen ve düzeltilme, göz
den geçirme, günün zamanın şartlarına uydu-
îT..knak teşebbüsleri yapılan ve bu yönde plân-
b:ııada, Hükümette ve kuruluşlarda birtakım 
muvazi çalışmalar yapıldığı bir zamanda istical 
ederek biraz evvel anlattığım istical içinde ve 
prosedür içinde bu hale gelmiş olmasındaki 
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ı hikmeti de, hikmetin sırrını da çözmek için id-
I rakılerinize ve izanlarınıza iltica ediyorum. İkin

ci ibaresinde diyor ki; «bu mevcut kanun» di
yor; «5590 sayılı Kanun, sanayi odalarının ku-

I rulmalarını güdıeştirınesi nedeni ile...» Bu kanun 
I sanayi odalarının kurulmasını güçleştiriyormuş 

da, bu gelen teklif kolayiaştırıyormuş. Biraz ev
vel muhterem huzurlarınızda arz ettim, ifade 

I ettim. Bu değiştirilen, kaldırılan, sadece sa-
I nayi odaları kuruluşlarının, Hükümet tarafın

dan, sınırlarının, il sınırı olarak tesbit edilmiş 
olan sınırlarının, genişletip bölge odaları daral-

I tılıp ilçe odaları haline getirilme imkânını kal-
I dıran bir tekliftir. Bu mevcut, elimizdeki ka-
I nuna göre, biraz sonra konuşacak olan komiıs-
I yon başkanından, Sayın Hükümet üyesi lütfe

dip müdahale buyur acaklarsa kendilerinden so-
I ruyorum; şimdiye kadar mer'i ve mevcut ka-
I nuna göre - Balıkesir şubesi hariç - ya hiç sa-
I nayi odası olmayıp sanayi odası kurma teşebbü-
I sü yapan fakat bu kanunun mâni olduğu bir 
I misal var mı? Meselâ Konya, Adama, Bursa 
I her hangi bir sanayi odası kuruluşu olmayıp 

da, bu kanuna göre kurulmak teşebbüsü yapı
lan; fakat bu kanun dolayıslyle sadece Hükü
metin genişletmesi veya daraltması gibi bir hük-

I mü ihtiva ettiği için açık kalmış gerçekleşme
miş bir teşebbüs misalini, varsa S'aym komis-

I yondan, kendilerinde bilgi yoksa Sayın Hükü
metten izahatları sırasında rica etmekteyim. 

I Böyle bir misali bulmakta güçlük çekeceklerdir. 
Çünkü, eğer hakikaten kanun bu maddesi ile 

I değişirse ••asıl o saman güçlük olacaktır. İlçe
lerde ancak ajanlar kurulabilecektir; fakat Hü-

I küme'in daraltma yetkisi de kaldırıldığı için il 
I sınırlarının daha dar bir bölgesine,meselâ bir 
I ilçe sınırına sıığdırmak gibi bir imkânı kalma

dığı için bu değiştirme teşebbüsü yüce tasvibi-
I nize mazhar olursa, aksine taazzuv, yayılma, ge

nişleme ve iktidarımız tarafından bile sürükle
yici sektör olarak kabul edilmiş bulunan sanayi 
hareketlerinin bütün memlekete yayılmasına bir 
önemli bir aşılmaz engel getirmiş olacaktır. 

1 Demek ki; sayın senatörler, bu teklif işi, 
I yayan genişleten bütün memleketin yürek derin-
I ligine götüren bir ılmkânı vermiyor. Aksine bir 

noktada tevkif ediyor, bir noktada engelliyor. 
Ne için? Balıkesir Şubesi kanunun ve kanuna 

I bağlı tüzüğün gösterdiği yollardan ayrılmak te-
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şebbüsünü gerçeklaştiremsdiği için, Demek ki 
bu, şubenin kendi yüreğinden, kendi içinden, 
kendi ihtiyacından doğan bir zaruret değil
miş. 3 - 5 müteşebbis -bu hareketin müteşeb
bisi ınânasnıda ifade ediyorum - bunu, kasım 
yollarım zorhyarak, tibük yd'?7nıı aorlıyarak 
gercskl^tiremeyince teşebbüsün Balıkesir "deki 
başında olan muhterem arkadaşımızın teşebbü
sün meclislerde başında olan muhterem arka
daşımıza intikal ettirmesi suretiyle yasamia faa
liyetleri içine sokularak ve yas'ama meclisleri 
yol.und.an. gereirikrek gerçekleştirilmek isten
mekledir. E aşka türlü izahı da mümkün değil
dir. Taassuvun, entegrasyonun, büyümenin fay
dalarını 2 - 3 kelime ile ve birkaç unsur 
halinde muhterem huzurunuza arz 'etmek isterim 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ka
nunu komisyon geri alacak, geldiği zaman ko
nuşursunuz. 

O. H. P. GSUPU ADINA NECÎP MÎRKE-
LÂMOĞLU (Devamla) — Arkadaşlarım, Ege 
bölgesi bu teşebbüs ve bu haliyle, bu mânasiyle 
münhasıran Ege bölgesi sanayi, odalarına mü
teveccihtir. Her ne kadar gerekçede da kanun 
maddesinde de bu ifade olunmamış ise de tek 
hedefi bu birliği parçalamaktır. Halbuki bakı
nız, bu birliğin bugün 5 milyon, lira yıllık büt
çesi vardır', 7>nl:ko'sir şnbeprem bu birliğe kat
kısı 150 bin liradır, Bu birliğin Balıkesir'in sa
dece personel giderlerine, idare giderlerine ver
diği 150 bin liranın üstündedir. Bu birlik 70 -
80 kalifiye eleman, mühendis, ekonomist, müte
hassıs istihdam etmekte ve bu ilmî çalışmanın 
bütün nimetleri "iden kucakladığı ve kapsadığı 
bütün bölgeyi istifade ettirmektedir. Bu ufalm-
ca kendi imkânlarıyla bas'başa kalacaktır, mü-
tevazi imkanlariyle, ufacık imkanlariyle bu te
şebbüsü kendi, başına yürütmesinin ne kadar da
ha bir evvelsine göre yani bölge halindeki ku
ruluşa göre güç okluğunu takdirlerinize arz edi
yorum. Hele bunu Orta - Anadolu'ya doğru, 
Şark bölgelerine doğru kaydırdığınız zaman bir 
vilâyetin ya ela bir ilçenin kendi imkanlariyle 
sanayi hareketlerine rehberlik yapması, onu dü
zenlemesi, onu sınırlaması, onu büyütmesi ve 
ilerletmesi, mümkün değildir. Yüce takdiriniz 
bunu halledecektir. 

Muhterem senatörler, bu kanun değişikliği 
teşebbüsü bu noktadan bir adım daha ileriye 
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gitmezse çok iyi olur. Yüce Senato muhtelif ko
misyonlarında bu tetkiki, bu değişik teklifini 
incelemelidir, tahkik etmelidir, derinliğine in
dirmelidir, orada hakikaten gerekçesinde ifade 
olunan maksatların istihsaline hadim midir, 
yoksa onu engelleyici bir karakteri, bir istidadı 
mı ifade ediyor bunları genişliğine, derinliğine 
tetkik ettikten sonra muhterem huzurunuza ge
tirmelidir, ikinci kademe olarak. 

Ama asıl birinci kademe olarak bu tetkike 
girmeden reddetmek gibi bir kanaat yüce vic
danında tahassül etmişse elbette maslahata da
ha uygundur. Yüce Heyetinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Mirkelâm-
oğlu'nun beyanatı üzerine kanun teklifinin Mil
let Meclisinde 6 . 3 . 1970 günü görüşülmüş ol
duğu, Cumhuriyet Senatosuna 9 . 3 . 1970 
tarihinde havale edildiği ve o gün komisyondan 
çıkmış olduğu resmî belgelerle meydandadır. 
Bu sebeple anlaşılıyor ki, mesele komisyonu
muzda uzun boylu görüşülmemiştir. Resmî bel
gelerle bu sabittir. Havale tarihi 9 . 3 . 1970, 
komisyondan çıkış tarihi 9 . 3 . 1970 dir. Bu 
sebeple iki önerge Van'dır, bu önergeleri Başkan
lık haklı bulmakta, tümü üzerinde görüşmeler
den önce bu önergeleri oylamak istemektedir. 

Sayın Bingöl, sözcü olarak size söz veririm 
eğer önergeler aleyhinde konuşursanız... 

Şimdi önergeleri okutturuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
1374 sıra sayılı kanun teklifinin Malî ve İk

tisadi işler Komisyonu raporunun aynı komis
yona iade edilmesini saygı ile arz ederim. 

Eskişehir İstanbul 
Ömer Ucuzal Rıfat Öztürkçine 

Yüksek Başkanlığa 
1374 sıra sayılı kanun teklifinin memleket 

sathında geniş bir ilgi yaratmış olması vesile
siyle komisyona iadesi suretiyle daha şümullü 
tetkikini, arz ederim. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, aleyhinde mi?.. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL (Muş) — Hayır efen
dim. Komisyonun Başkanı aynı kanunun kanun 
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teklifçisi halinde bulunması, memleket sathında 
büyük bir ilginin komisyonumuza kadar intikal 
ettirilmiş olması, Yüce Senatonun birçok ka
nunları memleket menfaatiyle ilgili birçok mev
zuları bir kıymet olarak kıymetlendirmesi fik
riyatı dolayısiyle gördüğümüz bu alâkadan il
ham alarak, muhterem senatörün de beyanını 
dikkate alarak komisyonumuz kanunu geri alın
masını, komisyonda müzakere müddetinin epey
ce geniş bulunması dolayısiyle ilgili arkadaşla
rın komisyonda geniş olarak fikirlerini beyan 
etmeleri ve bu konuyla ilgili kanaatlerini beüirt-
meleri temennisiyle kanunu komisyona geri isti
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon istediği takdirde ge-
rivermenin zorunluğu vardır. 

FERİD MELEN (Van) — Bir husus var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Bu zorunlu durumdur Sayın 
Melen. Yalnız bir noktayı belirteyim. Teklif sa
hipleri komisyonda üye ve başkan olabilirler. 
Buna içtüzükte engel bir hal meı^cut değildir. 
Ama müzakerelerin selâmeti yönünden, komis-
yonlların selâmeti yönünden bu hususa komis
yonların ayrı bir dikkat göstermeleri gerekir. 
İçtüzüğümüzde engel mevcut değildir. 

Sayın Melen, buyurun. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkanım, 
komisyonda işin uzaması otomatik kanunlaşma
ya yol açabilir mi acaba? 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSA BİNGÖL (Muş) — 9 . 6 . 1970 
tarihine kadar müddet- olduğu için geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hayır müddet var efendim. 
Onu da okuyorum. Bu teklif 26 . 11 . 1969 ta
rihinde Başkanlıkça İlk Komisyona, yani Millet 
Meclisinde, havale edilmiş ve Genel Kurul 
2 . 3 . 1970 tarih ve 52 nci birleşimlerinde ön
celik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
Müddeti üç ay. Malî ve İktisadi komisyonlarda 
2 ay, genel kurulda bir ay görüşme müddetini 
Başkanlık tesbit etmiş bulunmaktadır. Yani 
9 . 3 . 1970 tarihinden itibaren 3 ay Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda görüşme müdde
ti mevcuttur. Şüphesiz bu kadar önemli bir ko
nuyu Başkanlık takibedeceği gibi komisyon da 
bunu süratle, müddeti, Genel Kurulun görüşme 
müddetini kısmamak üzere geri getirecektir. 

Her ne kadar İçtüzüğümüzde komisyon istedi
ği takdirde verilme zorunluğu var ise de yine 
Genel Kurula maledilmiş olması sebebiyle ko
misyona geriverilmesi hususunu oylarınıza aJz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Komis
yona geriverilmiştir. 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 saydı Kanıma bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakan
lığı merkez ve iller memurları kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi : 1/132; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1071) (S. Sayısı : 1376 (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir diğer öner
ge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan «Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle
rinin İçişleri Bakanlığı merkez ve iller memur
ları kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı» mn, önemine binaen, gündemdeki 
diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 
Ankara 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, siz 1376 
sıra sayılı Devlet memuru aylıkları Kanunu 
için mi?... 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Muğla) — Evet. 

| BAŞKAN — Biraz önce okunan 1376 sıra 
\ sayılı Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve 
i teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 
] sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Ba-
\ kanlığı merkez ve iller memurları kısmında de-
| ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
| Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-
! huriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe Plân komis-
! 
! 
| (1) 1376 S. Sayılı basmayazı tutanağın so< 
j nundadır. 
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yonlan raporlarının gündemde bulunan diğer 
işlerden önce görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu daha önde 
basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. Raporun okunup okunmamasını oylarını
za arz edeceğim : Okunmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza erz edece

ğim : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Biraz önce okunan önergede ivedilik husu
su da mevcuttu, ivedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakan
lığı merkez ve iller memurları kısmında deği

şiklik yapılması hakkında Kanım 
Madde 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Ba
kanlığı merkez ve taşra teşkilâtı kısmından, ili
şik (1) sayılı cetvelde, derece, unvan, aded ve 
aylık tutarları gösterilen memuriyetlere ait 
kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvel
ce derece, unvan, aded ve aylık tutarları göste
rilen memuriyetlere ait kadrolar konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanunla kadroları kal
dırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulunmıyanlarm 2 sa
yılı cetvelde yazılı aylıklı bir göreve atandık
ları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıklarının verilmesine devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan derece, aded ve aylık tutarları 
değiştirilip memuriyet unvanları değiştirilme
miş olanların yeniden tâyini ve işe başlama kay
dı aranmaksızın almakta oldukları aylıkları 
ödenir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde söz isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi

yorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihini taki-
beden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

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

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

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen sayın üye? Yok. Tümünü oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

4. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı 
kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/187; Cum
huriyet Senatosu 2/281) (S. Sayısı : 1377) 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Konu ile ilgili önerge var, oku-

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş

ler» kısmında bulunan «3017 sayılı Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurla
rı Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 225 
ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun teklifinin, önemine binaen, gün
demdeki diğer işlere takdimen, öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkanı 

Yiğit Köker 
Ankara 

BAŞKAN -— Okunan önergede 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilat ve 
memurları Kanununun Wzı maddelerini değiş
tiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4882 sa
ydı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifinin öncelikle gö-
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rüşüimesi istenmektedir. Önergeyi oyunuza su
nuyorum; 'Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporlar basılmış ve dağıtılmış bulunmak
tadır. Okunup okunmamasını oylarınıza arz 
edeceğim: Okunmasını kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kafaul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz alanları okuyorum: Sa
yın Melen, Sayın Bilgen, Sayın Öztürkçme. Bu
yurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan 
değerli arkadaşlarım lönemli saydığım bir teklif 
üzerinde konuşuyoruz. Yalnız garibime giden 
taraf bu kadar önemli bir kanun teklifinin Hü
kümet tarafından değil bir milletvekili tarafın
dan getirilmiş olmasıdır. Yani Hükümetin eğer 
ciddî bir ihtiyaç ise bu vazifeyi bir milletveki
line bırakmış olması hakikaten Hükümet için 
övünülecek bir davranış sayılmasa gerek. Sayın 
Bakan gayretleriyle, 'her tarafa koşmasiyle bir 
unvan kazanmıştır. Bakanlık bu unvanı hak et
melidir, bu unvana lâyık şekilde hareket et
melidir. Bu mevzularda milletvekillerine te-
kaddüm edebilmeliydi ne yazık ki, toöyle bir ih
tiyacı Hükümet değil, bir milletvekili görmüş, 
teklif etmiş ve bakanlık da milletvekilinin tek
lifine sığınarak onun arkasında koşmuş buraya 
kadar gelmiştir. Bu noktayı tesbit etmek mec
buriyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar sağlık hizmetlerimi
zin yürümediği meydandadır. Umumi şikâyet 
de bunu göstermektedir. Bilhassa sosyalizasyon 
tatbik edilen bölgelerde sağlık hizmetlerimizin 
tanı bir felç halinde, mefluç «"bir halde olduğu da 
v.rlüz inkâr edilemiyecek bir gerçektir. Bunu, 
insaf ile işi tetkik ederse sanıyorum ki, sayın 
Bakan da itiraf ve kabul etmek mecbury etini 
hisseder. 

Bunun bir sebebi de personel eksikliği ola
bilir. Muüterem arkadaşlar bu kanun teklifi ile 
şöyle bir alelacele saydım Sağlık Bakanlığı 
5 600 yeni kadro istemektedir. Bilmiyorum bu
günkü mevcudu nedir. Sanıyorum ki, istediği 
kadro Sağlık Bakanlığına bir Sağlık Bakanlığı 
daha ekliyecek kadar geniştir. Bu teklifin ge
tirdiği, bu kanun teklifinin getirdiği teklif bu
dur. 5 600 yeni kadro teklif ediliyor, 1 400 kad
ro ilga ediliyor. Netice itibariyle 4 200 lük bir 

kadroyu Sağlık Bakanlığına ilâve ediyoruz. 
Sağlık Bakanlığı kadro teşkilâtını bu ölçüde 
genişletiyoruz. Buna bu anda bir milletvekili 
olarak yerinde midir, değil midir, fazla mıdır, 
eksik midir, bir şey bir mütalâa söylememe im
kân yoktur. Söylersem afaki bir mütalâa olur. 
Çünkü meseleyi hakikaten incelemek lâzım, tet
kik etmek lâzım. Eğer Hükümet tarafından 
gelmiş olsaydı böyle bir teklif, bu ihtiyacı el
bette Hükümet gerekçesinde göstermiş olacaktı. 
Gerekçelerde böyle bir ihtiyaç da belirtilmemiş
tir. Hakikaten bu bir ihtiyaç karşılığı mıdır, 
değil midir veyahut bu kadrolar sağlık hizmet
lerinin iyi yürümesine yeterli olacak mı olmıya-
cak mı bıı anda bunu tesbit etmeme ve bir mü
talâa serd etmeme imkân yoktur. 

Yalnız burada zihinlerimizde düğümlenen 
bâzı istifhamlar vardır. Acaba sağlık hizmetle
rinin yürüyememesi kadro eksikliğinden mi 
doğmaktadır, yoksa bunu başka sebeplerle mi 
izah etmek doğru olur? 

Muhterem arkadaşlar birçok illerde kadro
lar boştur. Faraza Doğu bölgemizde sosyalizas
yon bölgemizde bütün hastanelerde kadroların 
% 80 - 90 m boştur ve oralara başka yerlerden 
rotasyon usulü ile yani birer aylık muvakkat 
vazife ile hekim gelmekte, bir ay çalışmakta ve 
gitmektedir. Şu halde mesele sadece bir kadro 
meşalesi değildir. Ve bu kanun teklifi sağlık 
meselelerimizin iyi yürümesine bu bakımdan 
yalnız başına yeterli olacak ve bir deva getire
cek de değildir, öyle sanıyorum. Bir başka şey 
vardır: Evvelâ bizim, personele ihtiyacımız var
dır. Sağlık Bakanlığı personeli getirememekte
dir, hattâ personel kaçmaktadır; yabancı mem
lekete gitmektedir. Başka yerlere gitmektedir. 
Bilhassa Sağlık Bakanlığının sevk etmek iste
diği yerlere gitmemekte, oradan kaçmaktadır.. 
Başka illetler, başka hastalıklar vardır. Bence 
daha çok bunlar üzerine teksif etmek lâzım. 
Bütçe vesilesi ile de veyahut bir başka kanun 
vesilesi ile de burada bu mevzua temas ettiği
mi hatırlıyorum. Sağlık Bakanlığında bâzı bö
lümlerde hattâ israf vardır. Bâzı bölümlerde, 
bâzı hizmetlerde personel israfı var. Buna mu
kabil bâzı hizmetlerde personel bulunamamak
tadır. 

Sağlık Bakanlığında her şeyden evvel bir 
idari reforma ihtiyaç görüyorum, bir ücret re-
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formuna ihtiyaç görüyorum. Sağlık Bakanlığı
nın rasyonel şekilde yürütülebilmesi için, en 
ucuz fiyatla bu hizmetlerin en iyi şekilde yürü-
tülebilmesinin zannediyorum çaresi, tedbiri, 
ilâcı, devası böyle dört, - beş binlik bir kadro 
getirmekten çok evvelemirde bir personel re
formu, idari reformu yani teşkilât reformu 
yapmak ve onun yanıbasmda bir ücret reformu 
yapmaktır. 

Faraza mahrumiyet bölgelerine gideceklere 
yeteri kadar bir tazminat vermek ve sonra sıt
ma için ayrı teşkilâtımız var, frengi için ayrı 
teşkilâtımız var, trahom için ayrı teşkilâtımız 
var, verem için ayrı teşkilâtımız var. Bunlar 
arasında seyyaliyet temini lâzım. Bu seyyaliyet 
temin edilmediği içindir ki, bâzı yerlerde tabib-
lerimiz, sağlık personelimizden yeteri kadar 
faydalanılamamakta, buna mukabil bâzı yer
lerde hiç personel bulunamamaktadır. 

Bu sebeple - ben bu kanun teklifinin aslın
da karşısında değilim, itiraz da etmiyeceğim. 
Çünkü bu kanuna itiraz ettiğimiz zaman suçlu 
siz olacaksınız «efendim işte size doktor gön-
deremedik, bu kanunu kabul etmediler, o yüz
den» halbuki bu kanun kabul edilse de gidebi
leceğini sanmıyorum - bu arz ettiğim ıslahat 
yapılmadıkça, bu arz ettiğim rasyonel tedbir
ler ve cesur kararlar alınmadıkça. 

Bu kanunun büyük bir masraf açmaktan 
başka bir faydası olacağını sanmıyorum. Fay
dası olabilmesi için de arz ettiğim gibi öteki 
tedbirlerle hiç olmazsa beraber yürütülebilme
si lâzımdır. Zaten ciddî bir şey olsa idi sanıyo
rum ki, bunu Sağlık Bakanlığı ve Hükümet 
getirirdi. Hükümet getirememiş böyle bir tek
lif olmuş, ve onun için de kendisine faydalı 
saymış ve burada takibetmektedir. Bunun Dev
lete maliyeti bilmiyorum belki 80 milyon, belki 
100 milyon lira olacaktır. Ama biz böyle bir 
durumda memleketiz ki, rasyonel çalışmaya 
mecburuz. Ve en az para ile en büyük hizmet
leri görmeye mecburuz. Ancak bu suretledir ki, 
bu memleketi kalkındırabiliriz ve hizmetlerden 
yapacağımız tasarrufları kalkınma hizmetlerine 
ayırabiliriz. Ancak bu şekilde kalkmabiliriz. 

Bunun için her şeyden evvel, kanaatimce 
rasyonel çalışmaya önem vermek lâzım. Ve 
idaremizin beklediği köklü reformları yapmak 
lâzım. Yoksa 5 bin kadroya 5 bin kadar daha 

ilâve edersiniz. Ve sanıyorum ki, büyük bir şey 
temin etmezsiniz. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen buyurun efen
dim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; evvelâ bu teklifi getirenle
re huzurunuzda teşekkür ederim. 

Bunu kabul eden bakanlığa da ayrıca teşek
kür ederim. Bunu müspet karşılıyorum. Müspet 
oy vereceğim ancak birkaç temennide bulun
mak istiyorum. 

Kanun gerekçesinde özet olarak belirtildiği 
gibi, hakikaten sağlık memurlarının kadro tı
kanıklığı doğru değildir. Belli bir seviyeden 
yukarı terfi edememeleri de bu teklifle kısmen 
önlenebilmiştir. Aynı ayarda tahsil gören insan
ların aynı ayarda yükselebilmeleri doğru bir 
şeydir. 

Köy sağlık memurları kadroları da şehir 
sağlık memurlarına birleştirilmiş oluyor bu 
teklifin kabul edilmesi ile. Ben dört, beş sene 
önce Mersin'de sağlık memurları arasında bir 
snket yapmıştım. 41 tane sual sormuştum. Bun-
Lran içerisinden bir tan?si de «köy sağlık me
murları ile şehir sa.ğlılk memurları arasındaki 
farkın kaldırılmasını isteyip istemediği» idi. 
Tabiati^rb köy sağlık memurları buna nıüsbet 
cevap Vereceklerdir. Ama şehir sağlık memur
larının hepsi de bu farkın kaldırılması lehinde 
cevap verdiler. Böylece bu mesele de halbdil-
mh olldu. 

Yalnız bu köy sağlık memurlarının bir altı 
aylık kurstan geetikden sonra başarı kapanan
ların .şehirde •çalışmaları 'bahis mevzuu. Eımb.r-
cian bir kısımları büyük şehir hastaihansilerinde, 
devlet hastanelerinde, teknisyenlik kursunda 
l?:. varı göstermişler, eczacı, röntgen, ve sair 'Saha
larda bakteriolojide çalışıyorlar. An sak bunlar
dan bir kısmı daha evvel küçük yerlerde ça-
Irmiîlar, küçük kasabada çakışmışlar, köyler
de çalışmışlar. Aldıkları maaşla geçinebiL'ryor-
ken, şimdi büyük şehirde geçim sıkmtısı çek-
mrktedirler. Bir kısmı çeri dönmek istemekte
dir. Daha küçük yerdeki hizmete talibolmakta
dır. 

Bunlardan bazıları da nıüsbet karşılamıyor 
galiba sırlanmaktadırlar. Bakanlığımızın, bu 
geri dönüş ihtiyaçlarını da müspet karşılama-
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lannı arzu etmekteyim. Herhalde bir ihtiyaca 
cevap vermiş olacaklardır, 

Bu teşkilâtın, Sağlık Bakanlığı'nm içerisin
de ona bağlı birçok müdürlükler, genel müdür
lükler vardır. Bu seneki gelen maddelerde Kan-
i&er Savaş Müdürlüğü'nün ve Ruh Sağlığı Lîü-
türlüğü'nün de buna eklenmiş olması iyi bir şey
dir ; ancak burada Lepra Müdürlüğünün de 
hyrı bir kuruluş halinde Sağlık Bakanlığı bün
yesine alınmasında herhalde fayda mülâhaza 
etmekteyim. Bu şimdi bir Lepra Derneği ile 
idare edilmektedir. Türkiye' de tahminen 30 - 40 
bin civarında lepralı hasta vardır deniyor. 
Ama bütün Türkiye'de bir tarama yapılmadığı 
için hakikî rakam da meydana çıkamaz. Lepra 
Derneğinin gücü azdır. Sağlık Bakanlığının 
derneklere yapacağı yardımdan belki üç, dört 
yüzbin lira veya beşyüz bin lira para hissesine 
ya, 'düşecek, ya düşmiyecektir. Bununla ancak 
verem savaş taramasına çıkan kadrolara, ekip
lere ek bir ödenek vermek suretiyle sanki bir 
tâli iş olarak birer Lepra araşrara^aaa yaptır
maktadırlar. Tabiî bu yetersizdir. 

Şimdi bunun gerekli maddesinde Lepra Mü
dürlüğünün de Sağlık Bakanlığınca kabul edil
mesi için bir teklif hasırlamak isterdim, fakat 
bu (teklif ancak kanunun çıkmasını geciktirece
ğinden bunu da yapmak istemiyorum. Fakat ka
nunun gecikmesini istemesem de Sayın Bakan
dan bir teminat isteyebileceğimi umuyorum. 
Lepra mevzuunu yeniden el s alarak Sıtma Era-
dıkasyonu gibi Lepra Eradikasyomı için özel 
bir kanun tasarısı getireceklerini veyahut da 
bizim yapacağımın bir teklifi benirnsiyeşeklerini 
eğer buradan söylerlerse zabıtlara geçirirlerse 
memnun olacağım. 

Burada bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. 
Lepra mücadelesini yaparken Turizm Bakanlığı 
Lepra mücadelesinin ve propagandacının aaık 
yapılmasında zarar mülâhaza e diyormuş duy
duğuma göre. Türkiye'ye turist aa; gelirmiş eğer 
Lepra rahatlıkla konuşulursa. Ben şahsan bu 
kanaatte değilim, evvelâ bizim kendi sıhhati
miz bahis mevzuudur. Lepra Hü.dlirlüğ'1 Sığlık 
Bakanlığında teakilâtlandıriiirsa; Lepra eradi-
ke edilirse saten Batılılar bizim ne gibi hasta
lıklara duçar olduğumuzu bilirler. Bu bakım
dan da bunun kökünün kazınmasında mem

leket sağlığı bakımından fayda mülâhaza et
mekteyim. 

Bu yeni kadrolardan bir kısımlarının da tra
fik -teşkilâtına yardımcı olarak verilmesini arzu 
etmekteyim. Bir yeni çalışma devresine gir
il iştir trafik teşkilâtı. E 5 bölgesinde Devlet 
'"- - ay o1-1 ıhında y'ni Edirne'den İstanbul'a ka-
•" a "-an belgede, şimdi Ankara - İstanbul ara-
i"ida dört tane trafik karakolu yapmışlardır. 
Bunların içerisinde sağlık teşkilâtı da vardır. 
Ana ilk yardımı trafik memurları üç aylık bir 
kara görmek sureti ile yapmak üzere yetiştir-
maye çalışılmaktadır. Buniların ne dereceye 
k.::Iaa faydalı olacağım tahmin edersiniz? 

Eğaa bakanlığımız alacakları bu kadrolar
dan bir kv:mım da o n-arkezlere tâyin edealer-
s ; her halde oralarda halk sağlığı için daha fay-
âak rkır. Ho?ı de çevresindeki köylere de belki 
faydalı olabilirler. 

Yim bu Sağlık Bakanlığı teşkilâtında Âna 
vo Gocuk Sağlığı Müdürlüğü vardır ona bağlı 
vilâysi'lerds birtakım merkezler kurulmakta
dır. Ama bugüne kadarkl tatbikatta görüyoruz 
/d bunlar daha çok büyük merkezlere yakın yer
lerde açılmaktadır. Bundan böyle yeni kadro
ların şehirlere çok daha uzak, ulaşılması güç, 
şehir hastanelerinden faydalanamıyan halk 
içerisinde yapılmasına âcizane tavsiye edece
ğim. Her halde Sayın Bakanlığımız bu husus
ta dikkatli olacaklardır bundan böyle. 

Yine bu arada Nüfus Plânlama Genel Mü
dürlüğü Türkiye'de başarılı bir çalışma yap
maktadır. Nüfus Plânlama Teşkilâtı ile Kan
serle Savaş Müdürlüğünün sıkı bir ilişki kur
ması gerekmektedir. Bunlar birbiri ile ilgili 
kuruluştur. Kanserle mücadelenin bir mü
dürlük halinde Sağlık Bakanlığına bağlanma
sında ve böylece resmî bir hüviyet, teminat al
tına alınmasında isabet vardır. Ancak, burada 
kanserle mücadele hususunda bâzı temennilerde 
bulunmak ve bu hususta Sağlık Bakanlığının 
resmî görüşlerini de öğrenmek istiyorum. Kan
ser mücadelesinde erken teşhis elbette başta ge
lir. Erken teşhis için de toplumun tam olarak 
st-olojik taramaya tabi tutulması gerekir. Tıp
kı Veremle mücadelede, verem taraması ya
pıldığı gibi. Bu tarama özel uzmana ihtiyaç 
gösterir. Onun için stoloğ doktor veya stoloğ 
aaadikal teknisyene ihte.vacımız vardır. Serî 
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stolojik araştırmaların yapılabilmesi için de 
bu uzmanların yetiştirilmesi gerekmektedir. 
Bu uzmanların yetişmesi de bu sahanın cazip 
hale getirilmesine bağlıdır. Bu sahanın cazip 
hale getirilmesi ise, müstakil stoloji ihtisasının 
ayrı bir ihtisas dalı olarak kabul edilmesi ile 
mümkündür sanıyorum. Eskiden stolojik ça
lışmalar pataloji içinde mütalâa ediliyordu. 
Halbuki zamanımızda artık bu bölüm, yani sto
loji bölümü müstakil bir hüviyet kazanmış, ayrı 
bir ihtisas dalı haline gelmiştir. Bundan dolayı 
birçok ileri memleketlerde onkoloji ihtisası ka
bul edilmiştir. Meselâ Amerika da böyledir. 
Hattâ Romanya'da da böyle kabul edilmiştir. 
Oralarda müstakil stolojik araştırmalar yapıl
maktadır. Hattâ bâzı memleketlerde antibiyo
tiklerin hızla inkişafı dolayısiyle mikro biolo-
jik çalışmaların hızı stoloji sahasına kaymaya 
bile başlamıştır. Bugün için kanser hastalığı top
lum içinde zannedildiğinden daha çoktur. Ve 
hattâ mücadelesini yaptığımız birçok hasta
lıklardan fazladır. Birçok memleketlerde yaygın 
stolojik tarama yapılmakta ve hattâ bu araş
tırma rutin işlerden sayılmaktadır. Meselâ; 
Rusya'da yılda 12 milyon kadında rahim kan
seri olup, olmadığını tesbit için stolojik test ya
pılmakta ve hattâ çalışan kadınlar her yıl sağ
lık raporlarını tekrarlarken böyle bir teste de 
tabi tutulmaktadırlar. Bugün Türkiye'de do
ğum kontrolünü resmen kabul etmiş ve Sağ
lık Bakanlığına bağlı Nüfus Plânlama Genel 
Müdürlüğü Teşkilâtı eli ile tatbikatına başlan
mıştır. Bu doğum kontrolünün ilmî esaslara uy
gun olarak yapılıp, yapılmadığını kontrol için, 
doğum kontrol hapları ilkahı önleme araçla
rına paralel olarak stolojik taramanın da bera
ber yapılması şarttır. Ama ne yazık ki, bu ta
ramayı yapabilecek sayıda stoloji mütehassısı 
memleketimizde yoktur. Bunu kabul edelim. 
Hattâ bugün dünya nüfus plânlamasının Afri-
ka'daki şubesi yani, Popilation Consil'in Afrika 
Şubesi orada nüfus plânlamasına girişmiş ve 
bunun tatbikatı ile beraber oraya yeni memle
ketlerden stologlar da götürüp, stolojik tara
ma yapma kararını da vermiştir. Afrika'lıların 
böyle bir talebi de olmadığı halde, ilmî esaslara 
riayete çalışılırken, Türkiye'de halkın kanser 
araştırmasına bu kadar önem vermesi karşı
sında, bizim de, Sağlık Bakanlığı olarak bu 
ihtiyaca cevap vermek zorunluluğumuz kendili

ğinden ortaya çıkar. Eskiden ihtisas dalları
nın sayısı çok azdı. Fakat tıp ilmi ilerledikçe 
ihtisas dallarının sayısı her yıl artmaktadır. 
Böylece insan sağlığı da daha iyi garanti al
tına alınabilmektedir. Onkoloji de dünyada 
yeni bir ihtisas dalı olduğuna göre bunu bizim 
de kabul etmemiz tabiîdir. Kaldı M Türkiye'
deki tıp dünyada hatırı sayılır bir seviyededir. 
Biz de artık hem halk olarak, hem de bir tıp 
mensubu olarak memleketimizde stolojinin ay
rı bir ihtisas dalı olarak kabul edilmesinin ih
tiyacı içindeyiz. Bu hususta Sayın Sağlık Ba
kanımızdan bu kürsüden fikirlerini açıklama
larını, gerekirse teminat vermelerini istirham 
edeceğim. 

Tekrar ediyorum, bu teklifi müspet karşı
lıyorum. Memleketimize, teşkilâtımıza, men
suplarımıza hayırlı olmasını diler saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Ferit 
Melen arkadaşımız « 4 - 5 bin kadro kadar bir 
kadro getiriyor» sözünü söylememiş olsalardı 
pek söz alma taraftarı değildim. Bu hakikaten 
4 bin kadar yeni kadro getirmektedir. Ama 
öbür taraftan da 1 400 kadro çıkartılmaktadır. 
Kanunun en iyi tarafını, muhterem arkadaşlar, 
Yüce senatör kendileri bakımından noksan ko
nuştular kanaatindeyiz. Şöyle ki, 12 nci madde
de bu kanunun kademeli olarak tatbikini ön
görmektedir. Yani bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren hemen bu kadronun ta
mamı alınacak değil, evvelâ bir sayılı cetvele 
tabi olan memurlar alınacak ve 28 . 2 . 1971 ta
rihinden itibaren de 2 sayılı cetvele tabi olan
lar alınacaktır. Bu itibarla, bir bakanlıklarara-
smda anlaşmazlık diye bir husus yoktur. Tek
lif gayet yerindedir. Her bakanlık gerektiği za
manda kadro kanunlarını milletvekili ve sena
tör arkadaşlarımız vasıtasiyle getirebilmekte
dirler. Meselâ; 3656 sayılı Kanunun temel bir 
kanun olarak kadrosuzluktan mütevellik terfi 
eclerniyen bütün devlet memurlarının 2 üst de
receden 3 üst dereceye çıkmasını, yine sene
lerden beri kadro bulunmaması yüzünden 
1939 - 1942 yılından önce Sağlık Bakanlığında 
çalışmış olan ebe, hemşire, ebe - hemşire ve 
sağlık memurlarının intibak Kanununu da 
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bir senatör olarak bendeniz getirmiştim. Ve 
bunlar Yüce Senatonun olumlu oyları ile ka
nunlaşmış idi. Demek isteriz ki, muhakkak ki, 
ille bir kadro getiren kanunu Hükümetin ge
tirmesi icabetmez. Milletvekili ve senatörlerin 
de bu gibi kanunları getirmesine mâni bir hü
küm yoktur. Teklif yerindedir. Sağlık Kole
jinden mezun olan yüzlerce yavrumuz kadro
suzluk yüzünden tâyin edilebilme imkânını bu
lamamıştır. Bunların bir kısmı bursludur. Vak
tinde vazife verilmediği takdirde gerektiğinde 
Sağlık Bakanlığından dâhi tazminat alabilirler. 
Ealdı ki, geçenlerde yine Yüce Senatoda kabul 
edilmiş olan bir teklif ile, serbest tababette 
geçen hizmetlerin 2/3 sinin terfi ve kıdemden 
sayılması ve bunun da 5 sene müddetle Sağlık 
Bakanlığında çalışmasını öngören teklif kar
şısında şüphesiz ki, bu gibi müracaatları da 
karsılıyacak bir kanunun çıkması icabetmekte-
dir. Teklif yerindedir. Yüce Senatonun oyları 
ile kabul edildiği takdirde büyük bir sosyal ya
rayı sarmış olacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Sayın Kmaytürk bir dakika. 
Siz Sosyal İşler Komisyonu Başkanı olamk 
müspet mütalâa etmişsiniz. Görüşülmekte olan 
komisyon raporu da aynıdır. Bu sebeple muha
lefet şerhiniz yoktur. Size söz veremiyeceğim. 
Başka söz istiyen?... Yok. Hükümet ve Komis
yon Konuşacak mısınız Sayın Bakan? 

SAĞLIK VS SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; mem
leketimiz birçok yerlerinde koruyucu hizmet
lerde olsun, tedavi sahasında olsun sağlık 
tesislerimiz, kuruluşlarımız devamlı ve adeta 
gözle yakınen takibedilebilen bir hacim ölçü
sünde gelişmektedir, hizmete girmektedir. 

Bu tesislerin istenilen, arzu edilen çapta 
vazife görebilmeleri için, yararlı olabilmeleri 
için şüphesiz ki bu tesislerin içinde çalışan per
sonelin, hekim, olsun, yardımcı olsun, sağlık 
personelinin mevcudiyeti ile ancak mümkün
dür. işte bugün huzurlarınızda konuşulmakta 
olan, görüşülmekte olan bu kanun teklifi ile 
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biz personel bakımından hizmetleri en iyi gö
rülmesi yönünden bir imkân kazanmış oluyo
ruz. 

Kısaca size bâzı rakamlar arz etmek iste
rim. Halen 200 kadar namzet hekimimiz var
dır ki kadrosuzluktan asli kadroya geçememek
tedirler. Yeni mezun olacak mecburi hizmetli 
200 kadar hekimimize yine bu kadro kanunu ile 
yeni kadrolarla vazife vermiş olacağız. Ayrı
ca serbestten gelecek 100 kadar hekim arka
daşımıza yine ayni imkânı tanımış olacağız. 

Ayrıca geçen sene mezun olmuş gündüz 
okumuş sağlık memurları 521 aded, bunlar bu 
kadrosuzluktan vazife alamamaktadırlar. Bu 
kanunla kendilerine vazife verilmiş olacaktır. 
Yine sağlık memuru namzedi olup ta, aslilik 
için bekliyen 330 kadar sağlık memuru, asli 
kadroya geçmiş olacaktır. 

Ayrıca yine, yeni mezun olacak bu sene 1810 
kadar sağlık memuru bu kadro kanunundan is
tifade edecektir. 

Namzet olarak bekliyen hemşire 405 aded-
dir. Bu sene 400 hemşire mezun olacaktır, bu 
kadro kanunundan istifade edecektir. 

Köy ebesi namzetti olup ta aslilik bekliyen 
1 000 kadar ebe namzedi mevcuttur. Bunlar da 
bu kadro kanunundan istifade edecektir. 

Yine yeni mezun olacak 1 300 kadar köy 
ebesi bu kadro kanununu beklemektedir. 

Hemşire yardımcısı olarak bu sene 453 me
zun verilecektir. 

Ayrıca bu kadro kanunundan terfilerini 
beklemek suretiyle istifade edecek olan hekim 
arkadaşlarımızın adedi de 1 000 i bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, muhterem Van Se
natörümüz Ferit Melen arkadaşımız, senatör 
ve milletvekilleri teklifine Hükümetin tekad-
düm etmesinden burada bahis ettiler. Milletve
kili ve senatör arkadaşlarımız kanunlar içeri
sinde her türlü kanun teklifini yapmak hakkını 
haizdirler. Bizim bu kadro kanunumuzlaj aynı 
teklifle huzurunuza gelecektik. Maliye ile te
mas halinde idik. Böyle bir teklif yapıldığını 
gördüğümüz zaman bakanlık olarak memnun 
olduk ve bu kadro kanununu bakanlık olarak 
da destekledik. Bu Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının, hattâ bir yönü ile Maliye Bakan
lığının muhterem milletvekillerine ve muhte
rem senatörlere bir saygısının da ifadesini bös-
termiştir. böylece. 
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Arkadaşlarım, Hakkâri'de, Van'da, Ağrı'da, 
Muş'ta, Kars'ta, Siirt'te, ve Doğu'nun birçok 
yerlerinde hattâ Batı'daJki birçok yerlerimizde 
güzel tesislerimiz, güzel hastanelerimiz, güzel 
kuruluşlarımız vardır. Fakat buralarda biz 
büyülk bir personel sıkıntısı içerisindeyiz. 

Bir sağlık hizmetinin en iyi şekilde görü
lebilmesi için şu unsurlar mevcuttur. Evvelâ 
bina olacak, binanın içerisinde cihaz olacak, 
personel bulunacak ve bir de o personelin eği
tilmesi olacaktır. Bu unsurlar bir sağlık hiz
metinin görülmesi için şarttır. Bu zincirin her 
hangi bir halkası zedelenmiş olursa, her hangi 
bir halkası bozulmuş olursa bu sağlık hizmeti 
lâyıkı ile görülemez. 

Bizim, - bakanlık olarak tekrar ifade edi
yorum - bu halkada en büyük sıkınltıya düştü
ğümüz nokta, personel sıkıntımızdır. Onun 
için zaman zaman huzurlarınıza bâzı kanun 
tasarıları ile ve desteklediğimiz kanun tek
lifleri ile geliyoruz ve bu pedsonel noksanlığı
nı telâfi etmenin yollarını arıyoruz, önümüz
deki günlerde Doğu'nun, bilhassa mütehassıs 
olan durumunu bir nübze daha kurtaracak bir 
kanun teklifi ile huzurunuza geleceğiz. 

Arkadaşlarım bu vesile ile bilhassa Lûtfi 
Bilgen arkadaşımın yapmış olduğu teklifler 
üzerinde ciddî bir şekilde duracağız. 

Kanser üzerine gerekli ehemmiyeti vermek
teyiz Etimesut bölgesinde açmış olduğumuz ve 
bugün 200 yatakla çalışan Kanser Hastanemiz 
büyük bir boşluğu doldurmuştur. Fakat yeter
li değildir. Bunun için Ankara ve İstanbul'da 
ayrıca 500 er yataklı iki modern tesisimizin bu 
sene pı'oje safhasına aldık, tahmin ediyorum ki 
1970 içerisinde temelini atacağız. Ve yine 
iki sene evvel huzurunuza getirdiğimiz bir 
kanun tasarısı içerisinde, bakanlığımız teş
kilâtı içerisinde, bünyesinde bir Kanser Mü
dürlüğünü tahmin ediyorum ki bu sene içe
risinde faaliyete geçireceğiz. Bu bizim kan
ser üzerine vermiş olduğumuz büyük ehemmiye
ti göstermektedir. 

Çalışmalarımız ve hizmetlerimiz geliştikçe, 
şüphesiz ki bu kanser şubesi müdürlüğü bir ge
nel müdürlük haline de inJkılâbedebilir. 

Arkadaşlarım, kanun teklifinde bulunan 
kadrolar Sayın istanbul Senatörü arkadaşımı
zın söylediği gibi, tamamı bu sene kullanılacak 

değildir. Maliye Bakanlığı ile tam bir muta
bakat içerisindeyiz. Bu mutabakatın içerisinde 
26 milyonluk bir kısmı bu sene istimal edilecek. 
Üst tarafı da 1971 de kullanılacaktır. 

Bu vesile ile bakanlığımıza karşı göster
diğiniz teveccühe ve iltifata teşekkür ediyo
rum, hepinizi saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz önce okunan önergede ivedilik husu-
ısu da mevcuttu, ivedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum. 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı ka
nunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 

Madde 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilât ve memurları Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 981 sayılı Kanunun 
1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve memurları Ka
nununun 3 ncü maddesinde yazılı kuruluşlara 
Trahom Savaş Müdürlüğü, Kanserle Savaş 
Müdürlüğü ve Ruh Sağlığı Müdürlüğü eklen
miştir. 

Trahomla savaş konusunda Trahom Savaş 
Müdürlüğü, Kanserle savaş konusunda Kan
ser Savaş Müdürlüğü, ruh sağlığı konusunda 
Ruh Sağlığı Müdürlüğü, koruyucu ve teda
vi edici hizmetleri düzenlemek, hastanelerle 
dispanserlerin ve rehabilitasyon kurumlarının 
ve bunlarla ilgili tesislerin çalışma programla
rını uygulamak, yürütmek ve denetlemekle gö
revlidir. 

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

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Bakandan 
bir sual soracaktım. 

BAŞKAN — Sonra sorarsınız. 

Madde 2. — 3017 sayılı Kanunun 65 nci 
maddesini değiştiren 225 sayılı Kanunun 981 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 



C. Senatosu B : 53 24 . 3 . 1970 O : 1 

Madde 2. — Bakanlık Encümeni, Müste
şarın Başkanlığı altında Müsteşar Başmuavini 
ve Müsteşar muavinleri, Teftiş Kurulu Baş
kanı, Sağlık işleri Genel Müdürü,, Tedavi Ku
rumları Genel Müdürü, Sağlık Propagandası 
ve Tıbbi İstatistik Genel Müdürü, Sıtma Ge
nel Müdürü, Eczacılık ve Tıbbi Müstahzarlar 
Genel Müdürü, Verem Savaş Genel Müdürü, 
Sosyal Hizmetler Genel Müdürü, Meslekî öğ
retim Genel Müdürü, Donatım Genel Müdürü, 
Nüfus Plânlaması Genel Müdürü, Dış Müna
sebetler Dairesi Başkanı, Sosyalleştirme Daire
si Başkanı, Ana ve Çocuk Sağlığı Müdürü, 
Trahom Savaş Müdürü, Kanserle Savaş Müdü
rü, Ruh Sağlığı Müdürü ile Zatişleri ve Muame
lât Genel Müdüründen kuruludur. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
bu madde ile ilgili bir sual soracağım; Sayın 
Bakandan Lepra üzerinde düşüncelerini sormak 
istiyorum. Lepra Müdürlüğü kurmak niyetinde 
misiniz, yoksa dernek olarak kalacak mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan mikrofona zap
ta geçmesi bakımından... Biraz yüksek sesle 
rica edeceğim. 

SAĞLIK BAKANI VEDAT ÂLİ ÖZKAN 
(Kayseri Milletvekili) — ileriki çalışmalarımız
da Lebraya daha geniş yer vereceğiz. Bunun için 
burada dercetmedik. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. 3017 sayılı Kanunun 17 r.ci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 17. — Hukuk Müşavirliği : 
Birinci Hukuk Müşavirinin Başkanlığında 

2 nci ve 3 ncü hukuk müşavirleri ile bürosun
dan kuruludur. Hukuk Müşavirliği, Bakanlık
tan verilen işler hakkında mütalâasını bildir
mek, memurların vazifesinden doğan kanun ko
vuşturmaları ve disiplin işleri ile Bakanlıkça 
yapılacak sözleşme tasarılarından lüzum gö
rülenleri tetkik etmek, idari dâvalarda gerek
li savunmayı hazırlıyarak duruşmalarında Ba
kanlığı temsilen hazır bulunmak, 4353 sayılı 
Kanun hükümlerine göre Hazinece takibolu-
nacak adlî dâvalarda gerekli bilgiyi sağla
mak ve Bakanlıkça lüzumlu görülen kanun tü
zük ve yönetmeliklerin hazırlanmasında yar
dımcı olmakla yükümlüdür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde. Sosyal Hizmetler Akademisi, 
eğitim enstitüleri ve diğer yüksek okullarda 
kullanılmak üzere asistan kadroları eklen
miştir. 

Bu kuruluşlarda çalışacak asistanların ça
lışına esasları Bakanlıkça çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarını ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 4882 sayılı Kanunla kurulu 
Sağlık isleri Genel Müdürlüğüne Etüt ve 
Dokümantasyon Şubesi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 225 sayılı Kanunla Kurulu 
Tedavi Kurumlan Genel Müdürlüğüne, genel 
hastaneler, özel hastaneler, kan merkezi ve 
istasyonları ile lâboratuvarlar, tıbbi cihaz ve mal
zeme, sağlık kurumları mimarlığı, etüt ve araş
tırma ve hizmet içi eğitim şubeleri eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler,.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 4258 sayılı Kanunla kurulu 
Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürlüğüne 
Etüt ve Dokümantasyon Şubesi eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 225 sayılı Kanunla kurulu Ve
rem Savaş Genel Müdürlüğüne Eğitim ve Pro
paganda şubesi, hastaneler şubesi, gezici rönt
gen vereni tarama merkezi, ile Re - Test grupu, 
gezici verem tarama grupları, B. C. G. kam
panyası grupları eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Köy enstitüleri mezunu köy sağ
lık memurları, sağlık memurları kadrolarına 
atanır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınız aarz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 10. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) i 
sayılı cetvelden bu kanuna bağlı (3) sayılı cet- i 
velde yazılı kuruluşlardaki kadrolar çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi cetveliyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbuî edilmiştir. 

Madde 11. — 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvele bu kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi cetveliyle beraber oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.... Kabul edilmiştir. I 

Geçici Madde — Bu kanun yürürlüğe girdi- j 
ği tarihte Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğında çalışan memurlardan bu kanuna bağlı 
(3) sayılı cetvelle kadroları kaldırılanlar (Ka
zanılmış hakları saklı tutulmak kaydiyle) bu 
kanuna bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolara 
yeniden atanırlar. Yeni atanmalar yapılıncaya 
kadar bu memurların almakta oldukları aylık
ların ödenmesine devam olunur. Yeni atanma
lar yapıldığı tarihte geçici görev, izin ve has- I 
talik gibi kanuni sebeplerle görevi başmda 
bulunmıyanlardan işe başlama kaydı aranmaz. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun yayımı tarihinde ! 
yürürlüğe girer ancak (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar kanunun yayımı tarihinde, (2) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 28 . 2 . 1971 ta
rihinde muteberdir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... ! 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz -"diyorum. Kabul j 
edenler... Kabul etnryenkr... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kammmı hükümlerim Ma- ! 
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde lehde ve 
aleyhte söz istiyen... Yok. Tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen- j 
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hiz- I 
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j met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka-
j nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 

metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi : 1/114; Cumhuriyet Senatosu; 
1/1071) (S. Sayısı : 1375) (1) 

BAŞKAN — Konu ile ilgili önerge var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «Birinci görüşmesi ypılacak iş

ler» kısmında bulunan Millî Emniyet hizmet
leri teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen dört 
kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkında kanun tasarısının, biran önce 
kanunlaşmasını temin maksadiyle, gündemdeki 
diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Yiğit Köker 
Ankara 

BAŞKAN — Gündemin birinci görüşmesi ya
pılacak işler kısmında bulunan Millî Emniyet 

| hizmetleri teşkilâtında yararlık hizmetleri ge
cen dört kişiye vatani hizmet tertibinden aylık 

j bağlanması hakkında kanun tasarısının biran 
önce kanunlaşmasını temin maksadı ile Komis
yonca gündemdeki diğer işlerden takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi arz ve teklif edil-

! mekteclir. öncelikle görüşülmesi hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler,,. Kabul et
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Kailim tasarısı daha önce basılmış, dağıtılmış 
bulunmaktadır. Bu sebeple raporun, okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Rapo-
raii okunmasını kabul edenler.,. Etmiyenler... 
Edilmemiştir. Tümü üzerinde görüşme açıyoruz. 

| Buyurun Sayın Tanyeri. 
SALîH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli senatörler, Millî Emniyet hiz-
i motlori teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen 

dört kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanması hakkındaki, tasarıyı benimsiyor, çok ye
rinde buluyorum. Müspet oy vereceğimi şimdi-

i den arz ederim. Esasen memlekete savaşta ve 
barışia canla, ba^Ia hizmet edenlerden burada 

(1) 1375 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
somundadır. 
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hayatlarını ve hürriyetlerini feda etnik- olanla
rına el uzatılması hayırlı, Devletin başta gelen 
görevleridir. Bu itibarla Hükümeti tebrik eder
ken bir noktaya temas etmeyi ve bir temennide 
bulunmayı lüzumlu hissediyorum.^ Bu vesile ile 
bu fırsatı bulduğumdan dolayı da kendimi mut
lu hissediyorum. Değinmek istediğim, nokta sa
yın senatörler, Gaziantep mücadelesidir. Bundan 
50 yıl önce memleketimize haksız olarak saldı
ran ve yine büyük bir haksızlıkla istilâ eden 
düşmana karşı Gaziantepliler, tek başlarına 11 
ay sanları ile başları ile mücadele ederek müs
tevlileri yurtlarına sokmamışlar ve bu. uğurda 
mukayyet altı bin şehit ve binlerce yaralı ver
mişlerdir. işte bu mübadelenin sonudur ki, tem
sil etmek şerefini duyduğum vilâyete; Büyük 
Millet Meclisinin bir kanunu ile gazilik unvanı 
tevdi edilmiştir. Kamudan uğrunda şahadet 
şerbetini içen bu altıbin kişi uğruna hayatlarını 
feda ettikleri bağımsızlığa ulaşmış olmanın 
mutluluğu içinde mütevazi fakat mânası büyük 
bir anıtın altında ama aslında bütün Türk Mil
letinin kalbindeki en mümtaz yerinde yatarlar
ken o gazaya iştirak edenlerden gazilik merte
besine erişmiş ve halen hayatta bulunan bâzı 
kimseler sefaletin, yoksulluğun acı ıstırabım 
çekmektedirler. 

Bunlar zamanında İstiklâl Madalyası için 
müracaat edememenin mücadele kayıtlarının çe
şitli yangınlarda yanmış olmasının ıstırabını 
çekmektedirler. 

Sayın senatörler, bir vilayete gazilik unvanı
nı kazandırmış olan kimseler bugün sefalet çek
memelidirler. Bu noktaya Sayın Hükümetin 
hepimizin ve hepinizin parmak basarak mutla
ka bir çare aramasını yürekten diliyor^ hepini
ze saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Başka... Sayın Ârıburun buyu
run. 

TEKİN ÂRIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarım, bu kanun çok
tan beri beklemekte olduğumuz ve hurda yürek
ten diğerlerinin takibetmesini temenni ettiği
miz kanunlardan bir tanesidir. Bu memlekete 
seve seve hepimizin hayatımızı icabettiği zaman 
feda edeceğimizden hiçbirimizin şüphesi yok 
Fakat bizim maalesef - öyle söyliyeyim - maa
lesef diyeyim, biraz zaman geçince göstermekte 
milletin, şahısların millet uğrunda, memleket 

uğrunda ve vatan uğrunda göstermiş oldukları 
fedakârlıklar, kahramanlıklar çabucak unutul
maktadır. Acı günleri çok çabuk unutuyoruz. 
Harikulade kahramanlık yapmış olan ve insan 
üstü gayretler sarf etmiş olan ve bu arada ya 
şehit olmuş ailesi kalmış perişan, yahut da ken
disi sakat kalmış, veyahut da yaşlanmış, ondan 
sonra tâbiri caizse nan - hariye muhtacolmıış 
bir vaziyete düşen nice kahramanlar var. Bizim 
bir eksikliğimizi bu vesile ile belirtmek istiyo
rum. Günlük işlerimiz başka hususlarda o ka
dar çok düşmekteyiz ki, bu gibi kahramanları 
arayıp, soran bir müessese âdeta kalmıyor, bu 
vazife unutuluyor. Burada bulunduğumuzun 
6 ncı senesindeyiz, bu zannediyorum ki. 3 ncü 
defadır böyle kahramanlık belgesini almış bir
kaç kişiye hayatlarının son devrelerini hiçol-
mazsa biraz fakirane surette de olsa bir parça 
•hiçolmasEia daha iyileştirecek olan bir nevi malî 
imkânlar sağlandığını görüyorum. Bunların 
içinde bir de hanım vardır. 

Sayın arkadaşlarım, benim çağımda olanlar 
fiilen gördüler, daha genç olanlar da okudular. 
Kara Fatma'lar, yani eskilere gitmiyorum, Ne
ne Hatunlara, ama fiilen İstiklâl Harbinde bu
lunan, bu esnada aklıma o geldi de onun için 
söylüyorum, nice, nice Anadolu hanımları var
dır. kadınları vardır. Bunlar hakikaten erkek
lerden daha geri kalmamak suretiyle bâzı hal
lerde üstün gelmek suretiyle kahramanlıklar 
göstermişlerdir. Acaba kaç tanesi alıyor bu gibi 
hicolmazsa memleketin, milletin kendilerine gös
terecekleri şefkat mükâfatı vaziyetinde olan 
birkaç parayı. Kaç kişi alıyor ve kaç kişi se
viniyor bu yüzden? Eksikliğimiz burada. Te
menni ediyorum kî, burada simdi Hükümst na
mına Sayın Vekilimiz var. ulaştırsın dilekleri
mizi Milli Savunma Bakanlığına da muhakkak 
surette bir büro kurulsun. Birinci decere onun 
vazifesidir. Memleketin içinde eski kahraman
ları birer bir Dr arayıp, çıkarmamız icabeder. 
Hiç olmazsa evvelâ onlar başlasınlar ve ancak 
o suretle bizim yeni gençliğimize hani, «Uğrun
da ölen varsa toprak vatandır.» diye söylediği
miz bu hulusu da hatırlatmış olsun. Gazeteler
de kavgalar, gürültüler, patırtılar yerine hiç 
olmazsa filân tarihte şu kahramanlığı yapmış 
olan şu zata, .şu vatandaşa, şu Türk kadınına, 
şu Türk anasına, şu tarzda bir kahramanlık 
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mükâfatı verilmiştir, aranmıştır diye sık, sık 
yazıları görmüş olalım. Bu zannediyorum bi
zim meclislerimizin de vazifeleri meyanmdadır. 
Bunu zaman zaman bu kürsülere getirirsek, il
gilileri ikaz edersek vatanımıza ancak şükran 
borcumuzu ödemiş oluruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen .. Yok, Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.,, Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilik hususu da önergede mevcut. İvedilik 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında yararlı 
hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizmet terti

binden aylık bağlanması hakkında Kanun 
Madde 1. — Millî Emniyet hizmetleri emrin

de yararlı hizmetleri gecen ilişik listede kim
likleri yazılı dört kişiye, hayatta bulundukları 
sürece vatani hizmet tertibinden (500) er lira 
aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yek. Maddeyi cetveliyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul-
ediîmistir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.., 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz istiyen . 
Yek. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin bir kere görüşülecek işler kısmın

da bulunan 1361 ve 1362 sıra sayılı raporların 
öncelikle müzakere edilerek, karara bağlanma
sını arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanı 

A. Nusret Tuna 
Kastamonu 

BAŞKAN — İki raporun öncelikle görüşül
mesi hususu istenmektedir. Oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mu
cip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve M. Şükran Özkayednın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Bas 
beık anlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/60$) (S. 
Sayısı: 1361) (1) 

BAŞKAN — Raporlar daha önce basılmış ve 
dağıtılmıştır. Okunup, okunmamalarını oyları
nıza arz edeceğim. Okunmasını kabul edenler.., 
Kabul etmiyenler.,. Okunmaması kabul edilmiş
tir. 

Anava^a A d a-o'". Konnsyor.u rakoru netice 
itibariyle i m i c k ı m n Oır-yyr'yet Senatomu Ta
biî üyeleri Mucip Ataklı. Ekrem Acuner, Sup!":i 
Kayama"-!, oc-nn CJT.au yy M. Şükran özknva'ni'n. 
y?noma dokun-d:r aklıkları için netice cb/rak su
nu ifade o-meki-edir : 

'Arz edıkn V.T-û îfytyy.yayy:11 murak ıp ko-
"'.y.iur. scnyny yir:l."yb v-o oybma neticesinde 
?l'z konu;-:", nvc-lyrin ^aya'na dokunııbnaskkları-
nm üvebk s ı fa ta r yır ı r.oua ereyyği samana bı-
r?.k'b:mk.yi kanaya'ıtırdmıştır,;;> 

En raper n:nni:y.y .y'z istiyen?.. Yok, l aporu 
oylarraıza ay; oy yorum. Ea v ul edenler.,. Kabul 
r+r,ıiY?n "̂-r'v K^br?] e'li''',",d~tir, -" ~~~~j '—-'-^'.'•-,, - - • 

7. - - f y ^ y y y ' y - ' ,'->'• <i .•,.''».•;?' /:.-,.;- f . y y TU lif} 
Vrh-r'in yogime y y y ^ y - y ' y .-<> foddiyılması 
h;!k~'rı<k: Jhr-y::ık«.>Jd-; t-zker:^' ve ''v-u^uyiyt l 
av;r/by?. Auauaya v. Adr-r!' K-rm.i'-yrıiu. raporu 
(3/S-İ5) (S. Giyişi : l3Cr'> (3) 

BAŞKA':! — j?apcr ba-ılmı? ve dayub-rş 
lu±. ılımakladır. Ibporun okunup okunmamasını 
oybrmısa arz ediyorum. Okuayannı kabul 
cdc.rd.or... Kabul "vyyenler... Kabil cdilmemiy-
tir, 

Sayın İzmir Üyyn Bsliğ Belerin isnad edilen 
fiilin vas-f ve m yy yetme göre Anayasanın 83 

(1) 1361 S. Sayıl} hasmaıjazı tutanağın sa
nandadır. 

C>) 136] >. b / y b î a:-.yya:.' ia.lunağın r,o-
nundadır. 
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ve 79 ncu maddeleriyle içtüzüğün 139 ve 140 ncı 
maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve 
yargılamanın üyelik sıfatının, sona ereceği sa
mana bırakılması kararlaştırılmış bulunmakta
dır. Bunun üzerinde söz istiyen?.. Yok. Rapora 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Vakit geçmiş, Genel Kurul salonunda, da üye 
sayısı azalmıştır. Bu sebeple 26 Mart Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

* f t < B > - 3 ^ 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Konlenjan Üye
si Zerin Tüzün'ün, dış memleketlerden Tica
ret ataşeliklerimize dair yazdı soru önergesi ve 
Ticaret Bakanı Gürhan Tür ek'in cevabı (7/642) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygiyle rica ederim. 

4 . 3 . 1970 
Zerin Tüzün 

Kontenjan Senatörü 

Dış memleketlerdeki Ticaret ataşeliklerimiz
den bâzılarının ticaret münasebetlerimizin çok 
kısır ve gelişmesi de mümkün olmıyan yerlerde 
açılmış olduğunu ve bu ataşelikler için harcanan 
masrafın, memlekete sağladığı faydadan fasla 
olduğu şeklinde bası şikâyetler almaktayız. Bu 
durumda; 

Soru 1. Dış memleketlerde böyle verimsiz 
Ticaret ataşeliklerimiz var mıdır? 

Soru 2. Cezayir'deki Ticaret Ataşeliğimiz 
bu konuda verilen misâllerden birisi olması do-
layısiyle, Bakanlığınızın bu konudaki görüşü ne
dir? 

Soru 3, Bu şekilde verimsiz ataşelikler, 
varsa, bunlar hakkında Bakanlığınızca düşünü
len tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 21 . 3 . 1970 

Dış Ticaret Dairesi 
5/5125 

Şube remzi ve No. 621.1 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 5 . 3 . 1970 ta

rihli ve 10331/6314 sayılı yazıları : 

Kontenjan Senatörü Zerin Tüzün'ün, dış 
memleketlerdeki Ticaret ataşeliklerimize dair 
yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği öner
gesi hakkındaki mütalâamız aşağıda takdim kı
lınmıştır. 

1. Dış memleketlerdeki ticaret müşavirlik ve 
ataşeliklerimiz, o memleketlerle ticari, iktisadi 
ve siyasi münasebetlerimiz, bunların muhtemel 
inkişafları göz önünde tutularak ve Dışişleri Ba
kanlığımız ile mutabık kalınarak açılmış bulun
maktadır. 

Milletlerarası münasebetlerin, yürütülmesi 
ve koordinasyonu hakkındaki 5 Mayıs 1969 ta
rihli ve 1173 sayılı Kanunun yayımından beri de 
yeni dış temsilcilikler ihdas edilmeden önce 
Başbakanlığın müspet mütalâası alınmaktadır. 
Başbakanlıkça Dışişleri Bakanlığı eliyle mahal
linde gereken incelemeler yaptırıldıktan sonra 
söz konusu memuriyetlerin kurulup kurulmıya-
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cağı Bakanlığımıza bildirilmekte ve ona göre iş
lem yapılmaktadır. 

Hiç şüphe yok M, bu kuruluşlarda yapılacak 
masraf ile sağlanacak fayda münasebeti yanında 
muhtemel ticari inkişaflar da nazara alınmakta
dır. 

Hal böyle olunca, kurulmuş bir dış teşkilâ
tın verimsiz olarak tavsif edilmemesi gerekir. 
Ancak, kuruluştaki gayenin tahakkuk edip et
mediğinin tetkiki bahis mevzuu olabilir. 

2. Cezayir Ticaret Ataşeliğimiz, Kuzey Af
rika memleketleri ile iktisadi münasebetlerimizi 

tanzim ve ticaretimizi inkişaf ettirmek üzere, 
Cezayir'in cağrafi bakımdan merkezi durumu da 
göz önünde tutularak, Dışişleri Bakanlığımızın 
tavsiyesi ile Ekim 1965 te açılmıştır. 

3. Kuruluştan bugüne kadar ki devrede Ce
zayir ile ticari münasebetlerimizde bir gelişme 
müşahede edilmemesi üzerine, bu teşkilâtımızın 
durumu ve kaldırılmasının doğru olup olmıya-
cağı hususu tetkik edilmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Saygılanmla. 

Ticaret Bakanı 
Gürhan Titrek 

. . . > . . . >&< - < . . . . 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

53 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 3 . 1970 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

1. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkan vekillerin in Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Oztürkçine'nin, halen yürürlükte olan 
nizamnamelere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/508) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpmar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy
lere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Hilmi Soydan'in, üç ilçevi Maraş/a ^âğlıyan yo-

lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, iktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/535) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye bakanlıklarından sözlü so
rusu (6/543) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Balıkesir ili Ayvalık ilçe
sinde 1968 yılında yapılan orman tahdidi faa
liyetlerine dair Orman Bakanından sözlü soru
su (6/545) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Gölü Barajı sahasına dü
şen arazi istimlâklerine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/546) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
" Mehmet Özgüneş'in, Namık Kemal Mahallesin-



deki konutların tahsisine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanından sözlü sorusu (6/544) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep çiftçisine verilen 
kredilere dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/548) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'nin, Gaziantep şehrinin su sıkııı-
tasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/549) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is-
tiyen önergesi (10/32) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 
Sezai O'Kan ve M. Şükran Özkaya'nm yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/608) 
(S. Sayısı : 1361) (Dağıtma tarihi : 3.2.1970) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/845) (S. Sayısı : 1362) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret 
Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» 
ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/59; Cum
huriyet Senatosu 2/282) (S. Sayısı : 1374) (Da
ğıtma tarihi : 12 . 3 . 1970) 

2. — Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında 
yararlı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu malî ve iktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/114; Cumhuriyet Senatosu; 
1/1071) (S. Sayısı : 1375) (Dağıtma tarihi : 
16 . 3 . 1970) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân 
Komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/132; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1074) (S. Sayısı : 
1376) (Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1970) 

4. — 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Teşkilât ve Memurları Kanununun 
bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı 
kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 2/187; Cum
huriyet Senatosu 2/281) (S. Sayısı : 1377) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1970) 



Toplantı : 9 I O C I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, 
Suphi Karaman, Sezai O'kan ve M. Şükran özkaya'nın yasama 
dokunulmazlıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /608) 

T. C. 7.7. 1969 
Başbakanlık 

Özlük ve yazı işleri : 6/2 - 6564 Konu: Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri, 
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi 
Karaman, Sezai O'kan, M. Şükran öz
kaya'nın yasama dokunulmazlıkları 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 17 . 1 . 1969 tarihli ve 6/2-632 sayılı yazınız. 
Demokrasi prensiplerine aykırı olarak Devletin tek bir fert veya bir zümre tarafından idare 

edilmesini hedef tutan cemiyet kurmak ve bu cemiyetin faaliyetlerini tanzim, sevk ve idare etmek 
fiilinden dolayı Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Kara
man, Sezai O'Kan ve M. Şükran özkaya haklarında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu mad
desine tevfikan bir karar verilmesine dair bu kere Adalet Bakanlığından alman 30 . 6 . 1969 ta
rihli ve 27584 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi puslasiyle bir
likte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T C , 7 . + _ ' _ „ 30.6 . 1969 
Adalet Bakanlığı 

C. İ§. G. Müdürlüğü Konu: Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi, Mu-
Sayı : 27584 cip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Ka

raman, Sezai O'Kan, M. Şükran Öz
kaya'nın yasama dokunulmazlıkları 
Hk. 

Başbakanlığa 

İlgi: Neşriyat ve Müdevvenat Gn. Md. ifadeli 7 . 6 . 1969 gün ve 602 sayılı yazı. 
Demokrasi prensiplerine aykırı olarak Devletin tek bir fert veya bir zümre tarafından idare 

edilmesini hedef tutan cemiyet kurmak ve bu cemiyetin faaliyetlerini tanzim, sevk ve idare etmek 
fiilinden dolayı yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
leri Mucip Ataklı, Ekıienı Acuner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan ve M. Şükran Özkaya hakların
daki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatlarının sona ereceği zamana bırakılmasına dair olan 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunun reddine dair Cumhuriyet Sena
tosu rienel Kurulunun 12 . 12 , 1968 tarihli 13ncü Birleşiminde kabul edilen 64 sayılı kararı, 
-Anayasa Mahkemesinin 2 . 1 . 1969 gün ve 1968/69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 1968/79 ile 
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birleşik esas ve 969/1 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olduğundan bu husustaki hazırlık soruştur
ması evrakı birlikte sunulmuştur. 

2 . 8 . 1967 gün ve 26612 sayılı yazımız dairesinde Anayasanın 79 ncu maddesi hükmü gereğin
ce Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai O'Kan, 
M. Şükran Özkaya'nm yasama dokunulmazlıklarının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereği
nin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

Anayasa Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 29 . 1 . 1970 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonu 
Esas No. : 3/608 
Karar No. : 27 

Yüksek Başkanlığa 

Kendilerine, demokrasi prensiplerine aykırı olarak devletin tek bir fert veya bir zümre tara
fından idare edilmesini hedef tutan cemiyet kurmak ve bu cemiyetin faaliyetlerini tanzim, sevk 
ve idare etmek fiili isnadedildiği için haklarında Cumhuriyet 'Senatosu Genel Kurulunun 12 Ara
lık 1968 tarihli birleşiminde verilen yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına dair kararın Ana
yasa Mahkemesinin 2 Ocak 1969 tarihli 969/1 sayılı Kararı ile iptal edilen ıCumhuriyet Senato
su üyeleri Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, 'Sezai O'Kan ve M. (Şükran Özkaya'
nm yasama dokunulmazlıklarına dair dosya Başbakanlığın 7 Temmuz 1969 tarihli ve 6/2 - 6564 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma gönderilmekle Komisyonumuzun 29 Ocak 
1970 tarihli birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

Usul yönünden yapılan tartışmalarda Anayasa Mahkemesince 'Cumhuriyet Senatosu kararı
nın iptal edilmesi sonucunda bundan (böyle dosya hakkında her hangi bir işlem yapılmasına mahal ol
madığı yolunda ileri sürüleın görüşler, komisyon üyelerinin ekseriyeti tarafından benimsenmiye-
rek; Anayasanın 79 ncu maddesi gereğince bir yasama meclisi üyesinin yasama dokunulmazlı
ğı hakkında karar merciinin ancak mensup bulunduğu yasama meclisi olabileceği ve Anayasa 
Mahkemesi kararının da ancak yetkili merci olan yasama meclisinde karar ittihaz edilirken Ana
yasanın ve ilgili meclis içtüzüğünün emrettiği esas ve usullere uyulup uyulmadığı ve bunlara 
aykırı olup olmadığı hususunu inceleyip karar altına almayı kapsıyabileceği ve iptal ile askıda 
bir halde bulunan konunun yetkili mercide (ilgili yasama meclisinde) görüşülerek kesin sonuca 
bağlanmak gerektiği neticesine varılmıştır. 

Arz edilen usul tartışmasını mütaakıp konunun esasına geçilmiş ve oylama neticesinde, söz 
konusu üyelerin yasama dokunulmazlıklarının üyelik sıfatlarının sona ereceği zamana bırakıl
ması kararı alınmıştır. 

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

Başkan İSözcü Kâtip 
Kastamonu Samsun Tokat Balıkesir 

A. N. Tuna Muhalifim Z. Betü N. Demirel 
R. Rendeci 

C. Senatosu (Sıra Sayısı : 1361) 



Bitlia 
0. Kürümoğlu 

Sakarya 
M. Tığh 

Gaziantep Hatay 
/. T. Kutlar Muhalifim şerhim eklidir 

M. Deliveli 

Tekirdağ Taflföî Üye 
E. Mumcuoğlu M. Ataklı 

Muhalefet şerhi 

Rize 
Usul bakımından muha

lefetim eklidir. 
0. M. Agun 

Amayasa (Mahkemesinin verdiği karar bir iptal kararıdır. İptal kararları aleyhine karar or
ganlarının yeni hâdise ve faktörleri nazara alarak eski kararma uygun karar verebilirler. Kal
dı ki, Anayasa Mahkemesi tamamiyle hâkimin takdir yetkisi içinde olan delillerin takdirine 
dokunamaz. Delillerin takdiri karar hâkimine aitttir 

Bu sebeplerle muhalifim. 
Hatay Senatörü 
Mustafa Deliveli 

Muhalefet şerhi 

Anayasa Mahkemesinin kararları kesin olup riayeti mecburidir. Anayasa Mahkemesi ile Cum
huriyet (Senatosu arasındaki hiyerarşik bir münasebet de mevcut değildir. Dosyanın Adalet Ba
kanlığına iade edilmesi ve [Başkanlık Divanının Umumi Heyete sunuş yapmaması gerektiğine ka
rar verilmesi lâzımdır. İBu sebep kabul edilmediği takdirde evvelki reyim gereğince teşriî masu
niyetin kaldırılmasına oy verdiğimi arz ederim. 

Rize 
O. Mecdi Agun 

• 

C. Senatosu (Sıra Sayısı : 1361) 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhu

riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /845) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 1 . 1970 

Özlük ve Yası İşleri : 6/2 - 691 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Beliğ Belor'in yasanın do
kunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Karayolları Trafik Kanununa aykırı harekette bulunmak suçundan Beliğ Beler hakkında 
Afyon 2 nci Sulh Caza, Mahkemesinde yapılan duruşma sırasında, adı geçenin Cumhuriyet Se
natosu Üyesi olduğu anlaşıldığından bahisle, hakkında Türkiye Oumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 
maddesine tevfikan 'bir karar verilmesine dair Adalet Bakanhğından alınan 16 . 1 . 1970 tarihli 
ve 1881 sayılı tezkerenin suretiyle ilişiği yargılama dosyası, dizi puslasiyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D e m ir el 

Başbakan 

16 v 1 . 1970 

Konu : Cumhuriyet Senatosu İz
mir Üyesi Beliğ Beler'in yasama 
dokunulmazlığı Hk. 

Başbakanlığa 

Karayolları Trafik Kanununa aykırı harekette bulunmak suçundan Beliğ Beler hakkında ya
pılan duruşma sırasında Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi olduğu anlaşıldığından adı geçenin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gerekli işlemin yapılması zımmında dosyanın Cum
huriyet Savcılığına tevdiine Afyon 2 nci Sulh Ceza Mahkemesince karar verilmesi üzerine Afyon 
Cumhuriyet Savcılığının 25 . 12 . 1.969 gün ve 1028 sayılı yazısına bağlı olarak alınan yargıla
ma dosyası ile Cumhuriyet Savcılığının yazısı öıveği birlikte takdim kılınmıştır. 

Türkiye Oumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü dairesinde Cumhuriyet Senato
su İzmir Üyesi Beliğ Beler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda ge
reğinin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Hüsamettin Atabeyli 
Adalet Bakanı V. 

1362 

T. C. 
Adalet Hakemliği 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 1881 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 3/845 
Karar No. : 24 

29 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Trafik Kanununa muhalefet fiili isnadedilen Cumhuriyet Senatosu İzmir ili Üyesi 
Beliğ Beler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığının 22 . 1 . 1970 ta
rihli ve 6/2-691 sayılı, yazılarına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Cum
huriyet Senatosu İçtüzüğünün 139 ve 140 ncı maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde 
işleme tabi tutularak komisyonumuzun 29 . 1 . 1970 tarihli birleşiminde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'e isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine gö re Anayasanın 68 ve 79 neu maddeleri ile İçtüzü
ğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca, hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın üyelik sıfatının 
sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

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

Başkan 
Kastamonu 

AT. Tuna 

Bitlis 
0. Kürümoğlu 

Sözcü 
Samsun 

R. Rendeci 

Gaziantep 
T. Kutlar 

Sakarya 
M. Tığlı 

Kâtip 
Tokat 

Z. Betil 

Hatay 
M. Deliveli 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Balıkesir 
İV. Demirel 

Bize 
M. Agun 

C. Senatosu (Sıra Sayısı : 1362) 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

«Ticaret ve Sanayi odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», 
«Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren Kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 2 /59 ; Cumhuriyet Senatosu 2 /282) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 22) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9 . 3 . 1970 

Kanunlar Blüdürlüğü 
Sayı : 202 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 3 . 1970 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Tica
ret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not: Bu teklif 26 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 2, 6 . 3 . 1970 tarihli 50 ve 52 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 22) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
31 alî ve İktisadi İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 2/282 9.3,. 1970 

Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 3 .1970 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ti

caret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları/ Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsa-

374 



l an Birliği Kanununun bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi, Komisyonumuzun 9 . 3 . 1970 
tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin getirdiği yenilikler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden mezkur kanun 
teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul ediler. şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek ve öncelik T e ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Yüksek 
Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

M. Güler 

İstanbul 
$. Akyürek 

Belikesir 
N. Sarlîcalı 

Sözcü 
Muş 

İ. Bingöl 

İstanbul 
H. Berkol 

İçel 
L. Bilgen 

Kâtip 
İzmir 

Söz hakkım mahfuzdur 
İV. Çağatay 

Konya 
M. Varışlı 

Erzincan 
F. Baysoy 

M. 

Gaziantep 
t. T. Kutlar 

Afyon K. 
K. Karaağaçlıoğlu 

C Senatosu (S. Sayısı : 1374) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi 

MADDE 1. — 5590 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 4. — «Ticaret Odaları» nrn kuruluş 
ve çalışma sahaları ilçe belediye sınırlandır. 

«Sanayi odaları» nm kuruluş ve çalışma sa
haları il sınırlarıdır. 

«Ticaret ve sanayi odaları» nm kuruluş ve 
çalışma sahaları tacirler için merkez ilçe be
lediye sınırı, sanayiciler için il sınırıdır. 

Yukardaki yazılı faaliyet sahaları dışında 
kalan tacirlerin, bu yerlerde 8 nci maddeye 
göre ajanlık tesisi de mümkün olmadığı tak
dirde, istekleriyle, en yakın odalara, yönetim 
kurulunun kararı ile kaydolunmaları mümkün
dür. 

MADDE 2. — 5590 sayılı Kanununun 8 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 8. — Bir yerde mevcut tacirlerin 
miktarı başlı başına bir odayı yaşatmaya kâfi 
gelmediği takdirde oradaki müseccel tacirle
rin % 51 inin yazılı isteği ve bağlanmak iste
diği oda meclisinin muvafakati üzerine en ya
kın ticaret ve sanayi odasına veya ticaret 
odasına ajanlık olarak katılmalarına Ticaret 
Bakanlığınca izin verilir. 

Bir ildeki sanayicilerin miktarı başlı başına 
bir odayı yaşatmaya kâfi gelmediği takdirde, 
merkez ilçede kurulu ticaret odasına kaydo-
larak ticaret ve sanayi odası adını alırlar. 

Ajanlık bir şahıs tarafından temsil olunur. 
Ajanın mahallî tacir veya sanayiciden ol

ması şarttır. 
Ajanlığın ayrılması veya kaldırılması da 

kuruluşlarındaki esaslara göre yapılır. Ancak 
bu ayrılma veya kaldırılma, taraflarca en az 
hir ay evvel haber verilmek şartiyle mütaakıp 
yıl başında yürülüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun hükümle
rine, üç ay içinde ticaret odaları, sanayi oda-
ları ve ticaret ve sanayi odaları, uymaya mec^ 
hurdur. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

«Ticaret ve Sanayi Oaları», «Ticaret Odaları», 
«Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve Tica
ret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi 
Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun 

bâzı maddelerini değiştiren kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen 1 nci geçici madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1374) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — «Ticaret ve Sanayi 
Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları», «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sa
nayi Odolan, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği Tüzüğünün bu 
kanuna uymıyan maddeleri üç ay içinde dü
zeltilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun bükümlerini Ada
let ve Ticaret bakanları yürütür. 

i — 
Malî ve iktisadi işler Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen 2 nci geçici madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDDE 4. — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen 4 ncü madde aynen ka
bul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1374) 



Toplantı : 9 I 0 7 E 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Millî Emniyet hizmetleri Teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen 
dört kişiye vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/114; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1071) 

(Not. : Millet Meclisi S. Sayısı : 25) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 508 -1843 

CUMHURİYET SENATOSU OBiAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1970 tarihüi 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen dört kişiye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasan 15 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 25) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 4 . 3 . 1970 

Esas No. : 1/1071 
Karar No. 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen dört kişiye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 3 . 3 . 1970 
tarihli toplantısında tetkik edilerek ilişik isim listesiyle beraber aynen kabul edilmiştir. 



Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere say-
giyle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Balıkesir Muş İzmir Çanakkale 
31. Güler 1. Bingöl N. Çağatay Z. Termem 

Gaziantep İstanbul Konya Balıkesir 
1. T. Kutlar II. Berkol 31. Varışlı N. Sarhcalı 

Tunceli Tabiî Üye 
.1 . Bora 31. Maldı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 13 . 3 . 1970 

Esas No. : 1/1071 
Karar No. : 27 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 9 . 2 . 1970 tarihli 43 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarı oy ile kabul edilen, Millî Emniyet hizmetleri teşkilâtında yararlı hizmetleri geçen dört kişiye 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 13 Mart 
1970 tarihli 9 ncu Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır (bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, Millî Emniyet hizmetlerinde yararlı hizmetleri geçen dört kişiye, hayatta bulun
dukları sürece vatani hizmet tertibinden 500 er lira aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde ifade edildiği üzere; 
İsmail Özkul, Millî Emniyet hizmetlerinde 1938 yılından itibaren gerek yurt içinde ve gerek 

yurt dışında gizli faaliyetlerde aktif olarak çalışmış, yararlı hizmetlerde 'bulunmuştur. Hayatını 
tehlikeye koyacak şekilde görev yapan ve bu hizmetlerinden dolayı emekliliğe esas olacak göre
vinden ayrılmış bulunan ve 72 yaşında olan İsmail Özkul'un hiçbir geliri olmayıp, halen yardıma 
muhtaç duruma düşmüş 'bulunmaktadır. 

Hacer Karasu'nun kocası İsmail Karasu, verilen vazifenin ifası sırasında vurulmuş ve aldığı 
yaraların tesiriyle görev ifa ettiği memleketin hapishanesinde vefat etmiştir. Eşi Hacer Karasu'ya 
teşkilâtça 'gereken yardım yapılmaktaysa da, bu yardımın devamlı olmaması ve '66 yaşındaki adı 
geçenin (bir gelirinin bulunmaması ve yardıma muhtaç durumda olması sebebiyle kendisine vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması uygun görülmüştür. 

Seniha Yediç, Suriye'de Millî Emniyet hizmetleri ile ilgili bir görevde çalışırken, 9 Mayıs 1961 
tarihinde Şam'da yakalanarak on yıl ağır hapse mahkûm edilmiş, ;bir yıldan fazla süren tutuklu
luk devresinden sonra, Suriyeli Ibir siyasi mahkûmla mübadelesi temin edilerek, 1 Ağustos 1962 de 
tahliye ettirilip yurda getirilmiştir. Maddi ve mânevi 'büyük 'Çöküntüye duçar olan Seniha Yediç, 
bugün muhtaç durumda bulunmaktadır. 

Ayvaz Ulut aş, 1935 - 1946 yılları arasında Millî Emniyet hizmetlerinde büyük ölçüde yararlı 
görevler ifa etmiştir. Halen çok yaşlı olması, muhtaç durumda bulunması ve sağlık durumunun 
müsaidolmaması 'sebebiyle Ayvaz Ulutaş'a aylık 'bağlanması zaruret haline gelmiştir. 
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Yukarda özetle arz edilen hizmetleri ifa eden ve halen mıı'htaç duruma düşmüş 'bulunan dört 
kişiye, hayatta Ibulundukları sürece vatani hizmet tertibinden 500 er lira aylık bağlanması Komis
yonumuzca. da uygun mütalâa 'edilmiş ve tasarı benimsenmiştir. 

Ancak, tasarının Komisyonumuzdaki müzakereleri sırasında, vatani hizmet tertibinden îbağla-
nan aylıkların tesbitinde dbjektif kriterlerin mevcudu!maması se'bebiyle, 'değişik miktarlarda aylık 
tahsisi cihetine gidildiği ve Ibu suretle, bir gerekçeye müstenit Ibulunmıyan farklılıkların meydana 
geldiği dikkate alınarak, Ibu durumu ortadan kaldırmak maksadiyle, evvelce muhtelif kanunlarla 
Ibağlanan ve Bütçe Kanununa 'bağlı (Ç) cetvelinde tadadedilen vatani hizmet aylıklarının tetkik 
konusu yapılarak sınıflandırılması; ve bilâhara, objektif ve âdil kıstaslar tesbit edilerek tanzim 
olunacak kategorilerde belirtilen şekil ve şartlara uygunluk ölçüsünde düzeltmelere tâbi tutulması 
ve 'böylece mevcut farklılıklann giderilmesi; diğer taraftan, Devlet Memurları Kanununun yeniden 
düzenlenmesi için yapılan çalışmalarda, halen verilmekte olan vatani hizmet aylıklarının da ele 
alınarak, hazırlanan kanun tasarısında öngörülecek esaslara uygun bir niteliğe kavuşturulması ve 
özellikle, günümüzün değişen hayat şartları muvacehesinde, evvelce bağlanan aylıklar için asgari 
bir taban seviyesinin tesbit edilmesi; bundan sonra tahsis edilecek vatani hizmet aylıklarında da 
aynı esasların uygulanması; Komisyonumuzca temenniye şayan görülmüş ve İra hususun rapora 
derci oy birliği ile kararlaştırılmıştır. 

II - Millet Meclisince kalbul edilen 1 nci7 2 nci ve 3 ncü maddeler, ilişik liste ile Ibirlikte Komis
yonumuzca da aynen kabul 'edilmiştir. 

I I I - Tasarının 'G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle 'görüşülmesi hulusunda istemde bulunul-
ması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan Sözcü 
Ankara Uşak Ankara Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Y. Köker 31. F. Atayurt İ. Yetiş R. Öner 

Edirne Malatya Manisa Maraş 
M. N. Ergeneli N. Akyurt O. Karaosmanoğlu A. Karaküçük 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Millî Emniyet hizmetleri teşki
lâtında yararlı hizmetleri geçen 
dört kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Emniyet 
hizmetleri emrinde yararlı hiz
metleri gecen ilişik listede kim
likleri yazılı dört kişiye, ha
yatta bulundukları sürece va
tani hizmet tertibinden (500) 
er lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımını takibeden ay başından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Millî Emniyet hizmetleri teşki
lâtında yararlı hizmetleri geçen 
dört kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Metne ilişik isim listesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Millî Emniyet hizmetleri teşki
lâtında yararlı hizmetleri geçen 
dört kişiye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

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

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

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

(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı liste) 

Doğum tarihi Adı ve Soya 

İsmail Özkul 
Hacer Karasu 
Seniha Yediç 

Ayvaz Ulutaş 

di Baba adı 

Bekir 
SülejTiıan 
Aslanbey 
Ergök 
İbrahim 

Doğum yeri 

Trabzon 
Petriç (Yunanistan) 
Şam 

Ahiska (Kafkasya) 

1312 
1318 
1339 

1308 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği met
ne bağlı liste 

Millet Meclisi metnine bağlı liste aynen ka
bul edilmiştir. 

ı s e^< 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 3 7 6 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/132; Cumhuriyet Senatosu 1 1074) 

(Not. : Millet Meclisi S. Sayısı : 69) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 3 . 1970 

Kanunlar Müdü rlüğii 
Sayı : 597 

CUMIIUKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 3. 1970 tarihli 50 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 17 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 2 . 3 .1970 tarihli 50 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kaimi edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 69) 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 10 . 3 . 1970 
Esas No: 1/1074 

Karar No: 3 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) sa
yılı cetvel ile tadil ve eıklerînin İçişleri Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kamun tasarısı, Komisyonumuzun 10 . 3 . 1970 tarihli Birleşiminde ilgili Ba
kanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 
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Tasaıının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa, edildiğinden ta
sarı, ekleriyle beraber Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

Başkan 
Bursa 

Cahit Ortaç 

Yozgat 
Söz hakkım mahfuz 

Sadık Artukmac 

Sözcü 
Aydm 

A. C el âlettin Coşkun 

Kâtip 
Hakkâri 

Necip Seyhan 

Tabiî Üye İstanbul 
Sezai O'Kan Söz hakkını mahfuzdur 

Ekrem Özden 
Gaziantep 

Söz hak'kiiiıi mahfuz 
Salih Tanyeri 

Tokat 
Ali Altuntaş 

Afyon Karahisar 
Kemal Senocak 

Muhalefet Şehri 

1. Personel Kanununun biran evvel T. B. M. M. ne getirilmesi zaruri iken bu kadro ka
nununun getirilmesindeki mâna anlaşılmamaktadır. 

2. Genel müdürlüklerde müşavirlik ihdası sebepleri anlaşılamamaktadır. Buna ilıtiyaeol-
n ı a d ı ğ ı k a n a at in d e y im, 

•1 Bu tasarıda, tahrirat kâtibi ve nüfus memurlarının tıkanık durumlarının nazara alınma
nı ası da büyük kusurdur, 

1. Hukuk işleri müdürlükleri de ele alınmamıştır. 
•11u sebeplerle yeterli olmıyan tasarıya muhalifini, 

10 . 3 . 1970 
İstanbul Senatörü 

Ekrem Özden 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Curanuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/1074 
Karar No. : 266 

13 . 3 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 2 . 3 . 1970 tarihli 50 ııei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve iller me
murları kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 13 Mart 1970 
tarihli Birleşiminde Sayın İçişleri Bakam ile Maliye Bakanlığı temsilcileri de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, İçişleri Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle merkez ve iller teşkilâtın-. 
da kullanılmak üzere, muhtelif derecelerden kadrolar tahsisini öngörmektedir. 

İçişleri Bakanlığı, 1836 yılında Umuru Mülkiye Nezareti adiyle kurulmuş, ancak teşkilât 
ve görevleri 1930 yılında 1624 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Değişen ve gelişen hayat şart-. 
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lan ile birlikte, Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesinde de belirtildiği üzere; çeşitli 
kamu hizmetlerini yürüten ve idari teşkilât üzerinde kooreline edici rolü bulunan; diğer ba
kanlıkların faaliyet alanına girmiyen hizmet ve konuları kapsıyan; ayrıca, .muhtelif mevzua
tın, ilgili kurumları görevlendirmekle beraber, koordinasyon rolü dolayısiyle kendisine gö
revler yüklediği İçişleri E a kardığının hizmetlerinin vasıf ve miktarı da, genel olarak kamu hiz
metlerinin artan çeşitliliğine paralel olarak çok büyük gelişmeler göstermiştir. 

Filhakika, geleneksel hizmetleri yamsıra, İçişleri Bakanlığına, plânlı kalkınma döneminde 
yeni görevler tahmil edilmiştir. Ezcümle; Kalkınma Plânı yıllık program uygulamalarını iz
lemek, uygulamanın müessiriyetini artırıcı, engelleri giderici tedbirler almak; merkez ve taşra 
teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda organizasyon ve metot çalışmalarını geliştirmek; Ba
kanlığın yeniden düzenlenmesi çalışmalarını yapmak, mevzuatı hazırlamak; bağlı ve ilgili ku
ruluklar arasında işbirliğini sağlamak; mahallî idarelenin yüklendikleri hizmetleri, çağımızın 
ihtiyaçlarını karşılıyacak çekilde tanımlamak, mahallî idare görevlerini ve iç bünyelerini yeni
den düzenliyecek kanun tasarılarını hazırlamak; mahallî idareleri gerekli kaynaklarla teçhiz et
mek, güçsüz mahallî (idarelere Devletin teknik ve malî yardımını gerçekleştirecek tedbirleri al
mak; toplum kalkınması alanındaki çalışmaları, te^bit edilmiş stratejiye göre yürütmek; toplum 
kalkınması tatbikatında millî ve mahallî plân v programlar arasında uygunluğu sağlamak; çe
şitli •toplum kalkınması programlarında, halkın katkısını, üretimi artırıcı tedbirleri almak; gönül
lü kuruluşları teşvik yoluyle programların müessiriyetini artırmak; Mıillî Toplum Kalkınması Ens
titüsü -kurmak suretiyle vali, kaymakam ve üst kademe personeli için toplum kalkınmasına yö
neltme eğitimini gerçekleştirmek; personelin hizmet içi eğitimini sağlamak üzere gerekli tedbir
leri almak, bu çeşit yetiştirme faaliyetlerini diizerıliyecek, yürütecek ve değerlendirecek teşkilâtı 
kurmak; görevleri, kalkınana plânla.rı ile İçişleri Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığın hizmet alanına giren görevlerde meydana gelen artış karşısında, Teşkilât Kanu
nunda muhtelif değişiklikler yapılmasına rağmen; gerek merkezin, gerekse taşra kuruluşlarının, ar
tan iş hacmi ile birlikte yeniden ortaya çıkan görevlerin gerektirdiği kadro ve eleman ihtiyacı kar
şılanamamış, değişen ve gelişen memleket meselelerine cevap verecek kadrolar ihdas edilememiş
tir. Oysa, modern idarede hizmetlerin rasyonel bir tarzda görülelbilnıesi, personelin niteliği kadar 
miktarına da bağlı bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Bakanlık merkez kuruluşunun fonksiyonlarının müessiriyetini artırmak, plânlı dö
nemin gerektirdiği hizmetlerin plân hedefleri istikametinde gerçekleştirilmesini sağlamak, ayrıca, 
54?9 sayılı Kanunun uygulanm,a;sı zorunluğu sonucunda merkez ve taşrada kullanılan kadroları ser
best mırakmak ve 'mevcut kadroları personel istihdamına imkân verecek seviyeye yükseltmek ınak-
sadiyle hazırlanmış bulunan tasarı Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, ilişik cetvellerle birlikte Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

III - Tasarının 'Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kara-rl aştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan 
Ankara 
Y .Köker 

Edirne 
M. N.Ergeneli 

ıSözcü 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Malatya 
AT. Akyurt 

A. 

0. 

Trabzon 
#. Ağanoğl 

Ankara 
İ. Yetiş 

Manisa 
Karaosmanoğhı 

'u 

Cumhurbaşkanınca S. i'". 
R. Ün er 

Maraş 
A. Kar akile ilk 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 saydı Kanuna bağlı (1) 
saydı cetvel ile tadil ve ekleri
nin İçişleri Bakanlığı merkez ve 
iller memurları kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve taşra teş
kilâtı kısmından, ilişik (1) sa
yılı cetvelde, derece, unvan, 
aded ve aylık tutarları göste
rilen memuriyetlere ait kadro
lar çıkarılmış ve yerine (2) sa
yılı cetvelde derece, unvan, 
aded ve aylık tutarları gösteri
len memuriyetlere ait kadrolar 
konulmuştur. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunla kadroları kaldırılanlar
dan kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte geçici görev, izin ve 
hastalık gibi kanuni sebeplerle 
görevi başında buhmmıyanla-
nıı 2 sayılı cetvelde yazılı ay
lıklı bir güveye atandıkları 
takdirde işe başlama kaydı 
aranmaksızın aylıklarının ve
rilmesine devam olunur-. 

Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihte memur bulunanlardan 
derece, aded ve aylık tutarları 
değiştirilip memuriyet unvan
ları değiştirilmemiş olanların 
yeniden tâyini ve işe başlama 
kaydı aranmaksızın almakta 
oldukları aylıkları ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihini takibeclen ay ba
şından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

İçişleri Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin İçişleri Bakanlığı merkez ve 
iller memurları kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

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

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin İçişleri Bakanlığı merkez ve 
iller memurları kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

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

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

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

O. Senatosu ;S. Sayısı : 1376) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

İçişle^ Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

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

, CETVEL 1. — Millet Mecli-
smee kabul edilen (1) sayılı 
eetrel aynen kabul edilmiştir. 

CETVEL 2. — Millet Mecli
since kabul edilen (2) sayılı 
eetrel aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

C. (Senatosu (& Sayısı : 1376) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) ' 

D. Memuriyetin unvanı 

Merkez memurları 
2 Müsteşar 

(1) SAYILI CETVEL 

Aded Aylık 

1 750 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

İller memurları 
6 Vaffi'Muatvtoi ; 20 950 

(2) SAYILI CETVEL 

1 
3 

5 
8 

3 
4 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 

4 
5 
8 
9 

10 

4 
5 

Merkez Memurları 

Müsteşar 
» Muavini 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Balsın Müşaviri (*) 
Şef 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Tetkik Kurulu Üyesi 
» » » 
» Memuru 

Mümeyyiz 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Müşavir Müfettiş 
Başmüşettiş 
I nesi Sınıf 'Müfettiş 
II inici Sınıf Müfettiş 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

Hukuk Müşavirliği 

Hukuk (Müşaviri 
Hukuk 'Müşaviri Muavini 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

1 
1 

1 
1 

2 
2 
1 
1 

5 
7 
4 
2 
1 
1 
1 

4 
'2 
1 
2 
1 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 1 
» » » Mua. 2 

2 000 
1 500 

1 100 
700 

1 500 
1 250 

600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 

(*) 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
uygulanır. 

D 

6 
7 
7 
9 

10 

4 
6 
7 
8 
9 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

4 
5 
5 
6 
7 
7 
9 

10 

3 
4 
5 

Daire 'Reisi 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü Muavini 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

2 
7 
4 
2 
3 
3 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 
Şube Müdürü 

» » Muavini 
Şef 
Tetkik Memuru 

1 
2 
2 
1 
2 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 1 
Genel Müdür Muavini 1 
Şube Müdürü 2 

» » Muavini 2 
Şef 1 
Tetkik Memuru 2 
Mümeyyiz 1 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 
» Müdür Muavini 

Eğitim. Uamıaınıı 
Şube Müdürü 

» Müdür Muavini 
Şef 
Tıetkik Memuru 
Mümeyyiz 

İller Memurları 

V a l i IV'fnflvıiTni 

» » 
» » 

1 
2 
2 
3 
6 
3 
4 
3 

25 
25 
27 

1 100 
950 
800 
800 
600 
500 

1 250 
950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
800 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

C. Senatosu . (S: Sayısı : 1376)-; 
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Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

Kaymakam ve Hukuk İşleri 
Müdürü 11 1500 
Kaymakamı ve Hukuk İşleri 
Müdürü 11 1 250 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

5 Kaymakam ve Hukuk İşleri 
Müdürü 13 1 100 

7 Nüfus Başkâtibi 25 800 
13 » Kâtibi 50 350 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi ımetnine bağlı (2) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmişjtir. 

tsa^ı 

C, Senatosu (Ş. Sayısı : 1ST6) 





Toplantı : 9 I ^ " y * f 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : [Ol t 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve me
murları Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı 
kânunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler, Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/187; Cumhuriyet 

Senatosu 2/281) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 44) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 24 . 2 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 52 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 23 . 2 . 1970 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve memurları 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu teklif 19 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 23 . 2 . 1970 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik vs ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 44) 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 25 . 2 . 1970 

Esas No. 2/281 
Karar No. : 4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 23 . 2 . 1970 tarihli 47 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 3017 sayılı jSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât 've memurları 
'KairuTranun bâzı maddeîermi değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlardı ve 4862 sayılı Kanıma bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi komisyonumuzun 24 . 2 . 1970 ta
rihli toplantısında; ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi, 
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•Gelişen nüfusumuzun, değişen sosyal şartlara ve artan günlük ihtiyaçlara uygun olarak sağlık 
politikamızın istenilen gayeye erişebilmesinin en önemli faktörlerinden birinin müsait kadro im
kânlarının «ide edümeai ve personelin malî imkânlara kavuşturulması, ihtisas sahibi elemanların 
terfilerinin sağlanmasının sağlık politikamızın istenilen gayeye ulaşabilmesi için şart olduğu ka
nunun gerekçesinden ve Hükümet temsilcilerinin tamamlayıcı bilgüerinden anlaşüarak kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen şekli öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere aynen kabulü 
komisyonumuzca uygun görülmüştür, 

Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

Başfkan 
Burdur 

F. Kınaytürk 

Sözcü 
Sinop 

N. tnebeyli 
Muğla 

1. Karaöz 

Kâtip 
Mardin 

A. Saraçoğlu 
Trabzon 

R. Zaloğlu 

İstanbul 
M. Aksoley 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
V. Grüvenç 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumkuryyei; Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/281 
Karar No. : 25 

3 . 3 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 23 . 2 . 1970 tarihli 47 mci Bir leşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy 
ile kabul edilen, 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı (Teşkilât ve Memurları Ka
nununun bâzı maddelerini değiştiren 225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, (Komisyonumuzun 3 Mart 1970 ta
rihli 8 nei (Birleşiminde, ilgili (Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Teklif, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında kullanılmak 
üzere ihtiyaç duyulan persomel kadrolarımın ihdasını, mevcut kadrolardan bir kısmının kaldı
rılmasını ve hizmetin daha etkili bir tarzda yürütülebilmesini sağlamak maksadiyle Bakanlık 
teşkilâtında yeni birimlerin kurulmasını öngörmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım (Bakanlığı teşkilât ve memurları hakkındaki 3017 sayılı (Kanunun 
1 nei maddesi, bakanlığı, memleketin sağlık şartlarını ıslah ve milletin ferdî ve içtimai sağlığına 
zarar veren âmillerle mücadele ve gelecek nesillerin sıhhatli olarak yetişmesini temin etmekle 
görevlendirilmiştir. 

Toplumun sağlam ve sıhhatli bir bünyeye sahibolnıası, genç ıneslin sağlığının korunması, 
sağlık eğitiminin geliştirilmesi ve koruyucu hekimlik çalışmalarının yaygın bir hale getirilmesi; 
yetişmiş sağlık personeline ihtiyaç göstermektedir. 

Ancak, bugüne kadar tahsis edilmiş bulunan kadrolar, gerek aded ve gerek derece bakı
mından tatminkâr olmadığından bakaınlığısı ihtiyaçları karşılanamamış ve bu sebeple eğitim 
hastanelerinde, tedavi kurumlarında ve koruyucu tababette görevli meslek mensupları, daha 
geniş imkânlara sahip kurumlara rağbet göstermişlerdir. Diğer taraftan, kadro yetersizliği ne
deniyle, sağlık personeli yetiştiren okullardan mezun olan elemanların istihdamını gerçekleştir
mek de mümkün olamamıştır. 

Bakanlığın, değişen sosyal şartlara ve demografik gelişmeye paralel olarak teşkilâtlanması 
ve özellikle meslek mensuplarını tatmin edici asgari imkânlara sahibolması; kalkınma plânlarm-

0. Senatosu S. Sayısı : 1377) 
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da da öngörüldüğü üzere her türlü sağlık hizmetinin vatandaşın ayağına götürülmesi ve ras
yonel bir çalışma düzeninin gerçekleştirilmesi yönünden zaruri bulunmaktadır. 

Bu itibarla zamanımızda hizmet sahası genişliyen 'Sağlık ve ISosyal Yardım Bakanlığının ih
tiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış bulunan teklif (Komisyonumuzca da uygun mütalâa edil
miş ve benimsenmiştir. 

II - (Millet Meclisince kabul edilen maddeler Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
III * [Teklifin Genel (Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması kararlaştırılmıştır. 
Genel (Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere yüzsek (Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Bu raporda Sözcü Sözcü 
Ankara Aydın Uşak 

T. Köker İ. Cenap Ege Muhalifim 
Muhalefet şerhim eklidir 

M. F. Atayurt 

Ankara Cımıhurbagkanınca S. Ü. Edirne 
/. Yeti§ R. Ümer M. N. Ergeneli 

Kütahya Malatya Urfa 
Muhalifim. .V. Akyurt 1. E. Karakapıcı 

Muhalefet şerhim eklidir 
/ . E. Erdinç 

Muhalefet şerhi 

Komisyonumuzca, 'müzakerelerin taliki yolundaki teklifimizin reddini 'muta akıp -ekseriyetle 
kaJbul ledilen k3Ü17 -sayılı (Sağlık ive 'Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 'Memurları (Kanununun ibâzı 
maddelerini (değiştiren 1225 ve 981 sayılı kanunlarda ve 4862 (sayılı (Kanuna (bağlı -.('1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına (dair 'kanun (teklifi», ne, iki yönden vuzulha Ikavuşulamamış (bulunmasına (bi
naen, ıhejr (hangi (bir (kanaat ve rey izharına imkân verilmediği cihetle, (bu (konunun sözcülüğünden 
istinkâf «etmiş ve (mevzua fbizızarur'e muhalif kalmış (bulunmaktayım ; 

1. Teklifin müzakerelerine, ilk olarak »Komisyonumuzun !2o . 2 . 1970 tarihli 'Birleşiminde 
'başlanılmış; ancak, konunun vuzuha'kavuşması bakımmldan Maliye ve ıSağlık ive ISosyal Yardım 
(bakanlıkları temsilcilerine üyeler tarafından tevcih -edilen suallere tatminkâr cevaplar alınamadığı 
gM, teklif (hakkında 'ilgili 'bakanlıklar arasında 'bir mutabakatın da 'mevcudolmadığı anlaşıldığın
dan, sorumlu (bakanların (bizzat komisyonda (hazır bulunmalarına imkân sağlamak üzere, toplantı 
3 . 3 . 1970 tarihine talik lölunmuş ve durum Başkanlıkça, 'bakanlara resmen ve yazılı olarak du
yurulmuştur. 

Mezkûr tarihte 'Birleşim açıldığında, (bakanların, 'İçtüzük uyarınca yapılan 'davete icabet etme
dikleri görülmüş; o sırada Parlâmento dâhilinde (bulundukları ve aynı -zamanda -Cumhuriyet 'Sena
tosunun Genel Kuruluna -gelerek yanyana oturdukları müşahede ve 'bizzat teslbit olunduğundan, 
çağrı şifahi 'olarak tekrarlanmış; ancak 'bir 'sonuç alınamamıştır. 

Bu (durumda, teknik 'hususların yanısıra, özellikle, uzun vadeli kalkınma plânları 'muvacehesin
de (bâzı tercihleri -gerektirmesi dolâyrsiyle, konunun, siyasi niteliğinin de (bulunması; ve diğer ta
raftan, iki (toplantı arasında geçen süre Sarfında iki 'bakanlık arasında 'bir mutabakat temin edile
memesi sebepleriyle, oldukça büyük ve ağır imali külfeti (ve çok (önemli ve şümullü teşkilât -ve 
kadro meselesini mutazammın (bu (teklif hakkında Hükümetin mutaibakatini (beyan edebileceği as
gari 'müşterek igörüşünü töğrenmek (bir türlü mümkün olamamıştır. İBu is© 'zaruri iühtiyaca ve memle
ket gerçeklerine uygunluğu 'hususunda kâfi ve tatminkâr -bir 'kanaat 'sahibi olmamızı engellediğin-

C. Senatosu (S. Sayısı : 1377) 



den, ıgerek konunun karakter 'Ve lözelUMeri fve 'gerek parlâmentomuzda 'öteden Iberi lcari usul tve te
amüller icalbı, Hükümetin Ibir ItasarıŞı alarak Meclislere şevki daha doğru /ve uygun 'bulunan !bu tek
life bem'en derhal müspet oy kullanm!ami'Z!a (mâni teşkil etmiştir. 

2. Komisyonumuzdaki müzakereler «ırasında Maliye Bakanlığı temsilcileri ıaynı mahiyette ıbir 
tasan (hazırlandığını <ve (bu (tasarıda, ISağlık ve (Sosyal Yardım -Bakanlığının igerçek iihtiyaçlarmın 
dikkate alındığını ve 'hattâ iher İki (bakanlık -arasında ızımni ımutalbakat da doğduğunu; oysa, ka
bul edilen teklifin, \zaruri •'îhtiya'ç'lar dışında kaidrolar ihtiva ettiğini Imükerreren ve sarahatle 'be
lirtmişlerdir. Filhakika, nitelikleri İtibariyle yurt sathında dengeli Ibir dağılım yerine, belirli mer
kezlerde 'birikmelere yol açabilecek 'kadroların M a k i ile, ikinci Beş Yıllık (Kalkınma •Plânında ön
görülen 'prensiplerin İde neVenıa terk 'edilmiş olabileceği kanaat ıve İntibaı doğmaktadır. 

Bu itibarla, Kalkınma Plânı 'esaslarına uygunluğu Ibizzat yetkili mercilerince aydınlatılmıyan 
ve Hazineye 'tahmil edilen külfet ölçüsünde Kayda sağlıyacağı henüz münakaşalı Ibulunan kanun 
teklifine iştirak etmemiz Ibizzarure mümkün (olamamıştır. 

M. Faik Atayurt 
Uşak Senatörü 

Muhalefet şerhi 

Aynı gerekçelerle, ıSaym M. Faik Atayurt'un muhalefet şerhinde belirtilen görüşe katılıyorum. 
/ . Eteni Erdinç 

Kütahya Senatörü 

Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 225 ve 
981 sayılı kanunlarda ve 4862 
saydı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Teşkilât 
ve memurları Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair 981 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 1. — 3017 sayılı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilât ve memurları Ka
nununun 3 ncü maddesinde ya
zılı kuruluşlara Trahom Savaş 
Müdürlüğü, Kanserle Savaş 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 225 ve 
981 sayılı kanunlarda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si G-enel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

3017 sayılı Sağhk ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
memurları Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren 225 ve 
981 sayılı kanunlarda ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun teklifi 

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

0. Senatosu (S. Sayısı : 1377 >ı 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

Müdürlüğü ve Ruh Sağlığı Mü
dürlüğü eklenmiştir. 

Trahomla savaş konusunda 
Trahom Savaş Müdürlüğü, 
Kanserle savaş konusunda 
Kanser Savaş Müdürlüğü, ruh 
sağlığı konusunda Ruh Sağlığı 
Müdürlüğü, koruyucu ve teda
vi edici hizmetleri düzenlemek, 
hastanelerle dispanserlerin ve 
rehabilitasyon kurumlarının ve 
bunlarla ilgili tesislerin çalış
ma programlarını uygulamak, 
yürütmek ve denetlemekle gö
revlidir. 

MADDE 2. — 3017 sayılı Ka
nunun 65 nei maddesini değiş
tiren 225 sayılı Kanunun 981 
sayılı Kanunla değişik 2 nei 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 2. — Bakanlık Encü
meni, Müsteşarın Başkanlığı 
altında Müsteşar Başmuavini 
ve Müsteşar muavinleri. Teftiş 
Kurulu Başkanı, Sağlık İşleri 
Genel Müdürü, Tedavi Kurum
ları Genel Müdürü. Sağlık Pro
pagandası ve Tıbbi İstatistik 
Genel Müdürü, Sıtma Genel 
Müdürü, Eczacılık ve Tıbbi 
Müstahzarlar Genel Müdürü, 
Verem Savaş Genel Müdürü, 
Sosyal Hizmetler Genel Müdü
rü, Meslekî Öğretim Genel Mü
dürü, Donatım Genel Müdürü, 
Nüfus Plânlaması Genel Mü
dürü, Dış Münasebetler Dairesi 
Başkanı, Sosyalleştirme Daire
si Başkam, Ana ve Çocuk Sağ
lığı Müdürü, Trahom Savaş 
Müdürü, Kanserle Savaş Mü
dürü, Ruh Sağlığı Müdürü ile 
Zatişleri ve Muamelât Genel 
Müdüründen kuruludur. 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nei madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nei mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 3. — 3017 sayılı Ka
nunim 17 nci maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 17. — Hukuk Müşa
virliği : 

Birinci Hukuk Müşavirinin 
Başkanlığında 2 nci ve 3 ncü 
hukuk müşavirleri ile bürosun
dan kuruludur. Hukuk Müşa
virliği, Bakanlıktan verilen iş
ler hakkında mütalâasını bil
dirmek, memurların vazifesin
den doğan kanun kovuşturma
ları ve disiplin işleri ile Ba
kanlıkça yapılacak sözleşme 
tasarılarından lüzum görülen
leri tetkik etmek, idari dâva
larda gerekli savunmayı ha-
zırlıyarak duruşmalarında Ba
kanlığı temsilen hazır bulun
mak, 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre Hazinece ta-
kibolunacak adlî dâvalarda ge
rekli bilgiyi sağlamak ve Ba
kanlıkça lüzumlu görülen ka
nun, tüzük ve yönetmeliklerin 
hazırlanmasında yardımcı ol
makla yükümlüdür. 

MADDE 4. — 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde, 
Sosyal Hizmetler Akademisi, 
eğitim enstitüleri ve diğer yük
sek okullarda kullanılmak üze
re asistan kadroları eklenmiş
tir. 

Bu kuruluşlarda çalışacak 
asistanların çalışma esasları 
Bakanlıkça çıkarılacak bir yö
netmelikle düzenlenir. 

MADDE 5. — 4862 sayılı Ka
nunla kurulu Sağlık İşleri Ge-
nel Müdürlüğüne Etüt ve Do
kümantasyon Şubesi eklenmiş
tir. 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 5 nei madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nei mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 6. — 225 sayılı Ka
nunla kurulu Tedavi Kurum
ları Genel Müdürlüğüne, ge
nel hastaneler, özel hastaneler, 
kan merkezi ve istasyonları ile 
lâboratuvarlar, tıbbi cihaz ve 
malzeme, sağlık kurumları mi
marlığı, etüt ve araştırma ve 
hizmet içi eğitim şubeleri ek
lenmiştir. 

MADDE 7. — 4258 sayılı Ka
nunla kurulu Zatişleri ve Mu
amelât Genel Müdürlüğüne 
Etüt ve Dokümantasyon Şube
si eklenmiştir. 

MADDE 8. — 225 sayılı Ka
nunla kurulu Verem Savaş Ge
nel Müdürlüğüne Eğitim ve 
Propaganda şubesi, hastaneler 
şubesi, gezici röntgen verem 
tarama merkezi, ile Re - Test 
grupu, gezici verem tarama 
grupları, B. C. G. kampanyası 
grupları eklenmiştir. 

MADDE 9. — Köy enstitü
leri mezunu köy sağlık memur
ları, sağlık memurları kadro
larına atanır. 

MADDE 10. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel
den bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelde yazılı kuruluşlardaki 
kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 11. — 4862 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele 
bu kanuna bağlı (1) ve (2) sa
yılı cetvellerde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — Bu ka
nun yürürlüğe girdiği tarihte 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığında çalışan memurlar
dan bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelle kadroları kaldırılanlar 

Sosyal işler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Mület Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul 
edilen geçici madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 6. — Mület Mecli
since kabul edilen 6 ncı mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen 9 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen 10 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen 11 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

(Kazanılmış hakları saklı tu
tulmak kaydiyle) bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetveldeki kad
rolara yeniden atanırlar. Yeni 
atanmalar yapılıncaya kadar 
bu memurların almakta olduk
ları aylıkların ödenmesine de
vam olunur. Yeni atanmalar 
yapıldığı tarihte geçici görev, 
izin ve hastalık gibi kanuni se
beplerle görevi başında bulun-
mıyanlardan işe başlama kay
dı aranmaz. 

MADDE 12. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer 
ancak (1) sayılı cetvelde yazı
lı kadrolar kanunun yayımı ta
rihinde, (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar 28 . 2 . 1971 tari
hinde muteberdir. 

MADDE 13. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları 
vürütür. 

Sosyal İşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağlı 
(1), (2) ve (3) sayılı cetveller 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 12. — Millet Meeli 
since kabul edilen 12 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Mecli
since kabul edilen 13 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) -SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetim nevfi 

MEBKEZ KURULUŞU 

2 Müsteşar Başmuavini (Tabip) 
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Genel Müdürlük Müşaviri 

44?fL Aylılt 

Çevre sağlığı şubesi 

5 Müdür (Tabip) 
6 Bakteriyolog (Su »ağlığı ka

nalizasyon ve su kirlenmesi 
bölümü için) 

6 Tabip (Gıda kontrolü için) 
6 Tabip (Çöpler, rektör ve ke

miriciler antimoloğla savaş (bö
lümü için) 

6 Gıda İMütahassısı 
6 Tabip ÇKöy ve mesken sağlığı 

ve tıbbi turizm bölümü için) 
Tabip (Endüstri 'Hijyeni, ha
va kirlenmesi ve radyasyon
dan korunma bölümü için) 
iSağlık Fizikçisi 

Tedavi Kurumlan Genel MüdürMğü 

Genel Müdür Muavini (Taibip) 1 

Genel hastaneler şubesi 

1 750 

1 250 

1 100 

6 

1 100 

Mütehassıs (Tabip) 
Şef 

9 Memur 
10 Memur 
11 Memur 
12 » 

Özel kast an eler şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip) 
9 Şef 

12 Memur 

Kan merkezi ve istasyonları üe 
lâboratuvarlar şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip) 
9 Şef 

12 Memur 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 

1 100 
600 
400 

1 100 
600 
400 

D, Memuriyetim nevi Aded Avlık 

Tıbbi cihaz ve malzeme şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip) 1 
5 » (Tabip veya eczacı) 1 
9 Şef 1 

12 Memur 1 

Sağlık Kurumları mimarlığı, etüt, 
proje ve kontrol şubesi 

1 100 
1 100 

600 
400 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

950 
950 

950 
950 

950 

950 
800 

4 
i 10 
i 12 

! 6 
; 9 
1 10 

12 

Müdür 1 1 
Memur 1 

» 1 

Etüt ve araştırma ve hizmet içi 
eğitim şubesi 

Müdür (Yüksek okul mezunu) 1 
Şef 1 
Memur 1 

» 1 

Zatisleri ve Muamelât Genel Müdürlüğü 
kıdem şubesi 

250 
500 
400 

950 
600 
500 
400 

6 Şube Müdürü 1 

Etüt ve dokümantasyon, şubesi 

6 Müdür (Yüksek okul mezunu) 1 
8 Şef 1 
9 Memur 1 

10 » 1 
11 » 1 

Verem Savaş Genel Müdürlüğü 
eğitim ve propaganda şubesi. 

6 Şube Müdürü 1 

Be - Test Grupu 

5 Grup Başkanı (Tabip) 1 

B. C. G. Kampanyası grupları 

5 Grup Başkanı (Tabip) 1 
6 » » » 1 
6, » >> (Sağ. Memuru) L 

11 Memur 1 

950 

950 
700 
600 
500 
450 

950 

1 100 

1 100 
950 
95Jd 
450 
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Aded Aylık D. 

Gezici röntgen verem tarama merkezi 

5 Başkan (Tabip) 
7 Müdür 

11 Memur 
12 » 

1 1 100 
1 800 
1 450 
1 400 

Gezici röntgen verem tarama grupları 

5 Grup Başkanı (Tabip) 2 
6 » » » 3 
6 Grup Başkanı (Sağlık Me.) 2 
8 » > Yardımcın 

(Sağlık memuru) 3 

Hastaneler şubesi 

5 Müdür (Mütehassıs Tabip) 1 

11 Memur 1 

B. C. G. Kampanyası Başkanlığı 

4t Başkan (Tabip) 1 
5 Müşavir (Mütehassıs Tabip) 1 

Sosyalleştirme Daire Başkanlığı 

5 Başkan Yardımcısı (Tabip) 
5 Mütehassıs (Tabip) 

1 
1 

8 İstatistikçi (Yüksek Okul Me.) 1 
10 Memur 1 
11 » 1 
13 * 1 

Teftiş Heyeti Reisliği 

4 Başmüfettiş 3 

Trahom Savaş Müdürlüğü 
8 Şef 1 
9 Memur 1 

Evrak Müdürlüğü 

7 Müdür 1 
8 Evrak Şefi 1 

11 Memur (Arşiv Memuru) 1 

1 100 
950 
950 

700 

1 100 
450 

1 250 
1 100 

1 100 
1 100 
700 
500 
450 
350 

1 250 

700 
600 

800 
700 
450 

Sosyal Hizmetler Akademisi ve Okulu 

Müdür Muavini (MesleM) 
Öğretmen 

G 
5 
6 » 
7 » 
12 Memur 

950 
1 100 
950 
800 
400 

Memuıayetin nev 'i Aded Avhk 

Ruh Sağlığı Müdürlüğü 

5 Müdür (Ruh ve sinir Has. Müt.) 1 1 100 
6 » Muavini (Tabip) 1 950 

Yataklı tesisler şubesi 

Şube Müdürü (Ruh ve sinir 
Hastalıkları Mütehassısı) 
Psikolog (Üniversite Psikoloji 
Bölümü Mezunu) 

Koruyucu Ruh sağlığı tesisleri şubesi 

1 Şube Müdürü (Tabip) 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 
(Yüksek Okul Mezunu) 
Rehabilitasyon idarecisi 
(Yüksek Okul Mezunu) 
İstatistik Uzmanı 
(Yüksek Okul Mezunu) 

11 Memur 

Plân ve donatım şubesi 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci Hukuk Müşaviri 
4 İkinci Hukuk Müşaviri 
5 Üçüncü Hukuk Müşaviri 
7 Raportör 

11 Memur 

Daire Müdürlüğü 

6 Daire Müdürü 

tiler kuruluşu 

Sağlik ve Sosyal Yar. Md. Mua. 
» » » » » » 
» » » » » » 
» » » » » » 

Sağlık İşleri Kâtibi 

4 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
5 
6 
7 

Veteriner (Gıda Mütehassısı) 
» » » 
» » » 

950 

700 

950 

700 

700 

700 

450 

1 1 500 
1 1 250 
1 1 100 
1 800 
1 450 

950 

10 
10 
15 
15 
20 
20 
20 
3 
3 
5 

1 250 
1 100 
950 
800 
600 
500 
400 

1 100 
956 
800 
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8 Yeterine? (Gıda (Mütehassısı) 
9 » » » 
5 (Kimyager 
0 » 
7 > 
8 » 
9 » 
5 Sağlık CMühendisi 

_ 11 — 

Aylık I D. 

â 
4 
5 
4 
5 
9 

10 
9 
8 
9 
9 
9 

700 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 

Hastaneler sağlık ve sosyal 
ywfam hwrumları 

Eczacı 

Di§ Tabibi 

Hastane 'Müdürü 
Ambar Memuru 
Satmalına Memuru 
Yönetim Memuru 
Ayniyat Mutemedi 

25 
25 
50 
3 
7 

10 
15 
25 
20 
10 
10 
10 

1 500 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

600 
500 
600 
700 
600 
600 
600 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlükleri 

8 Eğitimci (Sağlık Koleji Mezunu) 3 
9 * » » » 5 

10 » » » » 
11 > » » » 
12 » » » > 
9 İstatistik Memuru (Asgari 

Ortaokul Mezunu) 
10 İstatistik Memuru (Asgari 

Ortaokul Mezunu) 
11 İstatistik Memuru (Asgari 

Ortaokul Mezunu) 
12 İstatistik Memuru (Asgari 

Ortaokul Mezunu) 

10 
10 
10 

2 

4 

İstanbul Kre§ Gündüz Bakımevi 

6 Müdür (Tabib veya Sos. 
Hiz. Müt.) 1 

6 Tabip (Çocuk Hasta. Müt.) 1 
10 Memur 1 

700 
600 
500 
450 
400 

600 

500 

450 

400 

Memuriyetin nevi Aded Aylık 

10 
9 

10 
12 
13 
12 
9 

11 
10 

6 
7 

10 
9 

12 

12 
12 

950 
950 
500 

11 

12 
12 
10 

Sosyal Hizmet Mütabasısı 1 
Öğretmen 1 

> 1 
Memur 1 

» 1 
Sosyal Yardımcı 2 
Yönetim Memuru 1 
Depo ve Ambar Memuru 1 
Mesul Muhasip 1 

Eskişehir Çocuk Bakım Yurdu* 

Müdür 1 
Tabib (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 
Eğitimci (öğretmen) 2 
Sosyal Hizmet Müt. 1 
Sosyal Yardımcı (Mes. 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 2 
Ayniyat Memuru 1 
Yönetim Memuru 1 

Hatay Çocuk Bakım Yurdu 

Sosyal Yardımcı (Meslekî 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 

Yönetim Memuru 
Ayniyat Memuru 
Sosyal Hizmet 'Mütehassısı 

500 
600 
500 
400 
350 
400 
600 
450 
500 

950 

800 
500 
600 

400 
400 
400 

6 
7 

10 
10 

11 

12 
12 

6 
7 

10 

Müdür 
Tabib (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 
Sosyal Hizmet Mütehassısı 
Eğitimci (öğretmen) 

Sosyal Yardımcı (Mes. 
Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 
Yönetim Memuru 
Ayniyat Memuru 

1 

1 
1 
1 

2 
1 
1 

Bursa Çocuk Bakım Yurdu 

Müdür 
Tabip (Çocuk Has t Müt.) 
Eğitimei 

1 
1 
1 

950 

800 
500 
500 

450 
400 
400 

950 
800 
500 

450 

400 
400 
500 
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Aded Aylık D. 

Yozgat Çocuk Bakım Yurdu 

6 Müdür 1 
7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 

Müt.) 1 
10 Eğitimci (Öğretmen) 1 
11 Sosyal Yardımcı (Meslekî 

Kurs Görmüş Lise veya Kız 
Enst. Mez.) 2 

12 Yönetim Memuru 1 
12 Ayniyat Memuru 1 

950 

800 
500 

450 
400 
400 

Kayseri Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Diyarbakır Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Sivas Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

İzmir - Karşıyaka Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

İçel Çocuk Bakım Yurdu 

7 Tabip (Çocuk Hastalıkları 
Müt.) 1 

Konya İhtiyarlık Bakım Yurdu 

800 

800 

800 

800 

9 Fizyoterapist 
13 Memur 
14 » 

300 

600 
350 
300 

Eskişehir İhtiyarlık Bakım Yurdu 

5 Müdür 
7 Tabip (Mütehassıs) 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 
13 Hasta Kabul Memuru 
11 Hesap Memuru 
12 Ambar ve Depo Memuru 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 100 
800 
500 
350 
450 
400 

Memuriyetin nev'i Aded Avlık 

] 2 Mutemet ve Satmalma Memuru 
14 İmam (İmam - Hatip Oku

lu Mez.) 
12 Memur 

İstanbul İli Sosyal Hizmet Merkezi 

7 Müdür 1 
10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 2 
11 » » » 2 

9 Büro Şefi 1 
11 Memur 1 
12 » 1 

İzmir İli Sosyal Hizmet Merkezi 

7 Müdür 1 
10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
11 » » » 2 

9 Büro Şefi 1 
11 Memur 1 
12 » 1 

Sağlık ve Sosyal Yardım müdürlükleri 

Eskişehir Sosyal Hizmetler Merkezi 

10 Sosyal Hizmetler Mütehassısı 1 
9 Büro Şefi 1 

11 Memur 1 

Ankara ili Sosyal Hizmet Merkezi 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
10 » » » 1 
11 » » » 1 
9 Büro Şefi 1 

11 Memur 1 

Konya İli Sosyal Hizmet Merkezi 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
9 Büro Şefi 1 

11 Memur 1 

Adana İli Sosyal Hizmet Merkezi 

10 Sosyal Hizmet Mütehassısı 1 
9 Büro Şefi 1 

11 Memur 1 

400 

300 
400 

800 
500 
450 
600 
450 
400 

800 
500 
450 
600 
450 
400 

9 Sosyal Hizmetler Mütehassısı 10 600 
10 » » » 10 500 
11 » » » 10 450 

500 
600 
450 

500 
500 
450 
600 
450 

500 
600 
450 

500 
600 
450 
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D. 

7 
8 
9 

7 
8 
9 

10 
11 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

6 
7 
8 
9 

11 
12 

11 
12 
13 
14 

11 
12 
13 
14 

10 
11 
12 

Memuriyetin nev'i I 

Meslek dersi öğretmenler 

Öğretmen 
» 
» 

Müdür 
» 
» 
» 
» 

İdari İşler Müdürleri 

Hemşireler 

Hemşire 
Hemşire 

» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık 
» 
» 
» 
» 
» 

Sağlık memurları 

Memuru 
» 
» 
» 
» 

Köy ebeleri 

Köy Ebesi 
> 
» 
» 

» 
» 

Hemşire yardımcıları 

Hemşire Yardımcısı 
» 
» 
» 

> 
» 
» 

Lded 

i 

3 
5 
5 

2 
3 
4 
5 
6 

20 
20 
30 
40 
50 
80 

136 

35 
95 

800 
500 
150 
646 

100 
150 
250 
322 

50 
60 
70 

100 

Çevre sağlığı teknisyenleri 

Çevre Sağlığı Teknisyeni 
» 
>> 

» » 
» ^ 

10 
15 
25 

Aylık 

800 
700 
600 

800 
700 
600 
500 
450 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

950 
800 
700 
600 
450 
400 

450 
400 
350 
300 

450 
400 
350 
300 

500 
450 
400 

D. 

10 
11 
10 

11 

12 

4 
5 
6 
7 
8 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
12 

Nü, 

S 

12 

11 

13 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
10 

Memuriyetim nev'i 

Lâboratuvar teknisyenle? 

Lâboratuvar Teknisyeni 
» 

Radyoloji 
tuvar 
Radyoloji 
tuvar 
Radyoloji 
tuvar 

» 
Teknisyen Lâbora-

Teknisyen Lâbora-

Teknisyen Lâbora-

Aded 

ri 

8 
11 

5 

8 

11 

Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri 

Tabip 
» 
» 
» 
» 

Başkan (Tabip) 
» 
» 
» 

Yönetim 
» 

Kâtip 

fus Plânla 

Müşavir 

Memur 
Mezunu) 
Memur 
Mezunu) 
Memur 
Mezunu) 

Tabip 
» 
» 

Memur 
» 
» 

» 
» 
» 

Memuru 
» 

ması Bölgeler Grup 

Eğitimci 

Bölge Başkanlıkları 

(Asgari Ortaokul 

(Asgari Ortaokul 

(Asgari Ortaokul 

Sağlık Ocakları 

7 
20 
25 
30 
30 

1 
2 
3 
4 

20 
20 
31 

Aylıîc 

500 
450 

500 

450 

400 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
400 

Başkanlıkları 

16 

25 

15 

10 

147 
150 
200 

25 
25 
25 

Trahom Savaş Kurulları 

Bölge Başkanı (Tabip) 
Başkâtip 

2 
4 

700 

400 

^ 4 5 0 

350 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 100 
500 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

12 Kâtip ve Ayniyat Mutemedi 2 
13 » » » > 2 

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıkha 
Enstitüsü Erzurum Şubesi 

3 Müdür 1 
5 Bakteriyolog 1 
6 Gıda Mütehassısı 1 

6 Kimyager 1 
6 Antimoloğ 1 

6 Parazitoloğ 1 
7 Tıbbi Teknoloğ 1 
9 Büro Şefi 1 

9 Ayniyat Saymanı 1 
9 Depo ve Ambar Memuru 1 

11 Mutemet 1 
12 Dosya ve Arşiv Memuru 1 
13 Kâtip 3 

400 
350 

1 500 
1 100 
950 
950 
950 
950 
800 
600 
600 
600 
450 
400 
350 

D. Memuriyetin nev'i Adeid Aylık 

Refik Saydam Merkez Hıfzusthha 
Enstitüsü Umir Şubesi 

3 Müdür 1 
5 Bakteriyolog 1 
6 Gıda Mütehassısı 1 
6 Kimyager 1 
6 Antimoloğ 1 
6 Parazitoloğ 1 
7 Tıbbi Teknoloğ 1 
9 Büro Şefi 1 
9 Ayniyat Saymanı 1 
9 Depo memuru 1 

11 Mutemet 1 
12 Dosya ve Arşiv memuru 1 
13 Kâtip . 3 

1 500 
İ 100 

950 
950 
950 
950 
800 
600 
600 
600 
450 
400 
350 

Sosyal Hizmetler Akademisi, eğitim enstitüleri 
ve diğer yüksek okullar asistanları 

7 Asistan 
8 » 
9 » 

10 » 

5 
5 
5 
5 

800 
700 
600 
500 

D. 

(2) SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

İLLER KURULUŞU 

6 .Sağlık Memuru 
7 » » 
8 » » 

Sağlık Eğitimcileri 

6 Sağlık Eğitimcisi 
7 » » 

Sağlık İstatistikçileri 

6 Sağlık İstatistikçisi 
7 » » 

10 
15 
250 

15 
15 

15 
15 

950 
800 
400 

950 
800 

950 
800 
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(3) SAYILI CETVEL 

D. Memuriyettin nev'i Aded Aylık 

4 
5 
6 

11 
11 
13 

MERKEZ KURULUŞU 

Müsteşar Muavini 1 

Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü 

Yüksek Mühendis 1 
Sıhhi Mühendis (İhtisas yeri) 1 
Mühendis 1 
Fen Memuru 1 
İkinci Mümeyyiz 1 
Kâtip 1 

1 500 

1 250 
1 100 
950 
450 
450 
350 

Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürlük Bürosu 

8 Şef 
12 Memur 
13 Kâtip 

1 700 
1 400 
2 350 

Genel Sosyal Hizmetler Şubesi 

5 Mütehassıs 
10 Birinci Mümeyyiz 
11 İkinci » 
12 Memur 
13 Kâtip 

Özel Sosyal Hizmetler Şubesi 

6 Mütehassıs (Tabip) 
11 İkinci Mümeyyiz 

Sıhhi ve Tıbbi Malzemeler Şubesi 

5 Mütehassıs (Tabip veya eczacı) 1 
6 » » » 1 
9 Şef 1 

10 Birinci Mümeyyiz 1 
12 Memur 3 
13 Kâtip 1 

1 100 
500 
450 
400 
350 

950 
450 

1 100 
950 
600 
500 
400 
350 

D. Memuriyettin nev'i Aded Aylık 

11 
7 

9 
10 
11 

Sıhhi Mimarlık Şubesi 

4 Mütehassıs Mimar 
11 Çizi Ressamı 
13 Kâtip 

Evrak Müdürlüğü 

8 Müdür 
10 [Birinci Mümeyyiz 
11 İkinci » 

Hukuk Müşcmrliği 

Hukuk Müşaviri 

Ruh Sağlığı Müdürlüğü 

Müdür (Ruh ve Sinir Hast. 
Müt.) 
Müdür Muavini (Tabip) 
İstatistikçi (Yüksek O. Mez.) 
Memur (Asgari ortaokul Mez.) 
Halk Sağlığı Uzmanı 
Rehabilitasyon Uzmanı 
Sosyal Hizmetler Uzmanı 

İLLER KURULUŞU 

10 Diplomasız Sağlık Memuru 

Köy Sağhk Memurları 

7 Köy Sağlık Memuru 

250 
450 
350 

1 700 
1 500 
1 450 

1 1 500 
1 1 250 
1 1 100 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 100 
n trr\ 

700 
450 
800 
700 
700 

500 

40 
297 
483 
450 
131 

800 
700 
600 
500 
450 
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Bütçe ve Plân Kamisyontmun kaJbul ettiği 
metne bağlı cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel 
aynen kabul edilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine feağlı (2) sayılı cet
vel aynen kalbul (edilmiştir. 

(3) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine Ibağlı (3) sayılı cet
vel aynen kaibııl edilmiştir. 
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