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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal, Sa
karya ili ve dolaylarında meydana gelen dep
remin yaptığı can ve mal kaybına ve gerekli
yardımların yapılmasına,
ürfa Milletvekili Halil Balkıs da, Urfa,
Mardin ve Diyarbakır çiftçilerinin çeşitli âfet
ler dolayısiyle zarar gördüklerine, bu sebeple
verilen kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ge
rekli aynî yardımların yapılmasına dair gün
dem dışı demeçte bulundular.
Aydın Milletvekili Eeşat Özarda'nın, Mil
let Meclisinin bugünlerde tatile gireceği gerek
çesiyle, telekomünikasyon ile ilgili Meclis
araştırmasının görüşülmesinin bitirilmesinden
sonra gündemde bulunan önemli kanun tasa
rısı ve tekliflerinin görüşülmelerine ve
Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun, Türle Silâhlı Kuvvetleri kanunu tasarısı
na dair Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği-

siklikler hakkında Geçici Komisyon raporu*
nun görüşülmesine dair önergeleri kabul olun
du.
Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'nun,
Türkiye'nin telefon meseleleri ve kurulması
kararlaştırılan haberleşme sanayii konuların
da bir Meclis araştırması yapılmasına dair
önergesi üzerinde yapılan görüşmeler tamam
landı ve bu konuda bir Meclis araştırması açıl
ması kabul edilmedi.
Türk Silâhlı Kuvvetler Personel kanunu
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Geçici Komisyon
raporunun basılıp dağıtılmasından 48 saat geç
meden görüşülmesi onaylandı. Geçici Komis
yon raporu üzerinde görüşmeler tamamlandı ve
benimsenmiyen maddeleri görüşmek üzere her
iki Meclis Geçici Komisyonlarından .3 er üye
seçilerek bir Karma Komisyon kurulması ka
bul olundu.
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27 . 7 . 1967 Perşembe günü saat 15,00 te
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,15 te son
verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Kars
İsmail Arar
Muzaffer Sâmüoğlu
Kâtip
Ankara
, Ali Rıza Çetiner
SORULAR
Sözlü sorular
1. — Sinop Milletvckii Hilmi İşgüzar'm,
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/589)
2. — Sinop Milletvekii Hilmi İşgüzar'm,
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair sözlü soru önergesi, Baymdrılık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/590)
3. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/591)
Yazılı sorular
1. —• Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, Telekomünikasyon sanayii kurulması
için Kanada firması ile yapılan anlaşmaya da
ir yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına
gönderilmiştir. (7/449)
2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un,
Ankara - Çankırı yolu inşaatının 1968 yılı icra
programına alınıp almmıyacağma dair yazılı

soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/450)
3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Adana'nın bâzı ilçelerinde mah
sulü hasara uğrıyan çiftçilere yardım edilmesi
konusunda ne gibi tedbirler alındığına dair
yazılı soru önergesi, Ticaret ve Tarım Bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/451)
4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, çiftçi mahsullerinin düşük fiyat
la satılmasını önlemek amaciyle müdahale alım
ları yapan resmî teşekküllere yeteri kadar kre
di açılması konusunda alman tedbirlere dair
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/452)
5. — Sinop Milletvekili Hilmi . İşgüzar'ın,
Sinop'un Boyabat ilçesi civarında petrol araş
tırması yapılıp yapılmadığına dair yazılı soru
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/453)
6. — Çankırı Milletvekili Dursun Akçaoğlu'nun, Çankırı ilinde İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânı devresinde hayvancılık,' arıcılık
ve el sanatlarının geliştirilmesi konularında
alman tedbirlere dair yazılı soru önergesi, Ta
rım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/454)

2. — GELEN KAĞITLAR
Teklif
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, 21 Aralık 1962 tarihli ve 165 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi (2/566)
(Millî
Eğitim ve Plân komisyonlarına)
Cumhuriyet Senatosundan gelen iş
2. — Antalya Milletvekili ihsan AtaöVün,
gece eğitimi yapan yüksek dereceli İstanbul Ak
şam Teknik Okulunda görevlendirilecek öğret-

menler ile asistanlara ve diğer personele verile
cek ek ücret kanunu teklifi (2/166) (Plân Ko
misyonuna)
Raporlar
3. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savun-
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ma, Çalışma, Maliye ve Plân komisyonlarından
seçieln 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu (1/403) (S. Sayısı : 447)
4. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanu
nu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değişti
rilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma
Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1/234, Cum-
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huriyet Senatosu 1/798) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 156 ya 2 nci ek)
5. — îş kanunu tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen ve Millet Meclisince be
nimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Ko
misyon raporu ile, Millet Meclisi, Cumhuriyet
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (Mil
let Meclisi 1/232, Cumhuriyet Senatosu 1/74-2)
(S. Sayısı : 160 a 2 nci ek)

OTURUM

Açılma saati : 15,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok
KÂTİPLER : Muzaffer Şamiloğlu (Kars), Ali Rıza Çetiner (Ankara)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 149 ncu Birleşimini açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN —. Yoklama yapılacaktır, sayın
üyeler lütfen beyaz düğmelere bassınlar, yokla
ma muamelesi başlamıştır.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN —• Çoğunluğumuz vardır; müza
kerelere başlıyoruz.

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
i. — Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun, Tunceli'nin Pülümür ve Erzincan'ın Ter
can ilçelerinde vukubulan deprem felâketine dair
demeci
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, dün
gece yarısı Doğu bölgesinde Pülümür ve Erzin«an ilinin Tercan ilçesi yakınlarında vukubulan
ve her yönü ile milletimizi kedere gark eden
deprem olayı hakkında Hükümet adına Sayın
Devlet Bakanı beyanda bulunacak.
(Buyurunuz.
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Bask an, sayın
arkadaşlarım; Sakarya'da vukubulan ve bütün
milletimizi ye'se düşüren zelzele felâketinin ıs-

tırap ve tesirlerinden kurtulmadığımız bir an
da dün gece takriben 20,56 sularında Doğu böl
gemizde vukubulan, can ve mal kaybına sebebolan ikinci bir zelzele felâketi ile karşılaşmış bu
lunmaktayız. Alman haberlere göre, zelzele en
büyük tahribatı Tunceli'nin Pülümür kazası
bucak ve köylerinde yapmıştır. Karagül köyün
de 32 ölü, Hasangazi köyünde bir ölü, dört ya
ralı, Karayol köyünde 13 ölü, Karaderfoenti kö
yünde 10 ölü, Kuzulca köyünde iki ölü, dört ya
ralı, Derindere köyünde 5 ölü, 2 yaralı ve Elmalı
köyünde 5 yaralı olmak üzere Tunceli vilâye
tinde 63 vatandaşımızın ölmesine ve 15 vatan
daşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiş bu
lunmaktadır.
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Zelzelenin ayrıca Erzincan ve kazalarında da
tahribat yaptığı maalesef öğrenilmiştir. Bu meyanda Tercan kazasında 7 ölü bulunduğu bildi
rilmektedir. Haber duyulur duyulmaz mahalli
ne gerekli yardımlar yapılmaya başlanmıştır.
(Bu nieyanda sağlık ekipleri ve diğer ekipler
gönderilmiş, Kızılay ve yakın vilâyetler gıda ve
malzeme yardımına başlamışlardır. Sayın Baş
bakanımız İran'a yapacağı seyahati tehir ede
rek, uçakla bugün saat 14,28 de Erzincan'a ha
reket etmiştir. Ayrıca, Sağlık Bakanı arkada
şımız bugün saat 11,30 da yine uçakla Erzin
can'a hareket etmiş, şu sıralarda Köy İşleri Ba
kanımız da uçakla Erzincan'a hareket etmek
üzeredir.
Kederde her zaman kader birliği yapmış bu
lunan milletimizin yardımı ve Devletimizin bü
tün imkânlariyle felâketzede vatandaşlarımızın
süratle yardımına koşulacak ve yaralar en kısa
zamanda sarılacaktır. Yüce Tanrıdan vatanı
mızı ve milletimizi bu tarz felâketlerden koru
masını niyaz eder, Yüce Heyetinize saygılarımı
sunarım.
2. — Edirne Milletvekili
Ahmet
Bilgin'in,
25 Temmuz 1967 günlü Birleşimde Başkanvekilliği sırasında Genel Kurıdda cereyan eden olay
lara ve bu konuda İstanbul Milletvekili Çetin Altanhn Akşam gazetesinde yayınlanan yazısına ve
Başkanlık makamına yöneltilen yersiz
imalara
dair demeci.
BAŞKAN — Sayın Bilgin, zatıâliniz de Mec
lisin mânevi şahsiyetini ilgilendiren bir konuda
'gündem dışı konuşmak istiyorsunuz, buyurunuz
efendim.
AHMET BİLGİN (Edirne) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 25 Temmuz 1967
günü Umumi Heyet toplantısında cereyan etmiş
olan müessif hâdiseler, eğer bugün Çetin Altan
kalemiyle Akşam gazetesinde yine muharref bir
şekilde mâkes bulmasaydı,' huzurunuzu işgal etmiyecektim. Bu çıkan havadis hem Mecliste ce
reyan eden hali muharref bir surette anlatmak
t a ye hem de âmme efkârına, burada kendisinin
bir haksızlığa uğramış, sözlerinin kesilmiş oldu
ğundan ve saireden bahsetmektedir. Size bu ya
zıyı tamamiyle okuyarak vaktinizi işgal edecek
değilim. Yalnız bir pasajını okuyayım : «Mec
lis salonunda, parti ayırımı kaybolmuştu, kati
yen sermâye tenkidi istemiyen faşist eğilimliler
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yekpare hale gelmişlerdi. Oturumu yöneten Ah
met Bilgin...» (T. 1. P. sıralarından müdâhale
ler...)
Rica ederim yerinizden müdahale etmeyiniz,
sonunda varsa bir sözünüz, söylersiniz efendim.
(Gürültüler)
«Oturumu yöneten Ahmet Bilgin sermaye
çevreleriyle halktan yana olanlar arasında mey
dana gelen bir kristalizasyonda sermâye çevrerelerinden yana çıkanları tutuyor ye boyuna sö
zümü kesmeye kalkıyordu. Nede olsa Ankara
Bulvarında bir oteli ile, iyi iş yapan bir eczahaneye sahipti...»
Muhterem arkadaşlarım, bu memlekette mal
sahibi, sermaye sahibi olmak, Allaha şükür, da
ha henüz suç haline gelmemiştir. (A. P. sırala
rından alkışlar) Bu suretle servet düşmanlığını
bu kürsüye kadar getiren bu zat yetmiyormuş
gibi, efkârı umumiyede yine kalemiyle sermaye
düşmanlığını telkine gayret ediyor. (T. 1. P. sı
ralarından gürültüler)
Çok rica ederim, sözümü kesmeyin. Ben, öyle
uzun boylu girgintili hatiplerden değilim/belki
şaşırırım. Benim sözümü kesmeyin lütfen. (Gü
lüşmeler)
Şimdi arkadaşlarım, benim, sözünü kesmek
yönünden olan gayretimi, çabamı, sırf benim bir
sermaye sahibi olmama bağlıyor, görüyorsunuz..
Halbuki kendisinin burada mütemadiyen konu
dışına çıkıp, mütemadiyen gürültülere sebebiyet
veren konuşmalarını şimdi zabıtlardan çıkarıp
okursak, kim ne der bilmiyorum. Rica ederim,
acaba benim burada sözünü kesmeye matuf olan
hareketlerim bir sermaye kaygusundan müte
vellit midir? Asla.
Şunu arz edeyim, benim eezanem Atatürk
Bulvarında diyor. Bir kere eczanem Cebeci yo
lunun üzerindedir. Bir otelim var. Bu otelim,
gençliğimde 40 sene Kırşehir'de yapmış olduğum
iş dolayısiyle, sebatla çalışmam neticesinde alınteriyle kazanılmıştır. Alınteri ile kazanılan ser
mayenin hiçbir zaman tenkide mâruz kalmama
sı icabeder. Bu kırk senede... Her sene ben bir
oda kazanmış olsaydım, kırk oda edecekti. Ma
atteessüf otelim 35 odalıdır. (Gülüşmeler) Ba
şıma kakılan otel bu, 35 odalı (T. t. P. sırala
rından anlaşılmıyan müdahaleler.)
BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, (Gürültüter)
Saym Ali Karcı çök rica ederim müdahale etti-
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ğinizden dolayı İçtüzük hükümlerine göre zatıâlinize bir ihtar cezası veriyorum.
AHMET BlLGÎN (Devamla) — Hele Karcı
sen namuslu kazanç sahiplerine söz söyliyeeek
durumda değilsin. (A. P. sıralarından, bravo
sesleri, alkışlar) 1
BAŞKAN — Sayın Bilgin cevap vermeyiniz,
rica ederim.
AHMET BlLGÎN (Devamla) — Şimdi arka
daşlarım, «bir eczahanesi de var» diyor. Bakın
şurasını peşinen söyliyeyim, başka söz söyleme
ye hacet yok; benim kimsenin malında gözüm
yok. Başkasının malında gözü olanlar söyler bu
nu. Çok rica ederim, eczaneyi bugün alacağı ile,
borcu ile, sermayesi ile, kazancı ile, heyeti umumiyesiyle bugün üzerimden almak için bir kim
se çıkarsa bilâ bedel devretmeye hazırım. Hodri
meydan, hodri meydan Çetin Altan, siz de ister
seniz size de devrederim. (Gülüşmeler, alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bilgin, rica ederim, lüt
fen Heyeti Umumiyeye hitabediniz. Rica ede
rim.
AHMET BİLGİN ( Devamla) — Peki ta
mam, müsaade buyurunuz, bu yazıyı yazan, ec
zanesinden kazanıyor, diyen odur da, ben de
ıhodri meydan diyorum...
BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz takdir eder
siniz ki, kürsüden beyanlar Heyeti Umumiyeye
yapılır.
AHMET BÎLGlN (Devamla) — Çok rica
ederim. (Gürültüler) Çok rica ederim, bu, kür
süden Anayasaya karşı hodri meydan demek,
değildir, işte böyle mevzuda hodri meydan de
mek icabeder. (A. P. sıralarından, bravo sesleri,
alkışlar)'
Neyse, bu cihete bu kadar değinmekle iktifa
edeyim, ama, Çetin ATtan'm bütün makalelerini
okuyunuz, burada konuşmalarına bakınız, hep
sinde. faşist eğilimliler, kompradorlar, çıkarcı
lar, sömürücüler, kapitalistler, Amerikan uşak
ları ve saire. Bundan başka eğer bir konu gör
dümse yemin etsem hânis olmam. Rica ederim,
bu konuları burada da söyler, makalelerde ya
zar, temcit pilâvı gibi her sözünde de bundan
başka söz yok. Yani, ben kompradorlar sınıfına
dâhilim de onun için sözünü kesiyormuşum. Ya
hu insaf et de, senden önce C. H. Partisi Genel
Başkanı Sayın İnönü de konuştu burada ve ay
ılı zamanda önergenin lehinde konuştu, onun sö
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zünü ne kesen oldu, ne gürültü yapan oldu, hiç
bir kimse bir şey söylemedi.
Şu halde sizin sözünüzün kesilmesinin sebebi
hikmeti ne? Elbette, çizgi dışına çıktınız da
onun için. Bunu niçin yazmazsın? Eğer, sen in
saf sahibi bir insansan... (T. 1. P. sıralarından
gürültüler).
Çok muhterem arkadaşlarım, sermaye düş
manlığı ile insanları itham etmek insanlığın yüz
karası olan komünistlerin işidir ancak. (A. P.
sıralarından bravo sesleri, alkışlar) Eğer kendi
leri bu yolda değillerse, bu gibi ithamlardan ar
tık vazgeçmelerini tavsiye ederim.
Sonra bir hususa daha değinmek istiyorum.
Arkadaşlar, ben vaktiyle Sayın Çetin Altan'm,
İstanbul'da bir konuşmasını dinledim; «efen
dim, bize komünist diyorlar. Ne derlerse desin
ler, biz bildiğimiz yoldan çekilmiyeceğiz, dönmiyeceğiz» filân. Burada konuşurken, Başkanlığım
sırasında, arkadaşların çoğu kendisine, «sana
komünist diyorlar, ama ben komünist değilim,
de şuradan» dedikleri halde diyemiyor, ne hik
metse komünist. Yani «ben komünist değilim»
demek âdeta bir ayıp. Ben komünist değilim di
ye 40 defa söyliyebilirim, ne varki, bunda. Bu
hususta yalnız kendisi böyle değil.
Sizlere bir kupür okuyacağım, lütfen bakı
nız, bu kupürde ne diyor? Mahreç Adapazarı.
T. 1. P. nin önceki gece bir kıraathanede yap
tığı sohbet toplantısı hâdiseli geçmiş ve konuş
ma sırasında T. 1. P. nin Türkiye'yi kurtaraca
ğını söyliyen Genel Başkan Aybar'dan bâzı din
leyiciler «kahrolsun komünist» diye bağırması
nı istemişlerdir. Bu şekilde konuşmıyan Aybar
yuhalanmış ve oradan polisin yardımı ile ancak
dışarı çıkarılmıştır. (T. 1. P. sıralarından gürül
tüler)....
BAŞKAN — Sayın Bilgin, çok rica ederim.
ÂDİL KURTEL (Kars) — Sayın Başkan,
İçtüzük yalnız bizim için mi yapılmıştır?
AHMET BİLGİN (Devamla) — Müsaade
nizle bir şey söyliyeyim...
BAŞKAN — Sayın Bilgin çok rica ederim,
burada Meclisin şahsiyeti mâneviyesi üzerinde
gölge düşürücü mahiyette beyanlar üzerine söz
istediniz. Çok istirham ederim, bunun dışına çıkmayınız.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Çok rica
ederim Sayın Başkanım, oraya geleceğim, mü-
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saade buyurun. (Hangi gazete, sesleri) Hangi
-gazete olduğunu soruyorlar.
BAŞKAN — Lütfen 'hatibe sataşmayınız
«fendim.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Gazete, ken
dilerinin yazı yazdığı Akşam gazetesi, 5 . 7 . 1 9 6 5
tarihli nüshasından kesilmiş bir kupürdür, yoklasmlar Akşam gazetesinin kolleksiyonunu. Bu,
tekzip de edilmemiştir. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Bilgin rica ederim, biraz
önceki... (T. î. P. sıralarından gürültüler) Ali
Karcı müdahale etmeyin çok rica ederim.
Sayın Ahmet Bilgin, çok rica ederim lütfen
konuya geliniz.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Çok rica
ederim, müsaade buyurun. Biz bu mücadeleyi
dışarda yapmıyoruz, Mecliste yapıyoruz. Başka
bir yerde işittiniz mi benden? Burada itham
ediliyorum, buradan cevap vereceğim, rica ede
rim.
BAŞKAN — Evet efendim, o noktaya cevap
veriniz. Meclisin şahsiyeti mâneviyesine gölge
.düşürücü mahiyette beyanlara ©eıvaıp veriniz.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Bu parti
mensuplarından, bu mücadelelerimiz dolayısiyle
ne hakaretaraiz mektuplar, telgraflar, yazılar
aldık. Size bir tek mektubu okuyacağım, ibret
için okuyacağım.
ALİ KARCI (Adana) — Eczanen Meclise
ilâç veriyor mu vermiyor mu? Onu söyle.
BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, biraz önce zatıâlinize ihtarda bulundum. Buna rağmen müda
halede bulunuyorsunuz ve devam ediyorsunuz,
tekrar beni ceza vermeye mecbur etmeyiniz, ri
ca ederim.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Mektubu
okuyorum : «Sen bir Amerikan uşağı köpeksin,
orospu çocuğu, bir gün ancak siz de ağabeyi
niz Menderes gibi âlâyi vâlâ ile asılacaksınız...»
(A. P. sıralarından, «Yuh, şerefli bir T. 1. P.
mensubu» sesleri) Şereflisi bu, Allah şerefsi
zinden bu memleketi kurtarsın. (A. P. sıraların
dan alkışlar)
ALİ KARCI (Adana) — Eczanen Meclise ilâç
veriyor mu?
BAŞKAN — Sayın Karcı, zatıâliniz bir da
ha müdahale ettiğiniz takdirde ikinci ihtarı ve
receğim.

27 . 7 . 1967

0:1

AHMET BİLGİN (Devamla) — Ben Mecli
se de veririm, askeriyeye de veririm, belediye
ye de veririm, kim isterse ona veririm. Ama,
siz gelin o yükün altına girin, size bedava bı
rakacağım, istediğiniz kadar kazanın, alın, he
lâl olsun, diyorum.
YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) —
En iyisi istifa et de kurtul.
BAŞKAN — Sayın Bahadmlı...
AHMET BİLGİN (Devamla) — Beyefendi,
beni buradan hiçbir kuvvet indiremez, sizin ce
vabınızı vereceğim, ancak ondan sonra ineceğim.
Bunu anlayın, oturun oturduğunuz yerde.
BAŞKAN -— Sayın Bilgin, zatıâlinizi oradan
ancak İçtüzük indirebilir, siz bilirsiniz. (Gülüş
meler)
AHMET BİLGİN (Devamla) — Müsaade bu
yurun da aldığımız kadarı satalım. Müsaade
edin, ne olur ki... (Gülüşmeler)
İşte arkadaşlarım, burada konuşmaları sıra
sında, güya bir şey paraladı, bizler bir maran
goz hatası olarak oraya çıkmışız. Bu sözü, bü
yük Fransız İhtilâlini okuyan her arkadaş bilir;
bir savcı ile bir maznun arasında geçmiş bir hâ
dise. Savcı biraz yüksek yerde oturuyormuş..
Ama o nihayet oraya tâyin edilmiş bir adam.
Burada ise?.. Bir insanın oraya çıkması için ev
velâ millî iradeye sahibolup buraya gelmesi lâ
zım, buraya geldikten sonra da yine sizler gibi,
millî iradenin sahipleri olan arkadaşların oyla
rını üzerine teksif etmesi lâzım. Her istiyen
oraya çıkamaz ki... (A. P. sıralarından, bravo
sesleri) Bunun ne münasebeti var da sen bir ih
tilâl metodu ile konuşmuş olan bir adamın, ihti
lâl metoduyla buraya getirilmiş olduğuyla itha
ma kalkarsın? Çünkü gündüz arzusunda, gece
de rüyasında ihtilâl tasavvur edenlerin sözüdür
bu ancak. Ancak, onlar bunu buraya getirebilir.
(A. P. sıralarından alkışlar), (C. H. P. sırala
rından gürültüler ve anlaşılmıyan müdahaleler)
Sonra muhterem arkadaşlarım...
ÂDİL KURTEL (Kars) — Ayıp, ayıp, sizin
millî iradeye bir parça saygınız olsaydı kürsüyü
bırakıp da kaçmazdınız.
AHMET BİLGİN (Devamla) — Yahu sen ye
rini al, yerine otur...
BAŞKAN — Sayın Bilgin, lütfen cevap ver
meyin. Meclisin şahsiyeti mâneviyesi hakkında..
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söz istemiştir. Bu sebeple kendisine takdir tak*
AHMET BİLGİN (Devamla) — Muhterem
kimi kullanarak söz verdim. Binaenaleyh bu
arkadaşlarım, bir de şu arada tabanca ihbar hâ
takdirimi bu şekilde değerlendirmeye hakkınız
disesi oldu. Başkanlık...
yok. Meclisin üzerine düşürülmek istenen gölge
ALİ KARCI (Adana) — Sayın Başkan, 20
yi arkadaşım dile getirmek istiyor, onun için
dakikadır konuşturuyorsunuz.
takdir hakkımı böyle kullanıyorum. Rica ederim.
AHMET BİLGİN (Devamla) — 50 dakika da
(A. P. sıralarından, bravo Başkan, sesleri, alkışkonuşaeağım, otur oturduğun yerde. (Gürültü
ler)
BAŞKAN — Sayın Bilgin, çok rica ederim,
Buyurun, devam edin Sayın Bilgin.
bir Milletvekili arkadaşımıza, Başkanmış gibi,
AHMET BİLGİN (Devamla) — Muhterem
«otur yerinize» falan demeyiniz. (Gülüşmeler)
arkadaşlar, bu tabanca ihbarından sonra tabiî
AHMET BİLGİN (Devamla) — Müsaade bu
mecbur oldum, İdare Âmirlerine seslendim, bu
yurun; ne yapayım, müdahale etmesinler, ben
nu tahkik edin, dedim.
de söylemiyeyim. (Gürültüler)
Zaten o anda Çetin Altan burada bir bozul
du, ne evet diyor, ne hayır diyor, ne de on
Muhterem arkadaşlar, bu arada Çetin Altan'dan sonra kürsüden inebiliyor, ne çıkabiliyor...
in belinde bir tabanca olduğu ihbar edildi. Baş
Eğer kendisinde böyle bir şey olmasaydı, bunun
kan ne yapar? İçtüzüğün 214 ncü maddesine
polemiğini çok güzel yapabilirdi; efendim, be
göre, tabanca ile Meclise ve müştemilâtına gir
nim üzerimde tabanca var, diyorlar, işte bende
mek yasaktır. Meclise girmek §öyle dursun, bu
zat Heyeti Umumiyeye giriyor, kürsüye de be- j hiçbir şey yok, deyip ceplerini ve üzerindeki her
şeyini çıkarır, koyardı ortaya, bağırır, çağırırdı,
lindo tabanca ile çıkıyor, çıkmıştır, diyorlar.
bunları ortaya kordu. Böyle bir şey yok.
ÇETİN ALT AN (İstanbul) — Agent provoŞimdi, İdare Âmiri arkadaşlarımız buraya
cateur, derler sana. (Gürültüler)
kadar çıkıp kürsüde bu aramayı yapsalardı,
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Al
efendim, kürsü masuniyeti, söz hürriyeti ihlâl
ton.
I
edildi, Meclis müzakereleri devam ederken be
AHMET BİLGİN (Devamla) — Bu ihbar
nim üzerimi aradılar, demesinler diye mecburen
karşısında, Riyaset bunu tahkik etmeye mecbur
ben fasıla verdim, bu iş serbest görülsün, neti
dur. Tahkik etmemek mümkün değil, sen iste
ceyi alayım, dedim. Ve bunun için 15 dakika
diğin kadar yerinden bağır Çetin Altan, ne çı
ara verdim, sonra geldim. Bu arada tabanca ka
kar. Ben Başkan olarak bunu tahkike mecbu
çırılmış
veya kaçırılmamış... Bize gelen haberle
rum. (Gürültüler)
I
re göre, şahitlerin ifadesiyle, tabancanın NeYUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) —
bioğlu'na verilip kaçırıldığı mahiyetindeydi. Bu
Biraz da Bozdoğanoğlu'na cevap ver.
na rağmen üzerinde tabanca olmadığı için, yine
AHMET BİLGİN (Devamla) — Ona da ge
biz ona söz vermeye kalktık. Bizdeki safiyete
lecek sıra, sana da. Sen kendini köşede kalmış
ve tarafsızlığa bakın.. (Gülüşmeler) Safiyet di
mı "zannediyorsun.
I
yorum, çünkü arkadaşlar, 6 . 6 . 1956 tarihin
ÂDİL KURTEL (Kars) — Gemisini bırakıp
de
Büyük Millet Meclisinde merhum Diyarba
kaçan kaptan gibi, kürsüyü terk edip gitmezdin..
kır Milletvekili Mustafa Ekinci 'nin çantasın
ALİ KARCI (Adana) — Ne biçim gündem dı
dan bir tabanca çıkmıştı, biz de o zaman Meclis
şı konuşma, 20 dakikayı geçti.
teydik ve bu tabanca çantasından çıkmıştı, üze
BAŞKAN — Sayın Kurtel, rica ederim, mü
rinde, belinde olarak kürsüye gelme falan yok..
dahale etmeyiniz.
Buna rağmen, derhal tesbiti delâil yapılmış, ta
AHMET BİLGİN (Devamla) — Şimdi arka
bancanın kendisine aidolduğu anlaşılınca Mec
daşlarım, bu suretle... (Gürültüler)
I lis binasını terk etmesi kendisine tebliğ edilmiş
ve Mustafa Ekinci hiçbir şey söylemeden Meclisi
BAŞKAN — Sayın Bilgin, Sayın Bilgin, bir
ter etmiştir.
dakika.
Muhterem arkadaşlarım, konu Meclisin mâ
Şimdi, burada ifadede bulunan İdare Âmiri
nevi şahsiyetine vücut bulan bir taarruzun bura
nin sözüne göre, üzerinde tabanca var, binaen
da dile getirilmesidir. Arkadaşımız o yönden | aleyh sen burayı terk etmeye mecbursun, çık
l
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git desek; kıyamet kopacak. Çünkü, hakikati an
latmak mümkün değil. Bu vaziyet karşısında
gürültüler, patırtılar ayyuka çıkmış, ondan
sonra.da ben söylenen sözleri . anlıyamıyorum.
Sonra, bir söz duydum, Adalet Partili arkadaş
lardan birisi, âciz Başkan, idaresiz Başkan, her
zaman böyle olaylara sebeboluyorsun, diye Baş
kanlığı güzelce tahkir ediyor. (A. P. sıraların
dan, kusura bakma, sesleri) Müsaade buyurun
arz edeyim, ben duygularımı söylemeye mecbu
rum.
Bu kadar bariz bir hakaret karşısında Baş
kan, nihayet bir takbih cezası vermek durumun
da iken, takbih cezası vermeyim diye, Çetin Altan'm sözüne karşı takbih cezası vermem icabettiği halde, onu da pas geçtim. Açık söylüyorum,
gürültüye sebebiyet vermemek için.. (Gülüşmeler)
Ona da, Adalet Partili arkadaşa da dedim ki;
gelin müdafaanızı yapın. Gelip müdafaasını yap
saydı, ona da ceza vermekten vazgeçecektim.
(Bravo sesleri) O temerrüdetti, ben sözümde
sabitim, istediğin gibi yap, dedi. Ben de bu ce
zayı vermeye mecbut oldum ve oylamaya geçtim.
Şunu da esefle kaydedeyim ki, iktidar men
subu olan arkadaşlarım böyle bariz bir şeyi, o
zamanın durumuna karşı, ya beni hakikaten ik
tidarsız gördüler, kifayetsiz buldular.. (Estağ
furullah sesleri) Efendim, şahsımı müdafaa et
miyorum, kürsünün müdfaasım yapıyorum, bu
na emin olun. Diğerini pas geçtiğim gibi, bunu
da pas geçebilirdim arkadaşlar, ama mecbur ol
dum oylamaya, kabul edilmedi. Şimdi, benim
bu kadar kifayetsiz olduğum Heyeti Umumiyece kabul edildikten sonra, benim oturumu tek
rar devam ettirmeme imkân yoktu. Tabiî bir ar
kadaş gelsin, Başkanlık etsin, ben şimdilik gi
diyorum, dedim, iktidar partisinin durumu bu.
Gelelim şimdi Cumhuriyet Halp Partisi Grupunun durumuna, ona da bir nebze dokunayım
bitireceğim. (Gülüşmeler) Şimdi müsaadenizle,
bu tabanca hâdisesi ihbar edilir edilmez, bu
tahkik edilsin, aransın der demez, Sayın Ecevit
ve ondan sonra efendim grup arkadaşları, ta
kımı'birden ayağa kalktılar, «bütün milletve
killeri aransın, herkeste tabanca vardır.» diye
bağırdılar. Baktım ki siyanet kanatlarım Türki
ye İşçi Partisinin üzerine germeye başladılar,
(C. H. P. sıralarından gürültüler) işte, bu suret
le de solun hangi noktasında olduklarını tescil
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ettiler. (A. P . sıralarından alkışlar) Hürmetle
rimle arkadaşlar.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın
Ahmet Bilgin geçen celsede vukubulan olaylar
dan dolayı büyük üzüntü duymuş ve bu üzüntü
sünü belirtmiş, bu arada Meclisin mânevi şahsi
yetine gölge düşürücü mahiyette beyanlar ve
hareketler dolay isiyle açıklama yapmış bulun
maktadır. Elbette Başkanlık kürsüsü öyle tavsif
edildiği gibi bir marangoz hatasından dolayı
vukubulmamıştır. Başkanlık kürsüsü...
KÂMURAN EVLİYAOĞLU (Samsun) —
Böyle arkadaşlar çıkarsa bin defa söylenir.
BAŞKAN — Başkanlık kürsüsü, Türk Mille
tinin iradesiyle Yüce Meclisi idare etmek üzere
buraya konmuştur ve Türk Milletinin iradesinin
tecelli ettiği en mukaddes yerdir. Bütün arka
daşlarımızın bu kürsüye, bu şekilde hafif beyan
larla gölge düşürmeye ve bu kürsüyü küçük dü
şürmeye hakları yoktur. Siz Meclis olarak bunu
her zaman için korumakla hem mükellefsiniz,
hem de görevlisiniz.
3. — Elâzığ Milletvekili Kemal Satırhn, Edir
ne Milletvekili Ahmet Bilgin'in konuşmalarında
C. II. P. ne haksız sataşmalar yaptığı hakkında
demeci
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın Bilgin'in
partimiz için söylediği sözleri grupumuz adına
tavzih etmek istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, en son beyanda bir
cümle halinde; tabanca arama olayı dolayısiyle
bâzı arkadaşların bütün milletvekilleri aransın
beyanı üzerine takıldı Sayın Bilgin. Yalnız, bu
nokta üzerinde buyurun .efendim. (A. P. sıra-.
larmdan, buna hakkı yok, sesleri.) Gündem dışı
konuşma dahi olsa vardır hakları. Başkanlık tak
diri böyle kullandı.
Yalnız bu noktaya münhasır oL-aak üzere Sa
yın Satır, rica ederim.
KEMAL SATIR (Elâzığ) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım, bir zaruret icabı olarak hu
zurunuzda bulunuyorum. Çok temenni ederim
ki, bundan sonraki Meclis çalışmalarımızda gerek
Riyaseti işgal eden değerli arkadaşlarımız ve ge
rekse diğer milletvekili arkadaşlarımız karşıdaki •
partilere, şahıslara bu kürsüden tecavüz etmek su
retiyle bizi veya her hangi birimizi kürsüde ken
dimizi ve partimizi müdafaaya zorlamış olmasm-
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'lar. Biz, millet tarafından seçilen insanlar bu kür
süden hiri'birimize tecavüz etmek, biribirimizi hır
palamak ve lüzumsuz sözler sarf etmek için bura
ya gönderilmedik. Hepimizin memlekete ve mille
te hizmet mükellefiyetimiz vardır. Bunu yapmak
için bu Mecliste bulunuyoruz. Sayın Ahmet Bit-.
.gin, şalhsına hürmet ettiğimiz bir arkadaşımızdır.
Dün. kendisinin mâruz kaldığı hâdiseye şahıs ola
rak ve parti olarak biz de hakikaten çok üzülmüşüzdür. Ancak, bu üzüntüsünü ifade ettikten son
ra; kendisinin partimize bugün yapmış olduğu
sataşmayı, işgal ettiği mevki ve ciddiyetiyle müte
nasip görmediğimizi ifade etmek isterim.
Hâdise nedir? Dün Sayın Ahmet Bilgin, kür
süde Riyaset ediyor. Bir başka arkadaş burada
konuşuyor. Kendisine bir ihbar gelmiş. Kürsü
de konuşan arkadaşın tabanca taşıdığını söylüyor
lar. Şimdi müdebbir bir Başkanın yapacağı iş,
henüz tabanca tesbit edilmemişken kürsüden, se
nin hakkında şikâyçt var, tabancan var, diyerek
bir arkadaşı teşhir etmek hakkına ne sahiptir, ne
de böyle bir salâhiyeti vardır. Bizim burada ar
kadaşlarımızdan birk isminin şikâyeti bu noktaya
, münhasırdır. Biz her hangi bir partiyi...
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Zırva tevil
götürmez.
BAŞKAN — Sayın Külâhlı, çok rica ederim
bu şekilde müdahaleye hakkınız yok, istirham ede
rim, 'Bunu Başkan takdir eder.
KEMAL SATIR
(Devamla)
— Bizim
burada hiçbir partiyi
siyanet
meleği gibi
kanadımızın altına
almamız bahis
konusu
değildir ve esasen bu Parlâmentonun için
de bulunan hiçbir parti diğerinin himaye
si altında olmamak gerekir. Her siyasi te
şekkül müstakildir, her siyasi teşekkül, millet
ten aldığı oyun millet emaneti hitam buluncaya
kadar bu kürsüde temsilini yapacaktır. Bu mese
leyi böyle anlamak ve böyle değerlendirmek lâ
zımdır. (A. P. sıralarından, «'böyle değil mi» ses
leri,)
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Değerli arkadaşlarım, «benim bu sözlerim mu
vacehesinde üzülerek ifade edeyim ki, Adalet
Partisi çevresi içinden bir kısım arkadaşlarımız
öyle değil mi gibi, bu fiilin böyle olmuyor mu
gibi kendilerine yakıştıramadığım sataşmalarda.
bulunmaktadırlar. Teessüflerimi ifade ederim.
Aynı şekilde mukabele etmek istemiyorum. Biz,
C. II. P., programı, umdeleri ile şimdiye kadar
•memlekete yaptığı hizmetleri belli olan vatanper
ver bir siyasi teşekkülüz ve memlekete böyle hiz
met etmek azmindeyiz. Bu hizmetin dışına ne çı
karız, ne de bu hizmetin dışına çıkanlara müsa
maha ederiz. Hürmetlerimle. (C. II. P. sıraların
dan, alkışlar)
4. — Edirne Milletvekili Nazmi ÖzoğuVun,
Milli Savunma Komisyonundan çekildiğine dair
önergesi.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın
Edirne Milletvekili Nazmi özoğul'un, Millet Mec
lisi Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden is
tifa ettiğine dair bir önergesi gelmiştir, okutuyo
rum,..
Sayın Nazmi Özoğul buradalar mı efendim1?
Tatile bir gün kaldı. Zaten, tatili takiben komis
yonlar yeniden teşekkül edecektir. Bu istifanız
bir güne münhasır oluyor, tatile bir gün kaldı.
aşağı - yukarı. Komisyonlar devre başında tekrar
teşekkkül edecek. Bu bakımdan okutayım mı?
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Okutun efen
dim.
BAŞKAN — Okutuyorum.
Sayın Millet Meclisi Başkanlığına
Gördüğüm lüzum üzerine M. Meclisi Millî Sa
vunma Komisyonu üyeliğinden ve Millî Savun
ma Geçici Komisyon üyeliklerinden istifa ettiği
mi bilgilerine arz ederim.
Edirne
Nazmi Özoğul
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. Gereği icra edilecektir.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiş
tirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen mad
deleri hakkında Karma Komisyon raporu ile
Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma
Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1/234, Cum-

huriyet Senatosu 1/798)
yısı : 156 ya 2 nci ek)

(Millet Meclisi S. Sa
(1)

(1) 156 ya 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir.
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında
Karana Komisyon raporuyla Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu metinleri üzerindeki görüşme
ye geçiyoruz.
Biraz önce sayın milletvekillerine dağıtıl
mış bulunan Karma Komisyon metni üzerinde
müzakere .açacağız. Karma Komisyon Başkanı
nın bu hususu öngören bir önergesi gelmiştir.
Önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş olan Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının
31 ve 121 nci maddesine ait Karma Komisyon
raporu hazırlanmış ve bastırılarak sayın üye
lere dağıtılmıştır. Gelen kâğıtlardan gündeme
alınarak öncelikle, dağıtımından itibaren 48
saat geçmemiş olduğundan, Genel Kurulun ka
rarı ile her işe takdimen müzakeresini arz ve
teklif ederim.
Karma Komisyon Başkanı
Cumhuriyet Senatosu İçel
Üyesi
Oavit Tevfiık Okyayuz
BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
48 saat hükmüne bağlı kalınmaksızın mez
kûr Karma Komisyon raporu görüşülecektir.
Muhterem arkadaşlarım, görüşmelere bir
kolaylık vermek için bu hususu düzenliyen
Anayasa maddesini Yüce Meclisin sayın üyele
rine bir defa daha duyurmak istiyorum.
Hükümet yerinde, komisyon yerinde.
Anayasanın 92 nci maddesinin ikinci fıkra
s ı : «Milet Meclisi Cumhuriyet Senatosundan
gelen metni benimsemezse her iki Meclisin ilgiili komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki üye
lerden hir Karma Komisyon kurulur. Bu kotmisyonnu hazırladığı metin Millet Meclisine
sunulur. Millet Meclisi, Karma Komisyonca ve
ya Cumhuriyet Senatosunca ve^ya daha önce
kendisince hazırlanmış olan meıtinlerden birini
olduğu ıgihi kabul etmek zorundadır.
Şu hale göre,- üzerinde müzakere edilecek
maddelerden her hangi biri hakkında önce
Karma Komisyonun düzenlemiş olduğu metin,.
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onu takiben Cumhuriyet 'Senatosunca kabul
edilmiş bulunan metin ve onu taküben de Millet
Meclisince kabul edilmiş önceki metin oku
nacak ve sayın üyelerin oyuna sunulacaktır.
Hangisi kabul edilirse o madde olarak kanun
laşmış olacaktır.
AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Bir
noktanın tavzihini rica ediyorum. Bir arkada
şımızın komisyondan çekilmesi bir hukukî ne
tice meydana getiriyor mu?
BAŞKAN — Hayır .efendim getirmiyorum.
Çünkü, komisyon esasa raptetmiş, Karma Ko
misyon müzakeresini
yapmış bulunmakta
dır.
Muhterem arkadaşlarım, evvelemirde Kar
ma Komisyon raporunu okutuyorum. Onu ta
kiben de 31 nci maddeyi okutacağım.
Karma Komisyon metni bulunmıyan arka
daşımız var mı?... (Var sesleri) Eksik metinler
dağıtılsın.
Raporu okutuyorum.
(Karma Komisyon raporu okundu)
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen...
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul .edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
31 nci maddede Karıma Komisyonun kabul
ettiği metni okutuyorum.
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
b) En az bekleme süreleri
Madde 31. — Subayların en az bekleme
süreleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile nasıpları birleşinceye kadar, fakülte ve yüksek
okulu bitiren subayların bekleme süresi:
1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte
ve yüksek .okulu bitirenler için iki; dört yıllık
fakülte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl,
'2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yük
sek okulu bitirenler için bir yıl,
3. Öğrenim sünesi altı yıldan fazla olan fa
külte ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik
bekleme süreleri, fazla olan öğrenim süreleri
kadar, eksiktir.
,
ıb) Savaşta veya milletlerarası taahhütler
icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay
Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî
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Savunma Bakanının teklifi ve Balkanlar Ku
rulu kararı ite barış zamanına ait normal bek
leme süreleri yiarısma kadar indirilebilir. Bu
indirme neticesinde bir yıldan arıtan miktarlar
tam yıla çıkarılır.
BAŞKAN — Şimdi muhterem arkadaşlarım,
31 nei madde üzerinde Karma Komisyon bu
metni hazırlamıgtır. Bunun yanı başında elimiz
de bulunan matbu kâğıtlarda 31 nei madde hak
kında Cumhuriyet Senatosunun kabul etmiş ol
duğu metin ve bunun yanı başında Millet Mec
lisinin daha önce kabul etmiş olduğu metin ya
zılı bulunmaktadır. Maddeler üzerinde ve Kar
ma Komisyonun kabul ettiği metin üzerinde sa
yın milletvekillerince bir değişiklik yapabilmek
mümkün değildir, bir değişiklik önergesi ver
mek mümkün değildir. Bu sebeple maddenin
üzerinde konuşmacı arkadaşlara söz vereceğim.
Sözler bittikten sonra önce Karma Komisyonun
kabul ettiği metni oyunuza sunacağım. Karma
Komisyonun kabul ettiği metin şayet Meclisçe
kabul edilmezse o zaman ikinci olarak Cumhu
riyet Senatosunun kabul ettiği metni oyunuza
sunacağım. O da kabul edilmezse o zaman Millet
Meclisinin ilk kabul etmiş olduğu 31 nei mad
deyi Meclis, Anayasaya göre, kabul etmek zo
runda kalacaktır.
Buyurun Sayın Ülker, 31 nei madde üzerin
de beyanda bulunacaksınız.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar
kadaşlar, dün uzun boylu bu konu konsüldü.
Bugün kısaca arz etmek istiyorum.
Bu madde ile kurmaylara, harb akademile
rinde ve diğer akademilerde okudukları sene-,
lcrin karşılığı olarak verilen kıdem kaldırıl
maktadır. Bir de uçucu üsteğmen ve yüzbaşı
lara, denizaltıcı, balıkadam ve dalgıç üsteğmen
ve yüzbaşılara birer sene kıdem verilecek. Bir
de havacı ve denizcilerin bir kısmına verilecek,
şimdiye kadar verilmekte olan kıdem.
Bunlara karşılık şu iddia ileri sürülmektedir;
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda
bir sistem kabul edilmiştir ve bu, birliyakat
sistemidir. Bu sisteme göre, her rütbede muay
yen seneler, en az bekleme süreleri geçirilecek
tir. Ondan sonra seçme kurullarında kim ehli
yetli ise ehliyet dereceleri tesbit edilecektir.
Hutbelere ait bu seneleri aşanlar arasında kendi
liğinden kademeleşme olacak., iddia budur ve
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burada da kıdem esasının tamamen kabul edil
mediği iddia edilmektedir.
Dün burada konuşurken bâzı tereddütlere
sahiptim, meslekim olmadığı için, ihtisasım ol
madığı için, ama, bugün tereddütlerden arın
mış durumdayım. Kürsüde konuşan meslekte tec
rübeli arkadaşlarımı dinledikten sonra bir
defa daha, Senatoda kabul edilen metnin doğru
olduğuna civdanî kanaatim hâsıl oldu. Şimdi,
böyle bir sistemi getirirken diyoruz ki, gitsin
akademide okusun, ondan sonra kıtasında nor
mal terfi sırasında gücünü göstersin.
Arkadaşlar, dünyada böyle bir şey görülme
miştir. Yani, bir öğpenim yapılacak, uğraşıla
cak, orada imtihanlardan geçecek, tescil edile
cek, fakat orada tescil edilen şeyi başka bir
heyet huzurunda ispat edilmeye gayret edilecek.
Eğer, bunları takdir edeceklerse akadamidc ki
öğretim heyeti en iyi şekilde takdir eder. Yani,
imtihanını yapan takdir eder. Öbür taraftan
tatbikatta takdir edilecek. Ya o kadar takdir
kullanılacak veya kullanılmayacak. Bu birinci
mahzurdur. Yani, bundan sonra kurmay olma
nın hiçbir cazip tarafı kalmıyacaktır. Bir defa
bu, Türk Ordusu için faydalı bir esas değildir.
Diğer bakımdan da büyük bir mahzur var.
Bu kanuna göre, 51 yaşını doldurmıyan kimse
general olamaz. Çünkü, kati olarak seneler kon
muştur. Ancak, bir kimsenin general olması
için 51 yaşını doldurması lâzımdır. Halbuki,
kurmaylık ve denizaltıcılık, uçuculuk kıdemle
rini tanıdığınız zaman genç yaşta kumandanlar
elde etmemiz mümkündür. Ben, kurmay olaca
ğım, diye gece gündüz çalışacak, imtihana gire
cek, herkes eğlenceye katılırken o kitap oku
yacak, kendini verecek ve bu mesaisinin netice
sinde, ki sivil sahada da böyledir, mesailerinin
karşılığını alacak. Bunu elde eden insanla öbür
insan ikisi de subabbydır, bunları birbirinden
ayırdetmeye imkân yoktur, hepsi Türk Ordu
sunun şerefli subaylarıdır, ama hayat kimisini
daha ileri götürür, kimisini biraz daha geride
bırakır, ki, zaten aksi de mümkün değil, kabul
edilen sisteme, mahrutî sisteme göre, bâzıları
sivrilecekler, bâzıları geride kalacaklar. Ve siz,
kanunla bu sistemi, böyle mahrutî olsun diye
şey ediyorsunuz, çünkü ihtiyaçlar böyle, ihti
yaçlar bunu icabettiriyor. Şimdi biz burada
51 yaşından evvel general yapmazken bilhassa
denizaltıcılık, uçuculuk gibi genç kumandan
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istiyen meslekleri böyle yaparken, diyoruz ki
Fransa'da, İngiltere'de de harb akademileri var
dır, kurmaylık müessesesi vardır, fakat kıdem
almazlar. Buna mukabil, burada konuşan mü
tehassıs arkadaşlar diyorlar ki, o memleketler- de kıdem yoktur, ama, itibarî rütbe vardır. Ya
ni, bir binbaşı rütbesinde bulunan bir kimseye
itibarî rütbe olarak, general rütbesi vermek
mümkündür, diyorlar arkadaşlar. Öyle ise, biz
Batıdan bir şeyi alırken işimize gelmiyen veya
görmediğimiz, taraflarını bir tarafa bırakıyoruz,
yalnız bir tek tarafını alıyoruz. Hata yapıyoruz,
arkadaşlar, bunu yapmakla hatâ yapıyoruz.
Efendim bundan dolayı ikilik olur. E var
dır, yani insan tabiatında insanların birbirine
başka türlü bakmaları vardır. Bu nereden ge
lir? O meslekteki insanların tutumlarından ge
lir, şahsiyetlerinden gelir. Bunlar ayrı psikolo
jik meselelerdir ve bizim burada halledeceğimiz,
Parlâmentoda halledeceğimiz bir şey değildir.
Bugün ordu mensubu her hangi bir kimsenin,
kurmaylık kalksın, 51 yaşından evvel general
olmasın demesi mümkün olamıyacağı kanaatini
taşımaktayım.
' Denizaltı ve uçuculara gelince; bunların na
sıl farklı şeyler olduğu ortadadır. Ben teknik
teferruatına girecek güçde değilim. Ben Sayın
Bakana hak veririm. Teknik teferruata gire
mem. Ama, meselâ balıkadam oluverir, aşağı
da.... Bunların sınıfı tehlikelidir. Karada piyade
talimi yapanla, denizaltındaki balıkadam ara
sında ölüm ihtimalinin müsavi olmasına imkân
var mıdrı ? Yoktur.
Biz geçen gün bir kanun çıkardık, şu kadar
derecei hararette toprak altında çalışan işçilere
şu şu şu haklar verilir dedik. Niye dedik? Bu,
karada çalışan işçilerle eşitliği bozuyor mu? Ha
yır. Eşitliği temin ettik. Binaenaleyh uzatmı
yorum, bu kabul edilemez. Kaldı ki bugüne ka
dar kantonun geçirdiği seyir içinde, benim elim
de ilk metin var, ilk gelen metinde 32 nci mad
dedir bu 31 nci madde, bunun gerekçesinde bu
madde ile subaylara en az bekleme süreleri ye
niden düzenlenmiştir. (A) fıkrası ise, Deniz ve
Hava Kuvvetlerinin küçük rütbelerinde hizmetin
ağır şartları dolayısiyle, deniz kuvvetlerinde
kıta hizmetlerini gemilerde fiilen görev alan
layn, güverte ve makina subayları ile hava kuv
vetlerinde uçucu kaldığı müddetçe uçucu subay

27 . 7 . 1967

O i 1

lar için üsteğmen ve yüzbaşı bekleme sürelerinin.
birer yıl eksik olduğu belirtilmektedir.
BAŞKAN — Okuduğunuz nedir Sayın Ül
ker?
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Askerî Per
sonel Kanunu. Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun buradan ilk geçen metninde;Ibuıgîüın Senatomun -koyduğu metin vardır. Kaldı
İd Harb akademileri kanıunu diye bir kanun sevk
©dilım'iştür. O kanunda da, 17 inci maddesinde harb
(akademilerinde kıdem esası (kabul edilmiş bulunmafetıadır. 1965 te ıSayın Demiriel tarafından bir
defa daha sevk edilmiştir. Yanıi, şu iddiaya karşı
bumu söylemek iöfciyoruım. Deniliyor ki, evvelâ
bir prensip karart venilımiiş, Türk Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanununda kıdem esası için. bir
prensip kararı verilmiş, omdan dolayı bu böyle
olamaya. mecburdur. Bu doğru değildir. Çünikü,
ilk get'ir'iılen metinde havacı ve denizci subaylar
toakkınida açıik hüfaüım vardır. Demek ki prensibolarak bu kaıbul ıcdilmem'L^itür. Zaten, maddenin
kendisinde de kıdemi esası kabul 'edilmektedir.
Yan'i, bize gatirilen maddede 4 ısene, 5 sene, 6 se
ne .okuyanlar laynı nummefeye tabi tutulmamış
tır. Bunların okuma farklılıkları giderilmiştir.
Pdki (bunada okuma farkı gideriliyor da sonradan
okumalıaınn farkı nliıçin giderilmıesJn? Bendeniz,
Ibu .meltânilerden Senato metnime oy vermenin çok
yeninde olacağı ve ıblr vazife olduğu kmaatinderyi'in. 'Geçici 8'nci ve 13 ncü maddelerle bugün
kurmay ısıfaltını veyahut uçucu veya denizci sı
fattım '.taşıyanların (hakkı müktesepleri tanınmıştor. B'iz bunun acısını 5 sene, 8 sene, 10 'seme,
15 sene sonra ıgöreceğiz. Ve 'emıkııiım ki, 8 sene,
10 seme, 15 .sene sıonra bu kanun değiştirilecek
tir. Hissî sebeplerin giderilmesi meselesi, tama
men ıayrı bir baılftatir. Bundan uzaklaşmak lâzım
dır. Haksızlıklarını veya haklılıklarını göstermek
lâzTimdır. O başka bir konudur. Ama biz, Senato
(Tmoltniıne oy verdiğimiz takdirde, Türk Ordusu
nun 'gücümü muhafaza etmiş olacağız mnihteTiem
arfeadaşlamm.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Buyurun
31 n'ei mıadde hakkında.

Sayın

Caltaloğlu

ılSMAlL ÇATALOÖLU (İçel) — Sayım Baş
kan, saıyın ımlilleltvekilleri, bu kıdem ımüessesıesi
üzerinde bizi hataya sevk eden husus sosyaıl ada
let düşifeeesi ölöa gıeiiefctıir. Biyörufc ki r bir fflcüü*
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bemdis 6 seme tahsil görüyor, akademiye girem
/bir subay '3 sene tahsil görüyor, *6 sene okuyam
mıülhendiise kıdem vermiyoruz, fıalkat 3 sene tah
sil gören kurmay subaya önelden kıdem verelim.
.Bii' doktoru ıe'1'e .alıyoruz, doktor 6 sene Tıp Fakültelîi'mde dkuyor, 3 - 4 sene ihıtıısas yapıyor, bu
ma kıdem verm'iyeoeğiz, miçim bir kurmay subaya
kıldem vereceğiz düşüncesi bizim zMmlerlımize hâIkilnı olımıışltur. Ancak, subaylık müasseısıeisinıin bir
kumamdamhk ımüıcsselsıasl olduğumu maza,rı itibara
aılarak hunum rnıâmaısı üzerimde durmak lâzım
dır.
.Kumamdan demielk, «büıtün milletim ordusuna,
.elline verilen nrfatar ne 'ise, omlara kumamda ©der
ken Ibir ısamatkâr gilbi hareket •otm.ıesıi demektir.
Raıhmıatli Atatürk kuınanıdamı, «lyaraıtan» diye
tavsif etmiştir. KumandEin elinde bulunan mü
hendislere, doktorlara ve diğer bütün elemanlara.
«vazife verecektir. Onları muayyen yerlerde kullamıacak şahsiyete ve ilme sahip bir sanatkâr de
lmektir. Binaenaleyh, kumandam doktoru kullana
cak, icabımda oma vazife verecek, hastaneyi me
mede .açacağımı gösterecektir. Kumıamdam mühen
disleri kullanacak, onl'ana mıeneyıe köprü yapılaca
ğımı, mereye fbima yapılacağını, nereden yol geçe
ceğimi söyliyecek, onları kullanacak. Kumandam
(karşı'sımidaiki düşmıamım kıyametini ölçecek, onu na
sıl mağlûlbedelbileceğimim fıemmiml bilecek bir adam
demektir. Bu adamım .bütün hayatını muayyen
ölçülerle, kamunla kısıtlanmamın. hakikate uygun
olan ıbir şey olduğumu zammatmiyorum. Daha ev
velce de biz, bumu müdafaa etmiştik. Bizimi kumıamckm üzerimde (durmamız lâzımıdır.
Arkadaşlar, 30 ikiciyi şuradan alıp şuraya yü
rütenleyiz. Tasavvur «eldin, kumandam .icabıma gö
re 100 000 kişiyi yürütecek, omlara sıra verecek,
omların geçiş yerlerimi tâyin edecek omlarım iaşe
sini düşünecek, onların içeceğimi, omlarım giyece
ğini düşünerek ve bütüm bumlıarı vaktimde te
mim edecek ve bumlıarı (temin «don bütün müessıeseleri elimde tutacak adam demektir. Biz (bu adaama diyoruz ki, 51 yaşma gelmeden sama kuman
danlık vazifesi veremeyiz. Eğer bu samatikâr, bu
kumamdan, vasfımı haiz insan, genç yaşında bu
kudreti gösterecek olursa miçim biz bunu beklete
ceğiz? Niçin .51 yaşıma kadar bekletelim, muay
yen bir zaman içinde hakkını kendisine vermiyeI'im? Cumhuriyet .Senatosu bizden daha insaflı •
davranmış, metim üzerimde bir değişiklik yapmış,
•kurmay ısubaylara hiç olmazsa, hakkı olam 3. se
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nelik bir kıdem tamımııştır. Biz, bu kıdemi fcamıyacak Olursak meyi ikaytbederiz, kaybımız nıedir?
Orduda ikilik, üçlük diye bir şey yokıtur, ola
maz da. Orduda., sovkü idare kalbiiiyeti olanlar
vartlrr, komutanlık kabiliyöti olanlar vardır. Mühemidiislerim de mühemdislilk kabiliyeti vardır,
doktorlarım da doktorluk kalbiiiyeti vardır. An
cak, bir doktor 6 seme, 10 ıseme tıaihaiil gördü diye
bir a'laıyım başına kumiamdıam yamanmayız. Kumıaımdam olıaıbüilımıck için o vasfı haiz olması lâzımdır.
O .vasfı haliz olabilecek kabiliyeti nerede göste
recek? Harb .akademisinde lOİaıyaoak, orada tür
lü (meseleleri halledecek, türlü durumlarla kar
şılaşacak, bütün öğreıtm'emîıer mot verecek, iku'rmamdam not veraoekltir. Omdam sonra Erkânı Har
biye Re'iısliiğime, yamıi Genelkurmay Başkanlığıma
gelecek, orada bir tecrübe edilecek, kumamdamlık
vasfı olup olmadığı ortaya çıkarılacak, ondam .son
ra bu kıdem verlleeckltıir. Omun için, Cumhuriyet
Sema/tosunum kabul leıttiği metin üzerimde sayım
üyelerim eğilmelerimi ve ona iltifat etmelerimi say
gıyla arz ederim.
BAŞKAN — 'Sayım Naami özoğul, buyuru
nuz ©fendim.
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım, konuşan muhtelif ha
tip arkadaşlarımı, sanki Harıb Akademisine giren
subayların kıdem için kurmay olduklarını tes
cil eltoıelk istiyorlar. Sonaltoda'ki konuşmaları
da noktası noktasına dinledim. Maalesef bu ko
nuşmalar, halihazırda bütün kurmay subaylar,
Genel Kurmay Baş/kanlığına kadar gelmiş sayın
generaller sanki üç senelik kıdemi alabilmek
için akademi imtihanına girmişler, bu kıdemi
alaJbilmek için kurmay olmuşlar, şeklindedir.
Üzülerk ifade edeyim ki, hakikat böyle değil
dir.
Harb okulunda okuyan öğrencilerin psikolo
jisini, ruhiyatını çok iyi bilmek lâzımdır. Bun
ları, ordunun içinden gelip de milletvekili olan
arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Harbiyede bulu
nan bir öğrenci, netice itibariyle meslekinin en
yüksek seviyesine, yani Erkânı Harbiyei Umu
miye Reisliğine kadar çıkmayı düşürür, lider
olmayı düşünür, general olup büyük kuvvet
lere kumanda etmeyi düşünür. 3 sene kıdem
alayım, onun için kurmay olayım diye bir şey
düşünmez. Bu, tamamen benim kanaatime göre
indîdir ve mutlaka bu böyledir.
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Simidi arkadaşlar, bir reform kanunu getiri
yoruz. Bu reform kanununda Devlet Personel
Kanununda, Askerî Personel Kanununda kıdem
mevzuunu kalbul etmiyoruz. Devlet Personel
Kanununun malı hükümlerinin tatbikat kısmı
da bugün hazırlanmaktadır. Başbakanlıkta;
tahsil durumuna göre cetvelleri, para imkânı,
hazırlamaktadır. Askerî Personel Kanunun malî,
yani maaş hükümleri henüz karar altına alınmış
değildir. Bu kanun hazırlanırken, o zaman Gener Kurmay Başkanımın teknik elamanları gel
mişlerdi. Onlara bütün dünya devletlerinin 'ordu
larında, hattâ demirperde gerisi ordularında
Harb Akademisinden mezun olan subaylara kı
dem mevzuu var mı, varsa hangi statüler tat'bik ediliyor, diye sorulmuş ve bütün dünyadaki
ataşemiliterlerimiıdden gerekli bilgiler' getiril
mişti. Bu gelen bilgilerde bütün dünya ordula
rında tatlbik edilen sistemde kıdem mevzuu
yoktur. Buraya çıkıp kıdemi müdafaa -eden ar
kadaşlar çıksın şuraya, desin ki, filân orduda
vardır. Kıdem yoktur. Harib Akademisinde oku
makla böyle bir kıdem verme mevzuu yclktur.
Şimdi, şu sualleri sormaktadır birçok arka
daşlara Sena'Doda da aynı şekilde konuşuldu.
Peki, kurmay olacaklar hangi nimetlere sahibolaealktır? Arkadaşlar, askerfıkte en yüksek ku
manda makamlarına çıkmak için liderlik, ku
mandanlık, yüksek sevk ve idare bilgisini ala
bilmiş olmak en büyük nimetitir. Askerî Per
sonel Kanunu liyakat esasına göre hazırlanmış
tır. Yani, eskiden HaıMyeden bin kişi çıkardı
yakına kadar orduda mahrüt yoktu, 1 000 kişi
nin birden allbay olması imlkânı mevcuttu. Fa
kat bugün, reform kanunu olarak getirdiğimiz
bu kanunla, bilfarz 100 kişi.harib okulundan me
zun .olduğu zaman, kanun tatbikatı dolayısiyle
ancak, hattâ zayia't da dâhil, 26 kişi allbay olaıbilecek, yani yüzde 75 i albay rütlbesine kadar
çıkamıyacaktır. Ehliyet esası olduğuna göre,
yeni sicil sistemi de bu kanunda değişmiştir, yani
Harib Akademisinden eskiden bir arkadaşımız
mezun oıldu kitalbmı kapattı, hayatının sonuna
kadar 'bu kitalbı açmaısa dahi eski sisteme göre,
1 000 kişi haıib okulundan mezun oldu, bini de
'hep aynı zamanda terfi eddbiliyordu. Halbuki,
ıbu kanuna göre bu, imkân dâhilinde değildir.
Çünkü bütün subaylar, meselâ yüzbaşılık altı
sene, altı sene müddetle her sene bir not ala
caktır. Yani, şöyle izah. edeyim bunu, haliha
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zırda bu kanun çıkmadan evvelki kıdem sırası
şöyle idi; Hanhiyeden birincilikle mezun oldu
nuz, kıdem sırası kitalbmda birinci sırada
300 neü oldunuz, piyade olarak çıktınız 300 ncü
sırada idiniz. Terfiler, kumandanlarda sicil sı
rasına göre olur. Aynı devre arkadaşı bir ta
bura tâyin edildiği zaman, talbur kumandamnm
yokluğunda, hanbiyeden aldığı bir sicil noltu var,
ıbirinıcilikle çılkan arkadaşlar talbur kumandanına
vekillik ediyordu. Şimdi, yeni esasta bu yoktur.
Yeni esaislta her sene not ortalamaları gidecek,
terfi zamanı geldiğinde Hanbiyede veya Harb
Akademisinde aldığı not yekûnu nazarı itibara
almmıyacaık, niot ortalamaları en yüksek olan
en üste yazılacak. Harib Akademisine her sene
30 kişi alınır. 30 ncu çıkan eğer kıtalarda yeni
esasları tatlbik eder, yeni billgileri -ortaya koyar
ve kumandanlarından yüksek not alırsa, en
yüksek duruma çıkacaktır. Eğer Yarfbaylıktan
•albaylığa, 100 kişilik bir sınıftan, 10 ki§i terfi
edecekse, en yüksek notu alanlardan 10 kişi
terfi edelbilecek, diğerleri ufki terfie gidecektir.
Şimdi, bu izahatımdan meydana şu çıkıyor:
Her sulbay, en yüksek seviyeye çıkabilmek için,
ordu kumandanı, Genel Kurmay Başkanı olabil
mek içim Harib Akademisini bitirmek mecburi
yeti şıart olacaktır.
Harb Akademisinden mezun olan arkadaş
larımız için bâzı arkadaşlar şu suali soruyor
lar, ne nimete sahibolacaktır? Ataşemiıliter
olmaktadırlar. Bugün Türkiye'den dış mem
leketlere giden bütün ataşemiliter
arkadaşla
rımız kurmay arkadaşlarımızdır. Karma Ko
misyonda konuşurken bir kurmay arkadaşı
mıza şu suali S'ordum : Dedim ki, bu kıdem
kanuna konmalı mıdır, konmamalı mıdır?
Dedi ki, bu kurmay albay arkadaşımız «Harb
Akademisini cazip duruma getirmek şarttır,
fakat bu kıdem kaldırılmalıdır.» Bunu bir
çok kurmay arkadaşlarımıza da sordum, ay
nı fikre sahiptirler. (Nasıl cazip hale gele
cek sesleri.) Nasıl cazip hale geleceğini de
arz edeceğim.
Hafb Akademileri Kanunununun Millî Sa
vunma Komisyonunda günlerce münakaşası
yapılmıştır. Yine burada konuşan arkadaşları
mız, Komisyonda da bu kanun üzerinde fikir
lerini arz etmişlerdir. Bu kanun Millet Mec
lisi Millî Savunma Komisyonundan geçmiş ve
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diğer komisyonlara gitmiştir. Burada da kı
dem yoktur. Ancak, malî bakımdan düşü• nülmüş ve Devlet Personel Kanununda tat
bik edildiği gibi, buraya da kurmay subaylar
için . malî hüküm
konmuş bulunmaktadır.
Dünya orduları
kurmay
subaylarına malî
bakımdan,
tahsilleri
dolayısiyle
icabeden
nimeti
vermektedirler.
Biz bu
kanunu
bir reform kanunu olarak görmek istiyoruz.
Harb okulu öğrencileriyle konuşursak aynı
netice çıkacaktır, hiçbir subay Harb Akademi
sine kıdem almak içim gitmez. Yakinen bu ar- •
kadaşlarla konuştuğunuz zaman müspet cevap
vermiyeceklerini,
memnun
olmıyacaklannı,
yani Türk subayının kıdem için,
menfaat
için Harb Akademisine gitmez tezini size söyliyeeeklerini zabıtlara geçirmek isterim.
Muhterem arkadaşlar, generalleri % 1.5 nisbet olarak kabul ettik. Yandı, halihazırda
'Türkiye'de bulunan muvazzaf subay miktarı
nın bir buçuğu general olacak. Hattâ muh
terem arkadaşlarımız, o maddeleri konuşurken
•direndiler. Doktorların da ve diğer sınıf su
baylarının da daha fazla general «olmasını sa
vundular bu Mecliste, zabıtlarda var. Netice
itibariyle o maddeleri tetkik edersek 30! tane
general olursa asgari 26 - 27 generalin kur
may subay olduğunu göreceğiz. Yine, tari
himizi tetkik edersek, Senatoda, maalesef, bir
kaç arkadaşımız bu kanunu hazırlıyanların
tarih bilmediklerini ifade ettiler. Onlara bu
'kürsüden teessüflerimi bildirmek isterim. Bu
kanunu hazırlıyanlar Türk tarihini çok iyi
bilmektedirler.
Muhterem arkadaşlar, sınıf subayları tüm
generalliğe kadar çıkmaktadır. Fakat ondan
sonra kurmak subaylar kolordu, ordu kuman
danlığına,
Erkânı Harbiyei Umumiye Reis
liğine çıkabilmektedirler. Binaenaleyh, Harb
Akadenıesinden mezun olan kurmay subay ar
kadaşlarımıza nimet, kalbi nimet, çünkü on
lar kalben bu işi istemektedirler, liderlik ni
meti verilmektedir.
I?ir de «Türk Ordusu ihtiyar olacak» diyor
lar. Şunu ifade edeyim ki, bugünkü Erkânı
Harbiyei Umumiye Reisinin yaşı iıedir? 61
yaşındadır. Orgenaral 61 yaşında olmuştur.
Eğer bugünkü kanunla karşılaştırırsak, kıd e n mevzuunu da hesaplarsak yine 50 yaşın
da, 51 yaşında general olduğu neticesi çıkar.
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Bir arkadaşımız ikilik olmadığından bahset
tiler. Acı olarak Senatoda bu mevzu üzerinde
durulduğu için konuşuyorum, konuşmak iste
miyordum. En mühim mesele kıdem meselesidir
ve İadem meselesinin ortadan kaldırılması bü
tün Türk Ordusunda bulunan umumi huzurun
mihrakı olacaktır. Çok mühim olan bu sözleri
mi ordu mensuplariyle temas eden muhterem
milletvekili arkadaslanmız daha iyi takdir
edeceklerdir. Bu bakımdan Karma Komisyonun
getirdiği madde yerindedir.
Sözlerimi şöyle bağlamak isterim : Harp
Akademisine hiçbir subay üç sene kıdem almak
maksadiyle şahsi menfaati için gitmez. Harp
Akademisine bundan sonra da, eskiden olduğu
gibi, daha fazla subay gidecektir. Bunu kıymet
lendirmek içim harbiyelinin düşüncelerini iyibilmek lâzım. Kurmay subaylar menfaatçi bir
kütle değildir. Bu tezi müdafaa edenler yan
lış yoldadırlar. Bu bakımdan Karma Komisyon
teklifinin kabul edilmesini "arz ederim.
Hüretlerimle.
BAŞKAN — Sayın Diler, buyurunuz.
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Adalet, her nimete
bir külfet, her külfete bir nimeti gerektirir.
Karma Komisyonunun kabul ettiği metinle es
babı mucibe birbiriyle tam mânasiyle inti
bak etmemektedir. Esbabı mucibede denmektediı ki, «Anayasamızın fırsat eşitliği pren
sibinden istifade etmek suretiyle ihraz ede
cekleri muvaffakiyet nisbetinde yükselme im
kânlarının subaylara bahsedilmesi» Yine kı
dem verilmiyerek, mücerret akademi mezunlariyle uçucu ve bir kısım deniz subaylarına kı
dem verilmesi, kanunun gerektirdiği liyakat
esasına göre, terfi prensibine aykırı ve izahı
<?üç bir durumdur. Benim bildiğim kadarı ile
Kara, Deniz, Hava akademilerini ikmal etmiş olan
subaylar harb sanatının en üstün bilgisini ihraz
etmiş kimselerdir. Binaenaleyh, liyakatin en
yüksek payesine ulaşmış sayılırlar. Bu bakımdan,
bunlara birer sene kıdem verilmesi kendi liyakat
lerinin ve kabiliyetlerinin, aynı zamanda okuduk
ları tahsil müddetinin bir icabı olması gerekir
adalete uygun bir prensiptir.
İkinci nokta, havada, uçucu üsteğmen ve yüz
başılara, denizde, denizaltıcı, dalgıç, balık adam
üsteğmen ve yüzbaşılara birer sene İadem ve£i«
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lir, prensibi de yerindedir. Çünkü, bunlar vazi
felerini büyük tehlikeler iç'nde yapmaktadırlar
ve aynı zamanda güç şartlar altında yapmakta
dırlar. E bu tehlikeli ve güç şartlar altında vazi
fe görenlerin durumunu da nazarı dikkate almak
yine her nimete bir külfet, her külfete bir n'met
prensibinin esasıdır, adalete uygundur. Bu ba
kımdan, Karma Komisyonun kabul etmiş olduğu
metin yerinde değ-ldlr. Cumhuriyet Senatosunun
kabul etmiş olduğu metin yerindedir. Adalet
prensibi bir hukuk kaldes'nde yer almalıdır. 'Çayet, harb sanatını en üstün derecede, sistemli şe
kilde harb sanatının doktorasını vermek suretiyle
bir kariyer kazanmış, olan kurmaylara bir nimet
takdir edilmezse bu takdirde liyakat esası prensi
bi fevkalâde şekilde zedelenm'ş olacaktır. Yine
dalgıç olarak, balık adam olarak vazife gören.
güç şartlar altında ve tehlikelere hayatlarını at
mak suretiyle vazife görenlere imkân tanınmazsa;
bu takdirde kend lerlne düşen vazifeyi belki di
mükemmel yapmazlar, evet doğrudur, askerle.
kendi vazifelerini bir menfaat mukabilinde yap
malzar, fakat bu vazifelerini yaparken de içindi
bulundukları durumu onlara lâyık oldukları şe
kilde değerlendirmek, onlara lâyık olan imkf.nları vermek kanunu yapanların bir vaz.fesidir.

0:1

eııalcyh, bu hususta da bir tecrübem olduğunu arz
çimek isterim. Dün de.oldukça uzun arz ettim.
Bu okulun kapıları herkese açıktır. Kendine gü
venen buraya girer, 1 000 kişi talip olur, 50 ki
şi girer. 50 k'şl girer, 25 kişi çıkar. Bu üç sene
lik tahsilin fevkalâde yıpratıcı olduğunu dün arz
etmiştim. Kurmay subay olmak kolay olmadığı
<*lb;, kurmay subay olduktan sonra da üzerine
yüklenen vazife, d.ğer subaylara nazaran fevkalâ
de ağırdır. Herkes normal mesaisini yaparken,
kurmay subay enaz bunun bir buçuk misli vazife
yapmak 'zorundadır. Barışta ve seferde durum
değişmez. Silâhlı Kuvvetler'n dimağı kurmay su
la vdır. Dimağınız işlemediği zaman bir yere bak
tığınız halde hiçbir şey görmezsiniz. Dimağınız
emretmezse kolunuzu, bacağınızı oynatamazsınız.
Kurmay subay da vazife yapmazsa silâhlı kuvvet
ler bir iş göremezler. Binaenaleyh, vücudun di
mağı olan bu unsura lüzumlu olan hakkı da ver
mek iktiza eder. Bu kadar külfete katlanaeak
olana, istemese dahi, ki, istemezler bunlar, iste
mese dahi elbette onlara bir şey düşünmek, ver
mek lâzımdır. Kıdemi kaldırıyorsunuz, pekâlâ kal
dıralım. Yerine ne koruyoruz? II çbir şey derse
niz bu, adalet olmaz, bu insafa sığmaz.

.BAŞKAN -— Sayın Hüseyin Ataman, buyuru
nuz efendim.
HÜSEYİN ATAMAN (İstanbul) — Askerli
ğine avcı hattında baılamış ve Silâhlı Kuvvetle
rin en yüksek yerinde, karargâhında, harekât
şubesnde 14 sene hizmet etmiş bir kurmay suba
yım. 44 senelik askerlik hayatımın bana verdiğtecrübeleri burada huzurunuzda arz etmek be
nim için bir vazifedir. Bunu tarihe karşı benim
vazifem olarak telâkki ediyor ve öyle arz ediyo
rum.

E Tendim, diğer ordularda kıdem yoktur, de
liyor Olan da var. Fakat olmıyan devletler, kur
may subaylara başka yönlerden menfaatler ve
İlerleme imkânı vermişlerdir. Biz, ne bu imkânı
veriyoruz, ne de kıdemlerini veriyoruz. Burada
deniyor ki, efend'm Personel Kanununda, grup'ar vardır, gruplara göre ayrıldıkları zaman kur
may subaylar ileriye geçecekler, binaenaleyh ora
dan haklarını alırlar.. Beyler; 500 klş'llk bir sı
nıf 3, yahut da dört grupa ayrıldığı zaman bun*
arın 100 tanesi (A) grupunda, 200 tanesi (B)
yrupunda, ikiyüz tanesi (C) grupunda ve (D)
trupunda bulunacak. (A) grupunda bulunan yüz
k İş i içinde kurmay subay âzami yirmibeş kişidir.
İkinci grup ikiyüz kişi arasında kurmay subay
yoktur, meselâ. 300 kişi terfi edecek, kurmay su-

Evvelemirde şunu arz edeyim ki, kurmay su
bayların mukadderatı meyzuubahls iken, onlara
ait kıdemler kaldırılırken komisyonda tek bir kur
may subay yoktu. Kurmay subayın derdini anlataeak hiç kimse aralarında mevcut değildi. Ben
kurmay okulunda talebel.k yaptım, hocalık yaptım.
Harb Akademisi Kumandan Muavini ğlni yaptım,
Harb Akademisi Kumandanlığını da yaptım. Blna-

av da ondan istifade edecek; elbette edecektir.
Onların bu haktan istifade etmesi iç'n kurmay
subay-olmaya esasen ihtiyaç yoktur ki. Zaten
:urmav subay olan bir subay çalışkan ve azimli
Yr subay demektir. Kurmay olsa da, olmasa da
bu haktan istifade edecek ve ilerllyecektir. Bina
enaleyh, ona bunu bir n'met, bir menfaat olarak
VÖstcrmek doğru değildir.

Bu bakımdan Cumhuriyet Senatosu metn'n'n
kabul edlmesi gerekmektedir.
Saygılar sunarım.
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Ben 44 senelik askerlik hayatımın bana verdi
ği tecrübeyi huzurunuzda arz ettim. Takdir Yük.Bek Meclisinizindir.
Hürmetlerimlo (Alkışlar)
BAŞKAN — 3.1 nci madde üzerinde ba$ka
söz listiyen?.. Buyurun Sayın Balkan.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET T0PALOĞLU (Adana) — Çok muhterem arkadaş
larım, Askerî Personel Kanununun en az bekleme sürelerini tanz'ım eden 31 nci maddesi hakjkında meclislerimizde birçok arkadaşlarımız
BOZ aldılar ve bu hususta birçok tenkidleı'Je
'bulundular. Bu tenkidler, bu kanunun espri
sini, ;bu kanunun yeni getirdiği espriyi 'takdir
etmemeden ileri gelmektedir. Bu kanun, Silâhlı
Kuvvetlerde reform yapacak bir kanundur. Bir
reformu kabul ediyor muyuz, etmiyor unuyuz?
Evvelâ buna karar verelim.
Sonra, burada yine konuşan arkaldaşlarımız,
biraz evvel Sayın muhterem Ataman Paşanın
söylediği gibi, askerî tecrübelerle bilgilerine da
yanarak konuştuklarını ifade etmektedirler ama
bu kanun, bugün Türk Silâhlı Kuvvetlerini
idare eden 7 - 8 tane orgeneralin teşkil ettiği
Asikerî Şûrada 'konuşulmuş, Türk 'Silâhlı Kuv
vetlerinin reformu 'için 'bu kanunun esprisi içe
risinde kıdem müessesesinin 'mütalâa edile
memesi kararlaştırılmış, huzurunuza getirilmiş
tir. Buradaki •arkadaşlar, askerî tecrübelerin
den bahsederken' bu kanunun da bir tecrübeye,
bir tetkike dayanılarak Türk Silâhlı Kuvvet
leri reformunu yapmak için hazırlanmış (bir ka
mun olduğunu ve İ M espri ile gedmiş 'bir 'kanun
olduğunu 'takdir etmelerini 'istirham leiderim.
Bu kanunun sistemi içerisinde kıdem müenSesesi düşünüleım emiştir ve tanzim edileme
miştir. Harb akademi!ermin 'cazilbesı'ni 'muhafa
za <etmesî ve Türk Ordusuna kıymetli kuman
danlar yetiştiren bu kıymetli müessesenin hiz
metlerine eskisi gibi müessir şokilıde devamı
için gerekli tedbirler alınacaktır ve Grcnenkıırmayı<mız.da böyle bir çalışma vardır.
Meclio
Millî Savunma Komisyonundaki Harb Akadie•mileri Kanununun Hükümetçe geri alınarak, bu
^kanunun, a'ka;dp<mMe--okuyan, n.kadom-i mensup
larına cazip gelecek imkânları, diğer mo'de/rn ordulardaki kurmay subaylara sağlanan fcdem
!dışı imkânları -sağlama/k için çalışmalar var
dır ve bunlar huzurunuza gelecektir. Geldiği za
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man Hükümet olarak tafsilâtı ile -arz ye izahta
'bulunacağız.
Yalnıv. muhterem arkadaşlarım, bu madde
üzerinde 'konuşurken Askerî Personel Kanunu
nun esprisini takdir etmelidirler. Esıki 'kanun
lara göre-, 4273 sayılı Kanuna göre mütalâa et
tikleri takdirde yanlış bir hükme varırlar. anl'aşamayı^. Bu bakımdan bu 'kanunun esprist:ne uygun olarak Karma Komisyon tarafından
tanzim edilen metnin -kabulünde isabet vardır;
saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtalkılıç.
AHMET T A H T A K I L I Ç (İstanbul) — Saym Başkan, muhterem milletvekilleri, dün bu
mad'Jıö üzerinde görüşlerimi açık!arken Kam'isyon ve alâkalıları Idiriliyeceğim, 'Sonaitoda 'ka
bul edilen 'metnin, sistemıin kabul edifımemmesin
de hiçbir mahzur yoktur, bunu ayd^nılatırlaröa
'kanaatleri üzerinde (kanaatimce vuzuha va.racağım ve ona göre rey «kullanacağımı elemiştim.
Dün din1 erliğim Millet Meclisi Komisyon
Başkanı, şu -anıda konuşan Saym Millî Savunma
Bakam, .kurmaylık müessoscninln Ordu'daki
yarini yerli ycvAio koyan bir açıkljama yapsama•drkları için tekrar söz almak ımeoburiycttinıdö
kaMım.
Arkadaşlar, reform 'kelimeni de çok yalkında,
Türkiye'de şimdiye kadar Garptan a\iığnmız
•diğer mefhuım'lar gibi. tamamen -dejenere olmak
üzeredir. Sayın Bakan bu kanunun hangi >görlh-n e^înrlc olursa o k n , ya bu Maaş Kanunu
-değildir, Reform Kanunuldur, ya bu 'kurmay
•problemini halleden .kanun değjlldir, Reforinı
Kanunudur, derler.
Muhterem arkadaşlari'm, ileri 'doğru ba'kabım, bir Reform Kanunu memleketin ordusunu
ilnrjye doğru 'tanzim eden, istikamet veren bir
.kanundur. Bakanm dayandığı mıwip sebep
sr/Lİur : Her subay Oıvlu içerisinde -ehliyet tak
dirlerine göre, yani sicil metoduma göre ve
notlandırma metoduna frö^ yükselecek. Eğ-er
'kurmay eubay da ehliyetli ise elSette hn nntlandırma yerini alacaktır, e da yerli yerinde ter
fi edecektir, vpıVtlnden evvel şakulî terfi et
mek imkânını da kazanaca.ktı,r.
Aı'kacla^ar, bir -anagörüsıümü burada arz
e'tmrsk ist^T»î--». Türk Müdafaa Or'diTt-nnun dün
ya siyaseti istikametinde bütün »sivil kuvvet
lerden, teknik kuvvetlerden istifade edilerek
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tanzim edilmesi «dahi yine bir 'kurmaylık konu
sudur. Yani, Türk Ordusunda muvazzaf su
bayların her dereceden çoğa-imamasıoıa dikkat
etme>k, buna 'mukabil millî gücün - bir defa
•daha 'bu fikrimi izalh etaıişt'im - yetirme norm
larını birleştirmek suretiyle, yani, Ordunun tek
nik subayları ile sivil teknik subayların yetiş
me normunu 'bir!eştirerek, sivil 'kadro'dan âzami
istifade suretiyle Türk Ordusunu hem güçlü
tutmalk, hom ço.k miasraf.li hale getirmemek
•gibi bir zaruretle karşı karaya 'kalacağız.
Burada da rolü yine kurmay başkam, yani,
askerlik sanatının bütün millet hayatında top
luca görebilen, tanzimci, yön verici, istikamet
verici, geleceği tesbit edebilen subay sınıfının,
mafyrutun içersinde bir yeri olması lazımdır,
fikrine karşı maalesef bir cevap alamadım.
Bütün müdafaa, reform getiriyoruz, bekleye
cek, not olacak, ehliyetliler meydana çıkacak.
Arkadaşlar, biz takdir haklarının nasıl kul
lanıldığını biliyoruz. Millî Savunma Bakanına
vereceğim cevap şu: Gözbebeğimiz akademinin
bütün imtihan heyetinden ve kumandanların
dan not almış bir subay bu notlandırma sı
rasında yani bütün sınıfların numaralandı rılması sırasında vereeekleri takdir haklarından
daha mı az değerlidir? Bilâkis Akademimizin
tarihçesi de, tahsil tarzı da, şimdiye kadar ana
nesi de subayın orada bütün Dünya meselele
rine vâkıf, memleket gerçeklerini iyice bilen
insan olarak yetiştirilmesi şartlarını hazırla
yan bir müessesedir. O halde benim kanaatim
şudur: Mukabil görüşü izah eden arkadaşlar
maalesef ikna edici bir fikir dermeyan edeme
mişlerdir. Senatonun metnindeki kıdem süresi
azaltılabilir veya çoğaltılabilir, o hususta ka
naatim yok. Fakat, kurmay subayların ordu
daki mahrutuna ayrıca değer verecek bir for
mül bulamazsak, Türk Ordusunu geniş bir su
bay kadrosuyla, istikbâle göre, bütün sivil
personelden istifade ederek güçlendirme me
totları içerisinde yeni bir ordu düzeni kurmak
yolunda bir hazırlığa girişemiyoruz, demek
tir.
Bu itibarla Senatonun metnine rey vercecğûm, Karma Komisyon metninin kabulünde do
isabet görmediğimi samimiyetle arz ederim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN. — Muhterem arkadaşlarını,' 31
ncİ madde üzerinde Karma Komisyonca hazır
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lanmış bulunan metni Yüce Heyetin ©yuna
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kar
ma Komisyon metni kabul edilmiştir.
Bu şartlar dâhilinde diğer metinlerin ayrı
ca okunup oya sunulmasına lüzum yoktur.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, 121 nci
madde üzerinde. Karma Komisyonca düzenlen
miş olan yeni metni okutuyorum.
V - Subayların ve astsubayların atanmaları
Madde 121. — Subay vo astsubayların
atanmaları :
a) Astsubaylar ile asteğmen,ilâ albay (al
bay dâhil) rütbelerindek^İlbayların atanmala
rı; Kuvvet Komutanların teklifi ile Millî Sa
vunma Bakanınca*!^
b) General ve amirallerin atanmaları;
Kuvvet Komutanlarının lüzum göstermesi t e
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Millî
Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı
kararname ile,
c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay
İkinci Başkanı general ve amirallerin atanma
ları; Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî
Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı ka
rarname ile,
d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay
ve astsubaylarının atanmaları özel kanunları
gereğince,
e) Millî Savunma Bakanlığı karargâhı
ile doğrudan doğruya bu Bakanlığa bağlı ku
ruluşlarda görevlendirilecek astsubay re tubaylarm atanmaları; Millî Savunma Bakanlı
ğınca, bunlardan kararname ile yapılması ge
reken subay general ve amirallerin atanma
ları Millî Savunma Bakanının inhası ile Baş
bakanın imzahyacağı ve Cumhurbaşkanının
onaylıyacağı kararname ile yapılır. Bu perso
nelin başka göreve atanmaları, Millî Savunma
Bakanının muvafakati üzerine (a), (b), (e)
ve (d) beııdleri hükümlerine göre yapılır.
(b) ve (c) bendlcrinhr uygulanmasında Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî
Savunma Bakanı inha işlemini yapmadığı tak
dirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı üo
Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı
ile Millî Savunma Bakanına .ve Genelkurmay
Balkanına bildirir. Başbakanın bu kararına
uyulması zorunludur.
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BAŞKAN — 121 nei madde Karma Komis
yonca bu şekilde düzenlenmiştir. Söz istiyen?
Yok. 121 nci maddenin Karma Komisyon tara
fından hazırlanmış olan metnini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul
edilmiştir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu şekliyle
çok uzun bir süreden beri Tü.<k Silâhlı Kuvvet
leri Personel Kanunu tasarısı gerdk Millet Mec
lisince, gerek Senato tarafından
görüşülmüş,
geçen yd veto edilmiş olmasına rağmen, bu yıl
da çok uzun bir süre görüşülmesine devam edil
miş ve şu haliyle bütün maddeleri ayrı ayrı kaIbul edilmiş, ayrl ayrı kanunlaşmış bulunmak
tadır. Kanun tümü üzerinde lehte aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz istiyen var mı? Yok.
Şimdi, bu haliyle Askerî Personel Kanunu
tasarısının bütün maddeleri ayrı ayrı kanun
laşmış bulunmaktadır.
Bu Personel Kanununun şerefli Türk Ordu
suna ve onun kahraman mensuplarına hayırlı
ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar).
Buyurun Sayın Millî Savunma Bakanı.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TOPALO&LU (Adana) — Sayın Başkan, sayın
'milletvekilleri; 2 yıl, 5 ay, 12 günden beri Mec
lislerimizde müzakere edilmekte bulunan As
kerî Personel Kanunu iki yıldanberi Meclis
lerimizin dikkatli, itinalı çalışmalariyle şu an
da kanunlaşmış bulunuyor. Bu süre içinde 218
esas madde ve 17 muvakkat madde ile huzuru
nuza gelen Askerî Personel Kanunun CO madde
sinden fazlası Meclislerce esastan değiştirilmiş
ve Meclislerimiz kendi görüşlerini bu maddelere
aşılamışlar ve yedi geçici madde ilâve ederek,
Türk Silâhlı Kuvvotleri için çok faydalı ola
cak ve biraz evvel arz ettiğim gibi, Tünle Silâhlı
Kuvvetlerinin gelişmesini,
modernleşmesini
. sağlıyacak bir hale gelmiştir. Türk yurdunun,
Türk Milletinin bütünlüğünün tcmiaatı
olan
Türk Silâhlı. Kuvvetlerinin yetiştirilmesi, özlük
hakları, malî ve huıkukî statülerini tanzim eden
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun
çıkması için Büyük Meclisin sarfettiği büyük
gayret ve itinadan dolayı Silâhlı Kuvvetler adı
ma şükranlarımı arz ederim. Türk Silâhlı Kuv• vetİeri büyük Meclisin ve Büyük Türk Mil
letinin itimadına lâyık olarak kendilerine has
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rettiğiniz bu zamanları değerlendirmesini bile
cektir.
Saygılar sunarım. (Alkışlar).
2. — Trabzon Milletvekili Hamdı Orhon ve
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref
Kayalar'ın, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile
d'ger kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki
28 . 2 . 1958
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân kom'syonları
raporları.
(2/390;
2/421) (S. Sayısı : 25G) (1)
BAŞKAN — Komisyon yerini als^n lütfen
Sayın Maliye Bakanı veya adma yetkili bir
şahıs. Lütfen yerlinizi alınız. Kanun • teklifinin
öncelikle görüşülmcGİ hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul
edilmiştir. Raporu okutuyorum.
(Plân K.aıisyonu raporu okundu).
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz
Sayın Kınbaşlı buyurun.

istiyen?

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın BaQkan, sayın milletvekilleri, huzurunuza
getirilımiş bulunan kanun teklifi 7244 sayılı Kanu
nun şimdiye kadarki yapılan tatbikatında bü
yük mağduriyetlere sebebolan bir maddesinin
değiştirilmesi ile ilgili bulunmaktadır. Biliyor
dunuz ki, 7244 saydı Kanun daha ziyade .tikti
sadi. Devlet Teşekküllerinde tatbikat m bulmuş
ve mevcut maaş düzeni içerisinde tatmin edilemiyen ve İktisr.di Devlet Teşekıkülleri için lü
zumlu personellin avukat, müşavir, müdür ve
•toknik elemanlar dâıhil, birçok kıymetli elema
nın bulundukları teşkilât içinde tatmin edilme
leri cihetini öngören bir kanundur. 150 liradan
başlayıp 1 230 İraya kadar bu türlü eleman
lara ücret verilebileceğini istihdaf etmektedir.
En yüksek haddi bulunan 1 230 lira, bugünkü
ekonomik bünye içinde, bu kıymetli elemanları
tatmin etmekten uzak bulunduğu için bilhassa
idareci olarak, br.mka idarecisi olarak teknisyen
olarak, müdür olarak ve hukok müşaviri olarak,
hukuk müşavirliklerinde istihdam edilen avukat
lar olarak 1 250 lira âzami haddin 1958 yılın-

(1) 256 S. Sayılı
nuna bağlıdır.

basmayan

tutanağın

so
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danberi durdurulmuş olması, bu kamunun, hiç
olmazsa bu hadimin değiştirilmesi lüzumiylc
beraber huzurunuza getirmek durumuna düş
müş bulunuyoruz. Bu teklif sadece 1 250 liralık
haddi 500 lira faz^asiyle 1 750 liraya çıkarmış
bulunmaktadır. İktisadi Devlet Teşekkülleri, ge
nel prensibolarak kâr gayesi güden ve aynı za
manda âmme hizmeti gören ve tacir sıfatım muhafazasiyle iş gören tevekküllerdir, İşletmecilik
yönünden da|ıa iyi bir ijlcûmc tarzına kavuşa
bilmesi ve rantabl bir çalışma sisteminin ida
mesi, ancak burada çalışan tokniık eleman, uz
man ve müdür olarak istihdam edilmiş ve edil
mekte olanların senelerdcnberi 1 230 lirayı iktisatbettiği halde maaşlarının artırılamamış ol
ması bunları meyus, mükeddcr kılmakta ve ça
lışma -hamlelerini inkıtaa uğratmaktadır. Çak
isabetli bir görüşle bu miktar 1 750 liraya çı
karılmak suretiyle asgari 6 - 7 seneden beri
1 230 lirada boklemekte olan ve bu da gayet
tabiî kendisinin hiçJbir ihmali ve kusuru olma
dığı ve bulunduğu mevkide muvaffak okluğu
halde, terfi edememekte bulunan bu türlü ze
vatın terfilerini sağlamak bakımından âzami
haddin, dondurulmuş bulunan 1 2"0 liralık haddin 1 750 liraya çıkarılması öngörülmüş ve bu
kanun teklifi bu suretle huzurunuza getirilmiş
•bulunmaktadır.*
Komisyondaki müzakereler sırasında cere
yan etmiş olan bir hususa, burada benden sonra
konuşacak arkadaşlara ışık tutmak bakımın
dan işaret edeceğim. Delki pak çok üyeler bu had
din, yalnız yüksek tahsillilere münhasır olması
hususunu burada belirtmek gayretine düşebilir
ler. Fakat, şu bir gerçektir ki, iktisabedilem bir
durumun her hangi bir değişiiklik ile selbedilmesi, ortadan kaldırılması, dondurulması, mağ
dur edilmesi doğru değildir. Eğer yüksek tah
silli dahi olmasa o mevkii, 1 250 lirayı alabile
cek mevkii ihraz etmiş ve orada muva"fak ol
muşsa ve şimdiye kadar da boklemekte ise alt
tan yürüyen sktemin bunlara da teşmil edilme
si gayet tabiîdir ve adilâne olacaktır. Bu esas
lar da nazarı itibara alınarak Maliye Komis
yonumuzda bu husus da görüşülmüş ve netice
itibariyle böyle bir ayırım yapmadan 1 250
lirada bekliyönlerin 1 750 liraya çıkarılması ve
bu haddin de 1 750 lira olarak değiştirilmesi
öngörülmüştür. Anlattığım durum muvacehe
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sinde kabulünüze mazıhar
Saygılarımı arz ederim.

olacağı

ümidiyle.

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka »öz istiyen1? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
tvodililk teklifi vardır, ivediliği oylarınıza.
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
Çeşitli teadül vo Teşkilât kanunlariyle diğer
kananlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun
5 n^i maddesinin taiilino dair Kanun
Madde 1. — Çeşitli teadül ve Teşkilât ka
nunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve
ücret tutarlarının değiştirilmesi halkkındaki
23 . 2 . 1959 tarih ve 7244 sayılı Kanunun
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5. — 30 . 6 . 1C39 tarihli ve 3656
saydı Kanunun 19 ncu, 3 . 7 . 1939 tarihli ve
3359 sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . 7 . 1944
tarihli ve 4320 sayılı Kanunun 7 hci maddeleri
şümulüne giren hizmetlilerin derece ve ücret
leri aşağıda gösterilmiştir.
Derece
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ücret
1
1
1
1

750
500
250
100

950
800
700
GOO
500
450
400
350
300
250

Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere
verilecek ücret, emekliye esas ücret dereceleri
nin üç yukarı derece ücretini geçemez.
Memurlar için kanunen tanınmamış olan
hak ve menfaatler hizmetliler için de kabul edi
lemez.
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'Ancak bunlardan t} Kanununa -göre i-şçi
rasfınd'a bulunanlar için hizmetin gerektirdiği
nisbette giyecek ve yiyecek temin okunabilir.
'BAŞKAN — Bininci madde üzerinde söz is/t'iryen?.. MV.'lyo B,a;kanı adına buyurun efendim.
MALİYE BAKANI ADINA MALİYE BA
KANLIĞI MÜŞAVİRİ ZEKİ MEMİŞOĞLU —
Sayın Balkan, sayın m-illat vekilleri. Trabzon mil
letvekili IJaımd'i Orhan ile, Cumhuriyet Senatosu
Bursa Üyesi Şeref kayalar':n, cer.itli teadül ve
ıterlktfât kanunları ile diğer kanunlarda mevcut
aylık ve ücret tutarlarının değintirilınea: hakkın
daki 7244 sayılı Kr.nunun 5 nci maddesinin değifltirilmısşi hrıkkındrıki kamun teklifi üzerine
Maliyo Brlkanlığiiinızın görüşlerini arz otmek üzcTO söz almış, bulunuyorum.
Malûmunuz olduğu veçhile, 7244 oayıüı Ka
nun 3656 ve 3659 sayılı kanunların ücrciMcrlc
dlglıH olan kısımları ve Bü'çe kanunlarına bağlı
(D) cetvelinde tavan olan 1 250 lirayı bugün
aner'i olan hükümlere göre kimlerin aldığını arz
edeceğim.
3656 sayılı Kanunun 19 neti maddeano göre,
ödıenca bu tavan odacı, kolcu, bekçi, evrak müveaali, gomi mürettebatı, ücretli ve aidatlı
tahsildir daktilo, steno gibi müteferrik müstah
demler ve bu kanun hükümlerine tabi olanlar ve
3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre
do ücretli tahsildar, satış memurları ambar me
murları, daktilolar, stenolar, evrak müvezzilcri, bekçi, kolcu, kaloriferci, şoför, odacı, hade
me gibi müstahdemlerdir. Binaenaleyh, bugün
1 500 ve 1 750 lira olarak teklif cdi'cn bu isim
lerini saydığım unvanlardaki müteferrik müs
tahdemlere aittir.
Takdir buyurulacağı gibi, 1 500 ve 1 750
dereceleri bugün bütün Devlet teşkilâtında
umum müdürler ve müsteşarlar almaktadır.
Bankaların ve İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin durumuna geliyorum: Esasen müdür
muavinleri ve müdürler bugün banka ve mües
seselerinde uzmanlık yeridir. Bunlar bu
1 250 liranın üzerinde barajı ağarak uzmanlık
yeri olarak, müdürler kurulu kararı ile aylık
larını, kadrolarını alabilmektedirler.
Eğer
1 250 liradan yukarı, isimlerini saydığım bu
müteferrik müstahdemlere, bu madde kabul
buyurulduğu takdirde, verilmesi halinde tabiatiyle bütün malî prensiplerle birlikte memuri
yet statüsündeki baraj açılmış olacaktır.
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Bütço tatbikatında (D) cetveli olarak, geçen,
bu kadroların üç üst derecelerini zaten almakta
bulunduklarından kendileri tatmin edilmekte
dirler.
Diğer taraftan G57 sayılı Devlet Memurları
Kanununun tadilleri de son şeklini almış olup
önümüzdeki Kasım devresinde Yüksek Meclise
gelmek üzeredir. Bu bakımdan biz bu kanunun
Yüksek Meclisçe kabul buyurulmamasmı ve ilti
fat görmemesini istirham ediyoruz. Bunun üze
rinde sorulacak sualler varsa emirlerinize ama
de . bulunduğumuzu arz ederim. Saygılarım
la.
BAŞKAN — Sayın Mithat Dülge,
nuz.

buyuru

MİTHAT DÜLGE
(Manisa) — Muhterem
Brrjkan, muhterem milletvekilleri, Say:m Maliye
B,V-,anlığı tomalcVı arkadaşımızın verdiği izahat,
d Via ziyade bu durumda olan memurların, Dev
le:* baramindcıki kısımlarını
ilgilendirmektedir.
Bendenizin (tatbikatta gördüğüm ve komisyon
müzakereleri s ı r a m d a edı'ndiğlm bilgiVre göre,
.senelerden beri tkVnadi Devlet Teşekküllerinin
en kıymetli elenır-nları, Barom Kanununun ağır
(V.Vı'-.Vr.i ve huısuni banıkaların ve diğer piyasadVci malı mücrvrrelcrln geniş maaş ve gelir im
kânları .ka.rgisir.da bu Devlet müesseserrndoki
nımraVarın mahdut âmıkfrılar karşısında bulun
dukları mıovkil-erdcıki hizmetlerde tütebilmek
,irvn gene Be.rcm Krmununun bu 10 neu maddesi
nin verdiyi, müteferrik müroaıhdemler maddösir/n tatbikatı çok gıenlşkıtilm'iş. ve birçoCç muhasebı :mü':eh.?n"5!i3İarı, bınkaeılı/k uzm-nlıan, kambiyo
mütebamı«la:rı hop 10 ncu maddeye atlmarak,
cnzrh ksdrolardr.kıi barem msaşları, çok mütevaai
300 lira, 400 lira, 600 lira olmasına rağmen, bir
ÜV, derece, ilki üst dereıoe, veya bilmiyorum 3 ünt
derece verilmek suretiyle muayyen, adeta, birin
ci sınıf söz sahibi ve imza mevkilerine getirilm'iş
bıVıınmrkl,adır. Bendeniz yalnız Ziraat Banfoar.Tda, Sümerbantkfca, Etibankta, birkaç Devlıet
b^r/nalarındaiki trr\b"featı biliyorum. Bunların yüz
lerce şubelerinin bağlarındaki yüksek ttahsil görmih müdürleri, kambiyo şefleri, mütehassısları,
maaşları bareme göre çok geri kalabilecek olan
en esnek, müeoxsede ihtisas sahibi, hattâ o müesr.cErjvn bugün talimatnamelerini yapmış, erkânı
harblycr.! vaıziyetinde olan en kıymetli elemanla
rına, kendi mecVni idareleri ile ve tera Vekilleri
Heyetinin kadrolarda verdiği imkânlar sayoaiaı-
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de üst üç. dereceleri vermiş bulunmaktadır. Faİkait fevkalâde favörlü vaziyete gelmiş g'bi görü
nen bu müatahdc'mler kanunun dondurduğu bu,
1 250 liradan fazla -maaş alamazlar, baydı oldu
ğu için, bunların hepoi üç sene, altı sene, sekiz
sone ve on soneden bari 1 250 liralık derecede
kalmış ve terfi edemez bale gelmişlerdir. Çünkü
bunlara her üç senede bir, her altı senede bir,
her beg senede bir, tabiî daha üst bir kedro bulmrk ve oraya ücretti olarak geçirmdlc imkânı sel•bcdilmriştir. Bütün müerocıseler'n temr.i'lci'ıerJiM
Komisyonda dinledik. Büyük bir ıntırap mevzuu
otan bu mevzuun kaldırılmasını ve bunlardan üç
sene bir terfi sürcoi geçirenlerin yeniden 1 500
'liraya geçmer.i liımkânını, bilmem on seneden beri
burada kalan ve terfii ednmiyon bu gibi en kıyımcıtli eleman^nn, şüphesiz yine idare mecMsl-erTın'n ve Bakanlar Kuruloınun vereceği kadrolar
dairesinde 1 750 liraya kadar maaş akbilmelerlnıi, firikaıt tdkaüdiyeye eaas oyluklarının, gene
(barem bükümlerin»3 göre, mahfuz kalmasını te
min ©den bu kanunun çıkması yüksek tasvip ve
trl'ıVıklernıizıe sunulmuş buluaımsıktedır. Ifrm
MaVıye Kcım'ınyonunda ve hem de Bütçe Plân Komiısyerıunda bu kanun tcıklif i kabul edilerek yük
»elkfcsıgviplerini'zosunu'ımu^'.ur. Bu iza.haıtı ver
mek suretiyle Yükock Heyo'vnizi tenvir etmeyi
ve bu müerocYrılerin hakikaten ayakta durabilme
si inin, bu üst derece olımrk süratiyle, vaktiyle
terfi o'îtir.iliöig bulunan ve hizmet edebilecekleri
maıkrmlıarı temsil variyetinde bulunan elemanlar
lin'n bir favor tenkil eden huauısun, bugün bir ge
rileme vesileni oMuğunu ve yeniden terfi imkân
larımın kapanmış olduğunu beyan ederek, kanu
nun kabulü şeklinde oy vermenizi intirh-am için
söz almış bulunuyorum. Teşakkür ederim, hürmetleri/mle.
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha
önce Yüce Meclifvn almış olduğu karar gereğin
ce mat 17,00 ye kadar bu 'tip kanunların görüşül
meni öngörülmüş idi. Şimdi saat 17,00 ye gelmiş
bulunmakladır. Bu arada bir önerge vardır, bu
önergeyi okutaeağwn.
Say:a Barikanlığta
(Saat 17,00 den sonra gündemin kanunlara
ItahnV, odltcı oarena, Mı'.'Y.at MecYın'nin tatile gir
mesi üh'timaılıi üaerbde, bug'dnıkü kanunlara ayrı
lan süre krnde gündemin 5 nci maddesindeki
Ziraat Işlerd Genel Müdürlüğü ile ilgili kanunun
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sağlanmasını saygı ile arz ©de
Konya
Necati Kalaycıoğkı

BAŞKAN — Tabiî bu önerge kabul edilirse,
h ^ m görüştüğümüz kanunun müzakeresinden
sonra önergede bahscıdilen tasarı müzakere edileo:fıu.;r. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul
•edenler... Btmiycnfer... Kabul edilmiştir.
Bu kanunun görüşülmenin! takiben Tamım Ba'iıariığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai
Mücadele vo Zirai Karantina Genel Müdürlüğü
me bağlı kurum, cıkul ve kuruluşlara döner sermavo verilmcoi hakkında kanun tasarısı görüşüleo:ktir.
Buyurun sayın Orhon.
HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem
aıûad^anm, bir mülatvcıkili arkadaşınızla, bir
sraatör arkadaşınım, yıllardan beri bir harssın- '
lik duvarını y-Jkmck ieı'n Yüoe Mecjioe teklif «tti'ffci kmun teklifi Malıiye, Plân ve Bütre Kar
ma komisyomlarında görüşüldü ve yüce katınıza
geMi. Bendeniz hiç söz alacck değildim. Yalnız
Maliye Bakanlığı mümemiK yetkili arkadaşımı
zın burada Yutak Meclisi tereddüde sevk edecek
bayanlarda bulunması b:ni huzurunuza getirmiş
ti:*. Mithat Beyefendi arkadaşımız burada d<zah
buyurdular. Maliye Komisyonumda aynı arkada
şımız 'aynı şcikilde ısrar etti. Hizmeti, dar mân'ad", mütalâa ederek, yani sanki 7244 sayılı Kanun
oda.cı\ar, kapıcılar, müvıez/vler gibi zevat için yapıYnış bir kanun mahiyetinde mütalâa etti ve orad?. da aynı .görüşte ısrar atti. Uzun münakıaşalarârn, sonra, hizmet anlayışını dar mânada değil,
geniş mânrda mütalâa etmen:n zarureti kendisi
ne teYrn edildi ve Maliye Komisyonu bunu böy
lece kabul c-tti.
Bugün İfc'ıVı&i Bevlöt Teşekküllerinde ve bankalıanmiTda, Miiıtihart Dülge arkadaşımızın beyan
buyurduğu giıbi, birinci derecede imza mesuliyeti
ta-uyrn laiTkadaşlarıımz yıkardan beri bu 1 250
1 ironin ıstırabı altında «siliyorlar. Yüce Meclisi
miz bu kanuna iltifat edip, kabul ettiği gün bu
halksızbk duvarını y:ikacalktır. Hıtırlarsınız, ik
tisadi Devlet Tcşcü.rül'lerine bir avans meselesi'
bırırda münakaşa mevzuu olmuştu. Bu insanların
ı:oı*audi3 bu kıvrıntı da var. Bu kanun o üzüntüyü
de dağılacaktır. Geldik biz Bütoe ve Plân Komis
yonuna; zannedersem Maliye Vekâleti temsilcisi
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ankadaşınt da orada oturuyordu, kanuna tama
men m'ıb ıkını ifade etti. Blnıaerja'eyh tcmc'lci
aı'kada.şımızm Yüce Mecalsin huzuruna ç:ıkıp bu
§nkildo beyanda bulrnmr.T.nı hoş faarşılrord™,
<kusu",n. Vıkma-ııraVır. Eo:vra son komfoyon böıt.çe
ve Plân Ka'irua Krra'syonudur. Orada arkadaş
la.:* buna iltifat ettiler, ivedilikle kabul ot tiler ve
Mal'ıye Va'Sikti
münıonr.H de, tamamen işMraık
ediyoruz, di: yo bayanda b"VunduV\ Onun irrn.
Yüce Mec 1 ^' fa Via mrogul etmok nVraeım. Kaaırn yeM'nrYd'r, b'r h-frazlığı ortadrın kaldırmak
tadır. înYhrnV} matuf mücıTnle'de çr.Hşan. iman
ların Kİ7imet1,oı,".nıi de tmvik ebnanYedir. Şayr.m
fcaıbuVlü":'. ITüraiıetlorlım'e arz ederim.
BAŞKAN — Sayvı Kılıç.
İLYAS KILIÇ (S*vnmn) — Vaz ge^'m.
BARKAN — Va.zgeeıVniz. 1 no' m"dde üzer'nıde- ba.ıkıa aöz iatiyen yak? Maddeyi tekrar oku
tuyorum.
(1 nci madde trıkrar okundu.)
BARKAN — Bcrnci maddeyi tnkrar rlkutmur. bu^un.mrıYıa.yıım. B'irûr oT ıraddnyi Yüoe Meo
lip/n ovama sunuvo-Tim. Kabul edenler.. ICr.ıbu''
etmVenVv... B'rmrr madde kabul odİMmV.'r.
Mr-dde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüce girer.
BARKAN — Ik'nci medde ürerinde s'iz İÖMyen?... Yok. tk'nci maddeyi oyunuma sunuyorum
Kaıbul ödenir... Kabul c^miyenler... İkinci nıad
do •kaıbul edilmi ı'-'r.
M n dde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞK-AN — Üçüncü madde irerinde süz is
tyen?.. Yok. Üçüncü maddeyi oyunuza sunuvorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kanunun lobinde, aleyhinde oyunu izhar sa
dedinde söz isıtycn?..
COŞKUN KIRCA (L^anbul) — Lehinde,
grup ad ma.
BARKAN — Lehinde Sayın Coşkun Kırca,
buyurunuz.
O. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA
( i s t a n b u l ) — Muhterem arkadaşlarım, personel
rejimimizin içinde bulunduğu keşmekeş sebe
biyle'' âmme hizmetinde belli bir hizmet süresi
geçirmiş insanlara hakkaniyet esasları içinde,
hakettikleri ücretleri verebilmek imkânını sağ
ladığı için, bti kanun teklifinin aleyhinde bu
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lunmamız elbette ki, söz konusu olamaz. Elbet
te ki, bu k:şmokoşin mevcudiyeti faraziyesinden
hareket edecek olursak bu kanun teklifinin le
hinde olacağız ve hemen belirteyim ki, buna
benzer, tevali edecek pek çok kanun teklifleri
nin de aleyhinde bulunamamak mevkiinde kala
cağız.
Bu hususu belirttikten sonra şunu arz etmek
isterim; bu kanun teklifinin ve buna benzer di
ğerlerinin üzerinde şu noktada Yüce Meclisin
dikkatini çekmek iktiza eder sanıyorum. Gerek
cari plânda, gerek kabul buyurduğunuz İkinci
Kalkınma Plânında cari masraflar için birtakım
sınırlar konmuştur. Eğer biz, bütün Devlet sek.
töriinde, bütün âmme sektöründe, çalışan Dev
let memurları, kamu iktisadi teşebbüsleri me
murları ve mahallî idareler memurları personel
rejimini esaslı surette ele almadığımız takdirde,
ne bu haksızlıkları önliyebiliriz, ne de bu, kanun
tekliflerinin ardı ardına tevali etmesindeki esef
verici - esef verici ama - zarureti ortadan kaldı
rabiliriz, no de plânın vaz'ettiği cari harcama
ların bir sınırla takyidedilmesi esasına riayet
edebiliriz. Bunların hiçbirisini yapmaya muvaf
fak.olamayız.
Şimdi şu kanuna bakalım, öteden beri mev
cut 3336 sayılı ve 3339 sayılı Barem kanunların
daki hüküm, Maliye Bakanlığı adına konuşan
Sayın Temsilcinin ifadelerini yalanlıyacak ma
hiyette değil, teyidedecek mahiyettedir. Haki
katen «bu hizmetli» ifadesi bu kanunlara o za
manın personel talebi ve arzı durumu içinde;
daktilo, steno, odacı gibi - gibi, tâbiri var - kim
selerin alınmasında barem esasına riayet edil
meksizin hareket edilebileceği mülâhazasından
doğmuş, hakikaten de böyle imiş. Fakat daha
sonra personel rejimi keşmekeş içerisine girme73 devam ettikçe, buna imkân bulunamamış re
«2*ibi» tâbirinden istifade edilerek, buraya aslın
da talî personel, yardımcı personel durumunda
olan bu kimselerden çok farklı, idare mevkileri
ne, karar mevkiine gelen insanlara da bu im
kândan faydalanılarak ücretler ödenmiş. Şimdi
bu, düpedüz kanunun bir hükmünün hile-i seri
ye yolu ile genişletilmesi mânasına gelir. îçinde
bulunduğumuz idari personel rejimi öylesine
keşmekeş içerisinde ki, Devletin bütün organ
ları, icra organı, bakanlıklar, icabında Sayıştay
ve Yüksek Meclis bu hile-i şer'iyeyi, artık ka
bul etmek durumunda bulunmuştur ve şimdi 4e
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bu .kanun teklifine müspet oy verdik, müspet oy
vereceğiz ama bilelim ki, bir hile-i şer'iyeyi öte
den beri kabul etmiş bulunan Devletimizin, şu
hile-i şer'iyeyi kabul etmek keyfiyeti üzerine
bunu bina etmiş olacağız.
Muhterem arkadaşlarım, bu devam edemez.
Aksi halde cidden âmme sektörü çalışamaz hale
gelecektir. Çünkü, unutmıyalım ki, bir aadletsizliği düzeltelim derken, başka adaletsizlikler
yaratmak işten bile değildir. O başka adaletsiz
likleri düzeltmek için de yarın kanun teklifleri
yağacaktır. Bu takdirde de, Devletin plâna uya
rak cari harcamaların artışının yatırım harca
malarını kemirmesini engelliyemiyeceğiz. Geçen
lerde burada yetki kanunu diye anılan kanun
üzerinde konuşulurken de aynı şeyi söylemiş
tim. önümüze gelen her kanun teklifi aşağı - yu
karı personel rejiminin biran önce cesaretle ele
alınarak, herkese ulufe darıtma esasından de
ğil, Devletin bulmakta müşkülât çektiği uzman
lık ve yüksek karar ve idare mevkileri için bu
mevkilere insan bulabilmek bakımından gerekli
ücretleri ödemek esasına dayanan bir personel
rejimini bu Meclis çıkarmadığı takdirde, ne âm
me sektörü içinde çalışan insanları günden güne
keşmekeş içine atmaktan kurtarabiliriz, ne de
cari harcamaların devamlı artışının yatırım he
deflerini kemirmesini önliyebiliriz. Bu hususları
Yüce Meclise arz etmeyi Güven Partisi Grupu
olarak görev bildik efendim.
BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyen?.. Yok.
Kanunun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kanun tümü itimü itibariyle Millet Meclisince kabul edilmiş bu
lunmaktadır.
3. — Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında ka
nun tasartsı ile Cumhuriyet
Senatosu
Tunceli
Üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 arkalarının kanun
teklifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 ser
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259)
(2/71) (S. Sayısı: 227) (1)
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz
(1) 227 S. Sayılı basmayazı tutanağın
na bağlıdır.

sonu
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önce kabul etmiş bulunduğunuz bir önerge ile
bu kanun teklifinin müzakeresine geçiyoruz.
Bu hususu derpiş eden bir öncelik önergesi
vardı:1, önergeyi okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin .1 nci görüşülmesi yapılacak işler
mcyanında bulunan (1/259) (2/71) esas, 227
sıra sayılı Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karan
tina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve
kuruluşlara döner sermaye verilmesine dair ka
nun tasarısının, önem ve müstaceliyetine binaen,
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelik ve
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Tarım Bakanı
Bahri Dağdaş
BAŞKAN — Önchgeyi oyunuza sunuyorum.
Kaimi edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Raporu okutuyorum.
(Geçici Komisyon raporu okundu.)
BAŞKAN — Iiapor üzerinde Sayın Süley
man Onan, buyurunuz.
C. II. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN
ONAN (Kırşehir) — Sayın Başkan, muhterem
milletvekilleri, Tarım Bakanlığı Ziraat İşletme
leri Genel Müdürlüğü ile, Zirai Mücadele ve
Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı ku
rum, okul ve kuruluşlara döner sermaye veril
mesi hakkındaki kanun tasarısının müzakeresi
münasebetiyle C. H. P. Grupu adına söz almış
bulunuyorum.
Aziz arkadaşlarım, Türkiye'mizin zirai poli
tikasını yürütmekle vazifeli buiunan Tarım Ba
kanlığımız, çeşitli kuruluşları ile ve çok dağınık
hizmet kolları ile bilhassa kanuni mevzuat ve
bütçe imkânsıziıkları ile maalesef arzulanan şe
kilde başarı sağlıyamamaktadır. Tarım Bakan
lığı, bugün için teknik eleman yetersizliğinden
zirai eğitime lâyık oklumu önemi vermeyişinden,
ziraat ilmini ve tekniğini Türk köylüsünün,
Türk çiftçisinin ayağına götürüp belietcmeyişinden dolayı daima vatandaş gözünde başarı sağlıyamıyan bir Bakanlık hüviyetinde görülmek
tedir. Mer'i kanunlarımızın kısıtlayıcı hüküm
lerinin derhal ıslah edi'crek, tıkanmış hizmet
kanallarının açılması ve Bakanlık içindeki hâkim.
olan huzursuzluğun giderilmesi suretiyle mut?.
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lâk adaletin, mutlak müsavatın, mutlak hakka
niyetin tecellisine çalışmak ve bu suretle büyük
Türk Milletine faydalı hizmetlerde bulunmak,
hasretini çektiğimiz büyük eserlerin ve tesisle
rin ihdas ve ihyasını sağlamak Yüce Meclisi
mize düşen en hayati hizmetlerden birisi olacak
tır.
Muhterem milletvekilleri, Tarım Bakanlığı
mızın bünyesinde mevcut bulunan birçok umum
müdürlüklerin hizmet maksatları ve çalışma sis
temleri, ayrı ayrı çıkarılan kanunlarla tâyin ve
tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu tevekküllerin
bir kısmı İktisadi Devlet Tevekkülü olarak ça
lışmakta, bir kısmı da katma bütçe ile icrai fa
aliyet eylemektedir. Bütün bakanlıklarda oldu
ğu gibi, maalesef Tarım Bakanlığına bağlı kat
ma bütçe ile idare olunan aktif hizmetler gör
meye mecbur olan kuruluş'arın aktlvitelerini ar
tırmak, Türkiye çapındaki yapacakları çeşitli
işlerdeki hamlelerine hız vermek için bu nitelikte
olan genel müdürlüklere imkân ve fırsat vermekliğimiz gerekmektedir. Halen müzakeresini
yapmakta olduğumuz bu kanun, sadece Ziraat
İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve
Zirai Karantina Genel Müdürlüğü ile ilgili bu
lunmaktadır. Her iki Genel Müdürlüğün Türki
ye çapındaki yapmakta oldukları hizmetlerin ve
hamlelerin kolaylıkla başarıya ulaşmasını temen
ni ediyoruz. Sadece Ziraat İdleri Genel Müdür
lüğü için kanun tasarısında belirtilen meblâğın
döner sermaye olarak tefrik edilerek kanunlaş
masını C. H. P. Grupu olarak müspet mütalâa
etmekteyiz.
Değerli milletvekilleri, Tarım Bakanlığının
belkemiğini teşkil eden Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğünün memleket çapındaki hizmet koleksi
yonlarının önemi hakikaten çok büyüktür. Adı
geçen Genel Müdürlük çeşitli kollarda ve dere
celerde ziraat okulları açmak suretiyle zirai eği
tim ve öğretim yapmak, modern ve ileri teknik
ziraat usullerini mutlak surette Türkiye çapın
da çeşitli yollarla ve imkânlarla yaymak, Türki
ye'de tohum, toprak ve ilâç analizlerini yapmak,
bitki ve hayvan mahsullerini değerlendirmek su
retiyle imalâtta bulunmak, damızlık tohum, fi
dan, fide, bağ çubuğu ile hayvan yetiştirmek,
üretilen, yetiştirilen ve imal edilen maddeleri
satmak gibi hizmetleri görmektedir. Yukarıda
arz ettiğim maksatların tahakkuk ettirilebilmesi
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için mutlak surette fazla miktarda döner serma
yeye ihtiyaç vardır.
Muhterem milletvekilleri, şimdi döner serma
ye verilmesi derpiş edilen Tarım Bakanlığı Zi
raat İşleri Genel Müdürlüğünün yapmakta oldu
ğu işlerin detaylarını arz edeceğim.
1. Zirai eğitim dâvası :
Tarımda meslek eğitiminin, diğer eğitim
konuları gibi, Millî Eğitim Bakanlığının vazi
fesi olduğu düşünülebilir ve doğrusu da böyle
olmasıdır. Ancakj bir taraftan tarımsal eğiti
min tarım işletmeleri bünyesinde yapılması ve
geniş bir üretici kütlesine erişmek zorunluğu
diğer yandan Millî Eğitim Bakanlığının esa
sen geniş ve ağır eğitim hizmetleri ile yüküm
lü bulunması sebebiyle tarımsal eğitim görevini
öteden beri, üniversite ve yüksek okul kademe
sindeki meslekî öğretim hariç, Tarim Bakanlı
ğına verilmiştir. Ancak, Tarım Bakanlığının
zira*, eğitim mevzuundaki çalışmaları bugüne
kadar maalesef yeterli olmamıştır. Gerek Tarım
Bakanlığı Teşkilâtında, gerekse tarımla ilgili
diğer resmî kuruluşlarda görev alacak teknik
personel yetiştirmek ürere döner sermaye ile
kurulmuş olan tarım okulları, yurt tarımının
gerçeklerine göre tesbit edilip düzenlenmiş de
ğildir. Değişik hizmetlerde görev alacak tarım
teknisyenlerinin kültür dersleri yanında, çeşitli
konularda meslekî bilgilere sahibolmalanm, bu
bilgi'erini Türk çiftçisine öğretebilmek için
Özel bir eğitim görmelerini ve tarım bölgelerinin
özelliklerine uygun pratik bilgilerle teçhiz edil
melerini mutlak surette lüzumlu bumaktayız.
Diğer taraftan, temel bilgilerle teçhiz edilip,
belirli tarım kollarında uğraşanların usta veya
kalfa olarak yetiştirilmesi ve uygulamalarda
bunların bilgi ve mesailerinden faydalanılması
da çok lüzumludur. Çiftçi çocuklarının temel
tarım eğitiminde kendi işletmeleri ile alâkalarını
kcsmiyccck bir sistem dâhilinde eğitilmelerine
ihtiyaç vardır. Çocuk, hiçbir zaman ailesinin
işletmesinde uygulanması kabil olmıyan ve onun
için fantazi halinde kalacak bilgilerle bunaltıl
mamak ve daima küçük tarım işletmesinin ge
rektirdiği şartlar, eğitimde gözönünde tutulma
lıdır. Tarımsal eğitim konusunda konserveci,
şarapçı, peynirci, çaycı, zeytinci, çoban, sağımcı,
sütçü v. s. gibi çok çeşitli tarımsal faaliyet sa
halarında yararlı olacak diplomalı usta ve kal
faların yetiştirümemesi, tarımın bu konuların-
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da özlenen disiplinli çalışmaların ve gelişmenin
sağlanmasını güçleştirmiştir. Bütün bu sebep
lerle tarımda meslekî eğitim veren okulların, res
mî ve özel teşekküllerin teknisyen ihtiyaçlarını
karşılıyacak ve tarım alanında çeşitli derece ve
kademelerde yeterli bilgiye sahip çiftçi toplu
luğu meydana getirecek şekilde iki ana katagoride toplanmalarına, düzenlenmelerine ve sayık
larım artırılmasına ihtiyaç vardır. Tarım mes
lekî eğitimi yapacak bu okullar mutlak yeniden
düzenlenmelidir. Türkiye'de tarımın, görenek
lerin etkisinden kurtulmuş ve bilgili hale getiril
miş, çiftçiler tarafından yapılmasını sağlamak
amacı ile açılmış bulunan tarım okulları 3,5 mil
yonu bulan çiftçi ailesine kıyasla çok az ve ye
tersizdir. Diğer yandan, tarım alanında Devlete
düşen görevleri yerine getirmede, yenilikleri ve
teknik bilgileri ulaştırmada çalışacak teknisyen
seviyesinde binlerce elemana ihtiyaç vardır. İk
tidar Hükümetinin Başbakanı Süleyman Demirel de ayni görüşte olduğunu ve Türkiye'mizin
40 000 tarım teknisyenine ihtiyacı bulunduğunu
ikrar ve ilân etmiştir. Bu maksadın tahakkuku
için de 40 aded bölge tarım lisesi açılmasını em
retmiştir. Lâkin Tarım Bakanı ve Teşkilâtı ma
alesef hâlâ bu c kulları istenilen şekil ve se
viyede açmamıştır. 1966 senesinde açmaya te
şebbüs ettiği karmakarışık sistemdeki bu okul
lara hiçbir kimse itibar etmemiştir.
BAŞKAN — Sayın Onan, elimizdeki bulu
nan kanun tasarısı ile bu beyanlarınızın hiçbir
irtibatı, ilgisi yok.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem Başkanım, döner sermaye verdiğimiz tak
dirde, zirai eğitim yapan okullara bu harcana
caktır. Mevcut döner sermaye ile idare edilen
okullarımızın bugünkü sağladığı veya sağlıyamadiği durum ortada. Arzı beyan ediyorum.
Bir de, bu döner sermayeyi verdiğimiz takdirde
çoğaltılacak okullarda geçmişteki hatalar tek
rarlanmamak, bu husustaki görüşümüzü de ek
liydim ki, faydalı olsun. Onun için arz ediyo
rum ve tamamen konu ile ilgili muhterem Baş
kanım.
BAŞKAN — Lütfedin, okulların aksıyan ta
raflarını tebarüz ettirin o halde.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Evet.
Bunun üzerine bu şekildeki okulların açılma
sından sarfınazar edilmiş ve bu sene de daha
değişik bir okul açılmasına teşebbüs edilmiştir.
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İstihbaratımıza göre, Meslek Tarım Okulu adı
altında açılması düşünülen bu okullara ortaokul
mezunu öğrenciler alınacak, bunları Devlet
okutacak, masrafını Devlet yapacak, sonra da
bunlara mecburi hizmet vcrilmlyccckmiş. Böy
le şey olmaz, böyle zirai eğitim yapılmaz.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de tarih
boyunca tecrübesini yaptığımız ortaokul mezun
larını alıp, üç sene tahsil yaptırdıktan sonra
İlse muadili hüviyetinde ziraat teknisyeni yetiş
tiren bölge tarım okullarımız var iken ve halen
İstanbul, Bursa, Adana, Erzincan, Malatya ve
MUT vilâyetlerinde hali faaliyette iken, neden
aynı vasıfta meslek tarım okulu adı altında,
maksatsız ve okuyacakları da hüsrana uğrata
cak yeni bir tip okulun açılması cihetine gidil
miştir î
BAŞKAN — Sayın Onan, bu kanun bir dö
ner sermaye kanunudur. Lütfediniz, kanunun
bu yönden lehinde veya aleyhinde bulununuz,
ona göre kritiğini yapınız . Halbuki zatiâlinizin
beyanları, açılması düşünülen tarım okulları ve
ya açılması gereken tarım okullarının mahiyeti,
muhtevası hakkındadır, sadet bakımından il
gisi yoktur.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Biraz
evvel arz ettim Muhterem Başkanım, biz döner
sermaye veriyoruz. Niçin? Zirai eğitime har
cansın diye. Okul açılacak, mevcut okullar
ihya edilecek. O halde, düzen şekli bugün iti
bar görmediğine göre, değişik sistemle milletin,
memleketin lehine olmasını istediğimiz bu okul
lar için görüşlerimizi grup adına arz ediyorum.
Müsaade buyurun, ben fena bir şey söylemiyo
rum.
BAŞKAN — Fena veya iyi meselesi değil,
usul bakımından söylüyorum.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Tama
men mevzuat dahilindedir, tamamen kanunun
kapsamı içine giriyor. Onun için müsaade bu
yurunuz, rahatlıkla kelâmımı ifade edeyim.
Böyle olmasında milletin ve memleketin ne
istifadesi olacaktır? Antalya, Giresun, Kasta
monu, Tokat, İsparta, İzmir, Muğla, Kars,
Urfa, Kırşehir, Kırklareli, Samsun, Hatay,
Balıkesir ve Burdur vilâyetlerinde açılacağını
memnuniyetle öğrendiğimiz bu okulların bölge
tarım okulu, yani tarım lisesi adı altında tek
nisyen yetiştirilmek maksadlyle müfredat prog
| ramlan Millî Eğitim Bakanlığının tasdikinden
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geçmiş, okuyanları da emniyet içinde hissetti
rebilecek ve Devlete hizmet verme mecburiyeti
anlamı içinde açılmasını, C. II. P. Grupu ola
rak uygun buluyor ve ısrarla ilgililerden rica
ediyoruz.
Meslekî bir okul açmak veya kapatmak, Ba
kanın iki dudağı arasında olmamalıdır. Bir
okul açmak kolay iş değildir. Bunun maddi ve
mânevi mesuliyetinin büyük olarak, hiçbir his
sin tesiri altında olmadan milletlin ve memleketin
menfaati ile ilgili ve alâkalı, müspet duygu
ve hükümlerle beyle okullar açılmalıdır. Iji
aceleye getirip de Eğridir'deki kümesin, Tefen
ni'deki ahırın tadili suretiyle başka başka isimler
altında maksatsız okulların açılması cihetine gi
dilmesini asla tasvip etmiyoruz ve derhal yanlış
yoldan dönülmesini istirham ediyoruz.
Modern tarım metotlarını iyi bir şekilde uygulıyabilmck, ancak tarım faaliyetlerinin üze
rinde yapıldığı toprak ve onu etkiliyen iklim ve
tabiat, yetiştirilen hayvansal veya bitkisel
ürünler ve nihayet bu ürünlerin pazarlanması ve
değerlendirilmesi ile ilgili temel bilgilere sahip
bir çiftçi kütlesi ile kabildir. Bu temel bilgilere
sahibolmıyan çiftçilere yayım faaliyetleri ve di
ğer yollarla ulaşabilmek ve ona yenilikleri be
nimsetebilmek çok zor olmaktadır. Bunun için
dir ki, tarımda ileri mcmlckct'crdc tarımsal
eğitime büyük önem verilmektedir. Tamamen
tarım memleketi olan Türkiye'mizde mutlak ba
şarıya ulaşabilmemizi temin bakımından Türk
köylüsünü, Türk çiftçisini zirai yönden eğit
meye mecburuz. Mademki Tarım Bakanlığı bu
işi üzerine almıştır. O halde asırlar boyunca
ihmale uğramış zirai eğitim İşine hiç vakit kay
betmeden derhal başlamalıdır, bu maksadın
tahakkukunu temin etmek Yüce Meclisimize dü
şen en şerefli hizmetlerden birisi olmalıdır. Türk
çiftçisinin, Türk köylüsünün veya çocukları
nın tarımsal eğitime tâbi tutulması, yurt ça
pında hasretle beklenen ve özlenen bir hamle
olacaktır. Bunun tahakkuk ettirilmesi için lü
zumlu döner sermayenin rahatlıkla ve cömertçe
vorilmesindc namütenahi faydalar görüyoruz. Bu
imkânı elde edince Tarım Bakanlığı da derhal:
1. Çiftçi okullarını açmalıdır, tarımsal mes
lek eğitiminin en alt kademesinde çiftçi okulları
nın" kurulmasına öncelik tanınmalı ve okullar en
çok bir nesil içinde eğitimden geçmemiş çiftçi
bırakmiyacak sayı ve büyüklükte olmalıdır.
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Bu okullar çiftçinin boş zamanlarında, bilhassa
Kışın eğitim yapacak ve Yazın ise aynı çiftçile
rin işletmelerinde tatbikatı beraberce takibedecek şekilde kurulmak dır.
Okullar yayım birimlerinin bulunduğu yer
lerde olmalıdır. Yayımcı personelin Kış dev
resinde okulda ders vermesi ve Yazın da öğreti
lenlerin tatbikatta çiftçilere birlikte uygulıyabllmcsi sağlanmalıdır. Bu okullara, tercihan
askerliğini bitirmiş, ilkokuldan mezun genç
çiftçiler alınmalıdır. Bu okulların süresi, öğre
tim programları, çalışma usulleri ve sair husus
lar ayrı bir inceleme konusu olarak ele alınmahd:r.
2. Usta okulları açılmaldıır.
Tarım okullarının değerlendirme ve pazarla-'
ma işlerinde'kalfa ve usta yetiştirmek amacı
ile çiftçi dallarında iki yıl eğitim yapcak özel
okul'ara ihtiyaç duyulmaktadır. Sütçülük, pey
nircilik, konservecilik, şarapçılık ve saire gibi
konularda usta okullarından mezun olmıyanlarm işyerlerinde kalfa veya usta olarak çalıştırıl
malarını önleyici mevzuat hükümleri de hazır
lanmalıdır. Bu okullara, öncelikle çiftçi okul
larını bitiren kabiliyetli kimselerle, teknik tarım
olcularından öğrenoi alınmalıdır.
BAŞKAN — Sayın Onan, bir dakikanızı
rica edeceğim.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Buyu
runuz Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Ş^mdi, elinizde bulunan ka
nun tasarısı 2 . 12 . 1%3 yi'lında Başbakan
İnl'nlı tarafından Millet Meclisi Başkanlığına
^"ndedlmişbiır. Ve bu kanun tasarısı, başlığın
dan da anlaşılacağı üzere, Tarım Bakanlığı Zi
raat tileri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücade
le ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağ
lı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye
verilmesi hakkında kanun tasarısıdır. Zatıâliniz şimdiye kadarvukubulan
beyanlarınızla,
âdeta Tüırklye'n'n zirai politikası hakkında bir
genel görüşme açulmış da, o hususta beyanda
bulunuyormuşçasına
beyanda
bulundunuz.
Lütfediniz, şu döner sermaye kanununun ince
lik ve özellikleri üzerinde beyanda bulununuz. >
İstirham ederim.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli
Başkanım, bu kanun hangi devirde hazırlanır
sa hazırlansın, geçmiş iktidarların yapmış oldu- <
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ğu hatayı "bundan sonra da tekrar ötmemek için ; gi, maharet ve pratiğe sahibolmadı'klarmdan,
bir döner sermaye kanunu getirmişiz ve bugün jt tatb'ıkatta başlangıçta güçlük çekmektedirler.
Bunun başlıca sebebi, bölge tarım okullarında
bunu müzakere ediyoruz. Bu kanunda düner
ortaokul üzerine üç yıllık meslekî öğretim ye
sermaye ile ne yapılacağı belli ediılmi§tir. Ve
tersizdir.
receğimiz döner sermaye ne olacak t
Öğretim, bölge özelliklerinden ziyade genel
BAŞKAN — Sayın Onan, bunlar gerekçe
ve klâsik bir sistem dâhilinde yapılmaktadır.
sinde yazılmış bunun üzerinde konulunuz.
Bir kısım öğretim üyeleri çok genç ve tecrübe
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Grup
sizdirler. Tarım ilmî ve tekniği mutlak tecrübe
görüşü olarak daha derli toplu bcrfcafsil izaister. Öğretim programlarında esas olarak ya
.• .-hatta bulunuyorum. Tamamen kanunu şümulü
yım elemanı formasyonu verilmesi o Önplâna
içindeyim.
alınmadığından, pedegojjk, sosyolojik bilgilerle
BAŞKAN — Sayın Onan, bir noktada an
yayım metotları yetersiz derecede öğretilmek
laşmamız lâzımdır. Zatıâlinizin bütün mütalâa
tedir. Maarif okullarında olduğu gibi, Ekim ları, beyanları kabule şayan görülebilir. Anca/k
Haziran devresinde öğretim yapılmaktadır. Bu,
bizim sadedimiz şu anda Döner Sermaye Kanu
yanlış bir tatbiktir.
nudur. Bu bakımdan, Döner Sermaye Kanunu
Bölge tarım okullarının öğrenim süreleri 4
nu ilgilendiren, hususlarda beyanda bulunacak
yıla çıkarılmalı ve ilk üç yılda öğrencilere te
sınız. Benim üzerinde gösterdiğim hassasiyet
mel kültürle birL'kte meslek formasyonu ka
bir usul hassasiyetidir.
zandırmalıdır. 4 neü senede ise öğrenciler ya
•t SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Hürmet
yım ve diğer teknik tarım hizmetleri içinde peederim, usul hassasiyetinize de diğer yöndeki
degojik, sosyolojik ve pratik alanlarda bilgi
idari takdiminize de. Ancnk, benim do mâruzâ
alacak şekilde değerlendirilmelidir. Bu şekilde»
tım Sayın Başkanım, katiyen itiraz etmem, di- | ki okulları bitirenlerden arzu edenlere, mutla
slpline kıymet veririm, arz ettiğim husus, dü
ka yüksek okullarda okutulmaları imkânı sağ
ner sarmayenin harcanacağı kapılara aittir.
lanmalıdır. Halen kısıtlayıcı ve bağlayıcı olan
BAŞKAN — Tetkik ediniz yazılarınızı da
bu tutuma derhal son verilmelidir. Esasen Baş
belki bâzılarını çıkarırsınız.
bakanımız
Sayın
Süleyman
Demir el
de
15
.
9
.
19G3
tarihinde
bu
noktaya
parmak
bas
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Değerli
mış ve ziraat mekteplerine ve teknik okullara
milletvekilleri, Tüııklye'mizln çok uzun yıllar
giren çocukların ölenlerini kapamamak lâzım
tarım politikasını omuzlarında taşıyan, tarı
dır, diye ifade buyurmuşlardır.
mın her türlü yeniliklerini bizzat köylümüzün.
çiftçimizin ayağına kadar götüren ve büyük
BAŞKAN — Sayın Onan, çok üzülerek be
hizmetlerine mukabil tahmin olunmıyan çilekeş
yan etmeye mecburum. Müteaddit defalar ikaz
zümre vardır, bunlar da tarım teknisyenleridir.
ettim. Bir milletvekilinin hakikaten sözünü kes
Zirai yayım, öğretim, donatım, değerlendirme
miş olmaktan djlayı, Başkanlık olarak büyük
gibi çeşitli hizmet ve faaliyetlerin uygulanma
ıstırap duyorız, çak muazzep oluruz. Ama. İç
sı işleri daima tarım teknisyenlerinin vazifeleri
tüzüğün hükümlerini de uygulamaya mecburuz.
olmuştur. Onun için, çok sayıda iyi yetişmiş
Bu sebeple hakikaten sabahtan beri tevali eden
teknik personele mutlak surette ihMyaç vardır.
beyanlarınızda, samimî olarak söylüyorum ki,
Bu sebeple tarım okulları, yani liseler mutlaka
şu Döner Sermaye Kanunuyle ilişkin hiçbir ifa
' çoğaltılmalı ve ıslâh olunmalıdır. Bölge tarım
de daha henüz göremedim. İki defa döner ser
okullarından mezun olanlar, genel olarak tek
maye lafını işittim, bunun haricinde kanunla
nik tarım teşkilâtında teknisyen olarak vaziirtibatı olan hiçbir beyanda bulunmadınız. Ri
, fe görmektedir. İşte bu arkadaşlar, düner ser
ca edeyim.
maye ile açılmış olan okullarda okumaktadır
lar. Ancak, bu elemanlar mezun oldukları zaSÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Ayrıca
. man vazifeleri icabı çiftçilerimizle başba^a' kal
okullarla Bakanlığın araştırma ve üretim ku
kmaktadırlar. Çiftçinin çeşitli tarımsal ihtiyaçrumları ve yayım teşkilâtı arasında sıkı işbir..darını ve güçlüklerini - cevaplandırabilecek bil- | | ligi kurulmalı ve-okullar bunların imkân kay-
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naklarmdan faydalandırılmalıdır. Bölge tarım
okullarının sayısı ile mevcutlarının ikapasitcleri
ihtiyaca göre ayarlanmalıdır.
Bölge tarım okullarının en önemli problem
lerinden birisi de kurumları ve idameleri güç
ve pahalı olan bu okulların öğretmen ihtiyaç
larının karşılanması hususudur. Bölge ziraat
okullarındaki öğrencileri ile tatbikat işletme
leri döner sermaye statüsüne tabi oldukların
dan ve kârlılık esasını önplânda tutmak zorun
da bulunduklarından öğrencilerin işletmecilik
icapları ile bağdaşamıyan tatbikatlarının ge
rektireceği masraflarının baika kaynaklardan
'karşılanmasına çalışılmalıdır. Öğretmenlerin
•esas görevi olan eğitimle uğraşanlarının sağ
lanabilmesi için de işletmecikte çalışılacak ge
rekli yardımcılarla desteklenmeleri gerekli
dir.
Muhterem milletvekilleri, bugün için Tür
kiye'mizde tarımsal eğitim görevinin gayeye uy
gun bir şekilde yürütülmediği, çiftçilerimizin
eğitiknediği, resmî ve özel sektörün tarım ele
manı ihtiyaçlarının miktar ve nitelik bakımın
dan karşılanmadığı bir hakikattir. Bunun baş
lıca sebeplerinden birisi de por9onel ihtiyaçla
rının, icracı birimler tarafından ayrı ayrı ve
sadece kendi açılarından de alınmış olması,
ıkendi anlamlarının tatbikata 'konulması, yu
fkanda arz ettiğim başarısızlıkların doğmasına
eebebolmuşttur.
BAŞKAN — Sayın Onan, yazılı konulmalar
20 dakikayı tecavüz edemez. Binaenaleyh, bir
dakika sonra yazılı konuşmanızın devamı hu
susunda Meclisin oyuna başvuracağım. Buyu
run.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem millotvokilleri, döner sermaye verilmesini
uygun bulduğumuz Ziraat İşleri Genci Müdür-,
lüğü, memleketimizin muhtaç olduğu damızlık
tohum, fidan, fide, bağ çubuğu ve çeşitli hay
van ırklarını yetiştirmekle de vazifeli bulun
maktadır. Tarımsal üretimi artırmak ve kalite
yi yükseltmek için çiftçilerimizin ıslâh edilmiş
tohumluğa fidana, fideye, bağ çubuğuna
ve damızlık hayvan ihtiyacı bulunduğu bir
Ihıalkikattir.
CELÂL NURİ KOÇ (Kats) — Bunun dö
ner sermaye ile ne alâıkası var?
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Iş/te dö
ner sermayenin içinde Sayın Koç, Bey.
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Türkiye'mizin yıllık tohumlu ihtiyacı 2 - 3 mil
yon tondur. 5 senede bir, tohumluğun yenilen
mesi şart olduğuna göre, sertifikalı ve kontrollü
tohum ihtiyacımız yılda 400 000 ton civarında
dır.
BAŞKAN — Şimdi Sayın Süleyman Onan,
İçtüzüğün 88 nd maddesi tahriri bir nutkun
kürsü üzerinden okunması veya .kâtibe okutturulması caizdir, fakat okuma müddeti 20 da
kikayı geçemez, der. Buna göre zatıâlinizin ko
nuşmasının devamını Meclisin oyuna sunacağım,
onu takiben de sadece davet ihtarını yapaca
ğım.
Sayın Süleyman Onan'ın yazılı nutku 20
dakikadan beri devam etmektedir. Bu 20 daki
ka hükmüne bağlı kalmaksızın devamını Yüce
Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.
Başkanlıkça zatıâllnizıin şu beyanınızı to
parlamanız için bir dakika ben müsaade odece£0m, lûıtfediniz.
SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Teşekkür
ederim.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de, bütün
Tür.k çiftçisinin bel bağladığı Tarım Bakanlığı,
bütün kolları ile faydalı hizmetler görebilmesi
için eskiden vâki alışkanlığı, faydalı olmıyan
çalınmalarını yeni sisteme göre ayarlamalıdır.
Ziraat İşlori Gend Müdürlüğüne verilmesi uy
gun görülen döner sermaye için C. H. Partisi
tamamen lehte oy kullanacaktır.
Ancak, Zirai Mücadele re Karantina Genel
Müdürlüğüne döner sermaye verilmesi mevzuu,
maddelerde de arz edeceğim veçhile, bâzı hu
suslarda tahdidodici olacaktır. Bu hususlardan
dolayı maddelerde görüşeceğim, vakit de doldu
ğu için görüşmemi burada bitiriyorum, neza
ketinize teşekkür ederim, hepinize hürmetlerimi
sunarım.
BAŞKAN — Sayın Kemaî Sanibralıi»iflu? Yok.
Sayın Hayrı Başar. Buyurun efendim..
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) .— Çok muh
terem arkadaşlarım, Koalisyon Hükümeti tara
fından Meclise sevkedilip yeni Hükümetimiz
tarafından da bugün benimsenerek huzurunu
za getirilen Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü re
Zirai Mücadele Karantina Genel Müdürlükle*
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rinan döner sermayeye çevrilmmi hakkındaki
kanun tekldfi, Türkiye'nin en büyük kütlesi 22
milyon çiftçiye Devlet hizmetlerinin daha ko
lay götürülmesi ve plânın bir tarafı olan, ya
ratıcı bir unsuru olan tarım sektörünün daha
dyi kalkınması için, hakikaten muhtacalduğumuz yenilikleri getirmesi bakımından kabule
ve getirenleri takdir vo töbeile şayan görüyo
ruz.
•Çok muhterem arkadaşlar, bu kanun heye
ti umumiyesiyle hakikaten bir yenilik getir
mektedir. Bir defa döner sermaye getirilmesi
suretiyle kanuni birçok formalitelerden Tarım
Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünü
kurtaracak, aynı zamanda para ile görülen bir
çok hizmetleri, en basitinden, bir bağ çubu
ğunu muayyen bir yerden alıp, muhtaç bir kü
çük çiftçiye verecek imkânları sağlaması ba
kımından, hakikaten kanun Türkiye'nin muh
tacolduğu Devlet ile vatandaş münasebetleri
ni kolaylıkla yürütecek bir hale gelmesi bakı
mından bizim için bir yeniliktir.
Bunun dışında, komisyonca kabul edilen
kanun tasarısında 75 milyon olarak getirilen
sermayenin zirai mücadele için 200 milyona
çıkarılması ve karantina için 50 milyona çı
karılması, yeni hizmetlerin muhtacolduğu
maddi imkânları da vermesi bakımından ko
misyondaki arkadaşları da tebrik etmek icabeder.
Bu artış, diğer taraftan Hükümeti re ma
liyeyi bir mecburiyete sokmıyacaktır. Çünkü
döner sermayeye katılan veya döner sermaye
•haline çevrilecek olan kurum ve okulların esa
sen mevcut menkul ve gayrimenkullarinin bu
döner sermayeye ifrağı esnasındaki değerleri
bunu karşılıyacak ve şimdiye kadarki ufak
sermaye ile çalışan bu kuruluşlar, oradan ar
tan imkânlar ile de hizmetlerini yapabilecek
tir.
Tarım Komisyonu, Türkiye'nin çok muh
tacolduğu bâzı ufak yenilikleri tasarıya ilâve
etmiştir. Bilhassa bu yenilikleri arkadaşlarımın
nazarı dikkatlerini celbederek, kabullerini is
tirham edeceğiz. Bu yenilikler şunlardır arka
daşlarım: Bugün Türkiye'de bâzı işleri Devlet
yapar, vatandaş yapamaz, Devlet muayyen bir
kuruluş halinde bir mıntakada bu işleri ya
parken, bunu vatandaşa intikal ofetirmak im
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kânını bulamaz. Hattâ, Tarım Bakanlığı gibi
teknik bir bakanlık, bir yeniliği vatandaşa
intikal ettiremez. İşte bu kanunla, bu imkân
ları Bakanlığa veya Bakanlığın çeşitli kuru
luşlarına vermiş bulunuyoruz. Bunun dışında
zirai mahsullerin değerlendirilmesi için yine
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bu ku
ruluşlara, çiftçinin mallarının da müştereken
değerlendirilmesi için, bir gaye, olarak, bunu
da maddeye koymuş bulunuyoruz.
Daha mühim bir madde de; parça bölük
bâzı Devlet teşekküllerine tanıdığımız, vatan
daşla Devletin işbirliği yapması şeklini, va
tandaşla Devletin işbirliği yapacağı en mühim
saha olan tarım sahasına bu kanunla sağlamış
bulunuyoruz: Bu da şudur : Bugün tohum, da
mızlık, fide, bağ çubuğu bilmem ne gibi, mem
leketin muhtacolduğu anamaddeleri yalnız
Devlet çiftliklerinden veyahut Devlete bağlı
kuruluşlardan temin etmek durumu ile kar
şı karşıya kalan Türk köylüsü ve çiftçisi bu
nu bulamamak gibi bir durumdadır. Biz, bu
raya koyduğumuz bir madde ile Tarım Ba
kanlığı evvelce verdiğimiz bir kanunla, Dev
let Üretme Çiftliğ-i Kanunu gibi, müstahsil ile
işbirliği yaparak, müstahsil ile çeşitli şekiller
de bağlantılar, müşterek çalışmalar yaparak
memleketin muhtacolduğu tohumluğu, damızlı
ğı da kolaylıkla temin etmiş olacaktır. İşte
bu gibi asil gayeleri ihtiva eden plân ve plânda
kalkınmanın sanayi kadar, tarıma da ehemmi
yet verilmesi icabettiği söylenmiş olduğu üze
re, tarımın meknuz olan kuvvetini ve bugün
Türkiye'de almamıyan kuvvetini ortaya çıka
rarak, kalkınmamızı bir an evvel sağlıyaeak
bir faktör olan Tarım Bakanlığı ve ona bağlı
kuruluşların - gönül ister ki, diğer bütün ku
ruluşlar da, bilhassa vatandaşla alâkalı kuru
luşlar da bu gibi kolaylıklardan istifade etsin bu şekilde döner sermayeye bağlanarak hizme
tini vatandaşa daha iyi götürecek imkânları
sağlayacak bu kanun tasarısının, Güven Par
tisi Grupu lehindedir. Bu kanunun kabulü ilo
memlekete büyük bir hizmet sağlanacağı ka
nısındadır. Hepinizi hürmetle idamlarım.
BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz istiyen?. Sayın Karibolat buyurun. (A. P. sıraların
dan, «bu kanunların görüşülme müddeti bifcmed'
mi?» seılcri.^
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Daha önce Meclis karar aldı. Bu kanun bitin
ceye kadar d.ğer mevzulara geçmlc./ceğiz. İki sa
atlik müddetin, bu kanun görüşülüp bitindeccye kadar uzaması hakkında Meclis karar aldı. Bu
karan tatbik ediyoruz.
Buyurun Sayın Kanbolat.
YAHYA KANBOLAT (Hatay) — Sayın Baş
kan, sayın milletvek İler,
• Yüce Kurulca bilindiği gibi, tarım kesimi,
memleketimizde geridir. Küçük köylü işletmele
rimiz n hemen hemen hepsi büyük bir çaresizlik
içinde üretim faaliyetinde bulunurlar. Mevcut
toprakların yaklaşık olarak % 20 si modern ta
rımın nimetlerinden yararlanmakta ve % 80 top
raklarda ise hâlâ karasaban hâkim bir üretim
aracı durumundadır. Bu koşullar iç'nJe Türk ta
rımının entansif bir sisteme geçmesi imkânsız gi
bidir. Çünkü bu meselen'n çölümü, tarım kesi
minde köklü dönüşümleri icabettirir.
Müzakeresini yaptığımız bu kanun tasarısının
böyle bir idd ası yoktur. Tasarıda güdülen amaç,
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü
ile Zirai Mücadele ve Z.rai Karantina Genel
Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara,
eskiden çeşitli kanunlarla verilmiş sermayeyi,
bugünün değerlerine yükseltmektir, örneğin, el
deki deneme topraklarının bugünkü rayice göre,
dekarının değeri 2 000 lira yaparken, deftere
50 lira yazılmaktadır. Damızlık hayvanlar 5 - 10
lira kayıt görmektedir. Bu hal, gerek Maliye
ve gerek Sayış tayın öteden 'beri şikâyetlerine scbebolmaktadıj.
Kanun tasarısının kabulü, mevcut şikâyetleri
ortadan kaldıracaktır. Ayrıca döner sermaye ile
çalışan müesseselerin, gerçek kâr durumlariyle
meydana çıkmaları mümkün olacaktır.
Geçici Komisyonun, Hükümetin 1 nci madde
deki teklifini değiştirmesini, yani döner sermaye
miktarını 125 milyondan 250 milyon liraya çıkar
masını yerinde bir hareket olarak görmekteyiz.
Esasen Türk tarımının bugünkü genel geriliği
göz önüne alınırsa, teklif edilen 250 milyon lira
bile çok azdır.
2 nci madde döner sermaye kaynaklarını say
maktadır. Maddenin (a) bendi mevcut sermaye
nin yeni bir değerlendirmes'ni öngörmektedir.
Şu halde 250 milyon liraya, mevcut eski sermaye,
önemli kaynak teşkil edecektir. Muhasebe kayıt
larında yapılacak bu değer artırmasının esasta
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bir önemi yoktur. Çünkü döner sermayeli işlet
melerin hareket kabihyetlni artıran bir niteLk
taşımamaktadır.
,
Esas önemli nokta, 2 nci maddenin (b) ben
didir. Tarım Bakanlığı Bütçesine konulacak öde
neklerle döner sermayenin gerçek anlamda tezyi
didir. Tarım hizmetlerinin artırılması, buna bağ
lıdır. İktidarın Türk çiftçisine olan ters tutumu
göz önüne alınırsa bu bend.n plâtonik bir temenni
mahiyetinde kalacağı kolaylıkla düşünülebilir.
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğü için tahsis- ed.len 50 milyonluk döner
sermaye miktarının az olduğu kanaatindeyiz. Esa
sen bu müessese, ödenek kıtlığı dolayısiyle mefluç
bir durumdadır. Kendisine yüklenmiş görevleri
gereğiyle yerine getirebilmek gücüne sahip değil
di--.
Türkiye'de öteden beri siyasi iktidarlar, ta
rımda, tarımsal mücadeleye gereken önemi ver
memeyi bir gelenek haine getirmişlerdir. Birim
başına yüksek verim elde etmek için iyi tohum,
suni gübre kullanmak yetmez. Gerek ot ve gerek
zararlılarla mücadele yapmıyan bir üretici, bekle
nilen verimi elde edemez. Ve bunların memleket
çapındaki tahribatları, her memlekette dalma mil
yarlarla ifade edimektedir. Örneğin, çeşitli has
talıkların memleket hayvancılığına yaptığı yıllık
zarar tutarının 10 milyar lirayı aştığı tahmin
edimektedir. İrlanda'da, bitki hastalıklarının
meydana getird.kleri yıllık kayıp, 3 milyar do
lar civarındadır. Ve Amerika Birleşik Devlet
lerinde yabani otlarla meydana gelen yıllık za
rar, 5 milyar dolar olarak tahmin ed lmektedir.
Bu örnekler gösteriyor ki, memleketimizde,
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdür
lüğüne büyük görevler düşmektedir. Böyle düşük
bir miktarın tahsisi, müessesenin, tarımsal bir mü
cadelenin öncülüğünü yapmak yerine, muattal
hayatına devam edeceğini ifade eder.
Kanun tasarısını genel hatlariyle olumlu kar
şılamakta olduğumuzu saygılarımla arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, buyu
run efendim. Rapor üzerinde beyanda buluna
caksınız.
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Muhterem arkadaşlar, tasarının Iıdhindeyim. Fa'kat, tasarının devam ettirmekte olduğu siste
min, döner sermaye sisteminin aleyhindeyim.
Tasarı bir ihtiyacın karşılığı olarak -getiril-
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mistir ve vaktiyle ço'k cüzi tutulmuş ve bu Ji.mitlerle idare edileımiyen ye birçok ımaihzurları,
ımüşalhede eldilen hususları, limiti aıtınmak suretîyle, ona daha fazla bir maniplâsyon imkânı
verilmiştir. Bu itibarla tasarının 'kapsadığı
hususlar ve tasarının istihdaf ettiği ımeseMer,
gerçdkten 'de 'bu tasan ile yeteni! bir sekilide
ele alnımi'ş bulunmaktadır. Ama, !bu tasarı ile
beraber, yine eskiden beri devamı eden ve ço'k
cüzi mizm etl'erin döner sermaye ile görülm asi
nin faydalı olduğu mülâhazasına dayaman bu
sistem meımllekct sathına yayılan milyonları ve
milyarları kapısıyacak halle geldikten sıoınra, artık
•dörucr sermaye şist cimi i'le bunları yürü'tinıelnjn
tdhlikesinc Yüce Heyetin ^dikkatini çeıkmdk lis
te rim.
Döner (sermaye her 'hangi 'bir müessesede,
her hangi 'bir Devlet 'kuruluşunda cüzi hizmetllerfim görülme&i için konur. Daha büyük hizmetllerin 'döıner sermaye ile görülmesi hiçbir
zaman malî balamdan, iktisadi 'baJkıimldan torviöeıdilamöz. Bir defa 'bu döner 'sermayenin Itevcilh edildiği 'bu 'kuruluş ve 'diğer 'kuruluşlarda
250 milyon, 500 milyon, hatta \milyarliara varan
nıilllöt sermayesi kullanılmaktadır bu usulle
kul'lanılmaiklfcaldı r.
Muhterem arkadaşlarım, bu uisullle )m 'sistem
üçerisinde hiçbir surette iktisadi fonmaisycma ve
iktisadi ve ticari usullere katiyen ah'şılk o'limıyan küimseier ve sistemler tarafından idare edi'lımeıktedir, usuller tarafından idare edilmektedir.
Bunun bi*r kusmi ve cüzi İdarecine her ne 'kadar
zaruretler ve ımaslamat tahtımda müsaade buyurayorsamz da, fakat mumların miktarının çoğa'limaısı halimde mu yeni durumları tetkik etmıeik
durulmuındaismız. Hükümetin lbu 'hakılmdaıı dik•kaltini çekmlcik iisterim ye derim (ki; artık bu
sistemle (milletin 'milyonları, imillyar-ları idare
edilmez. Bunların idare tarzı yemi 'bir araştır
mayı icalb ettirir, yeni 'bir kuruluşu icaibcttirir.
Bu kuruluşlar, meselâ bir 'kamu 'iktisadi kuruluşu
şekline getirilmelidir. Aksi takdirde memur ve
idarenin günlük rutin anlayışı ve çaktım a:sı içe
risinde böyle geniş 'surette ticari ve ilktflsadi mesele'lerl ve ticari ve iktisadi alış - yerilsıleri ida
re eltım'enin İmkânı yoktur.
Muhterem aı'kadasllamm, 'bugün 'bunun üze
rinde ; alın 'bir imalâtı, ımeıselâ, «imdi Gölcük'te
geniş imalât yapılmaktadır. Ciheti aıslkeriyericki !bu imalât döner sermaye 'Be idare 'edilmek- |
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todir. Nasıl olur arkadaşlarım 1 ? Döner sermaye
ille idare edilmesinin 'birçok mahzurları vardır,
'birçok kusurları vardır, ilcim ıdöner (sermayeyi
idare edenler 'baiknmından, hem millet sermayesi
'bakımından çok riski vardır. Bu itibarla bu ta
sarımın yenilik 'getirdiğine 'ben iştirak etmiyo
rum. Yenilik değil, es'ki durumu, eski sistemi
genişietmek suretiyle ve hali hazırdaki tmaısılalıaita günlük olarak cevap yermeik üziere ge
tirilmiştir. Asıl meselle, asıl dert 'bir kenarda
durmaktadır.
Her meselede ke'sin 'bir radikal yoıl.lıaır araımak yolumda olan Hükümetin, bu meseleye
de 'bu dediğim istikamette ciddiyetle 'eğilimciTİn'i
ve 'bu tarz idarenin bir şekli hailel, uygun bir
şekle bağlanmasını temenni otmdktcyiim.
'
Sayg'.larınıl sunanım.
BAŞKAN — Sayın Halil Başo'l, ku'yurunuz
efendi!m.
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Tarım Bakanlığı
Ziraat işleri, Zirai Mücadele ve Zirai Karan
tina Genel müdürlüklerine bağlı kurum, okul ve
kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında
ki kanun tasarısının biz, biraz da bugünün ziraati, tarımı üzerinde durmak suretiyle, lüzum ve
zaruretini belirtmeye gayret edeceğiz.
Muhterem arkadaşlar, son 15 seneden beri
Türkiye'de tarım hareketlerinde ço'k önemli ge
lişmeler ve değişmeler kaydedilmiştir. Günden
güne artan nüfus ve bu suretle işletme başına
düşen toprakların azalması, toprakları her se
ne ekime tahsis etmek suretiyle birtakım zaru
retlerin ortaya çıkması, bir taraftan ziraatte'ki
teknolojinin, dünya sahasında kullanılmasına
çoktan beri başlanılmış olan teknolojinin, Tür
kiye'de de kullanılması zaruretini ortaya çıkar
mış, diğer taraftan devamlı çalışma dolayısiyle
yıpranan ve inbat gücünü kaybeden toprakların
çeşitli işleme usulleri, suni gübre ile takviyesi
lüzumunu ortaya koymuş, diğer taraftan da
günden güne, toprakların dinlcndirilmemesi ne
ticesinde ortaya çıkan zararlarla mücadele key
fiyetini bütün çıplaklığiyle ortaya sermiştir.
Muhterem arkadaşlar, bugün de diyebiliriz
ki; Türk çiftçisi henüz eski alışkanlıklarını bı
rakmamıştır. Cemiyetlerde güç olan şeylerden
bir tanesi ve belki de en önemlisi, öteden beri
alışmış olduğumuz çalışma metotlarının terk
edilmesindeki güçlüktür. Bir tarafta zararların
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tahribatına uğrıyan zirai mahsuller, diğer ta [
Rapor üzerinde görüşmeler bu haliyle sona
raftan gerekli teknolojinin kullanılmamış olma
ermiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz
sından dolayı dönüm başına olan verimi ala
ediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul
bildiğine düşürmektedir. Son zamanlarda müs
edilmiştir.
pet inkişaflar kaydedilmiş olmasına rağmen, hâlâ
Kanun tasarısının ivedilik teklifi vardır. İve
Türkiye'de ziraatte rantabilite meselesi yüzde 10
diliği oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
dahi halledilmemiş bir durumdadır. Bu mesele
Etmiycnler... Kabul edilmiştir.
üzerinde Hükümetin eğilmesi, birtakım
ku
Maddeleri okutuyorum.
rumlara, kuruluşlara döner sermaye tahsis et
mek suretiyle, daha geniş bir sahada, gerek
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü
zararla mücadele bakımından, gerek zirai tek
ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
noloji bakımından faaliyette bulunmak imkânına
Müdürlüğüne bağlı krom - okul ve kuruluş
bu kanun sayesinde kavuşacaktır. Her şeyden
lara döner sermaye verilmesi hakkında Kanun
evvel, birtakım yeniliklerin tatbikatı için yal
Sermaye tahsisi
nız söylemek kâfi olmuyor, aynı zamanda göster
Madde 1. — Tarım Bakanlığına bağlı Ziraat
mek ve görmek de inanmanın mühim şartların
İşleri Genel Müdürlüğüne 200 milyon lira, Zi
dan birisi olarak ortaya çıkıyor.
rai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdür
Şurasını ifade etmek isterim ki, Devletin,
lüğüne de 50 milyon lira olmak üzere toplam
Türk tarımcısına, Türk köylüsüne yapabileceği
olarak 250 milyon liralık döner sermaye tahsis
en büyük hizmetlerden birisi de, son teknolojiyi
edilmiştir.
bizzat tatbik etmek suretiyle mücadelenin nasıl
yapılacağını, bu asrın toprak işlemesinin ne
Yukarda tesbit edilmiş sermaye limiti za
gibi bir teknolojiye tabi olacağını bizzat göster
manla ortaya çıkacak ihtiyaç
ve zaruretlerle
mekten ibarettir. Kanaatimizce, iktisadi kalkın
oranlı olarak Bakanlar Kurulu karariyle iki
manın gerçekleşmesi önemli bir ölçüde insan
katma kadar çıkarılabilir.
yapısına dayanmaktadır. İnsan yapısını değiş
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, madde
tirmek, ona yeni tekniği öğretmek, istihsal un
ler üzerinde görüşmelerin beşer dakika ile ka
suru olan insanı yetiştirmek çok önemli bir ko
yıtlanması hakkında bir önerge vardır, okutu
nudur ve bu çok uzun bir devrede, münhasıran
yorum.
genel eğitimle halledilecek bir mesele değildir.
Her şeyden evvel üreticiyi kendi sahasında bilgi
Sayın Başkanlığa
sahibi yapmak, görgü sahibi yapmak meburiyeti
Görüşülmekte olan kanunun maddeleri üze
vardır. İşte biz bu kanunu, bilhassa bu bakım
rindeki görüşmelerin beşer dakika ile tahdidedan çok olumlu karşılıyoruz. Hattâ, çok daha
dilmesini arz ederim.
genişletilmek suretiyle bu meselelerin ortaya
Kars
konulması ve muhtelif sahalarda o sahaların özel
Celâl Nuri Koç
liklerine, o bölgelerin özelliklerine uygun birta
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
kım gösterici, öğretici Devlet müesseselerinin yer
Kabul
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
almasını imkân dâhiline alacak genişlikte bu ka
Birinci
madde üzerinde söz istiyen? Buyurun
nunu mütalâa etmek zarureti vardır.
I Sayın Onan.
Muhterem arkadaşlar, sözlerimi fazla uzat
mak istemiyorum. Kanun çıktığı takdirde Tür
C. H. P. GRUPU ADİNA SÜLEYMAN
kiye'nin zirai istihsaline ve Türk ziraatçisine bü
ONAN (Kırşehir) — Muhterem arkadaşlarım,
yük faydası olacağına inanıyorum. Hepinizi ; Birinci maddede Tarım Bakanlığı Ziraat İşle
saygı ve hürmetle selâmlarım.
ri Genel Müdürlüğüne ikiyüz milyon lira, Zirai
Karantina Genel Müdürlüğüne de elli milyon
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım,
rapor üzerinde görüşmelerin yeterliği olduğuna | lira olmak üzere ikiyüz elli milyon lira verilmedair önerge gelmiştir. Ancak, şu anda konuşa ! si öngörülmektedir. Bu miktar azdır. Türkiye
çapında büyük hamle yapacalk olan Tarım Bacak başka hatip bulunmadığı içind e önergeyi
} kanlığının, bu kanunla ferahlık bulması için,
oya koymıyacağım.
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ikiyüz milyonun ikiyüz elli milyona, elli milyo- !! az görmesi yerinde değildir. Kanun maddesinun da yüz milyona çıkarılmasını teklif ediyoruz, j| nin aynen kabul edilmesini arz ve teklif ediyo
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak bir öner
rum. Hürmetlerimle.
ge de takdim ediyoruz, iltifat göstermenizi rica
BAŞKAN — Sayın Halil Başol, buyurun.
ederiz.
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Başkan,
Aziz arkadaşlarım, Savacı Bey buraya çık
mulhterem arkadaşlar, toplam olarak
kanun,
tığı zaman, Hazine ve malî kontrolü ve saireyi
250 milyon lira sermayeyi öngörüyor. Bu serma
bir tarafa bırakarak, uygulama kanunundaki
yenin ayrıca Balkanlar Kurulu karariyle iki
mevzulara temas etmeden, millî servet bakımın
katma çıkarılmasını da, son fıkrayla, derpiş
dan döner sermaye sisteminin sayısız mahzurla
ediyor. 250 milyon lira, ıbir de bunun iki ka
rı olduğunu söylediler. Asıl Hazine ve malî kon
tma çıkarfılması meselesi var urta yerde. Sonra,
trol acısından büyük zararlar taşıyan sistem,
bu ikiyüz elli milyon lira az gelir, diye bir id
uygulama kanunu ile getirilen fon sistemi idi.
dia da var. Biz bu iddiaya katılmıyoruz. Baş
Anlaşılan arkadaşımız Devlet işletmeciliğine kay
langıçta, tatbikatı gıördükten ve Bakanlar Ku
nak yaratmak • bahis konusu olduğu zaman, dü
rulu da bu husustaki yetkilerini kullandıktan
şünmeye başlıyorlar. Ama, Hazinenin özel te
sonra iyi bir netice istihsal ettiğimiz takdirde,
şebbüse aktarılması çareleri arandığı zaman bil
elıbetteki bunun artırılması imkânları da doğa
dikleri bütün sakıncaları unutuverıyorlar, Bu
caktır. Bu şekliyle kabulünü istirham ederim.
yönden arkadaşlar, Tarım Bakanlığının ferah
Saygılar sunanım.
lıkla çalışabilmesi, her yönden, eğitim yönün
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka
den, diğer ziraat kollarında rahatlıkla eser ver
konuşmak
istiyen"? Yi ok. Bir değişiklik öner
mesi için döner sermayenin çoğaltılmasına taraf
gesi
vardır,
I okutuyorum.
tarız. Teşekkür ederiz.
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın
Celâl Nuri Koç.
CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk
Partisi sözcüsü arkadaşımız her halde döner ser
mayeyle yatırımları sağlıyacak olan ve bütçeye
• konulan parayı karıştırmaktadır, öyle zanne
diyorum ki, arkadaş, döner sermayenin mahi
yetini ve fonksiyonunu tam kavramamış olacak
lar. Çünkü, burada uzun uzadıya izah ettikle
ri tarım mevzuundaki meseleleri böyle döner ser
mayeyle halletmek mümkün değildir, öyle ol
sa mucize yaratmış oluruz, biz de Türkiye'nin
içinde bulunduğu bu zirai durumunu muasır
medeniyetin icabettirdiği bir seviyeye, bu dö
ner sermayeyle en kısa zamanda çıkarabilirdik.
Ziraatin gelişmesi için, muasır medeniyet sevi
yesinde bir ziraat reformu yapmak için ayrıca
bütçeye de para koymaya lüzum ve zaruret hâ
sıl olmazdı. Arkadaşımız bu paranın az olduğu-^
nu söylemektedir. Halbuki biz 250 milyon lira
nın dahi yeter ve kâfi bir kaynak olduğu kanı
sındayız. Hattâ iki misli artırılmış, daha geniş
imkanlar sağlanmıştır. Arkadaşın böyle teknik
bir mevzuda, branşı mıdır, değil midir bilmi
yorum, mücerret, indî mütalâalarla bu parayı

(Başkanlığa
Birimci maddenin, 1 nci fıkrasıdaıki «Zirai
Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlü
ğüne de 50 milyon lira» ibaresinin,
«Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüğüne de 100 milyon lira» şeklinde de^•iı^tirilmeısini arz ve teklif ederim.
Haıt ay
Yahya Kanıbolat
BAŞKAN — Değişiklik önergesine komis
yon katılıyor mu?
GEÇİCİ KOMİSYON
BAŞKANI SEDAT
AK AY (Kocaeli) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önengeyi oyunuza sunuyorum
Kalbul edenler... Etaniy enler... Kabul edilmemiş
tir.
Birinci maddeyi yazılan ve okunan şekliyle
>yunuza sunuyorum.
Kalbul edenler... Etmiyenler... 1 nci madde aynen kabul edilmiştir.
ıSermayc kaynakları
Madde 2. — Döner sermaye aşağıdaki kay
naklardan elde edilir.
a) 549 ve 2G54 sayılı kanunlarla 4486 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesine bağlı işletme
lerin döner sermaye varlıkları,
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b) Tarım Bakankğı Bütçesine konulacak
"deneklerle Hazinece yapılacak aynî yaL'dı;-J1-!
c) Döner sermaye i.'aiiyet! erinden e\le e:d"~
lo.;-:»k kârlar.
ç) Diğer bağrış ve yardımlar,
Sermayenin t a b ı m ı .1 ne i maddede belir
lileri miktara baliğ olduktan sıoıır'a fazh-'m II'-yiıııeye yatırılır.
Bağış ve yardımlar scrmıaye haddine tabi
değildir.

0:1

Bütün bunları yap albüm ek için bugün esasen
kanım'da teklif edilen sermaye limiti 75 milyon
lira idi. Komisyonda Maliye temsilcisi ve Tarım
• Gornisy >nu üyeleri enine boyuna bu mevzuu

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde süz istiyonler? Hayri Başar, buyurunuz efendim.
HAYlit BAŞAII (Eskişehir) — Çok muh
terem arkadadarım, bu 'tasarı
kanunlaşırsa,
Ekerinde konuştuğumuz Ziraat İşleri G-enel Mü
dürlüsüne bağlı okul ve kurumların bir döner
sermayeye ifrağı halinde, bu kurum elbetteki
[arını sahasında yatırım yapmıyaeaktır. Devlet
yine kendi imkânlarımı-, kemdi yatırımlarım ken
di bütçesi ile sağ Uyacak, döner sermaye bâ'zı
/kanuni f.>r'ina!itelerdon kurtul a ak, vatandaşla |
Devlet hizmetlerini re münasebetlerini
daha I
i

k d.ıy şek'le s kaçaktır.

i

Çok muhterem arkadaşlarım, en demokratik
ıoe, Alketle de dahi, bilhassa t\vıoı sahaısmda
IO.VL kotaylklar vardır. Burdln iletiş ad en çok
ileri gitmiş Almanya'da tarım, geri kalmış bir
faktör olaraik Devlet himayesine mâruzdur ve
ÇÜŞ? ti i şekilde Federal Almanya'nın en liberal
olan Cumhuriyetinde dahi Devletle tarım sahasuıd':ı meşgul o lam vatandaş arasında hususi ir
tibatla!' kurulmuştur. Bu kanunla biz, bu imkâmları sağlıyaeağımızı tahmin ediyoi'uz. Bun
ların, en ileri gelen Almanya'nın Bavyera Eya
letinde çift/çilerin kurduğu teşkilâtın başı, aynı
zamanlda Devletin o mıntıkada ziraat işlerini
idare eden reLKnî, bizim bölgenin teknik ziraat
müdürü veya no şekilde kabul 'ederseniz, aynı
mahiyettedir. Bu ikisinin arasında
müşterek
'bağı görü; İken, mı alî işlerden de topyokûn çiftçirıhı mallarını farzı mahal -satmak, damızlık hayvammı satmak veya o natıkadan bir tohum satmnk, bizim ilblıal ettiğimiz bir tohumu satmak
babında da o zat, vatandaşın, aynı zamanda
özel sektörün temsilcisi mahiyetinde çalışır,'
vazife görür, hem vatandaşın malının değerlendirilmesine çalışır veya hizmet eder, hem de
Devletin imkânlarını vatandaşa daha kolaylıkla götürür.

i
'
I

,
j
.

:

j
;
\
i

'
i
j
i
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•:?") lü/tüler ve döner sermayenin icabettiği yani
yatırımların, Devlet hizmetle riınin dışında döa<vr sermayenin iealbettiği bu âzami miktarı bu.;'ILU için kabul etmiş bulunuyorlar. Ama, belki
deride bu miktar, hakikaten daha artırılmayı
icabettireodk ve belki de bugün döner sermaye
ye ifrağ edilecek okul veya kuruluşun elinde-;
id menkul ve gayrimenkul kendi ihtiyacını sağiayamıyacak, Bütçeden yardım imkânı hâsıl ola
caktır. İşi t e mevzu buraya intikal ettiğinde
bu 2 nci maddenin 2 nci ficrası gereğince Ha
zineden ve Tarım Bakanlığı tahsisatından, Ba
kanlar Kurulurnca, yapılacak
yardım gelince
ben Hükümetin ve Tarım Bakanlığının Bütçe
den ve Hazineden yapılacak yardım hususun
da biraz cömertçe davranmasını şimdiden te
menni edeceğim. Bu cömertçe davranış bir özel
sdkt. re, bir ş/ahsa yardım değildir. Dünyanın
her tarafından tarımla meşgul olan - ki, ipti
dai oir meslek kabul edilir miyük kütleler hi
maye altında ve himayeli
çalışmaktadırlar.
Anca İt, bu şekilde idamei hayat etmekte di der.
Ljte Türkiye'de idamei hayat etmek ve bir ser
maye yaratarak, katkı yaratarak
kalkınma
lınıza hizmet edecek bu kütleye, yardım etme
miz için ne lazımsa bunu esingememizi, Hükü
met olarak ve Tarım Bakanlığı olarak zama
nında bu kanunun bu maddesi gereğince icaoedoeek yardımların yapılmasını hassaten istir
ham ediyorum. Bir temenni olarak, lûtuflarmı.<;D;I şimdiden zapta geçmesini istirham ediyo
rum. Saygılarımla.
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz
istiyen? Y>ck. 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler.. 2 nci mad
de aynen kabu'l edilmiştir.
Döner sermayenin faaliyet alanları
Madde 3. — Döner sermaye verilen, öğretim
ve eğitim kururnlariyle enstitüler ve diğer ku
ruluşlar, aşağıda gösterilen faaliyetlerde
bu
lunurlar.
a) Öğretim, eğitim ve yayım yapmak,
b) Denemeler yapmak ve araştırmalarda
bulunmak,
c) Tohum, toprak ve ilâç analizleri yap
mak, --
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ç) Bitki ve hayvan ürünlerini çiftçiye ör
nek teşkil edecek şekilde değerlendirmek amaciyle imalâtta bulunmalk,
d) T'ohum, damızlık fide, fidan, bağ çu
buğu ve hayvan yetiştirmek,
e) Üretilen, yetiştirilen ve imal edilen mad
deleri satmak,
f) Zirai mücadele ve zirai karantina hiz
metlerini ifa etmek, mücadele neticesinde elde
edilen ürünlerden kıymetlendirilmesi mümkün
olanları kıymetlendirmek,
g) Bu faaliyetlerin ifasında gereken hal
lerde özel ve tüzel şahıslarla işbirliği yapmak,
h) Bu faaliyetlerin gerektirdiği bina vesair tesisleri yapmak ve yaptırmak.
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz istiyen? Buyurunuz Sayın O nam.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem akradaşlar, 3 ncü maddenin (f) fıkrası
-zirai mücadele ve zirai karantina hizmetlerinin
ifa edileceğine dairdir. Bu madde, Zirai Müca
dele ve Ziraıi Karantina Genel Müdürlüğü Ku
ruluş Kanununun emrettiği ve yapmakla mü
kellef olduğu hizmetlerin döner sermaye ile
yapılmasını istiyen bir hükmü alıyor. Kuruluş
Kanununun 24 ncü maddesinde sarahaten be
lirtilen zirai mücadele hizmeti döner sermaye
yi aldıktan sonra kendi bünyesinde yeniden
bir zirai mücadele teşkilâtı kurup, ücreti mu
kabilinde, vatandaşını,
muhtacolanlarm zirai
mücadelesinin yapılması da bu kanunun (f)
fıkrası içerisinde mütalâa ediliyo,r.
Aaiz arkadaşlar, şayet Kuruluş Kanununun
24 ncü maddesi, ilgili genel müdürlükçe iyice
işletilmiş, çalıştırılmış olsa, verilecek olan dö
ner sermaye ile yeniden onların bir" mücadele
yapmaya tevessül etmesine lüzum yok. Verile
cek olan döner sermaye ile asıl, Türk çiticisi
nin muhtaç olduğu zdrai âlet ve zirai ilâcın vak
tinde, ucuz olarak temin edilmesi öngörülme
lidir. Meclis olarak biz, bu hususu vuzuha ka
vuşturarak bunu kanunlaştırmalıyız.
Her yıl
Türk çifteüsinm mücadele zamanında muıhtaoolduğu ilâcı bulamayışı felâket tevlit ediyor.
Bakınız, üzüm mmtakalarında bağcı vatandaş
larımızın bu yıl kükürtleme zamanında kükürt
(bulamadığı ve yine Bipononop mücadelesinde,
yani tırtıl mücadelesi zamanında
Bazodin'i
vaktinde bulamayışı bir vakıa, bir felâket. İş
te vereceğimiz bu döner sermayeyi ilgili ge

27 . 7 . 1967

O : 1

nel müdürlük, bu kâbîl ilâç ve âletin imalin
de veya ikmalinde tedarikli olması bakımın
dan kullanmalıdır. Sırf vereceğimiz bu döner
sermayeyi mücadele maksadına hasrederse, dâ
va yine tedavi edilmiş olmıyacaktır.
Bunun için bir önerge takdim ediyorum,
Yüksek Meclisinizin iltifat etmesini rica edi
yorum. Çiftçilerimizin içinde bulunduğu mü
cadele mevzuundaki ıstıraplarının giderilmesi
için verilmesi öngörülen döner sermaye yerine
harcanmalıdır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Hay
dar Özalp, buyurunuz efendim. Dalha sonra Sa
yın Koç ve Hayra Başar söz istemişlerdir.
HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı Zi
raat İşlerıi Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücade
le ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağ
lı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye
verilmesi hakkındaki kanun tasarısının 3 ncü
maddesi, döner sermayenin faaliyet alanlarını
kapsamaktadır. Bu madde üzerinde konuşan ve
daha evvelce de kanunun tümü üzerinde, ka
nunla ilgisi olmıyan bir sürü meseleleri ortaya
getiren çok muhterem arkadaşım Süleyman
Onan burada bir endişe içerisindedir. Bu en
dişe; tatbiki züraıi mücadelenin Ziraat Müca
dele Teşkilâtı tarafından yapılmasını isteme
mektedir. Bunun sebebi de gayet açık ve net.
Sayın ve muhterem arkadaşım burada bir tat
biki ilâç firmasının mümessilidir. Zannediyo
rum ki, bu nevi çalışmalara bu madde engelle
yici bir hal getiriyor.
j
!
|
j
;
'
i
[
i

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de aşağı yukarı tesbidedilen 60 çeşit kültür bitkisinde 35
mantıarî hastalık ve 80 türde haşene eikonoımiye
zarar yapmaktadır. Sevgili arkadaşlarım. Türk
çiftçisi bunu bilmemektedir. Yani burada Türk
çiftçisi Devletin himayesine muhtaçdır.
İkinci konu; değerli arkadaşım kendi partisinin de; - çok mazur görsünler tâbirimi çıkarı uğruna, kendi partisinin de fiilen gö;
rüşleriyle tamamen tezat teşkil etmektedir.
Bir taraftan kendi partisi özel sektör aleyhinde
; burada konuşurken, kenidisi özel selÜtörün )b\\
'mevzuda çalışmasını arzu etmektedir. Tabiî bu
radaki çatışmayı takdir edeceğinizi ıtıan'nıikı ede
rim.
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Say m arkadaşlarım, 'Tarım Balkanlı ğımın bu
güne .'kadar ki, çalışmaları sayesinde çiftçileri'rnizin büyük çoğunluğu zirai 'mücadelenin faydasımı görüp, anlatmış bulunm'aJktadiır ve taltibi'ki imücadelleyi birçok yerlerde kendisi yapıraak•tajdır. Başarılı bir 'zirai ımûeadele ilcin esaslı
bir 't'eikınli'k 'biliciye ihtiyaç duyullmasmldan do
layı, çiftçilerimiz bu işin Bakanlık teşkilâtı' ta
rafından yapılmaıSTnı birçok mıntalkallarda arzu
lamaktadır ve arzuludur. Bu kanunun 'kabuliy'le çiftçilerimizin yapmayı arzuladığı ;ha!7!de,
kendileri tarafından yapılaımıyan mücadeleler1
'bedeli mukabilinde yapılacaktır. Devlet büteeıs'inin yükü zamanla 'hafifl'ettirilieöelkltir. Burçün
uygullanam 'mücadeleler 'genişletilecektir. Z:!rai
(mücadele bilzimetleriinin mahiyeti gıerciklUiği sü
ratle bağdaşamıyan Artırma, ekşitme 've mu'haiseibeyi umumîye kanuni arının 'bağlayıcı bükümıllerinıd en kurtamla çaktır.
|
,
(C!.<^TTO«'.1I'İ

ınriVfi'rlıfi^T^.rum. ibîrcıHk 'badene ve haf
talıklar geltec eklerini 'da/ha «vvel'deın baber ver
mezler. Bu seib'en^e pıeeen sene ve diaha evvelki
işemelerde »mavi küfün tut'ünPlerifmizde vanti""1
tahribata
muhterem arkadaşlariim sabİdolimu'slardır. Bu balkumldian Artırma ve Eklent
ime Kanunu ile ilâç almak, depolamak, (hem İlâç
zayiatına 'meydan vereceği gibi, »aynı '/almanda
ilâç zayiatının ötesinde bir de zamanında teda
rik ödememe .gibi b'ir hal meydana gıeitirm ekte
dir. Bu feaınunlia leldekid 'öneır (sermaye ille bu
İmkânH q, varatıîfl eniktir.
Mubiterem arkadaşımın burada bilihaslsa tat
biki mücadele yönümden düşündüğünün tamaımen aksini burada göreceğiz. Kanunun geti
receği, tamamen kemdi duşünd!ü!k]|er'iinin aksidir.
Türk çiftçisine Devletim, yaıdıımımı temiin ede
cektir büyük ımiiikyasta ve Devlet yardımını
temin ederken de büyük bir yükü Devletin üz'erinlden alacaktur. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç.
CELÂL N U M KOÇ (Kars) — Sayın Baş
kan, ımuh'tereim arkadaşlar, Sayın 'C. H. P. ıs'özc'üsü arkadaşnmız 'bu 'kanunun '3 ncü
madde
si ımuvaceheısinde 'Teşkilât Kanununun 24 ncü
'maddesini mütalâa ederek, bu durumun Teşki
lât Kamum gereğince yapılması lâzımıgelen »ey
leri aksatacağını beyan buyurdular.
Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye'de ziraaltçi vatandaşlammızın haşeralttan mütevel
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lit gördükleri zararlar ve bu zararlarım tevli
de ttiği ıstırapların büyük olduğu bir çiftçi ço
cuğu olarak hepi'mizin malûmudur. Bugün ip
tidai Ibir zriraatten teknik bı'ir ziraaltle geçmek
üzere bulunan ve bu teknik ziraatin talbiî neti
cesi modern pazarlara doğru yöınellmiş olan
'köylülerimizin daha rasyonel' çalışaiMlImesi ve
'kendiline örnek teşkil 'edeb'illmeisıi için bu kuru
luşların faydalı olacağı 'bir .gerçektir. O iti
barla, 2490 sayılı Kanunun hüküm'llerine sığına
rak bu getirilen hükmüm kötü bir netice' )tieiv'Kkledeceğimi ve ferdî teşebbüsleri önl iyece ğlmii,
demin konuşan Sayın Koimilsyon sözcüsünün d e
bahis buyurdukları veçhile, özel teşebbüs İterin
faaliyetlerini engell'iyeceği gerekçeisli 'hakikaten
indî bit" 'mütalâadan ileri geçıomeız. KaFdı ki,
Türkiye'nin Doğu vilâyetlerinde tatbik edil
mekte olan sosyalizasyonun, 'bütün temkidlore
rağmen sağlık hizmetlerinin vatandaşın ayağı
na 'kadar götürülmesi içim iyi bir kiizmtet olma
dığı 'bugün anlaşılmıştır. Bumdam ders alarak1
hareket ettiğilmiz 'zaman bu şekilde ' dömer ser
mayelerle ziraat okullarımın ve 'buna benzer
'diğer okulların da. hizlmertlterinl ve teknik biilgilerini köylünün hizımetimıe amade ikıllması ka
dar tabiî, zaruri ve faydalı 'bir b'izime't taisaVvur etımek, Ihakikaten bundan dalha iyi. bir hiz
met düşünmek bilemiyorum ne dereceye kadar
doğrudur. O itibarla, ımuhterdm arkadasıımızın,
sırf ,ımücerret bâzı şa'hsi ve indî 'emıd'iselierindıem
münbais, kanun yönünü, sözüm ona ferdî teşebbüs
veya Devlet teşebbüsü şeklinde kendi partisinin de
prensiplerine aykırı olarak buraya çıkıp sövmemesi
bir demoıgöjiden, daha doğrusu bir mugalatadan
ileri geçemez. Ben, bu htikm'ün yerinde oldu
ğunu ve köylü vatandaşlarımııza zirai tıeknük
bizımetlerin, yine telknilk elemanlar vaısıtasiyle,
götür'ülımiek ısuretiyle ziraatte ımücadelenin ve!
karantinanın sağlanacağını ve /müstahsilim is
tihsal edeceği zirai ürünleri 'daha verlümü sjpJkiılde elde etmesini sağlıyacağı kanaati ile bu
ımaddenin aynen kabul e'^ül'mıeısini 'isltirfham edili
yor, bürmetle hepinizii selâmlıyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Hali'l Başol, 'buyırrun
efemdilm.
HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri, görüşmekte ol
duğumuz 3 ncü madde gerçekten çok önemli
konuları ihtiva etmektedir. Bilhassa bu madde
nin (A) fıkrasında öğretim, eğitim, ve yayım!
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yapmak keyfiyeti, gerçekten insan yapısını de
ğiştirmek, müstalhsıla iktisadi öğretim sağla
mak için iyi kullanıldığı takdirde, şok müessir
bir hareket olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, uzun konuşmamak
maksadiyle bir de zirai mücadele ve zirai ka
rantina hizmetlerimi ifa etmek konusuna te
mas etmek istiyorum. Zirai mücadele ve zirai
karantina hizmetlerini ifa etmek, öyle ümddediyorum 'ki, dalha çok zirai mücadele yapmak
mânasına değil, çiftçiyi zirai mücadele yapma
ya alıştırmak mânasına ve bu çerçeve içerisin
de olacaktır. Artık, çiftçi zirai mücadele yap
maya alıştıktan sonra onun vasıtalarını mutla
ka arıyacak ve bulacaktır. Onun vasıtaları mut
laka tedarik edilecektir. Çünkü, ihtiyaçları bir
cemiyet içerisinde lüzumlu hale getirmek, me
deniyet arzusunu doğurmak, medeniyeti mey
dana getirmekten çok daha zor bir meseledir.
Evvelâ, cemiyete medeni olmak arzusunu ve
onun ilk vasatını hazırlamak meselesi önemli
dir. Eğer, bu arzu bir iştiyak halinde kükrerse, mutlaka o cemiyet çok daha kusa zamanda
medeni seviyeye ulaşacak, medeni seviyeye
ulaşmanın vasıtalarını
bulacaktır. Hürmetle
rimi arz ederim muhterem arkadaşlarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Onan.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem arkadaşlarım, Komisyon sözcüsü arkada
şım çıktı bir yanlış beyanda bulundu. Dedi ki,
Cumhuriyet Halk Partisi
grup- sözcüsü indî
mütalâaları ile ve kemdi çıkarlarını ilgilendi
ren mevzulardan dolayı bu mücadelede kuru
luş kanununun 24 ncü maddesinin
uygulan
ması için ısrar ediyor, Karantina Genel Müdür
lüğünün mücadele yapmamasını istiyor, çünkü
dedi, kendisi bir ilâç firmasının mümessilidir.
Hayır, hayır arkadaşlar, ben ilâç firmasının
falan mümessili değilim.
Değerli arkadaşlarım, 69*68 sayılı
Zirai
Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü Ku
ruluş Kanununun şurada 32 nci maddesi var.
Bu 32 nci madde «Zirai mücadele işlerini üc
reti mukabilinde sanatı mutadı halinde yap
mak istiyen hakiki ve hükmi şahıslar işe baş
lamadan önce Ziraat Vekâletinden izin alma
ya, bu vekâletçe belirtilecek şartlara riayet et
meye ve sicilli ticarete kaydolmaya mecbur
durlar. Ziraat Vekâleti yukarıda yazılı müca
dele teşekküllerini her zaman teftiş ve mura
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kabe salâhiyetini haiz olup, mezkûr vekâletçe
istenecek her türlü malûmatın bu teşekküllerce tam zamanında verilmesi mecburidir» der.
Aziz arkadaşlarım, 1961 yılında bu kanu
nun bu maddesi kuvveden fiile çıkıp tatbikata
konduğu zaman, Tarım Bakanlığı Ankara hin
terlandı için altı firmaya böyle bir kuruluş
vermiş yetki vermiş, ruhsat vermiş, çalışıyor.
Bunlardan birisi de, benim meslekim olduğu
için, devleti masraftan
kurtarmak, vatanda
şın ağacını, Ankara'nın
yeşilliğini korumak
için, fedakârlıkla işe başlamış ve yürütmüşümdür. Bu kanun ile bu konuşmanın hiç alâkası
yoktur. Bir defa biz, Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, döner sermaye verilmesinin aley
hinde değiliz ki, verilmesi lehindeyiz. Bakınız,
yalnız 24 ncü maddeyi uygulamadıklarını söy
lüyoruz. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi olarak
biz, hayır oraya döner sermaye
verilmesin,
çiftçinin "muhtacolduğu mücadele
yapılmasın
deseydik bir dereceye kadar haklı idiler. Ama,
hiç alâkası yok.
Aziz arkadaşlarım, ziraat mesleğinin naçiz bir
ferdi, 27 yıllık tatbikatçısı olarak, nıücaaeıenm
değerini, içinde bulunduğum için anlıyan bir ar
kadaşınızım. Türk çiftçisinin çektiği ıstırapları
yakinen biliyorum. Kaliteli mahsul istihsal ede
memenin verd.ğı kaybın Türk çiftçisinin aleyhine
olduğunu biliyoruz ve onun için gece - gündüz çır
pmıyoruz. Meclis olarak biz, Bakanlığa bu husus
ta yardımcı olmaya çalışıyoruz ve döner sermaye
nin çoğaltılmasına taraftarız.
Aziz arkadaşlarım, hiçbir suretle bilinmiyen,
evhamı mevzularla töhmet altında kimsenin kim
seyi tutmaya hakkı yoktur. Biz, açık kaiblılıkie
Türk çiftçisinin vaktinde ilâç bulanıadi'Hm. rlet
bulamadığını dile getiriyoruz ve onun için, döner
sermayeyi aman çoğaltalım da u^au e. , ^ X.^.Ltaaolan aleti, ilâcı vatandaş bulsun da, işini gör
sün diyoruz.
Aziz arkadaşlarım, bugün Türk çiftçisi on yıl
evveline nazaran çok teçhiz edilmiş vaziyettedir.
Bunu kemali fa'hr ile söyliyebilıyorum. Ziraat
Bankası, bu mevzuda özel bir fon ayırmıştır, Ame
rikan Yardım Fonundan 12,5 milyon lira bu
mevzua tahsist edilmiştir. Beş yıl vâde ile, mü
teselsil kefalet yolu ile ve yüzde beş faizle Türk
çiftçisi zirai mücadele aleti alıyor, lâkin ilâcını
.'bulamıyor.
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Onun için değerli arkadaşlarını, rayına otur
tulmuş ve çiftçisinin zirai mücadeleye alılmış ve
daha çok gelişmekte olduğu hu devrelerde, onun
en sıkışık anında ne .lâzımdır? İlâç lâzımdır. Dö
ner sermaye de aldığına göre, imal eder veya te
darik eder, vaktinde yetiştirir, kendisine teslim
eder. Alet mi lâzımdır, tedarik eder veya imal
eder imdadına yetişir. İşte hu suretle Türkiye
çapında rahatlıkla kaliteli mahsul istihsal edil
miş olur. Onun için, durumun hakikat olarak ay
nen böyle olduğunu huzurunuzda arz ediyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Tahtakılıc.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT
AKAY (Kocaeli) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Komisyon eğer takaddüm hak
dam kullanırsa buyursun.
GEÇİCİ: KOMİSYON BAŞKANI SEDAT
AKAY (Kocaeli) —• Tahtakılıç'tan sonra konu
şacağım.
AHMET TAHTA KILI O (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar, hakikaten bugünkü kanun mem
leketin zirai hayatı ile, ekonomik hayatı ile doğ
rudan doğruya alâkalıdır. En mühim hususu da
zirai mücadele konusu, zirai karantina konusu
oluşudur. Başınızı ağrıtmamak için, kısa arz ede
ceğim. Hepimizin başından, idare hayatımızda
bulunduğumuz zaman geçmiştir, mücadelenin
özelliği şudur; bir tarla yapsa da, ikinci tarla mü
cadeleyi yapmasa., bir bahçe yapsa, da ikinci bah
çe yapmasa mücadele muvaffak değildir. Onun
için, hu mücadelenin mutlaka Devlet eliyle, 50
milyon değil, 200 milyonla dahi olsa, Devlet eliy
le bütün mahsullere derinliğine, genişliğine bir
teşkilâtla zamanında yapılması yollarının aran
ması lâzımdır. Ben Hükümetten, bu maddenin ka
bulü sırasında, şunu rica edeceğim; 50 milyon
lira olan Zirai Mücadele ve Karantina Genel Mü
dürlüğü döner serin ay es in i, vereceğimiz yetkiye
istinaden 1 nci sene 100 milyona çıkarmalıdır.
Mücadelenin özelliği budur. Müşterek 'Pazardaki
yerimizi ala'bilmemiz bu mücadelenin muvaffak
olmasına bağlıdır, standart mal İstihsal etmemiz
buna bağlıdır. Bugün sebze ve meyvalanmız Av
rupa pazarlarında kıymet bulamıyorsa, çeşitli has
talıklarla malûl olmasından mütevellittir. Onun
için, bu maddeyle Devlete ne kadar yetki verir
sek, Devletin çalışmalarını ne kadar genişletirsek,
memlekete o kadar hizmet etmiş oluruz. Hepinizi
hürmetle selâmlarım.

27 . 7 . 1967

O : 1

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon adına Sa
yın. Sedat Akay.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT
AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, Sayın Onan'm dokunduğu ve yan
lış anlamaya meydan verecek bir cümlesi dolayısiyle söz almış bulunuyorum.
Mevcut kanunda 24 ncü maddede, «Toprak
larında, nebatlarında veya nebat bulundurulan
yerlerde mücadeleye tabi hastalık veya zararlı
bulunanlar ilân edilen müddet içinde bu zararlı
larla mücadele etmek mecburiyetindedirler. Alâ
kalısı müddeti içinde mücadeleye başlamadığı
veya ilânda gösterilen usullere ve tedbirlere ri
ayet etmediği takdirde Devlet bu mücadeleyi ya
par, bedelini talisi! eder. Eğer hali vakti yerin
de, kasden yapmıyorsa üstelik cezalı olarak tah
sil eder ve Âmme Alacakları Kanununa göre tah
sil eder.» der.
Bununla, döner sermaye vererek yapmak is
tediğiniz şey arasında espri farkı vardır. Sayın
Onan bunu karıştırmaktadır, zannediyorum. Bu
rada zirai mücadele ve zirai karantina hizmetleri
ifa edilecektir. Bunda bir inhisarcılık yoktur.
Kanun, hiçbir yerinde demiyor ki, bu işi sadece
Devlet yapar. Keza, altındaki fıkrada «Bu faa
liyetlerin ifasında gereken hallerde özel ve tüzel şa
hıslarla işbirliği yapar.» hükmü de konulmuştur.
Keza onun altında bir fırkada, «Bu faaliyetlerin
gerektirdiği bina ve sair tesislerin yapılması» da
konmuştur. Bu hallerde ilâç yapmayı falan da
düşünebilir bu müessese. Ama, münhasıran ilâç
tedarik etmek', alet yapmak ve ondan sonrasını
bırakıvermek gibi bir durum mevzuubahis de
ğildir. Özel sektör de çalışacaktır. Zirai Karanti
na Teşkilâtı da çalışacaktır, Zirai Mücadele Teş
kilâtı da çalışacaktır, tâ ki özel teşebbüs daha iyi,
daha ucuz yapacak, Devletin orada belki de ar
tık fonksiyonu kal Duyacaktır. Tavazuh etmesi
maksadiyle konuştum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç, buyuru
nuz.
CELÂL NURİ KOÇ (Kare) — Sayın Baş
kan, 'muhterem arıkadaşjlar, komisyon sözcümü
zün buradaki izahatımdan sıomına ban kısaca bâzı
noktalara temas etmeik lüzumunu hissettim,
•onun. için »kürsüye çıkltıım.
• Şimdi muhterem C. H. P. sözcüsü arkadaşı
mız, çiftçi vatandaşlarımızın züra'i mücadele vıe

M. Meclisi

B : 149

karantina bakımından müstar bir durumda ol
duklarını ve bazan ilâç tedarik edemediklerini buyurmaktadırlar.
Muhterem
'arkadaşlar, bugün çiftçimiz,
memnuniyetle görüyoruz, tdknik ziraaat'in bü
tün imkânlarını kavramaya ve korumaya azim
li bir duruma gelmiş bulunmaktadırlar. Size,
kendi vilâyetimden vereceğkn bir misalle bu
durumu izah etmek 'isterim. Posof'ta, zamanın\ da, yani 1946 senesine kadar Posoflu vatan
daşımız, istihsal ettiği patatesini -ancak 40 gün
de Kars'ıa getirebilirdi. Bir çuval içerisine ko
yar, Kars'a getirdiği bu patatesi satar, bir kilo
kaya tuzu, ile, bir şişe neft yağı alır, ancak bir
ayda • da Posof'a dönebilirdi. Bugün Posof'taki
'ziraatça vatandaşlarımız patateslerini 2,5 - 3
saat içinde hem de kamyonlar dolusu Kars'a
getiriyorlar ve bedeli karşılığında aldıkları
emtia ve eşyayı da tekrar Posof'a götürebiliyorlar. İşte pazarlama yönünden bu kadar
rbdkamül eden, yol bakımından tekamül eden
Türkiye'de iftiharla söyliyebiliriz ki, 1946 dan
sonra çiftçimiz ziraat tekniğinin bütün icaplanını, haşeraitla mücadelenin bütün imkânlarını
kavramış ve en kısa zamanda ve 'en kusa mesa
feden ilâçlarını tedarik ederek, imkânları nis
petinde bu haşeratla ve zirai 'mücadeleyi başa
rıya götürmeye azmetmiş bulunmaktadır.
Kaldı M, demin komisyon sözcüsünün de
arz ve izah ettiği veçhile, 24 ncü maddenin
arkadaşlarımızın anladığı 'mânada olmadığı bir
gerçek olarak huzurunuza gelmiş bulunmakta
dır. 3 ncü madde, olsa olsa 24 ncü maddenin
bir mütemmimi mahiyetindedir. 24 ncü madde
de tamaımlanamıyan zirai mücadele, işte bu
döner sermayeli okullar vasıtasiyle halkın hiz
metine, çiftçi vatandaşlarımızın hizmetine gir
miş olacaktır ki, ikisi birbirini itham eden mad
deler olduğuna göre, ıburada sayın C. H. P.
-sözcüsü arkadaşımızın endişelerinin varit olma
dığı bir gerçek 'olarak huzurunuza gelmiş
oldu.
Bu itibarla arkadaşın sö'züne cevap vermek
suretiyle bu maddenin isabetli, yeterli ve kâfi
olduğu kanaatiyle maddenin aynen oylanma
sını istirham ediyorum.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Onan, 3 ncü madde üze
rindeki önergenizi geri aldınız?
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Evet.
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BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde başka
konuşmak istiyen yok. Maddeyi yazılan ve
okunan şekliyle oyunuza sunuyoırum. Kabul
edenler... Etmiyenıler... Madde aynen kabul 'edil
miştir.
Sermaye aktarmaları
Madde 4. — 3 ncü maddede yazılı konular
içindeki görevlerin yapılması, içtin döner ser
mayelerin tahsisi, birleştirilmesi kaldırılması ve
kaldırılan döner sermayeye ilişiklin varlıkların
diğer sermayelere devri ve sermayeler arasın
da aktarma yapılması hususlarında, Tarım Ba
kanlığı yetkilidir.
Yapılacak bu değişiklikler 'hakkında, Ma
liye Bakanlığına bilgi verilir.
BAŞKAN — DbVdünoü madde üzerimde söz
istiyen?... Yok. Dördüncü maddeyi Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir.
Sermayenin harcama yerleri
Madde 5. — 3 ncü maddede sayılan iş ve
faaliyetlerin yürütülebilmesi için lüzum görü
len :
a) Ahır, depo, kümes, ambar, hangar, işçi
evi, -sıcak yastık, sera ve atelye gibi bina ve te
sislerin yapım ve onarımı,
b) Camlı, cansız demirbaş, üretim ve tüke
tim madde ve malzeme bedelleri ile döner ser
maye çalışmalarının gerektirdiği diğer alım ve
giderleri,
c) Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak
personel ve işçilerin ücretleri ve gündelikleri ile
bunların her türlü özlük hakları,
Konularındaki harcamalar döner sermayeden
karşılanır.
BAŞKAN — Beşindi madde üzerinde söz is
tiyen1?... Buyurun Sayın Başar.
HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Muhterem
arkadaşlarım, 5 noi maddede, bu kanunun
amaçları ile alâkalı 3 ncü maddenin (-ç) ve (g)
fıkralarındaki gayeleri ve amaçları da yerine
getirmek içindir. Farzımuhal, bitki ve hayvan
ürünlerini çiftçiye örnek teşkil edecek şekilde
değerlendirmek amacı ile imalâtta bulunmak...
«Çiftçiye örnek olacak şekilde» diyor. Dünya
nın her yerinde farzımuhal en basitinden, Holânda'da peynir vardır, Türkiye'de iki yahut
üç çeşit peynir imal -edilir, tek bir güzü açık
çıkmıştır, bir peynir imal- etmiştir. Türkiye'de,
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Türkiye'de peynirlin vasati fiyatı 10 lira ikan
bu adamcağız 30 - 40 liraya satabilmektedir.
Ama, Türkiye'de bunu yapan b'ir tek kişidir.
Henüz bugün içimde .bulunduğumuz vaikıa bu
dur. Bu şekilde bir örnek çalışmayı - ki, bu
a'maç maddesinde aynı zamanda çiftçi ile müşıterelk çalışmasını da koımisyonumuz 'kabul eıtımiş bulunuyor - bu şekilde çalışmaları da te
inim etımek 'için bu maddeye «imalâthanenin»
de ilâvesine lüzum ve zaruret vardır. Ahır, de
po, kümes, ambar, hangar, işçi evi, atelye gibi
tesislerim yapıımı ve onarımı yanında, bir de
bu şekilde mıaJlları değerlendirmek için, ben pey
niri misal olarak verdim, daha birçok misaller
verilebilir, imalâathane ibaresinin de bu mad
deye ilâvesinde zaruret vardır kanısındayıım.
Buraya bir «'imalâthane» kelimesinin ilâvesi
eisasen aımaçla, kanunun bu maddesiinde bir
bağlantı da tesis edecek. Sayın komisyon da
ıher halde buna iştirak edecektir. Hürmetlerim
le.
BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Onan.
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem arlkadaşllarıım, döner sermayenin harcama
yenlerinde bugün memleketimizin çok hayati
Ibir konusunun yer aldığını arız etımek içiin hu
zurunuzda 'bulunuyorum.
Arkadaşjlar, Türkiye'de toprak tahlil istaısyonları, saibit ve seyyar istasyonları henüz ku
rulmuş değildir. Türk köylüsü tarlasına dike
ceği veya ekeceği mahsulünün, hangi topra
ğa neyi 'ekmesi, hangi c'inıs tokumu ekmesi veya
fideyi dikmesi lâzım geldiğini teknik olarak bi
lemiyor. Bu bakımdan, toprak karakterleri de
ğişik olan Türkiye tabiatında seyyar toprak
taihlil istasyonlarının kurularak her köylünün
tarlasının tahlilini yaparak, sen buraya şu şu
çeşit tokumdan, şu miktar ekebilirisin, diye re
çetesini yazıp verebilmel'idir. Onun için, toprak
tahlil istasyonlarının da bu verilecek döner
sermayeden faydalanılarak kurulımasını arz ve
istirham ediyorum. İlgili bakanlık, tahmin ede
rim, bu hayati mevzua eğilecektir. Teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz istiyen? 5 nci madde üzerinde verilmiş bulunan
değişiklik önergesini okutuyorum.
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Sayın Başkanlığa
5 nci madden'in (a) fıkrasına şsera, atelye»
kelimelerinden sonra «toknolojiik imalâthane»
kelimesinin ilâvesini arz ve teklif ederim.
Eskişehir
Hayri Başar
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim ?
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT
AKAY (Kocaeli) — «Teknolojik» kelimesini
çıkarmak suretiyle katılıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hayri Başar, siz bu şe
kildeki bir beyana katılıyor musunuz.
HAYRI BAŞAR (Esfcişeıhiır) — Efendim,
«telknoîlojiik» olursa daha iyi olur.
BAŞKAN — Okuma, yok. Teknolojik keli
mesinin çıkarı'lmış şekline katılıyor musunuz1?
HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Katılıyo
rum. Efendim imalâthaneye katılıyorum.
BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
o md maddenin (a) fi İcrasına «sera, atelye»
kolim elerinden sonra «'imalâthane» keılimıeslin'in
ilâvesini arz ve teklif ederim.
Eskişfehir
Hayri Başar
BAŞKAN — Koımıisyon katılıyor'. Önergeyi
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maddeyi değişik hu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Kuruluş
Madde 6. — Döner sermaye işletmelerinin
bütçelerini ve hesaplarını inceleme, bilançoları
nı düzenleme ve döner sermaye ile ilgili sair
•işleri takiple görevli merkezde Genel Müdür
lüklere bağlı ve saymanlık teşkilâtını muhtevi
biner (Döner sermaye işletmeleri Merkez Mü
dürlüğü) ile ayrıca 'döner sermaye verilen mü
essese ve kurul usların hor birinde (Döner ser
maye işlotmesii) kurulur.
BAŞKAN — 6 nci madde üzeninde söz istiyen? Yok. 6 nci maddeyi, yazılan ve okunan
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Aynan kabul edilmiştir.
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Kasa tazminatı
Madde 7. — Bu kanunla (kurulan döner
senmaye işletmelerindeki sorumlu saymanlara
(kadro unvanlarıma bakılmalksızın aylık tutarla
rının % 15 - 20 ime kadar aylık kasa tazminatı
verilebilir.
BAŞKAN — 7 noi madde üzerinde söz istiyen? Yok. 7 nci maddeyi, okunan ve yazılan
şekliyle oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler...
Etmiyenler... Aynen ıkabull edilmiştir.
Fazla çalışıma ücreti
Madde 8. — Döner sermaye işlenmelerinin
icaplarından olan günlük çalışma saatleri dı
şında çalıştırılan personelin Tarım Bakanlı
ğınca tâyin ve teısbit edilecek miktarda her
ay fazla çalışma ücreti verilir.
Ancak ödenen fazla çalışma ücreti o perso
nelin bir aylık maaşının 1/3 ünü geçemez.
BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz istiyen? Yok. 8 nci maddeyi, okunan ve yazılan
sekiliyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir.
İstisnalar
Madde 9. — Döner sermaye işletmeleri,
1050 sayılı Muhasebe! Umumiye ve 2490 sayılı
Artırma, Eksilltmıe ve İhale kanunları hüküm
lerine tabi değildir.
Ancak, döner sermaye saymanları, malî
yılın bitimlinde idare hesaplarını Sayıştaya, bi
lanço ve eklerinin biner örneğini de Tarım ve
Maliye bakanlıklarına göndertmelkle görevli
dirler.
Merkez müdürlüklerince birer genel bilan
ço düzenlenir ve bilançolar, ilgili genel mü
dürlükler tarafından birleştirilerek malî yılın
ıbütilmiinden itibaren 4 aylık bir süre içerisinde
Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına
gönderilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen1?
Yoik. 9 ncu maddeyi, okunan ve yazılan şekliy
le oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir.
Sorumluluk
Madde 10. — Malî işlerden, istetme müdürü
ve sayman birilikte sorumludur.
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz istiyen? Yoik. 10 ncu maddeyi, oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir.
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Yedirme ve barındırma
Madde 11. — Döner sermaye işldtmeleriınde
çalışan personel ve işçilerden görevi icabı yemek
zamanlarını ve geceyi dşleıtm'ede geçirmek zorun
da kalanların, yedirme ve barındırmalarına ait
harcamalar döner sermayeden sağlanır.
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz istiyen1?... Yoik. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edilımişitir. •
Çeşitli hükümler
Madde 12. — Döner sermayeye ait mallar,
Devlet malı hükmündedir.
BAŞKAN — 12 noi maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Eıtmdyenler... Aynen
kabul edilmiiştir.
Madde 13. — Döner sermaye işletımelariyle
ilgili .malî ve idari işlemlerin yürütülmesi ve
muhasebe usullerine ait esaslar, Maliye ve Ta
rım bakanlıklarınca birilikte hazırlanır.
BAŞKAN — Madde üzerlinde söz istiyenler?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kai
bul edenler... Etmiyenler... Aynen kaibul edil
miştir.
Madde 14. — 549, 2054 sayılı ikanunılarla
4486 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ve 0968 sa
yılı Kanunun 29 ncu maddesinin son fıkrası
kaldırılmıştır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen1?..
Yok. maddeyi oyunuza sunuyorum. Kahul eden
ler... Ebmdyenler... Aynen kabul edilmiştir.
Geçici madde 1. — 549, 2654 sayılı kanun
larla 4486 sayılı Kanunun 18 nci maddesi
gereğince verilen döner sermaye işlerinde do
ğan bütün hak • ve vecibeler bu kanunla döner
sermaye işletmelerine geçer.
BAŞKAN — Geçici madde üzerimde söz ist i y e n l . Yoık.
GEÇİÖÎ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT
AKAY (Kocaelli) — Sayın Başkan, «İşlerinde»
(kelimesi «işlerinden» olaoak.
BAŞKAN — Geçici birinci madde dişlerin
de» kelimesinin sonuna «n» harfi geleeek. Ge
çidi birinci maddeyi bu şekliyle oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmıiyenler... Aynen
ıkabul edilmiştir.
Geçici madde 2. — Yeni yönetmelik çıkın
caya kadar eski yöneltmelkteiki hükümler uy
gulanır.
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BAŞKAN — Geçici 2 nci mıadde üzeırinde
söz isitiyen?.. Yak. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etımiyenler... Aynen ka
bul ledilmişjtiir.
Madde 15. — Bu 'kanuın yayımı tarihinde
yürürlüğe giı*eır.
BAŞKAN — 15 nci madde üzeründe söz istiyen'L. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenıler... Aynen kabul edil
miştir.
Madde 16. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Bakanlıkları yürütür.
BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz
istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum :
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen ka!
bul edilmiştir.
Muhterem arkadaşlar, Tarım Bakanlığı Zl!riaat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Müca
dele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne
bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner ser
maye verilmesi hakkında kanun tasarısının
tümü ve maddeleri görüşülmüş bulunmakta
dır.
Kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte
oyunu izhar için söz vereceğim.
Sayın Sedat Akay, ilk söz müracaat sıra
sına göre, lehte, zatıâlinizindir. Komisyon üye
sisiniz, eğer siz vazgeçerseniz söz sırası Sadi
Binay'a aittir.
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SEDAT
AKAY (Kocaeli) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Binay, le
hinde.
Aleyhinde söz istiyen? Yok.
SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlar, hakikaten memleketi
mizin ve zirai kalkınmamızın fevkâlede ya
rarına olan bu tasarı 1963 senesinde ele alın
mış, fakat yetişmediğinden hükümsüz kal
ması münasebetiyle yeniden bu ayda Meclisi
mize getirilmiş ve bütün arkadaşlarımızın
olumlu davranışlariyle kanunlaşma yolunu
tutmuş bulunmaktadır.
Burada yapılan şey, 125 milyonluk bir dö
ner sermayenin 75 milyonu Ziraat İşleri Ge
nel Müdürlüğüne ve 50 milyonu da Zirai Mü
cadele ve Karantina Genel Müdürlüğüne ve
rilmek suretiyle, hakikaten Tarım Bakanlı
ğına bağlı bölge ziraat okulları, teknik bahçi-
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vanlık okulları ve bunlara bağlı kurum ve
müesseselerle zirai mücadele işlerimizde lü
zumlu olan ve bugünün rayiçlerine göre ve
rilmesi lâzımgelen döner sermayeyi gayet pra
tik bir tarzda işletecek şekilde tasan tedvin
edilmiştir. Bunun dışında şarapçı, peynirci,
çaycı, zeytinci ve benzeri usta ve kalfaların
yetiştirilmesi, üretme ve araştırma istasyon
larında hakikaten çok muhtaç bulunduğumuz
kaliteli fidanların - ki, bugün üç milyondur,
altı milyona çıkarılması lâzımdır - bağ çubuğu
ve bunun dışında yıllık ihtiyacımız olan 400
hin ton sertifikalı tohumun, keza sertifakah
ve kontrollü sebze tohumunun çiftçimize, va
tandaşlarımıza kolayca intikalini
sağlıyacaktır. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde çiftçimiz
ve dolayısiyle ziraatimiz, hattâ kaliteli ve iyi
mal çıkarmak suretiyle ihracata yönelmemiz
cidden mümkün olacaktır. Bu tasarıyı geti
ren Hükümete tebriklerimi sunar ve lehOnde
oy kullanacağımı arz ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ka
nun, tümü itibariyle açık oylama tâbidir.
Müsade ederseniz açık oylama muamelesini,
oy kupasını gezdirmek suretiyle yapacağız,
muvafık mı? (Muvafı'k sesleri.) Kupayı gezdi
riniz.
4. <— İzmir Milletvekili Settar îlksel'in, ya
sama dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezerkesi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru. (3/106) (S. Sayısı : 352) (1)
BAŞKAN — Şimdi gündemin birinci mad
desine geçiyoruz. Birinci sırada istanbul Mil
letvekili Çetin Altan'm, yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık
tezkeresi ve Anayasa Adalet komisyonlarından
mürekkep Karma Komisyon raporu mevcuttur.
Bu arada, Karma Komisyon Başkanı Ke
mal Bağcıoğlu tarafından verilmiş
bulunan
bir önerge, ayrıca bu mey anda izmir Millet
vekili Settar îksel tarafından verilmiş bulu
nan bir önerge var, her iki önergeyi okutaca
ğım :

(1) 352 S. Sayılı basmayazı
nuna bağlıd.ır.
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Her ne kadar gündemin öncelikle görüşül
mesi karalaştırılan işler kısmında yer alan
istanbul Milletvekili Cctin Altan'a ait yasama
dokunulmazlığının kaldırılması istemine dair
332 sıra sayılı dosya karara bağlanmış ve
aynı milletvekiline ait 336 sıra sayılı dosya
üzerinde müzakereler devam etmekte bulun
muş ise de; kend'ılerinc vâki suç isnatların
dan ötürü Yüce Türk Mahkemesi huzuruna
ç.ı'kmak arzusunda bulunduklarını Karma Ko
misyonumuz huzurunda ifade eylemiş olan ve
Komisyonumuzca yasama dokunulmazlı ki arının
kaldırılmasına karar verilmiş bulunan izmir
Milletvekilli Settar îksePe ait 352 sıra sayılı
ve Aydın Milletvekili Sinan Bosna'ya ait 352
sıra sayılı dosyalara mütaallik Komisyonumuz
raporlarını, diğer bütün işlere takdimen görü
şülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ede
rim.
Anayasa ve Ada.'M
Ko misyon 1 arın dan Ku rlılı'
Karma Komisyon
Başkanı
Ankara
Kemal BağemTu

BAŞKAN — Rapor üzerinde Sayın Reşit
Ülker, buyurunuz efendim.
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Muhterem
arkadaşlarım, yasama dokunulmazlığı,, mil
letvekillerinin şahısları ile ilgili olan bir mües
sese değildir. Yasama görevinin yapılması için
kanun, yani Anayasa tarafından tanınmış ve
asırlarca uğrunda kan dökülen mücadelele
rin neticesinde elde edilmiş bir kuruluş
tur.
Şu anda, çok değerli arkadaşımın ıstıra
bını anlıyorum ve ben kürsüye çıkarken vic
danen de ıstırap duydum. Ama biz, burada
eğer yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sını talebedenler, etmiyenler diye bir tefrik
yarataca'k olursak, yasama
dokunulmazlığı
kaldırılmak istenilen bütün arkadaşlan ve
'bundan sonra bu şekilde yasama dokunulmaz
lıkları kaldırılmak üzere sevk edilen bütün
arkadaşları, yani Parlâmento üyelerini töh
met altına sokmuş oluruz. Halk nazarında
denecektir ki, eğer o suçsuzluğuna emin ol
saydı çıkar . kürsüden, benim dokunulmaz
lığımı kaldırın, derdi. Demediğine göre, öyle
ise kaldırılmasını istem iyen kimseler, milletve
killeri suçludur.

Yüce Meclis Başkanlığına
Yasama dokunulmazlıkları hakkındaki mü
zakerelerin tatilden evvel b ; tirilm iveceni an
latılmaktadır.
Aleykimdeki itham hakkimi.'1
1
biran evve Türk mahkemeleri huzurunda h'1sap vermek arzusunda olduğumdan dokun ulmazlm'imm kaldırılmasını gündemin başın;1
alınmasını Yüksek Meclisin tavsibine arzını
rica ederim.
Izm>:>r
Settar lk'scl

Şu anda, sayılarını bilmiyorum, 30 mu, 40
mı, 50 mi Parlâmento üyesinin yasama doku
nulmazlığının kaldırılması müracaatı var. Bu
nun içerisinde iki arkadaş kendileri talebediyorlar. Diğer talebetmiyen kaç kişidir bilmiyoyorum; 40 kişi diyelim, o 40 kişi suçlu mudur
k':, böyle bir durumun içine onları sokuyo
ruz? Biz bu yolu açtığımız takdirde arkadaş
lar, teşrii masuniyet müessesesi halk önünde
itibarımızı sarsacak bir şekilde işliyecek'tir. Bu
halk yönü. içerde de öyle olacaktır. Çünkü suç
suzluğuna inanan .insanlar pozuna girmek
mevkiinde kalacağız .Bak şu tarihte şu, şu,
çıkmış kaldırın benim masuniyetimi demişti,
diyeceğiz, işte bütün bunlar başka memleket
lerde de uzun boylu cereyan ettiği -Vin bizim
içtüzüğümüzün 181 nci maddesine şu hüküm
konmuştur, «Masuniyetin kaldırılması için bir
mebusun kendi talebi kâfi gelmez.» Bir mebu
sun kendi taleb-'ı kâfi gelmez... Bu sebepten do
layı masuniyetinin kaldırılmasını istiyen Parbâmonto üyeleri, kaldırılmasını istemiyen Par
lâmento üyeleri diye tefrike gitmemek bakı
mından, teşrii masuniyetin esasını korumak ba-

(A. P. sıralarından alkışlar.)
BARKAN —• önergeyi oyunuza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul ctmiycnler... Ka
bul edilmiştir.
Simdi bu hale göre, yasama dokunulmaz
lıklarının ineM/mmesini intaeeden Karma Ko
misvon. yarini nlsm.
Mevcut dokunulmazlık dosyaları içerisinde
şimdi kabul bu vurduğunuz esas dairesinde T/mir
Milletvekili Savın Settar îksel'le ilgili bulunan
16 ncı sıradaki ranoru okutuyorum.
(Karma Komisyon raporu okundu.)

— 733 —

M. Meclisi

B : 149

•kımından bu talebin kabulü doğru olmaz.
Böyle bir talebi Meclis olarak reddetmemiz lâ
zımdır.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon.
Sayam Abbas Ali Çetin, Sayın Settar İlk
sel, Sayın Turhan Bilgin, Sayın Yunus Koeak,
Sayın Celâl Nuri Koç söz sırasına kaydolunmuşlardır.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONLA
RINDAN MÜREKKEP KARMA KOMİSYON
BAŞKANI KEMAL BAĞCIO ,LU (Ankara) —
Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, çok
kısa bir maruzatta bulunmak istiyorum, komis
yon adına. Belki bu maruzatımızı mütaakıp söz
almış olan arkadaşlarımız ya konuşmalarından
vazgeçeceklerdir veyahutta daha kısa bir mü
zakere yapmak imkânı hâsıl olacaktır.
Vakıa Reşit Ülker arkadaşımızın dediği gibi
İçtüzüğün 17 nci babında tanzim edilmiş olan
teşriî masuniyetlerin kaldırılmasına mütaallik
maddelerin bir tanesinde yani 1.81 nci madde
de, biraz önce burada okudukları gibi, «masu
niyetin kaldırılması için bir mebusun kendi ta
lebi kâfi gelmez1» hükmü bulunmaktadır. Ama,
dikkatle bu madde tekrar tekrar okunduğu tak
dirde, üzerinde durularak okunduğu takdirde
«kâfi gelmez» kelimelerinin bu madde metnin
de bulunduğu görülecektir.
Şimdi muhterem arkadaşlar, düşünelim, kâfi
gelmez, gayet tabiî. Ama, talep vukuunda kal
dırılmaz denmemektedir, kâfi gelmez denmekte
dir. Eğer komisyon böyle bir talep ile başbaşa
kalır da, başkaca kaldırılmasını icabettiren hiç
bir hususu bulmazsa, görmezse, dikkatinden ka
çarsa, o takdirde bu madde hükmüne göre ta
leple iktifa etmiyecek demektir.
Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz önce
okunan, raporumuzda, kısa da olsa, bâzı tafsi
lât verilmiş bulunmaktadır. Dinlemiş bulunu
yorsunuz. Burada bir iki kelime, bir iki cümle
var. Bunları ben tekrar ıttılaınıza sunmak isti
yorum. Meselâ raporumuzun 3 ncü sayfasının
son satırlarında aynen söyle bir tabir kullan
dık : «Dosyanın gavriciddî bulunduğu» Demek
ki. dosyanın gavriciddî bulunduğunu komisyon
de"il ama, dikkat buyuru 1 ursa Settar İksel gel
di, komisyonda ifade etti. Dedi ki, «Dosva gayrîciddîdir, bana izafe olunan suçlar yoktur, ye
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rinde değildir. Eğer siz bu dosyayı, dosya gayriciddîdir, suçlar yoktur, mülâhazası ve mucip
sebebi ile devre sonuna bırakırsanız basma in
tikal etmiş bulunan sahtekârlık suçu gibi bir
ağır töhmet altında ben mebusluğumun sonu
na kadar yaşıyacağım. Buna gönlünüzün razı
olacağını da sanmıyorum. Yüce kamu oyu na
zarında beni küçük düşürücü, bir Parlâmento
üyesine yakıştırılamıyacak bir suçu mahkeme
ye gitmeden daha birinci maniada örtbas edildi
gibi, bir hava yaratılmasını uygun bulmuyo
rum. Bunun için yasama dokunulmazlığımı kal
dırınız, kâfi gelmez benim talebim ama, kerem
ediniz, lütfediniz, kaldırınız, Yüce Türk Hâki
minin huzuruna gideyim. Böyle bir suçun vukubulmamış olduğunu, suçsuz bulunduğumu, ev
rakta sahtekârlık yapmadığımı mahkeme ilâmı
ile ispat edeyim, yüce kamu oyu da benim böyle
bir sahtekâr olmadığımı anlasın1» dediler.
Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Reşit
Ülker, mantıklı ve değerli bir hukukçu arkada
şımızdır. Değer veririm kendisine. Ama, kendi
sinin böyle bir dosyası bulunsa idi, her halde
kendisi gelecek, komisyondan böyle bir talepte
bulunacaktı. Yani, ben halisane olarak buna
kaani buramıyorum, kendisi Karma Komisyon
üyesi bulunsa idi, böyle bir talep vukunda hu
kukî mantalitesi ile vicdanı birleşecek ve o Par
lâmento üyesinin teşriî masuniyetini kaldıra
caktı, o Parlâmento üyesinin lehine olmak üze
re.
İşte Karma Komisyonunuz bu hususları te
emmül etmiş, dosya gayriciddî, dosyanın içinde
her hangi suç olabilecek bir hususu bulunma
dığı: halde, bu mülâhazalarla yasama dokunul
mazlığının. kaldırılması lâzımgeldiği uygun mü
talâasına varılmış bulunmaktadır. Bu espri al
tında bu mucip sebeplerle alınmıştır. Takdir
Yüce Heyetinizindir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çetin.
ABBAS ALİ ÇETİN (Kars) — Muhterem
Başkan, muhterem arkadaşlarım, milletvekilinin
dokunulmazlığı mevzuunda burada geçen ko
nuşmaları kendi anlayışıma, kendi hukukî an
layışıma hiç uygun bulmamaktayım. Mesele
mecrasından o derece taşırılarak, o derece
Faunan, İnMizülk, Aniayıam (bir tarafa bırakılıp
poHilflk fi-ilmya, poT^ffk.aıya girilmiyor İki, ımeselemıin özıü kaylboluıyar. Özünü bul'mıalk mümkün ol-
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«ıuyor, yami, hukukçular için daıhii ımeıselenin
özıümü ynknlaımak güçleşiyor ve hukukçu olımıyamlar radyodan bu konuşmayı dinleyen vatan
daşlar iriin munisle bir bulanık, bir dumaınlı hava
Vr-rvrdn htfere hüınted^n b'ir ımalhıiyettte yürü" , "'i o.'VVyor.
c
5°i''^*1i: a.vk,daışl?rı<m, milletvekilinin dokumılrn:,1ız1,ifT'ın",ın kaıMırVmnıaısını isteyen adlî ma|1
-aıml*vrlır, (bir suç isteniyor, bir hâdise çıkıyor,
İrr nıVYne oluyor, bu hâd'fleyi rnilleitıvıekili olımıva.n b:r vrl^ndıaış 'işleımfş olsa hiç bizim haberi
mi^ olmayacak, kimsemin haberi öllmryacak. Ne
rede? Muş'la, Neırde? Bulanık'ta, Nerede? Van'
da, Nenede? İfhanbul'da.
Önada efendim «avcı
kanunen verdiği salâhiyetle on/u değerlendirecek,
'h'"" :ı~vm koyacak, 'tınıvt'-lif edeorik, Ceza Kamunlari"/dr,r i' rrımleıdıen birini ona efclıeyeoek ve mallıkTnnve iniY/kedıeciTktıir. Malhlkeıme de onun akıbeti
tâyı'm edecek, hiç 'kiımısiemim hıafberi ol'mıyacak. Biî ^ ı ıniV/.n hı^lbr fımiiz o1U!vaT>? Kenjd'.ıs'ıne böyle 'bir
•p'iV. 'm^, cdrilen vıova 'zâ'tmdam böyle bir fiili sâdır
mT'VıYi'i'i'Tıd^r. Sarvcı, o fiili suç mahin ı ; ı n }r\r-n^
"l"'1'1!'^ "lö-'üvıor, m'\m de (1-noyuyor, ama, dâva açab'lnrrr. 'i'H"n i-ınlnize bığlıdır.
Kaldıracaksınız
• vrrnıp, ıdrkunulmn.zhğiını, :İ7iin vereceksiniz, M-ilW, rf flln:m dokunu''mazlığTnm kaldımlmaısı der"-ı Ik, fi'v-cmn ırn^hhomieyo gondenmeısine salâhivet vennrk deımirlktir.
BırT.ıda Mıeic^Nİn rolü nedir? Meclisin rolü
İma, ıpjöre, belki biraz bemzetmıek çek yerimde oliTnrr'iıo-k ama, fikrimi izalh etmiek için söylıüyorum. Şuradan okunuyor; falanca milletvekiline
hastalığına mebni iki ay izin verildi. Eller'kalkı
yor. Evet... Bu derece basit olması lâzımgelen
•mi'vHe Anayasa mese'lcisi, ımeımleke:t mieslelleisi, rejiım
meselesi, yer yerinden oynadı meselesi, bilmem, li
derler, bir şeyler, Hükümet, cebir meselesi hali
ce «TJtVl'vor. Nenede, HüıkjüiTneıtiin ne i.ş!i var
•bun"kin.? Kinlkıvıor of emdim, yani binisi, bir muh
teremi zat, Hükümet celbine başlamıştır, HükünW, ı'ıdr.ih'h harlamııştur, kapının önünle ıgelımişH
ir, göründü. Ne göründü? Cebirler göründü. Hüküımıeı^n aılfıkaısı yok bu işle arkadaşlar. Hükü
met bir ıtrrırrıit merkez'idir, bir muihabene merke
zidir, alâkam yek Hükümıeltin. Ve bu işitenin Hü
kümetle lalâkaisı olmadığını, bu lâfları söyleyen
zait biızdifın çıok iyi billi.r. Biilıiır ama, yine de öyle
k^ravnr'. N'jve konuşur? Bilmem, konuşur. Hü
küm ^ ' n no alâkalı var. Savcı diyor ki, suç var,
gönderiyor. Ne yapacak Hükümet? Adailet Ba-

— 735

27 . 7 . 1967

O : 1

'Vmı ne yapacak? Efendim, savcı sen ısuç. görüyonsum da ben (görmüyorum ınra, diyecek? Bizim
mınv-zuatıımıızda böyle bir şey yok. Savcıya dâva
aıemıalk kin Adaleit Bakamı emlir venmıek sıalâjhıiye1 ini haizdir. Ama, dâva açmamak için emiir ver
mek sadâJlıiyelıli yoktur. Dünyanın hiç bin yenimde
vekbur. Savcı, istense dâvayı 'açar. Kimse dâvayı
'iıçmıa divamıez. Çünkü, savcı, 'kenıdıiı^inden daha
'•'ok sahîiııiyeftıi, kendilinden daha çıck t?.lkıdir hıalk'kını hiaiz olan hâlkimin önünıe götünüyor. Adliye
Vdlîliıli bunu dundımaımaz. Başbakan da dunduramaz. Şu halde Hükümetin alâkası yok bu işte.
Vakit dar çok şey konuşmak mümkündür
amıa aız konuşacağım, meseleye dönüıyonum. Me^^.iö nıe? Setltaır Iksıal arkadaşımıza, fiili taıvisiif
nf,mrk yeltk"ıg;njde bulunıaın malkamlaT bir snıç İsnat
'H'ımiş. Bu suç, Türk Ceza Kanunun 339 ncu
ımniddeısime ıgiriyoır. Sabit olunsa ağır cezaikdrr.
Ve böyte biır ısuiçltıoın mıalhkûim otliam kimısen'in bu
matımın altında yeni yoktur. Anayasanın 68 ndi
•mnd'de^i bunu t:ecibit eltmiıştıir. Simidi hâdise bu.
Ama bu hâdise vâki mı, ıdeğil mi ? iSettar îksel
arkadaşımız diyor ki, vâki değil bu. Vâki olmı1 Ibilir. Malhkemeye 1 000 dâva açıılır, 100 ü
7-./'|i-.ıkplmlV^rit1i9 ndtlioeleınmez. Geıü tarafı berat-îtle
-^".!;',o?.Vnir. Ama, bunun vâki olup olmadığımı
1
;>n öVeooktir? Biz dıeğiı1, kıamliıayan da değil;,
'v-nunınn ye^Pfli kıldığı mahkeme. Binaenaleyh,
'lYItaır İklsel a.Tlk.aldıaşımızın milleltvekili dolkunulmıazhfîimm kafıkimıals^mım sıclbelbi, onun talebi değil.
T
T,ar-io|-r|Yıen, savcı 'hakanettem de biae dosya ıgıön• V;-,'"ıvor. Var. M'illötivdkiili bir vaıtandaşa. hafcamet
.'nıi^ltlir, suçlu. Savcı takibalt yapmıştır, kaldırın
•1,:vor, kaıldınmıyoruz. MrJİlıeitveikili gelse, amam
'''pıV.hrın yalhu, ben nakarcît falan etmediim, kaldırım da njidiıp heraalbını venoyim dese, kalMırmavız. Olmı'iız öylle bir şey. Ya, hlamıgils'iınde kaidırı•MZ. Aınayaisanın 68 nci ıtıaddeisiime .giren soydan
bir suç vamsa, o zaman gönderiyoruz. Burada
riiilıYıtivelldVii .ifilıer tailebelder, iıatıer eltmez. BümıaıemaVyflı, Sc/fltar "İlkgcil iankadaşıımıiz "hlalklkırndalki karar
da, oranın talekJ'jnlden dolayı değil, kararın meisnedi .o değ'Jl. Kamumun mlel^neldi, kenıd'İEiime iısmadediVn ısuç.tur. Ve gönül isiter ki, kendisine bu soyda
yani Tıürk Ceza Kanunum 339 ncu maıddmiıne
°jinan Boyda bir suç iısııadedilen hen millıetvekiıli,
milleltvelkilliğiınlim şerefime lâyık bir cesaretle çıikriın bunaldan deısin ki, mıadeımlki baına böyle bir
suçfenadıedrlııraiişıtlir...Kiım eitmiştir? Biz eitmiyonuz ki, polİtilk makamlar «itmiyor, politik şahıslar
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•atmıiyor, ınügtafcil adliye ediyor. Mademki bana
ib'âyh diyorlar, gidip ıhesalbıımı vereceğim, buraya
.alnım açrlk gireceğim. Hesabımı veremezsem bu
çatının altında «cıturmııyacağıırh. Keşke herkes bu
mu d/ese. Sr/zlıar îkisel'ıi bu bardkeıtıinden ıdollayı
tielbrtlk ediyorum. Ama, kararan mesnedi, onun
hareketi ve mm değildir. Kanarın mesnedi, yan
lış veya doğru isnadedilen isuçıtur, iısnadadli'len fi
ildir. Bu .itıilbarla, Koımiısyonum kararı doğrudur
ıscr.ıkiM arrlkadaışlıarım, derihal arkadaşımızın millebvclkil'l'ği dokunulma/alığımın kaldırılmasnna ka
nar veıımırlmüz ve hesap verime imkânını kendisi ne sağlamamız lâzımdır. Hesabını verllr gelirse
rtaıbait oturur, hesabını veremieasie burada yeri
kalmaz.
Hiiırımcıtıllö ısellâımüarım.
(BAŞKAN — Sayın Scıttar İfcsiel buyurun.
(Alkışlar)
SETTAR MİSEL (İzmiir) — Saym Başkan,
sayın arkadaşlarım, demıüm ReçJiıt Üllker arkadaşııırrın burada ısiordeitıt'iğii mütalâalarını dikkatle
dinledim. Bana isnadedillen suç, düğer doısya/1 ar
da bulunan suçlarla -aynı mab'iyCtte değildir. Ba
na irmıadodülen suç, çok ağır bir ısııçltur. O dere
ce ağımdır ki, eğler bu suçltan dolayı beın daha evvidl malhklım ddilmliş bulumsaydıım, burada., ananiTidıa buliuınipıma:zdı<m. MllleltıvefciMiğim'e namzeitliğmrl dailıli koyrımazdım. O derece ağır bir sue'tur barnıa irınadıedilen.
Şimdi bir farkı daiha var, beniim dosyamın
diğer dosyalıa^dan. Benim maıhkemeım başlamıştı,
yarlda kaldı. Bitirilmesi m.ovzulbalbisıtiir, yeniden
hai'JIıyaıcalk değimidir. Şıiımldü söylüyorum, ben bu
ağır suçu ya işledhm, ya iş'lıeımıedim. Eğer işledimsa amanızda mıe iiışÜim var? Eğer işolmıeldiımfte bana
knnld'ımi muüdaıfaa imkânı venmemizıi rica eıdeıriim.
iB'iırıim. dosyaım bıkkında burada size izalhat vere
cek değilim, vak'tıinİTii aılaımaım, esasen yeni de
doğrıldrir, bon onu ımalikcıme kanşısnnda yapaca
ğımı. gıiımdü bu suıeun bu isnadım bana ağır geldiği
kel dar dckunaılmazlrğum da yüfk oluyor. Benim
(sizden istirhamım, şu dokunulmazlıktan kurta.mm
ki, gı'dıip mailıkeme nuzuırunda kendimi bu dere
ce ağır bir suçtan dolayı müdaüaa edeıbileytiım.
B:ılh:aö3a burau istirhamı ediyorum. Saygılarımla.
(A. P. sıralarımdan allkışlaır)
BAŞKAN — Sayın Turhan Bilgin.
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Vazgeç
tim.
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BAŞKAN — ıSaym Yunus Koçak.
YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayım Bal
kan, sayın millllelbviGkililori, ,bir ımJillletvelkilii arkadaşıımızım dclkunulımazlığınnn kaldırılması konu
luyla karşı karşıya bulunuyoruz. Keınjdiısiinje isnaldcldfıîl'en suç, tavsülf iıtübaniyle diyorum, yoksa
adkiadatpmızın- suçu sabit olmuş değildir ve
•kendisi di3 halen ısuçlu değiildir. Ama, bir şüphe
varıdır ve bu şüphe üzerine arkadaşımız evrakta
.'•r.lh'ırlkârlık'tan sanık dkrıalk ımalhfceımıeye sıevkedilımrk isitemmiektedir. Ve arkadaşımız bu şevki
kendisi istenmektedir. Kanma Komisyon Başka
nı 'burada verdiği izahatta; kendisinin Kanma
Komisyona gelerek, 'bu şaibeden kurtulmak,
•mıiletvekill'iği boyunca bu şaibeyi üzerinde ta
şımalın iş olmak için, ma'hkemoye giderek suçsıuzluğunu ve bu gibi işlerle ilgisi '(almadığını üspa/t
•dimek istediğini, bu (sebeple dokuınmlmaz lığınım
karldınlmasına Komisyonca kanar verillmiş ol
duğunu beyan elttilcr. Eğer haltırımda doğru
kaldıysa.
Arkadaşlar, 'bir milletvekilimlin dokunıilmazhğınm kaklrrıliması, o miılıletVeıkiliniin ifslbeğine
i>ağ'l;ı 'olmadığı gi'bi, o mi.illdtvekilinirı isitorn'eme
nine de bağlı 'değildir. Bir 'milletveıkilinin dıokunıu^mıaz.1 iğinin kaldırılması ımıoselleisl, bir Anayafsa ve İçtüzük meselesi bir pari'fılmanter «ifite1min allcsıamadan yünütü'lmeısi meseilesi, Pıanlâmçn'tlonun itibarlının k'orımlma'sı mieıseleısi, An.a'ya.sa.
lrürri'ydtlerihin korumma.sı ımescilesi ve bu -me
seleler içinide mültalâa ıed'i'1'meısli ve Ikarar veril'm.esi ger'ck-em bir kiomüdıır. ö'önülüyor ki, konu,
öyle 'oCcndim falan milletvejkili lisltddi, bia de
k'.eındüsini haklı bulduk, mTalhkdmcıyeı gitsin,
beraelt etsin, dedi'k, bunun (için 'Karma Komite
yim karar verleli ve maihlkemdye ısavkinl istedi
deım'ek, meseleyi bizce 'birıaıZ bafife allmak olur.
G'cırçfjkfteın delille'r varışa., gorçeken isınaıdolunan
:suç cild'diyet irae ediyorsa, sağlaım delikleri var(
ia ve Kanma Keım'i'syon buma fkamaait gelt'irmiş'Se, arkadaşımızı m.alhikcımeye sevk eltimelüdir.
l'lğer 'Karma Komisyon, mevcut 'delilleır 'muvaceheıainde. bu kanaıa'te varamıyonsıa, aı'kadaşımız
ist.e'so de - k'i, haklı bir .i;ste!kıti!r, çünlk'ü isme ağır
dır ve her zaman inisanı leke altında bırakabi
lir - o zaman Kanma Komisyon, arkadaşımıızın
'.da isteğine bakmadan biz, bu .arkadaşı 'bu de
liller muvacehesinde suçsuz görüyoruz, savcı
lık bir talepte bulunmuştur, olabilir, üakalt bu
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deBllerlc kimse "bu aı J kadaşa suçlu diyemez, bi- I tilkâp, sahtekârlık gibi, yüz kızartıcı suçların:
'zim vicdani kanaatimiz, bu arkadaşın dokunuldurumunu iyi düşünüp, iyi ölçmek ve k a r a n
ımazlığınm 'kaldırılmaması yolundadır,
içliye
buna göre vermek lâzım. Bir insan (her zaman
!karar vermesi gerekirdi. BinacpalicHylı, benden
ifade ettiği fikirlerle ve bu fikirlere ben her
önce 'konuşan .arkadaşımızın dediği gibi, Hüküzaman bağlıyım, dediği müddetçe o insan, o fi
ımet ve Millet Meclisi bir transit merkezi değil
kirlerle öğünıen İnsandır ve Anayasa ikendisûne
dir. Yani, savcılıktan yazı golec'c'k, savcılıktan
bu fikrini her zaman söylemek (hakkını ver
gelen yazıyı Hükümet, Meclise 'havale edecek,
miştir. Kaldı ki, bu şahıs bir milletvekili de
Meclis savcıya verecelk. Yok arkadaşıar, böyle
olursa, elbette fikirlerini söylemek, fikirlerine
şey olmaz. Bu yasama 'dokunulmazlığını hafife
göre umumi 'efkân tenvir etmek, görevindedir
almak olur.
ve bunu yapmaktadır. Bu itibarla bununla, ev
rakta sahtekârlık duramu leübetite bir mütalâa
ABBAS ÇETİN (Kars) — Hükümet 'diyo
edilemez ve b u bakımdan yasaıma ^dokunulmaz
rum, Meclis yok, yanlış.
lığı geldi, 'kaldırılması lâzıım, burada büyük
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Hükümet
lâflar
etmeye lüzum yoktur, diye felonuşmak,
•diyor arkaJdaşnmız. Hükümet diyorsa mesele
bence konuyu ya, ankimamaktır yahut da kas
yok. Hakikaten Hükümet yapmaya ımecbur.
ten karıştırmaktan ileri gelmektedir. Her iki
Ama Meclise gelince, Meclis arkadaşııınız istese
hailde de yapılan iş .elbette tecviz .edilemez, doğ
de istemese de kılı kırk yanmıya ımecburdur,
ru iolıamaz.
incelemeye mecburdur ve eğer gerçekten arka
daşımız suçsuzsa o zaman bu suçsuzluğu Mıceüas
'Sonra muhterem arkadaşlamm, burada yap
Ikarariylo tescil etmemiz gerekir. O zaıman ken
tı ğıımız konuşmalar asla yargı mercilerine tesir
disinin de mahkemeye giderek tdbrici ziimpıet
edici nitelikte olmamalı, telkin ımahiyetkıde>
etmek arzusu bu suretle tecelli ctfmtlş olur, ye
(^ıiıamıalıdır. -Gerçi 'bu telkin 'ettiği, tesir ettiği
rinle getirilmiş olur. Karma Komisyonun göre
közlerimizin 'o muh'tcırem yargı .mercileri üze
vi 'budur, M'eclis takdir •eder, hu cilıdl Iböyl cldifi*. I rinde 'hiçbir etkisi oilmıyacağını bilmeliyiz. Efen
Ama aT'kadaşftar, biz yasama dokunulmazlığının I dim, iişte balkın falan adam yasama dokunulkaJdırılmasını, Anayasa hükümlerinden tcecrmazlığmın kal'dırıllmasını kendisi istedi, ama
HiMederek düşünürsek, o zaman hu 'meselenin
filancası işitemiyor, binaenaleyh buna diklkat
içinden çık almayız ve Ibu MeclMn sayın üyeleri, I etmek lâzım gibi sözler, mütalâalar (asılında bi
her zaman birtakım savcılann isteği ile müşkül I zim yargı teşkilâtlımızda verilen ömetklerlc. bu
güne kadar gelen örneklerle hıiçjbir tesir ika
durumlara düşürülelbilir. Arkadaşlar, 'gelen ya
etmiyecek
sözıl'erdir. Bunu bilmek 'lâzım. Bir de
zılar ve •talepler adalet .mercilerinıdeın değildir. I
'bu
gilbi
dokunulmazlık
'meselelerinde, ben bu
öerçi savcılık da bir adalet ımüeBiseseGİdir, kurudosya
üzerinde
konuşurken
tam bilgi sahibi
luşudur. Ama, bdzüm Anayasamız henüz savcıolarak . konuşmuyorum, yalnız müessese üre
fıarıa temlinat tanımış değildir. Yani, Anayasa•anTi 137 nci maddesindeki 'teminat 'hükmü sav- I rinde konuşuyoraım, yani şu Anayasa ve İçtü
zük hükümlerine göre konuşuyorum, birtakım'
cılar için cari değildir, hâkimler için caridir.
Bu bakımdan, savcıdan gc]en yazı 'böyledir. l)kı I suçlara tesirli olarak dikkat etmeye mecbu
ruz, arkadaşlar. Bu 'hususlardan bir tanesi şu;
bu yazıya göre karar verdik, demek olmaz. Kal
bizim hukukumuzda bir zamanaışımı var, bir 'de
dı iki, burada konuşan ark adaşlarımın ifade
tarzlarından bir şeyi istihracettim; yanılmış ola- I sukutu hak vardır, hak düşürücü müddet
vardır.
bilirim, dedidiler ki, efendim yasama dokunul
mazlığı istenilirse ve eğer bu 68 nci maddedeki I
Eğer bu dosyada hak düşürücü süre varsa,
suçlar, durum bahis [konusu ise yasama 'doku
o zaman verilen kararın zaten hiçbir kıymeti
nulmazlığı kaldırılır. Arkadaşlar, G8 nci mad
yoktur. Eğer Millet Meclisi Başkanının yazısı,
de vardır Anayasada, bir ide 79 ncu (madde var
Karma Komisyona bir aydan önce bir sürede
dır, sorumsuzluk vardır. Ve bizim Anayasamız
gelmişse ve Karma Komisyon bu işi bir aylık
fikir suçlanın tanımaz, fikrî suç alarak ta
süre içinde intacetmemişse, o zaman vereceğimiz
nımaz. Bu bakımdan bu meselelerde donukülkarar ne olursa olsun, hukukî niteliği yoktur ve
ma/zlık konulannda fikir konusu ile, zimmet, ir- | bu karar hukuka aykırıdır. Binaenaleyh, birta-
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kını meselelerde karar verirken, bütün usul me
selelerini ve esas meselesini, ama evvelâ usul me
selesini dikkatle incelemeye ve ona göre karar
vermeye mecburuz. Sonra bir şeye daha mecbu
ruz; dokunulmazlık meselesi parlömânter faa
liyetin her türlü endişeden, her türlü baskıdan
âzâde olarak yürütülmesi gereken faaliyetler
dendir. Yüce Mecliste görüyoruz ki, ve herkes
do görüyor ki, kırk, elli kişilik bir milletvekili
arkadaşımız mevcut. Bu kadar az bir milletve
kili sayısının bulunduğu, yani çoğunluğun bu
lunmadığı bir zamanda bu dosyayı getirmenin
ifade ettiği mâna nedir1? Bunun üzerinde de
durmak lâzım.. Bu, en azından bu meseleyi
önemsemediğimizi gösterir arkadaşlar. Halbuki
önemsenecek bir meseledir. Ne olursa olsun,
hangi taraftan bakılırsa bakılsın, eğer bu arka
daş gerçekten suçluysa bunu incelemek bakımın
dan, suçsuzsa suçsuzluğunu tesbit etmek bakı
mından bu meselenin önemi vardır ve böyle kırk,
elli kişilik bir durumda bu meseleyi karara bağ
lamanın bizce objektif ölçülerle değerlendiril
mesi ve tasvibedilmesi mümkün değildir. Onun
için, eğer böjde mesele getirilecekse, ona göre
çoğunluk partisi mensuplarına haber vermeliydi
ve burada çoğunluk partisi her zaman, bütün
mu'halefet milletvekilleri gelmese bile, çoğunlu
ğu sağlıyabilecek durumdadır. İstanbul'da, plaj
lara giden milletvekilleri gelebilirlerdi ve bu
rada bu meseleyi enine boyuna inceler, görüşür
karara bağlardık. Ama, görüyoruz ve ifade et
meye mecburuz ki, burada çoğunluk yoktur, çok
az sayıda milletvekili vardır ve bu dosya neden
se sıra değiştirilerek öne getirilmiştir. Bu bakım
dan arkadaşlar, vereceğimiz karar ne olursa ol
sun, hem kendimizi tatmin etmez, hem arkada
şımızın hakkında verdiğimiz karar tartışmayı,
dedikoduyu mucibolabilir, mahkemede şüphe ile
'karşılanabilir, hem de bu karar, arkadaşımızın
istediği sonucu sağlamış olmaz. Bu bakımdan
şu durumda Karma Komisyon Başkanının, Kar
ma Komisyon yetkililerinin veya başka bir yet
kilinin bizi açıkça tenvir etmesi lâzım evvelâ,
niçin bu dosya acele edilerek buraya getirilmiş
tir, niçin bu zamanda getirilmiştir ve gerçekten
bu dosyada arkadaşımızın dokunulmazlığının
kaldırılmasını gerektiren ciddî sebepler var mı
dır?
MEHMET ALÎ AYTAŞ (İzmir) — Soygun
cu diye iftira etme,
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz,
Sayın Aytaş.
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Biz iftira et
miyoruz, biz fikir söylüyoruz Beyefendi, dinle
yin anlayın. Ben kimseye soyguncu demedim
buradan. Bu lâfı nereden çıkarıyorsunuz bir
defa?.
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın efendim,
rica ederim Sayın Koçak herkese cevap verme
yin, beyanınıza devam edin.
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müdahale edenlere söyleyin evvelâ.
BAŞKAN — Onlara da söyledim efendim,
siz tekrar aynı hataya düşüyorsunuz.
YUNUS KOÇAK (Devamla) — Biz kimse
ye soyguncu demiyoruz arkadaşlar. Ama, fikir
suçları ele alınarak suiistimal, zimmet dosyaları
geriye bırakılırsa, devre sonuna bırakılırsa, bun
ların bir kısmı afla ortadan kaldırılırsa, elbet
te bunu söyliyebiliriz ve söyliyeceğiz. (A. P. sı
ralarından gürültüler)
Arkadaşlar, bu ciddiyet meselesini ortaya
atıyoruz. Bu arkadaşımızın durumu objektif ola
rak, somut olarak buradadır. Gerçekten bu ar
kadaşımız bu suçu işlemiş midir? Komisyon bu
na kaani midir? Eğer kaani ise, gerçekten işle
mişse bu suçu, o zaman Karma Komisyonun bu
nu açıkça beyan etmesi lâzım. Kendisi iste
miştir, ama biz de delilleri tetkik ettik, bu ar
kadaş bu suçu işlemiştir kanımızca, mutlaka do
kunulmazlığın kaldırılması lâzımdır, demesi lâ
zım. Bunu açıkça dememiştir. Bu bakımdan, me
seleyi apaçık ortaya, koymak lâzım, çoğunluğun
tenevvür etmesi lâzım, ona göre oyumuzu kul
lanmamız lâzımdır. Bunu arz etmek için kürsü
ye çıktım. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, saat
00,20 ye gelmiştir. Bir önerge Başkanlığa gön
derilmiştir. 352 ve 353 sıra sayılı yasama doku
nulmazlığı dosyalarının tamamlanmasına kadar
görüşmelerin devamını istemektedir. Bu hususta
verilmiş olan önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
352 ve 353 sıra sayılı yasama dokunulmaz
lığı dosyalarının tamamlanmasına kadar görüş
menin devamını arz ve teklif ederim.
istanbul
Coşkun. Kırçg,
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•BAŞKAN — Efendim, oy verme muamelesi
'bitmiştir.
(Konya Milletvekili Yunus Koçak ve dört
arkadaşı ayağa kalktı)
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lisin durumunu düzenleriz. (A. P. sıralarından
«hem sahteciler var derler, hem de sahtecileri
korurlar» sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücade
le ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı
•kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye ve
rilmesi hakkındaki kanun tasarısının yapılan
açık oylamasına 84 arkadaşımız katılmıştır. 83
kabul, 1 ret oyu çıkmıştır. Tasarı, gerekli oy ço
ğunluğunu sağlıyamadığı cihetle gelecek Birle
şim yeniden açık oylamaya tâbi tutulacaktır.
Saat 20 yi 5 geçmektedir. 28 Temmuz 1967
Cuma günü saat 15,00 te toplanılmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum.

YUNUS KOÇAK (Konya) — Sayın Başkan,
ekseriyet yok, yoklama yapılmasını rica ediyo
ruz.
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, efendim.
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Yoklama
yaptıracağız. Yalnız önerge var, önergenin oy
laması bahis konusu edildi. (A. P. sıralarından
•gürültüler)
Bir dakika efendim, zaten açık oylama mualesinin sonunu almıya mecburuz, birleşimi ka
patmayı temin için. Bu sebeple müsaade buyu
runuz. Açık oylama muamelesi neticesinde Mec-

Kapanma saati : 20JÖ5

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — YAZILI

SORULAR

1. — Nevşehir 3Iilletvekili
İbrahim Boz'un,
Nevşehir milletvekillerinden birine, Ürgüp Ziraat
Bankası Şubesince, ne miktar kredi verildiğine
ve karşılığında teminat alınıp alınmadığına dair
sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazdı
cevabı (7/275)
Millet Meclisi Başkanlığına
21 . 12 . 19G6 tarihli Yüksek Başkanlığınıza
vermiş olduğum yazılı sözlü soruda...
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun Ziraat Bankası Ürgüp Şubesinden ne
miktar kredi alındığını sormuştum.
Ticaret Bakanının vermiş olduğu .23 . 5 .1967
tarihli cevapta 7129 sayılı Kanunun 74 ncü mad
desi gereğince bankanın sırları mahiyetinde ol
duğundan dolayı bu soruya cevap verilemiyeceği bildirilmiştir.
1. Anayasanın 88 nci maddesi milletvekili
ne murakabe hakkını tanımıştır. İleri sürülen
madde murakabe vazifesi olmıyan kişilere ait
bulunmaktadır. Kaldı ki, mahkemelerde banka
lardan her türlü hususları sorarlar ve cevap
vermek mecburiyeti vardır. Ziraat Bankasının
Kamu İktisadi Teşebbüslerinden olması dolayı-

VE

CEVAPLARI

siyle hesap ve bilançolarının tetkiki Millet Mec
lisinin tasdikine vabeste bulunmaktadır. Bu se
beple milletvekillerine karşı gizlilik ve sır denen
bir mesele kalmamaktadır.
2. Buradan alacağım mütemmim cevaba is
tinaden bu işte yolsuzlukları bulunanlar hak
kında gensoru ve Meclis araştırması istemek yi
ne Anayasanın bana verdiği haklardandır. Ve
rilen cevap tatminkâr olmadığı gibi açık ve bâ
rız bir suiistimali Örtbas etmekten başka bir şey
değildir.
3. Sayın Ticaret Bakanımızın bu hususları
tetkik etmeden bir milletvekiline bu şekilde bir
cevap vermesi Anayasaya aykırı bulunmakta ve
beni murakabe hakkından mahrum etmek mak
sadına matuf bulunmaktadır.
Bu sebeple Yüksek Başkanlığınızca sorunun
bir kere de tetkik edilmesini ve murakabe hak
kımın kullanılmasına imkân sağlanmasını arz
ederim.
30 . 5 . 1967
Nevşehir Milletvekili
İbrahim Boz
Kanunlar Md. 7-275-3332-18890 sayılı dosyası
Ticaret Bakanlığının verdiği cevap Ek.
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Konu : Nevşehir Milletvekili
İbrahim
Boz'ım yazılı soru
önergesi hakkında.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 3 1 . 5 . 1 9 6 7 tarihli ve Kanunlar Mü
dürlüğü 3332/18890 sayılı yazınız.
Nevşehir Milletvekili Sayın Ali Baran Numanoğlu'na, T. C. Ziraat Bankası Ürgüp Şube
since verilen kredi miktarı ile karşılığında temi
nat alınıp allamadığına dair Nevşehir Milletve
kili Sayın İbrahim Boz'un yazılı soru önergesi
ne verilen cevabın tatminkâr bulunmadığı hak
kındaki ilgide kayıtlı yazınız eki müracaatı in
celendi.
Malûmları bulunduğu üzere 7129 sayılı Ban
kalar Kanununun 74 ncü maddesinde, «sıfat ve
Vazifeleri dolayısiyle vakıf oldukları, bankaya
veya bankanın müşterilerine ait sırları salahi
yetli mercilerden gayrisina ifşa eden banka men
supları ile sair vazifelilerin» tecziye olunmaları
öngörülüp hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hüküm ile aykırı muamele yapıl
ması halinde ağır cezai hükümler tatbikini mu
cip işlemler arasında bulunan «banka sırları if
şaatı» mefhumu; bankaların müşterilerini alâ
kadar eden bütün işlemlerde salahiyetli merci
lerden gayriresmi dairelere ve üçüncü şahısla
ra bilgi vermemek ve bildikleri şeyleri sakla
mak mecburiyetini tazammun etmektedir.
Diğer taraftan murakabe hakkının, muttali
olunan sırların açıklanmasına imkân vermiyeceği de izahtan varestedir.
Bu itibarla, Saym İbrahim Boz'un önergesin
de bildirilmesi talebedilerî hususlarda üçüncü
bir şahsın banka ile olan şahsi münasebetlerine
taallûk ettiği cihetle daha fazla açıklamada bu
lunulmasına imkân görülememiştir. Bununla be
raber, yapılan muamelede bir suiistimal olduğu
yolundaki iddiaları dolayısiyle keyfiyetin bir
müfettiş vasıtasiyle tetkik ettirilmesi hususu
Banka Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir. Tetkik
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neticesine göre gereken muamelenin yapılacağa
tabiidir.
Keyfiyet bilgilerine arz olunur.
Ticaret Bakanı
Ahmet Türkel
Not : Millet Meclisi Tutanak dergisinin 2 nci
devre 2 nci toplantı yılının 26 .5 .1967 tarihli
108 nci Birleşimine konulan 7/275 numaralı ya
zılı sorunun eki cevabıdır.
2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un,
Aydın ili köylerinin içme suyu ve yol ihtiyacına
dair sorusu ve Köy İşleri Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/328)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılık etmenizi saygıyla rica ederim.
29 . 1 . 1967
Aydın Milletvekili
M. Şükrü Koç
1. Aydın ili köy içme suları inşaat progra
mına dâhil olup da, 1965 ve 1966 yıllarında biti
rilen işler hangileridir? İnşaatı bitirilmiyen köy
içme suları hangileridir ve gecikme sebepleri
nelerdir?
2. Aydın iline ait 1965 ve 1966 yıllarında
programa alındığı halde ? inşaatı tamamlanan,
tamamlanamıyan, bakım ve onarım altına alı
nan köy yolları hangileridir? Bitirilmeyiş sebep
leri' nelerdir?
3. İlişik listedeki köylerin içme suları işi
hangi yıl inşaat programına alınacaktır? Birin
ci 5 Yıllık Plâna alınıp da, çeşitli sebeplerle
program dışı bırakılan köy içme sularının Ay
dın ilindeki projeleri hangileridir?
4. İlişik listedeki Aydın ili köylerinden
hangilerinin yolları, hangi yıllarda inşaat prog
ramına alınacaktır?
Köy içme suları inşaatı için sıra bekliyenler :
Aydın - Merkez ilçe, Baltaköy, Karapınar,
Aksaz, Çiftlik, Eğrikavak, Acarlar, Mesutlu,
Sandıklı.
Bozdoğan ilçesi :
Dümen, Konaklı, Karaahmetler, Sırma, Beğerli, Alamut.
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Çine ilçesi :
"Kırıkışık, Cumalar, Yörükler, Dorumlar, Demireidere, Yağcılar Grupu, Ahır Grupu, Bucak
Grupu, Tekeliler, Koğuk, Abak, Eldere'si.
Koçarlı ilçesi :
Çal'lıbayram, Çakmar, Bıyıklı, Gaffurlar.
Kuyucak ilçesi :
:Gencelli, Bucak, Savcıllı, Taşoluk, Pamucak.
Yol inşaatları için sıra bekliyen köyler :
Aydın - Merkez ilçe :
Karabağ, Sandıklı, Arzular, Acarlar.
Bozdoğan ilçesi :
-Dümen, Karaahmetler, Beğerli.
Çine ilçesi :
Kırkışık, Hacılarbeleni, Mutaflar, Yörükler,
Karahayıt, Bilâra, Kayran, Yöre.
Nazilli ilçesinde :
Işıklar, Sevindikli Yazırlı Grupu, Güzelköy,
Kuşçular, Dallıca.
Karacasu ilçesinde :
Dedeler Güzelbeyli, ören, Yolüstü, Çamarası,
Geyre, Tekeliler, Eymir, Tepecik, Bahçeköy.
Söke ilçesinde :
Akçakaya özbeyyeniköy, Karakaya, Karaeahayıt, Akköy - Yeniköy.
Yenipazar ilçesinde :
Eğridere, Karaçakal.
Germencik ilçesinde :
Alangüllü.
Kuşadası ilçesinde :
Güzelçamlı.
Koçarlı ilçesi :
Satılar, Taşköy.
Karacasu ilçesi1 :
Dedeler, Karacaören, Çamarası, Alemler,
Işıklar, Tekeliler, Tepecik.
Kuyucak ilçesi :
Gelenbe, Gündoğan, Bucak, Çamdibi, Pamucak, Aksaz, Kayran, Bilâra - Dereköy.
Nazilli ilçesi :
Işıklar, Aşağıyakacık, Eycelli, Yukarıörencik,i Kuşçular, Şimelli, Kozdere.
Söke ilçesinde :
• Akçakaya, Karakaya, Avcılar.
'Yenipazar ilçesinde :
Eğridere.
" Germencik ilçesinde :
Meşeli.
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Sultanhisar ilçesinde :
îneealan.
T. C.
Köy İşleri Bakanlığı
Müsteşarlık
£ a y ı : 2193

20.7.1967

Konu : Aydın Milletvekili Sayın
M. Şükrü Koç'un yazılı soru
önergesi.
Millet Meclisi Başkanlığına
ilgi : 6 . 2 . 1967 tarih ve Gn. S. Ka. Md.
3687/20890-7/328 sayılı yazı.
Aydın ili köylerinin içme suyu ve yol ihtiya
cına dair Aydın Milletvekili Sayın TM. Şükrü
Koç'un bakanlığıma yönelttiği yazılı soru ce
vabı ve eklerinin ilişikte sunulduğunu arz ederim.
Turgut. Toker
Köy işleri Bakanı
Ek No.
1965 bütçe yılında Aydın ilinde yapı
lan içme suyu inşaat çalışmaları
(3 Sayfa)
.19.66 bütçe yılında Aydın ilinde yapı
lan içme suyu inşaat çalışmaları
(4 Sayfa)
Aydın ili 1965 yılı köy yolları yapım
programı ve faaliyeti (4 Sayfa)
Aydın ili 1966 yılı yapım programına
alınan ve tahakkuk ettirilen köy yolları
cetveli (6 Sayfa)'
Aydın ili 1965 ve 1966 yılı onarım faa
liyeti ve sarfiyatı
Aydın ili köy ve kasabalarının mevcut
içme suyu ile program durumları.
Aydın ili köylerinin içme suyu ve yol ihtiya
cına dair Aydın Milletvekili Sayın M. Şükrü
Koç'un bakanlığıma yönelttiği yazılı sorunun
cevabıdır :
1. Aydın ili köy içme suları 1965 ve 1966
yılları inşaat programlarına dâhil köylerle, bun
l a r d a n yılı içinde bitirilenlerle, bitirilmiyenle~ rin ve gecikme sebepleri ilişik (Ek : 1, 2) lte. tede gösterilmiştir.
2. Aydın ili köy yolları 1965 ve 1966 yılları yapım, onarım ve bakım programlarına dâ-
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hil olan işleri ve bunlardan yılı içinde tamamla
nan ve tamamlanamıyanların ve gecikme sebep
leri (Ek : 3, 4) ve köy yolları onarımlar'
(Ek : 5) listelerde gösterilmiştir.
Halen yürürlükte bulunan mevzuat gereğin
ce yılı içinde ele alınacak köy yollarının yapım,
onarım ve bakım işleri illerde il genel meclisle
ri tarafından görüşülüp programlaştırılmakta ve
bu programlar valilikler tarafından yürütül
mektedir. Bakanlığımızca valiliklerin bu çalış
malarına teknik ve nakdî yardımlarla katılmak
tadır. Ayrıca bu çalışmalar teknik yönden de
kontrol edilmektedir.
İller tarafından, köy yolları yapım ve ba
kım yönetmeliği essaları içinde hazırlanan yıllık
programlar, bakanlıkça ödenek ve makina im
kânları göz önünde tutularak tetkik ve tasvibolunduktan sonra uygulanmasına geçilmekte
dir. lllerce gerektiğinde bu programlarda halk
katılışı ve yardımları durumuna göre öncelik sı
raları değiştirilmekte ve bu suretle program ta
dilleri yapılmaktadır.
Bâzı sorunlu hallerde de program dışı çalışıl
maktadır. 1965 ve 1966 yıllarında program ha
rici yapılan yollar (Ek : 3, 4) No. lu ve içme
suları da (Ek : 1, 2) No. lu listeler içinde göste
rilmiştir.
3. Aydın ili köy ve kasabalarının içme suyu
ve program durumları elidi listede gösterilmiş
tir. (Ek .: 6) Bu listelerde yer almamış olan
köyler, 7478 sayılı Köy içme suları hakkında
ki Kanun gereğince tesbit edilecek öncelik sıra
larına ve bütçe imkânlarına göre sırasiyle istik
şaf i etüt, proje ve inşaat programlarına dâhil
edilerek içme suyuna kavuşturulacaktır.
4. Uzun vadeli köy yolları programları
tamamlanamadığından, il köy yolları program
ları iller tarafından, Köy yolları yapım ve ba
kım yönetmeliği esaslarına göre bütçe imkânları
dahilinde hazırlanmaktadır. Bu sebeple yazılı
soru önergesine ekli listede isimleri bildirilen
köylerin hangi yıl inşaat programlarına alınabi
leceğini şimdiden tesbit etmek mümkün olmamış
tır.
Not : Bu cevaba ilişik olan (Ek : 1) (Ek : 6)
cetvelleri kesafeti sebebiyle yaymlanamamıştır.
Aslı dosyasında muhafaza edilmektedir.
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3. — Kayseri Milletvekili Fehmi Cumaltoğlu'nun,
ortaokul ve liselere Kuran
dersleri
konmasının
düşünülüp
düşünülmediğine dair
sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı
cevabı. (7/369)
5.5.1967
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygı dle arz ve istirham eylerim.
Fehmi Cumalıoğlu
Kayseri Milletvekili
3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi
Tedrisat Kanunu gereğince din eğitimi yapan
okulların ve İlahiyat Fakültesinin kapatılması
ve bunu mütaakıp Millî Eğitim Bakanlığınca
okul ve liselerden din derslerinin kaldırılması,
Anayasamızda yer alan lâiklik prensibinin
uzun yıllar hatalı bir anlayışla din düşmanlı
ğı şeklinde bir tatbikata sebabolması dolayısiyle, mukaddes dinini, islâm dininin imân ve
•aıhlâk prensiplerini bilmiyen nesillerin yetişti
ği bir gerçektir.
Bugünkü umumi ahlâk buhranının, içtimai
bir felâket halinde sosyal bünyemizi saran
(Yalancılık, dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık,
katil, zina, iftira, ırza tecavüz, fuhuş, rüşvet,
iltimas, irtikâp, fesat, ecdada saygısızlık ve
mukaddes mefhumlara saldırmak gibi) ahlâki
redaetin seibebi ve nedeni, toplumumuzda dinî
inançların zayıflaması, vicdanlardan Allah kor
kusunun kalkmasıdır.
Vicdanlarda yıkılan mânevi kavramların
harabelerin materyalist felsefenin iç güdüleri
kırbaıçhyan, ihtirasları ve egoizmi şahlandıran
zehirli umdeleri birer engerek yılanı gibi çö
reklenmiştir.
Bugün cemiyetimizde mânevi kıymetler kı
lık değiştirmiş diğergâmlık, namus, fazilet ve
ahlâk mefhumları işporta malı gibi kaldırım
lara dökülmüştür.
Sorumluluk, eninde sonunda hesaba çekilme
duygusundan yoksunlaşan ruhlar, zevk, lezzet,
şehvet, haset, maddi menfaat ve çıkar kaygusu ile kavrulmaktadır. Yürekler
doyum bil
mez iştihalarla taşıp kabarmaktadır.
Hudutsuz bir lüks, vahşî bir bencillik, çıl
gın bir moda, çıplak bedenini ve kendini teş-
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hır hastalığı, israf salgını cemiyetimizin çatı
şım yanığın halinde sarmıştır.
Hiç kimse halinden razı olmamakta, herkes
başkasının elindeki nimeti ve mevkii kapmak
hırsiyle yanmaktadır.
İBu arada sosyal adalet sloganı, halkın ru
hunu karıştırmaktan, sınıfları birbirine düş
man etmekten, anarşi yaratmaktan çıkarlarına
fayda uman sömürücülerin ağızlarında dolaş
maktadır. Gün geçtikçe ekonomik dengesizlik
ve sosyal huzursuzluk artmaktadır. Bunun so
nucu nereye varır? Tarih, sosyoloji ve sosyal
•antropoloji bilimleri mânevi
değerlerden kısırlaşan milletlerin ve medeniyetlerin akıbetle
rini göstermektedir. Dinsiz toplulukların asır
lar boyu müstakil bir devlet halinde payidar
olduğu görülmemiştir.'
Türkiye'nin huzuru ve sosyal çalkantıların
sükûnu ancak vicdanların taşkın ihtiraslardan
arınması, ve mânevi kıymetlerin ruhlara taht
kurmasiyle mümkündür.
1. — Bu duruma göre Hükümet, Yüce Mil
letimizin dinî inançlarla, islâmm imân ve ah
lâk prensipleriyle manen teçhiz edilmesi lüzu
muna inanmakta mıdır?
2. -i- İlk ve ortaokullarda ihtiyarî din ders
leri, ders programlarının yetersizliği, haftada
ibir saat oluşu, ehliyetli öğretmenlerin azlığı
sebebiyle gençlere din kültürü verecek, onları
islâm imâniyle teçhiz edecek bir nitelikte de
ğildir.
Bu hüviyeti ile b u dersler Müslüman Türk
çocuklarına dinî ibadetlerini
yapabilecekleri
kadar dahi 'bir bilgi veremediği gibi, islâmın
iman ve ahlâk prensiplerini körpe vicdanlara
yerleştirememektedir. Müslüman Türk halkı
da evlâtlarına mukaddes dinlerini öğretememenin ıstırabı içindedir.
Bu millî sosyal ihtiyacın
karşılanabilmesi
için ders programlarının Diyanet İşleri Baş
kanlığı ile işbirliği yapılarak zenginleştirilme
si, ders saatlerinin haftada üç saate çıkarılma
sı, liselere de din dersleri konulması ve bu
derslerin ehliyetli öğretmenler tarafından oku
tulması zarureti vardır.,
Hükümet böyle bir lüzum ve zarurete inan
makta mıdır?
Adalet Partisi, seçim beyannamesinde ve
Hükümet programında resmen: «Mânevi inanç
(ihtiyacını karşılıyacak şekilde din eğitimine {

27 . 7 . 1967

Û : 1

lönem vereceğiz» taahhüdünde bulunduğuna ve
Müslüman Türk halkı liselere de din dersi ko
narak çocuklarına din eğitimi verilmesini yü
rekten arzuladığını iktidara duyurduğuna göre
buıgüne kadar
gerçekleştirilemiyen bu resmî
vaide mâni olan sebepler nelerdir?
3. — İslâm dininin kökü ve kaynağı Kura
nı Kerim'dir. Türk Milletinin % 90 ı bu mu
kaddes kitabını aslî harfleriyle okumasını bil
mektedir.
Ortaokul ve liselere Kuran dersleri konarak
gençlere öğretilmesi Müslüman halkın özlediği
dinî bir ihtiyaç ve millî bir arzu halindedir.
İngilizce, Fransızca, Rusça, Farsça ve Arap
ça dersleri lise ve fakültelerde ve hattâ orta
okullarda okutulduğuna göre, ortaokul ve li
selere Kuran dersleri konulması ve ehil öğret
menler tarafından okutulması Anayasmızdaki
lâiklik prensibine ve 1288 sayılı Türk harfleri
nin kabul ve tatbiki hakkındaki kanuna aykı
rı olduğu şeklinde iddia edilemez. Edilse bile
mesnetsiz, insanlık hakları, Anayasa ve hukuk
anlayışı ile bağdaşaımyan böyle bir iddiaya
itibar edilemez.
Her vesile ile millî iradenin ve halkın ar
zusunun temsilcisi olduklarını resmen beyan
eden A. P. Hükümeti, Bakanlar Kurulu kara^
rı ile ortaokul ve liselerde Kuran dersleri kon
masını düşünmekte midir? Düşünmekte ise bu
güne kadar bu dersleri Millî Eğitim pro
gramlarına koymamasının sebebi nedir?
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 77 -108/4593
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 8 . 5 . 1967 tarih ve 7/369 - 4226/
24962 sayılı yazınız.
Kayseri Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu'nun
ortaokul ve liselere Kuran dersi konulmasının
düşünülüp düşünülmediği hakkındaki yazılı
sorusuna verilen cevaptan iki nüsha ilişikte su
nulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederim.
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Kayseri Milletvekili Fehmi
Cumaboğlu'nun
din dersleri müfredat programları hakkındaki
soru önergesine cevaptır.
1. — İlk, orta ve dengi meslek okullarının
din dersi müfredat programları Diyanet İşleri
Başkanlığı ve İlahiyat
Fakültesinin işbirliği
ile hazırlanmış olup Müslüman çocuğunun di
ninin şartlarını yerine getirebilmesi için ihti
yacı olan bütün bilgileri ihtiva etmektedir.
2. — İlkokullarda, bu vazifeyi ilkokul öğ
retmenleri görmektedirler ve bunun böyle ol
masında zaruret vardır. Bu öğretmenler diğer
dersleri okutmakta ne kadar ehilseler din ders
lerini de aynı ehliyetle okutmaktadırlar. Öğre
tecekleri din bilgisi kendilerine, mezun olduk
ları öğretmen okullarında İlahiyat Fakültesi
ve Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu öğretmen
ler tarafından verilmektedir. İlkokul öğret
menlerinin bu bilgilerinin takviyesi maksadiyle il merkezlerinde İlahiyat Fakültesi ve Yük
sek İslâm Enstitüsü mezunu öğretmenler tara
fından kısa devreli kurslara tabi tutulmaları
hakkında çalışmalar yapılmaktadır.
Ortaokul ve dengi meslek okullarının 1 nci
ve 2 nci sınıflarında haftada birer saat din
dersi vardır. Bu dersler, ders saati çok olan
yerlerde mümkün olabildiği nisıbette Yüksek
İslâm Enstitüleri ve İlahiyat Fakültesi mezu
nu öğretmenler
tarafından
okutulmaktadır.
Bilhassa il merkezlerinde çok sayıda orta de
receli okul bulunduğundan hepsinin din ders
lerini okutmak üzere İlahiyat Fakültesi veya
Yüksek İslâm Enstitüsü mezunu bir öğretmen
tâyin edilmektedir. Halen 60 ortaokulda İla
hiyat Fakültesi, 76 ortaokulda da Yüksek İs
lâm Enstitüsü mezunu din dersi
öğretmeni
vardır. 3 sınıflı müstakil ortaokullarda hafta
da iki, şubesi bulunduğu takdirde 3 - 4 saat
ders bulunmaktadır. Bu kadar saat için din
derslerine olduğu gibi diğer derslere de bir öğ
retmen tahsisi mümkün olamamaktadır. Bu
dersler mevcut öğretmenler veya çevrede bu
dersi okutabilecek ehliyetli kimseler tarafın
dan okutulmaktadır.
G-erek ilk gerek orta ve denıgi meslek okul
larında okutulan din dersleri müfredatı
yu
karıda da arz edildiği üzere Müslüman çocu
ğunun dinine ait bilmesi gereken şart ve veci
belerini kolaylıkla ve kusursuz olarak yerine
getirebilir. Bütün bu bilgileri
ortaokulların
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2 nci sınıfında mevcut birer saat içinde veril
mesi mümkündür. Diğer taraftan, din dersi sa
atlerinin artırılması ya diğer derslerin saatle
rinden kısılması ya da mevcut haftalık ders
saatlerine saat ilâvesiyle mümkün olabilecek
tir. Birinci hal diğer derslerin aleyhine olabi
leceği gibi ikinci halde de çift öğretim yapan,
okullarda öğrencilerin okula çok erken gelme
leri veya çok geç saatlerde dönmeleri gibi bin
durum ortaya çıkacaktır.
Lise programlarına, öğrencilere dinî ve ah
lâki metinler vermeyi hedef tutan bir dersin
ilâvesi inceleme konusu yapılmış bulunmakta
dır. Bu çalışmaların kısa zamanda sonuçlanaca
ğını ümidctmekteyiz.
3. — Ortaokul ve liselere din dersleriyle is
tenilen bilgiler verilmiş olup, ayrıca Kuranı
Kerim dersleri konulması pedagoji bakımlından
faydalı görülmemektedir.
Süleyman Demirel
Başbakan
4. — Kırklareli
Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun'un, malûl ve felçli hastalara
uygulanan
apareylere dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın cevabı. (7/386)
22.5.1967
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına delâlet buyurulmasmı arz ve rica
ederim.
Kırklareli Milletvekil'i
Hasan Tahsin Uzun
1. — öteden beri vatanın dörtbir köşesin
den gelen malûl ve yoksul vatandaşlara yapı
lan suni uzuvlar ve felçli kimselere uygulanan!
bir esler yani (mevcut uzuvlarına
uygulanan
aparyeler) ve çeşitli çelik kursalar, kumaş-'bor
salar hangi yıldan beri hangi firmalara ne şe
kilde yaptırılıyor? Bu cihazlara kimler tarafın
dan uygundur deniyor1? Yapan kimselerin, tek
nisyenlerin nerelerde bu işi öğrendiği hakkın
da bir belgeleri var mıdır?
2. — Ortopedi mütahassısı doktorların bu
işleri yani mekanik bilgileri de ihtisas yaptık
ları yerde bu aparyelere ait tam manalı bir 'bil
gilere haiz olaıbiliyorlar mı? Bu işle iştigal
eden kaç. firma var? Bu firmaları • çalıştıran
kimselerin unvanları nedir?
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3. — Hangi firma tarafından Doktor Şol'un
çeşitli tabanlık, nasır ve sair gibi ağrılara kar
şı yapmış olduğu apareylerin maksada uygun
olup olmadığı yetkili şahıslar tarafından tet
kik edilmiş midir? Bu aparyeler sıhhate zarar
lı veyahut zararsız bir durumda mıdır? 100 liısaya «atılan tabanlık Türkiye'de mi yapılmak
tadır. (Dr. ŞoPün tabanlığı)
4. — Bundan daha iyi duraliminyum lev
halar netice verirken, piyasada bunu bulmak
imkânsız hale gelmiştir. Bakanlık olarak orto
pedide kullanılmak üzere duraliminyum ithal
•etmek düşünülmekte midir?

T.

e.

Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Bakan
4316

22 . 7 . 1967

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 25 . 5 . 1967 gün. ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/386 - 4347/25896 sayılı yazıya.
Malûl ve felçli hastalara uygulanan apereylere dair Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin
Uzun tarafından verilen yazılı soru önergesi
cevabı ilişikte sunulmuştur.
Saygı ile bilgilerinize arz olunur.
Dr. Vedat Âli Özkan
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Malûl ve felçli hastalara uygulanan apereylere • dair Kırklareli Milletvekili Sayın • Hasan
Tahsin Uzun tarafından verilen 22 . 5 . 1 9 6 7
tarihli yazılı soru önergesine cevaptır :
1. — Malûl ve yoksul vatandaşlara lüzum
lu breşler genel olarak Türkiye Kızılay Derne
ğinin malî yardımı ile yaptırılmaktadır. Sakat
kimse : evvelâ ortopedi mütahassısma müracaat
ederek ne şekilde ve ne cins breşe ihtiyacı bu
lunduğunu belirten bir rapor alır. Sonra ilçe
Kızılay şubesine başvurup yoksul olduğunu be
lirten vsikalarını da vererek bir yürüme cihazîria ihtiyacı olduğunu bildirir. Kızılay şube
si -de, sakat vatandaşın yoksulluk durumunu
inceledikten sonra, cihaz isteğini müspet kar
şılarsa Kızılay Derneğinin anlaştığı ortopedik
cihaz atölyelerine bu sakat vatandaşı göndere
rek bresinin yapılmasına başlatır. Bu suretle
tmıâlûl ve yoksul kimseler cihaza kavuşmuş olur.
'Bu cihazların hasta için uygun olup olma
dığını, - cihazı yapan atölye şefi kontrol eder.
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Zira tabi ölçü ve provaları orada yapılmış
tır. Eğer hasta yakında ise ve raporu veren
doktora veya hastaneye kontrol için başvur
muş ise orada da cihaz görülür. Fakat sakat
vatandaş ekseriya, hastaneden uzakta ikamet
ettiğinden raporu veren do'ktora gelmemekte
dir.
Bu cihazları imâl eden atölyelerin, umumi
yetle başında ortopedi mütahassısları vardır.
Onların nezaretinde çalışan tornacı, kunduracı
gibi elemanlar yetişir. Bu teknisyenler tek ba
şına cihaz atölyesi açamazlar.
Teknisyenlerin yetiştirildiği diğer bir yer
de, İstanbul, Ankara Tıp Fakültelerinde ku
rulmuş olan ve başlarında yabancı uyruklu
teknisyen bulunan ortopedik cihaz atölyeleri
dir.
2. — Üniversitelerin "Tıp Fakülteleri bünye
sinde ortopedik cihaz atölyeleri vardır. Ve or
topedi asistanları ihtisas müddetleri içinde bu
apareyler hakkında da bilgi edinirler.
Bu işlerle iştigal eden firmalar Bakanlığı
mızca tamamen bilinmemektedir. Çünkü orto
pedik cihaz imâl eden atölyelerin tesisi, Ba
kanlığımızın iznine ve ruhsatına tabi bulunma
maktadır.
3. — Dr. Şo'l'ün firması, hususi bir teşek
küldür ve Uluslararası bir firmadır. Bütün
dünyada .şubeleri vardır. Londra'daki merkez
lerinde ortopedi mütahassısları cihazların plâ
nını çizerler, onların kontrolunda yapılan ci
hazlar satış yerlerine dağılır ve buralardan da
ihtiyaç sahiplerine intikal eder.
iBunlar ortopedik
apareyler
olduğu için
sıhhate zararlı değildir. Adı geçen müesesenia
başında ayrıca bir doktor ve kurs görmüş per
sonel mevcuttur.
4. — Duraliminyum, ortopedik
cihazların
hafif ve dayanaklı olması için kullanılmakta-ı
dır.
İthalâtı, kotalar ile dış
ticaret rejimine
tabi olup, Bakanlığımızca ortopedide kullanıl
mak üzere ithali düşünülmemektedir.
Esasen, konu daha ziyade Türkiye Kızılay
Derneğini ilgilendirdiğinden bu hususta adı
geçen dernek genel merkezinden alınan malû
matı havi yazının bir sureti ile Ankara Üni
versitesi Tıp Fakültesi Ortopedi
Kliniğinden
alman yazının bir örneği de ilişikte gönderil
miştir.
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17 Haziran 1967
Ankara 3 . 6 . 1 9 6 7

Özeti : Derneğimizce malûl ve
yoksul vatandaşlara yaptırı
lan cihazlar Hk.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
Ankara
• 31 . -5 . 1967 tarih ve Tedavi Kurumları (re
mel Müdürlüğü (V) 4190 - 7963 sayılı yazıla
rına K;
I - Derneğimizce malûl ve yoksul vatan
daşlarımıza 1917 - 1918 senelerinden beri sunî
uzuv yaptırılmaktadır. 1914 yıllarında M. Kâ
zım isminde bir teknisyen Hilâli Ahmer Cemi
yeti delaletiyle 2,5 sene müddetle Viyana salibi
Ahmer Darülsanayiısinde staj görerek memle
ketimize dönmüş ve faaliyete başlamıştır.
O tarihten bu yana derneğimizce
yoksul
vatandaşlarımıza sunî uzuv ve diğer lüzumlu
cihazlar yardım olarak yaptırılmaktadır.
Halen derneğimizce muhtelif illerde anlaş
mamız bulunan aşağıda isimleri yazılı fakül
te ve ortopedi müesseselerinde sunî uzuv, yü
rüme cihazı, korse ve cihazlar yaptırılmakta
dır.
1. — İstanbul'da i
a) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Or
topedi Kliniği,
b) Kö'ln Ortopedi Müessesesi,
c) 'M. Kâzım Elgün Ortopedi Müesesesi,
d)' İstanbul Ortopedi Müessesesi,
•e) Garanti Ortopedi Müessesesi,
f) Ünlü Ortopedi, (İstanbul'da, daha ziya
de Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniğine sipariş ve
rilmektedir)
2. — Ankara'da :
:a) Bâzı vakalarda Ankara
Üniversitesi
Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniğine,
b) Dinamik Ortopedi Müessesesine,
3. — İzmir'de :
a) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortope
di Kliniğine,
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4. — Eğridir'de :
•a) Kemik Verem Hastanesine,
5. — Adana'da :
a) Dinamik Ortopedi Müessesesine,
6. — Trabzon'da Basri Oğuz Ortopedi Mü
essesesi,
Anlaşmamız bulunan ortopedi müesseseleri
nin başında ortopedist mesul müdür vardır.
Yapılan cihazlar ekseriyetle raporu veren
müesseselere e kontrol edildikten sonra teslim
edilmektedir. Ancak çok uzak köylerde otu
ran malûl ve yoksul bâzı vatandaşlar sunî
uzuvlarını almaya gelememekte, bunların ci
hazları mecburen bulundukları Kızılay şube
lerine gönderilerek burada kendilerine teslim
edilmektedir.
Derneğimizce yaptırılan cihazlar
mutlak
surette prova edilmektedir.
I I - Türkiye'de bulunan sunî uzuv yapan
bütün müesseselerin isimleri ve firmaların ça
lıştırdıkları kimselerin unvanları derneğimiz
ce bilinmemektedir.
III - Derneğimizce fakir olduğunu tevsik
eden malûl vatandaşlara sıhhi
müesseselerin
göstermiş oldukları lüzum ve rapor
üzerine»
sunî uzuv, korse ve yürüme cihazı yaptırılmak
tadır.
IV - Doktor Şo'l'ün çeşitli tabanlık, nasır ve
sair ağrılara karşı yapmış olduğu
apereyler
kullanılmamaktadır.
Derneğimizin bu yönde
ki yardımları daha ziyade malûl ve yoksul va
tandaşlara hareket kabiliyeti
kazandırılarak!
geçimlerini temin ettirmektedir.
V - Sunî uzuv yapımına ve rehabilitasyonu
na önem veren derneğimiz Atatürk Sanatoryu
mu ile anlaşarak burada modern bir ortopedi
atölyesi ve rehabilitasyon merkezi tesis etmek
tedir.
Temmuz ve Ağustos ayları başında faaliye
te geçmesi ümidedilen bu atölye için lüzumlu
alet ve malzemeler derneğimizin muhtelif te
şekküller ile yapmış olduğu işbirliği neticesi
temin edilmiştir.
Durumu bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
İmza
Avukat Mehmet Nomer
Türkiye- Kızılay Derneği
Genel Başkanı
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Halen Ankara'da ortopedik cihaz yapan
dört firma mevcudolup, bunlar ortopedik tek
nisyen unvanını haizdirler.
15 . 7 .1967

Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı Te
davi Kurumları Genel Müdürlüğünün 5 Tem
muz 1967 gün ve (V) 4190 - 10310 sayılı yazı
ları ilişiğinde gelen, mtılûl ve felçli hastalara
uygulanan apareylere dair Kırklareli Milletve
kili Hasan Tahsin Uzun tarafından Türkiye
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen
22 . 5 . 1967 tarihli yazılı soru önergesi tara
fımızdan incelendi.
1. — Memleketimizde sunî uzuv ve breşler
iki çeşit müessese tarafından imâl edilmekte
dir. Bunların bir kısmı Ankara ve İstanbul
Üniversiteleriyle Gülhane As. Tıp Akademisi
emrinde çalışan resmî atölyelerdir.
Bunların
e.n eskisi Gülihane As. Tıp Akademisi olup, ku
ruluşu Birinci Cihan Harbine kadar uzanmak
tadır. Ankara ve İstanbul Üniversiteleri atöl
yeleri ise yirmi seneden beri çalışmaktadırlar.
Bu atölyelerin teknisyenleri yabancı uzman
lar tarafından
yetiştirilmiş olup, mensuboldukları üniversitelerin ortopedi
kliniklerinin
patronaj! altında vazife 'görmektedirler.
İkinci grup müesseseler özel kuruluşlardır
ve hemen hepsi yukarıda zikredilen resmî mü
esseselerin atölyelerinde yetişmiş ve oradan
sertifika almış teknisyenler tarafından idare
edilmektedir.
Resmî dairelerin
ihtiyacının daha ziyade
üniversite atölyeleri karşılamaya
çalışmakta
ise de bunların çalışma kapasiteleri her müra
caatı cevaplandıracak kudrette
olmadığından
mecburen özel atölyelere de sipariş verilmek
tedir. Hangi atölyede olursa olsun yapılan bir
cihazın bitiminden sonra hastaya uygulanma
sı, o cihazın kullanılmasına lüzum
gösteren
doktor tarafından
yapılmaktadır. Bu doktor
ıgenel olarak ekseriya bir ortopedi mütahassısıdır.
2. — Ortopedi mütahassısı doktorlar şubele
rinin özelliği icabı bütün protez ve apareylerin
teknik hususlarını, bilhassa endikasyon ve
kullanma tarzlarını bilirler ve bu şekilde yetiş
tirilirler.
I

3. — Doktor Seholl firması bir İngiliz fir
ması olup bütün dünyada ayak hijyeni için lü
zumlu apareyler ve diğer tıbbi malzeme imâl
etmekte ün yapmış bir firmadır. Bu firmanın
Türkiye mümessili ve ithalâtçısı Dr. Şerafettin İşçimen'dir.
4. — Düraleminyum levhalardan yapılmış
tabanlıkların Dr. Seholl'm yaptığı tabanlıklar
dan daha* iyi olduğu mütalâasında bulunmak
doğru değildir.
Bâzı hastaların özelliği icalbı
düraleminium tabanlık daha uygun olmasına mukabil bâ
zıları için de çelik Seholl tabanlığı veya çeşit
li plâstik maddelerden yapılmış plexidur v. s.
ıgiıbi tabanlıklar uygun olabilir. Bu hususta an
cak ortopedi mütahassısı veya her hangi bir
'hekim karar verme yetkisindedir. Ancak şu
rası da bir hakikattir ki, memlekette düraleminium tedarikinde sıkıntı çekilmektedir.
Bu hususta şahsi teşebbüslerle uçak enka
zından istifade yoluna gidilmek gibi zorluk
larla karşılaşılmaktadır.
Düşüncelerimiz yukarıda zikredilmiştir.
Saygılarımla.
İmza
Ortopedi Kİ. Kürsü Profesörü
Prof Dr. Avni Duramam
5. — Kars Milletvekili Sevinç Düşünsel'in,
Kars'ın merkez ve ilçelerine bağlı
köylerine,
1967 yılında, ne miktar köy yolu yapılmasının
düşünüldüğüne dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/400)
8 Haziran 1967
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
«Kars'ın merkez ve ilçelerine bağlı köyle
rine, 1967 yılında, ne miktar köy yolu yapıl
masının düşünüldüğüne dair» Köy İşleri Baka-.
nından sözlü olarak
cevaplandırılmasını rica
ettiğim mezkûr soru önergemin yazılıya çev
rilmesi hususunda gerekli işlemin yapılmasına
müsaadelerinizi saygılarımla nica ederim.
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lönerigesi .cervalbmın ilişikte sunulduğunu arz ede
rim.
Turjgut Tioker
Köy İşleri Bakanı

T. ü.
Köy İşleri Bakanlığı
Müsteşarlık
Sayı : 2194 -13781
Konu : Kars Milletve
kili Saym Sevinç Dügünsel'in soru önergesi.
00 . 7 . 1967
Türkiye Büyülk Mille't Meclisi Başkanlığına
ligi : 1. 23 . 12 . 1966 T. ve Gn. S. Ka.
Md. 3389/19063 - 6/488 sayılı yazı.
2. 10 . 6 . 1967 T. ve Gn. S. Ka. Md.
3389/26559 - 7/400 sayılı yazı.
Kars'ın merkez ve ilçelerine bağlı köylerine,
1967 yılında, ne milktar köy yolu yapılmasının
düşünüldüğüne dair Kars Milletvekili Sayın
iSeıvinç Düşünsel tarafından daha önce sözlü
olarak verilip bu defa yazılıya çevrilen soru

Kars'ın merkez ve ilçeelrine bağlı köylerin
de, 1966 yılında ne miktar toöy yolu yapıldığı
ve 1967 de ne miktar köy yolu yapılacağı hak
kında Kars Milletvekili iSaym Sevinç, Düşün
sel tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı so
runun cevaıbıdır.
1. Kars ili dâhilinde 1966 yılımda 57 kilo
metre kaplama köy yolu yapılmıştır. 16 kilo
metre yolun da saıııat yapısı tamamlanmıştır.
2. 1967 yılında Bütçeden ve 11 Özel İdare
sinden ayrılacak ödenelklerle 57 kilometre yol
ve 19 metre köprü yapımı, 68 kilometre ona
rım ve 99 kilometre yol bakımının yapılması
pnogramlaştırılmıştrr.
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Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Oenel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Oenel
Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun
tasarısına verilen oyların sonucu
(Çoğunluk yoktur.)
üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

: 450
: 84
: 83
:
1
:
0
: 361
:
5

[Kabul idenUtJ
ADANA
Ali Karcı
Tahir Yûcekök
AFYON KARAHİSAR
Mehmet Göbekli
Şevki Güler
Ali ihsan Ulubahşi
ANKARA
Kemal Bağcıoglu
Emin Paksüt
ARTVİN
Sabit Osman Avcı
AYDIN
Nahit Menteşe
Reşat özarda
M. Kemal Yılmaz
BALIKESİR"
Adnan Akın
İbrahim Aytacı
Mesut Ozansü
Mevlüt Yılmaz
BİLECİK
Sadi Binay
BİNGÖL
M. Emin Gündoğdu
BURDUR
1. Hakkı Boyacıoglu
Faik Kırbaşlı
BURSA
Barlas Küntay
Kasım Önadım

Mustafa tayyar
ÇORUM
Ahmet Uysal
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
EDİRNE
Nazmi özoğul
ERZURUM
Gıyasettin Kanaea
Adnan. Şenyurt
ESKİŞEHİR
Hayri Başar
GAZİANTEP
Naşit Sanca
Mahmut Uygur
HATAY
Yahya Kanboljıt
İSTANBUL
Sadun Aren
Nuri Eroğan
Mustafa Ertuğrul
A. Coşkun Kırca
Osman özer
Kaya özdemir
Ahmet Tahtakıliç
Osman Nuri Ulusay
Reşit Ülker
İZMİR
Şükrü Akkan
Ali Naili Erdem
Settar İksel
Cemal Hakkı Selek

KARS
Lâtif Aküzüm
Abba» Ali Çetin
Cengiz Ekinci
Celâl Nuri Koç
Muzaffer Şamiloğlu
KASTAMONU
Ahmet Şevket Bohça
KAYSERİ
Feyyaz Koksal
KIRKLARELİ
Mehmet Atagün
M. Orhan Türkkan
KIRŞEHİR
Süleyman Onan»
KOCAELİ
Sedat Akay
KONYA
Bahri DağdaşJ
M. Ziyaettin İzerdem
Mehmet Necati Kalaycı
Mekki Keskin
Yunus Koçak
Nazil Kurucu

MUŞ
Kemal Aytaç
NEVŞEHİR
Ali Baran Numanoğlu
NİĞDE
Haydar Özalp
SAKARYA
Şerafeıttm Paker

KÜTAHYA
Ali Mesut Erez

UŞAK
Orhan Dengiz

MALATYA
Hamit Fendoğlu

VAN
M. Salih Yıldız

MANİSA
Süleyman Çağlar

YOZGAT
Yusuf Ziya Bahadınlı

MUĞLA
İzzet Oktay

ZONGULDAK
Kâmil Kırıkoğlu

749 —

SAMSUN
Melâhat Gedik
llyas Kılıç
Osman Şahinoğlu
SİVAS
Tevfik Koraltan
M. Kemal Palaoğlu
TEKİRDAĞ
Halil Başol
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
Bedrettin Karaerkek
ÜRFA
Halil Balkıa
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[Reddeden]
NİĞDE
Mehmet Altınsoy
[Oya
ADANA
Hasan Aksay
Mahmut Bozdoğan
Ali Bozdoğan oğlu
Turhan Dilligü
Kasım Gül ek
Kemal Sarıibrahimoğlu
İbrahim Tekin (B.)
Ahmet Topaloğlu (B.)
Bekir Tünay
ADIYAMAN
M. Arif Atalay
Nazım Bayıllıoğlu
Süleyman Arif Emre
Ali Turanlı
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Akalın
Osman Attila
Murat öner
Muzaffer özdağ
AĞRI
Abdülbarı Akdoğan
Nevzat Güngör
Kasım Küfrevi
AMASYA
Ahmet Demiray
Nevzat Şener
Ali Cel âlettin Topala
Kâzım Ulusoy
ANKARA
İsmail Rüştü Aksal
Orhan Alp (B.)
Hüseyin Balan
Osman Bölükbaşı
Ali Rıza Çetiner
Musa Kâzım Coşkun
Ahmet Dallı (1.)
Orhan Eren
Recai E r güder
1. Sıtkı Hatip oğlu
Rıza Kuas
Zühtü Pehlivanlı
llyas Seçkin

katılmayanlar]

Hasan Tez
H. Turgut Toker (B.)
Hasan Türkay (1.)
Alparslan Türkeş
Ahmet Üstün
Mustafa Kemal Yılmaz
ANTALYA
Hasan Akçalıoğlu
Hüseyin Avni Akın
(Yüzbaşı)
Ilışan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe
Refet Eker
Ahmet Torgay
Osman Zeki Yüksel
ARTVİN
Turgut Altmkaya
Mustafa Rona
AYDIN
Sinan Bosna
Mustafa Şükrü Koç
Yüksel Menderes
Kemal Ziya öztürk
İsmet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan (B.)
Enver Güreli
Fennî tslimyeli
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Cihat Turgut
Mehmet Zeki Yücetürk
BtLECÎK
İsmail Selçuk Çakıroğlu
BİNGÖL
Cemal Yavuz
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
Zarife Koçak
BOLU
Ş. Nihat Bayramoğlu
Halü İbrahim Cop

Ahmet Çakmak
Kemıal Domir
Hasan özcan
Hami Tezkan
BURDUR
Fethi Çelikbaş ( t )
BURSA
Sadrettin Çanga
Nilüfer Gürsoy
Cemal Külâhlı
İbrahim Öktem
ö. Doğan öztürkmen
Mehmet Turgut (B.)
Ahmet Türkel (B.)
Bahri Yazır
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Cihad Baban
Muammer Baykan
Şefik İnan
Refet Sezgin (B.)
ÇANKIRI
Dursun Akçaoğlu
Tahir Akman
Mehmet Ali Arsan
Nurettin Ok (Bşk. V.)
ÇORUM
Abdurrahman Güler
Hilmi incesulu
Hasan Lâtif Sarıyüce
Arslan Topçubaşı
Necdet Yücer
DENİZLİ
Fuat Avcı
Mehmet Salih Bayd'l
Muzaffer Karan
Hüdai O rai
Zafer Nihat özel
Remzi Şenel
Atıf Şohoğlu
DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğh:
Metin Cizreli
Hasan Değer
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Tarık Ziya Ekinci
Recai îskenderoğlu
EDİRNE
Ahmet Bilgin (Bşk. V.)
llhami Ertem (B.)
Türkân Seçkin
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Ömer Eken
Samet Güldoğan
Kevni Nedimoğlu
Kemal Satır
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
(B.)
Nafiz Giray
Sadık Perinçek
Âdi] Sağıroğlu
ERZURUM
Turhan Bilgin
Nihat Diler
Necati Güven
Ahmet Mustafaoğlu
Cevat önder
Nihat Pasinli
İsmail Hakkı Yıldırım
ESKİŞEHİR
Mehmet İsmet Angı
Şevket Asbuzoğlu
Seyfi Öztürk (B.)
Brtuğrul Gazi Sakarya
Aziz Zeytin oğlu ı
GAZİANTEP
Ali İhsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Kâmil Ocak (B.)
Süleyman Ünlü
Hüseyin Yılmaz
GİRESUN
Kudr'et Bosuter
Ali Cüceoğlu
M. Kemal Çilesiz

M. Meclisi
Nizamettin Erkmen
1. Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
GÜMÜŞANE
Necati Akagün
Ali ihsan Çelikkan
Sabri özcan San
Sabahattin Savacı
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Selim Sarper
Fuad Sirmen
I. Hakkı Tekinel
Aydın Yalçın
Mehmet Yardımcı

IZMlR
Şevke* Adalan
Mehmet Ali Aytaç
HAKKÂRİ
Şeref Bakşık
Ali Karahan
Muzaffer Döşemeci
HATAY
Osman Zeki Efeoğlu
Arif Ertunga
Sabahattin Adalı
Hüsamettin Gümüşpala
Abdullah Çilli
İhsan Gürsan
Talât Köseoğlu
Nihad Kürşad (B.)
Reşat Mursaloğlu
Şinasi Osma
Şemsettin Mursaloğlu
Enver Turgut
Hüsnü Özkan
Mustafa Uyar
İSPARTA
Lebit Yurdoğlu
irfan Aksu
KARS
Tahsin Argun
Sevinç
Düşünsel
Ali ihsan Bahm|
Süleyman Demirel (Baş Turgut Göla
Âdil Kurtel
bakan)
Osman YeLtekim
İÇEL
Mazhar A n k a n
KASTAMONU
Kemal Ataman
A. Muzaffer Akdoğanlı
Burhan Bozdoğan
Adil Aydın
ismail Çataloğlu
Sabri Keskin
Kadir Çetin
Osman Zeki Oktay
Celâl Kılıg
Âdil Toközlü
C. Sadık Kutlay
I. Hakkı Yılanlıoğlu
İSTANBUL
Çeıtin Altan
Hüseyin Ataman
Mehmet Ali Aybar
Suphi Baykaım
Sadettin Bilgiç (B.)
Orhan Birgit Ali Esat Birol
Ferruh Bozbeyli
(Başkan)
Nurettin Bulak
Tekin Erer
Orhan Erkanlı
Orhan Eyüboğlu
Muhiddin Güven
Abdurrahman Şeref Lâç
Orhan Seyfettin Orhon
Ilhami Sancar

KAYSERİ
Mehmet Ateşoğlu
Fehmi Cumalıoğlu
Turan Feyzioğlu
A. Atıf Hacapaşaoğlu
Cengiz Nayman
Vedat Âli Özkan (B.)
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Arif Hikmet Güner
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
Mehmet Güver
KOCAELİ
ismail Arar (Bşk. V.)
Nihat Erim
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Süreyya Sofuoğlu
Şevket Ustaoğlu
KONYA
Lütfi Akdoğan
Selçuk Aytan
Hasan Dinçer (B.)
ihsan Kabadayı
ismet Kapısız
Seyit Faruk Önder
Fakih Özfakih
Faruk Sükan (B.)
Vefa Tanır
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Can Bilgin
Himmet Erdoğmug
Mehmet Ersoy
Kemal Kaçar
I. Hakkı Yıldırım
MALATYA
Mehmet Del ikaya
Hüseyin Doğan
Şaban Erik
Lûıtfı Evliyaoğlu
İsmet İnönü

Nazmi Oğuz
Fuat Uluç
MUĞLA
Adnan Akarca
Seyfi Sadi Pencap
Turan Şahin
ilhan Tekinalp
MUŞ
Nermin Neftçi
Kâmil Özsarıyıldız
NEVŞEHİR
ibrahim Boz
S. Hakkı Esatoğlu
NİĞDE
Yaşar Arıbag
Ruhi Soyer
Oğıızdemir Tüzün
ORDU
Raif Aybar
Ata Bodur
Feridun Cemal Erkin

(t)
Ferda Güley
Haandi Mağden
Arif Hikmet Onat
Sadi Pehlivanoğlu
Kemal Şensoy

MANİSA
Neriman Ağaoğlu
RlZE
Ertuğrul Akça
Erol Yılmaz Akçal
Sami Binicioğlu
Mazhar Basa
Muammer Dirik
ismail Sarıgöz
Mithat Dülge
Cevat Yalçın
Muammer Erten
SAKARYA
Şevket Raşit Hatipoğlu
Ekrem Alican
Mustafa Ok
Nuri Bayar
önol Sakar
Kadri Eroğan
Nahit Yenişehirlioğlu
Muslihiddin Gürer
MARAŞ
Hayrettin Uysal
Kemali Bayazıt
SAMSUN
Veysi Kadıoğlu
Ali Fuat Alişan
Enver Kaplan
Yaşar Akal
Hacı Ahmet özsoy
Kâmran Evliyaoğlu
Vefik Pirinççioğlu
Salâhattin Kılıç
Hüseyin Yaycıoğlu
Namık Kemal Tülezoglu
Süreyya Uluçay
MARDİN
Bahattiın
Uzunoğlu
Esat Kemal Aybar
Şevki
Yücel
ibrahim Aysoy
Rifat Baykal
Seyfi Güneştan
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SİİRT
Abdülhalim Araş

M. Mecüsi
Misbah Ongan
Hüseyin Hüsnü Oran
Adil Yaşa
SÎNOP
Hilmi işgüzar
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Niyazi özgüç
SİVAS
Nasuh Nazif Arslan
Nihat Doğan
Gıyasettin Duman
Orhan Kabibay
Kâzım Kangal
Seyf i Kurtbek
Cevad Odyaknıaz
Gültekin Sakarya
Tahsin Türkay
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TEKİRDAĞ
Ilyas Demir
Kemal Nebioğlu
Orhan öztrak
TOKAT
Fethi Alacalı
Cevdet Aykan
Mithat Çavdaroğlu
Osman Saraç
irfan Solmazer
TRABZON
A. ihsan Birincioğlu
Ahmet Cebi
Ekrem Dikmen
Sslâhattin Güven
Hamdi Orhon
Ahmet Semer (t.)
Osman Turan
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Ömer Usta
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Kenan Aral
Hasan Ünlü
URFA
Behice Hatko (Boran)
Necmettin Cevheri
Mahmut Çetin
Cemal Güven
Ramazan Tekeli
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
M. Fahri Uğrasızoğlu
VAN
Mehmet Emin Erdinç
Muslih Görentas (t. Ü.)

[Açık üyelikler]
Adana
Çorum
Diyarbakır
istanbul
Urfa
Yekûn
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Kimyaa Kartal
YOZGAT
ismail Hakkı Akdoğanı
Nuri Kodamanoğîu
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur (I. Ü.) (I.)
Neşet Tanrıdağ
ZONGULDAK
Talât Asal
S. Ekmel Çetiner
Bülent Ecevit
Kenan Esengin
Fevzi Fırat
Cahit Karakaş
Sadık Tekin Müftüoğlu
(B.)
Kemal Doğan Sumgun

Millet Meclisi
GÜNDEMI
149 NCU BİRLEŞİM
27 . 7 . 1967

Perşembe

Saat : 15,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon rapora. (3/275) (S. Sayısı : 333)
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER

6. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
Yasama doikunuılmazılığtfim kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa veAdalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 335)
[Dağıtmatarihi :6 . 7 . 1967]

n
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER
1. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
Yasama doikunulmazilığnım (kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon
raporu. (3/549) (S. Sayısı : 336)
[Dağıtmatarihi :5 . 7 . 1967]
2. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon
raporu. (3/568) (S. Sayısı : 337)
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
3. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
Yasama dıokumılmaızilığınm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 334)
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
4. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
Yasama doıkunulmazılığınm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/605) (S. Sayısı : 338)
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
5. — İstanbul Milletvekili. Çetin Altan'm,
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve

7. — Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm,
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu. (3/363) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 7 . 1967]
8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün,
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/53) (S. Sayısı : 346)
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
9. — Eski Sakarya yeni Bolu Milletvekili
Hami Tezkan'm Yasama Dokunulmazlığının
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/64) (S. Sa
yısı : 339) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
10. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm,
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/81) (S. Sayısı : 340) [Dağıtma
tarihi : 6 . 7 . 1967]
11. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin Yasama Dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu. (3/87) (S. Sayısı :
347) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
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12. — Kastamonu Milletvekili A. Şevket
Bohça'nm Yasama Dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sayısı :
342) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 . 1967]
13. — Ankara Millatveıkili Ali Rıza Çetiner'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/362) (S. Sayısı : 343)
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
14. — istanbul Milletvekili Osman Özer'in,
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/369) (S. Sayısı : 345)
[Dağıtma tarihi :6 . 7 . 1967]
15. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un,
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu.
(3/447) (S. Sayısı : 344)
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
16. — İzmir Milletvekili Settar İksel'in,
yasama
dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/106) (S. Sayısı : 352)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
17. — Aydın Millet vekili Sinan Bosna'nın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/423)
(S. Sayısı : 353)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
18. — Diyarbakır Milletvekili Metin CizreTi'nin, yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/177) (S. Sayısı : 354)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
19. — İstanbul Milletvekili A'bdurrahman
Şeref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/452) (S. Sayısı : 355) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ra, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/486) (S. Sayısı : 356) [Dağıtma
tarihi : 8 . 7 . 1967]
21. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru. (3/37) (S. Sayısı : 357) [Dağıtma tarihi :
8 . 7 . 1967]
22. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/476) (S. Sayısı : 358) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
23. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/539) (S. Sayısı : 359)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
24. — İzmir MiTtetvekili Osman Zeki Efeoğlu'ımn yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu. (3/550) (S. Sayısı :
360) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
25.'— Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın, yasama dokunulmazlıkları
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından
mürekkep Karma Komisyon raporu. (3/90) (S.
Sayısı : 361) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
26. — Samsun Milletvekili Kamran Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı :
362) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
27. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/455)
(S. Sayısı : 363)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

28. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/484)
(S. Sayısı : 364)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
29. — Adana. Milletvekili Turhan Dilligil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/480)
(S. Sayısı : 365)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
30. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hak
kında. Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/546) (S. Sayısı : 366) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
31. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (3/547) (S. Sayısı : 367)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

36. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/611) (S. Sayısı : 372) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967]
37. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/615) (S. Sayısı : 373) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967]

32. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/548) (S. Sayısı : 368)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

38. - ^ İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/513) (S. Sayısı : 374) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
39. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırtması
halikında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/514) (S. Sayısı : 375) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
40. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or
hun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı: 376) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

33. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/586) (S. Sayısı : 369) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967]

41. — Eski Urfa, yeni Sakarya Milletvekili
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu (3/48)
(S. Sayısı :
377) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

34. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması a hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından
mürekkep
Karma Ko
misyon raporu. (3/595) (S. Sayısı : 370) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

42. — Eski Urfa, yeni Sakarya Milletvekili
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 378) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967] .

35. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in,.
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması
hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma
Komisyon raporu.' (3/596)
(S. Sayısı : 371)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

43. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
lerin yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/79) (S. Sayısı : 379)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967]
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52. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/86) (iS. Sayı
sı : 388) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
53. — İzmir Milletvekili M<ehımet Ali Aytaş'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/172) (S. Sayısı : 389)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

44. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sayısı :
380) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
45. — Kastamonu
Milletvekili A. Şevket
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon raporu. (3/597) ((S. Sayısı :
381) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967]
46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı halklkında Başbakanlılk teskeresi ve Anayasa
ve Adalet 'komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/531) (S. Sayısı : 382)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1967]
47. — Ankara
Milletvekili Rıza Kuas'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/525) (-S. Sayısı : 383) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1967]

54. — İstanbul Milletvekili Çetin Alitan'm,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hak
kında Başbakanlık
tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet
komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon
raporu (3/254) (>S. Sayısı
390)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
55. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık
tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/262) (S. Sayısı : 391)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

48. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/579)
(S. Sayısı : 384) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

56. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/323) (S. Sayısı : 392) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

49. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaerfkek'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma ko
misyon raporu. (3/585) (S. Sayısı : 385) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

57. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık
tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu.
(3/330) (S. Sayısı : 393)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

50. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'ın,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hak
kında Başjbakanlık
tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma
Komisyon raporu. (8/590) (S. Sayısı : 386)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

58. — İstan/bul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hak
kında Başbakanlık
tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/395) ('S. Sayısı : 394)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

51. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğamoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık
tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu (3/62)
(S. Sayısı : 387)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
I

59. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm,
yasama dokunulmazlığının
kaldırılması hak
kında Başbakanlık
tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep
Karma
Komisyon raporu (3/405) (S. Sayısı : 395)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
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68. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
60. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'- I
yasama
dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 404) [Dağıt
yon raporu (3/315) (S. Sayısı : 396) [Dağıtma
ma tarihi : 10 . 7 . 1967]
tarihi : 8 . 7 . 1967]
69. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
61. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
yon
raporuJ (3/602) (S. Sayısı : 405) [Dağıt
misyon raporu (3/427) (S. Sayısı : 397) [Da
ma
tarihi
: 10 . 7 . 1967]
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
70. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
62. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
in, yasama
dokunulmazlığının kaldırılması
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
yon raporu. (3/601) (S. Sayısı : 406) [Dağıt
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı ; 398) [Da
ma tarihi : 10 . 7 . 1967]
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
63. — Istanibul Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/603) (S. Sayısı : 399) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 7 . 1967]

71. — İstanbul' Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/593) (S. Sayısı : 407) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 7 . 1967]

64. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet komisyonlarından
mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/449) (S. Sayısı : 400)
[Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

72. — Nevşehir Milletvekili Selâlhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep
Karma Komisyon rapora (3/485) (S. Sayısı :
408) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967]

65. — İstanlbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/475) (S. Sayısı : 401) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]

73. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon rapora. (3/76) (S. Sayı
sı : 409) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967]

66. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliyaoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından * mürekkep
Karma Komisyon rapora (3/487) (S. Sayısı :
402) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
67. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu (3/448) . (S. Sayısı : 403)
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967]
|

74. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem
Kılıçoğlu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık
tezkeresi ve
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon rapora. (3/77) (S. Sa
yısı : 410) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967]
75. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon rapora. (3/532) (S. Sayısı :
411) [Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967]

76. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nm,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/104) (S. Sayısı : 412) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 .1967]
77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/604) (S. Sayısı : 413) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 .1967]
78. — tstanlbul Milletvekili Çetin Alıtan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/482) (S. Sayısı : 414) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 .1967]
79. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlannıdan mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/580) (ıS. Sayısı : 415)
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967]
80. — tstanlbul Milletvekili Çetin Altan'ın,
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında BaşjbaJkanlılk tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma
Komisyon raporu. (3/542) (®. Sayısı : 416)
[Dağıtana tarihi : 10 . 7 . 1967]
81. — Trafbzıon Milletvekili Ahmet Çebi'nin,
yasama dokunulmazlığının ka'ldırı'lması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet koımisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/516)
(S. Sayısı : 417)
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967]
82. — İstanlbul Milletvekili Çetin Altan'ın^
yasama dokunulmazlığının kaldıolması hakkında
Başbakanlık teızkeresi ve Anayasa ve Adalet
komisyonlannıdan mürekkep Karma Komisyon
raporu (3/515) (S. Sayısı : 418) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 7 . 1967]
83. — Antalya Milletvekili Osman Yükısel'in, yasama dokunulmazlığının kaüdınknası hak
kımda Başbakanluk
tezkeresi ve Anayasa ve
Adalet Komisyonlarından
mürekkep Karma
Komisyon raporu.
(3/403) (S. Sayısı : 419)
[Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1967]

84. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Ope
rası kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Ma
liye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon
raporu. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273) [Dağıt
ma tarihi : 6 „ 5 . 1967]
85. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesine, bir maddesinin kaMınlmasma
ve bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine
dair kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî
Eğitim ve Plân komisyonlanndan 5 er üyeden
kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/332) (S. Sa
yısı : 274) [Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1967]
IV
A - HAKLAEINDA IVEDÎLlK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X 1. — Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kaaunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân
komisyonlanndan 5 er üye seçilerek kurulan
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı :
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966]
2. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner,
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, eski
Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gündoğan ve is
tanbul Milletvekili Ilhami Sancar'ın, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 12.3.1964
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu
(Millet Meclisi : 5/4; Cumhuriyet Senatosu :
4/66) (S. Sayısı : 20) [Dağıtma tarihi :
27 . 1 . 1966]
3. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in,
üilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
i . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
199 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo-

nu raporu (Millet Meclisi : 5/5; Cumhuriyet
Senatosu : 4/68) (S. Sayısı : 21) [Dağıtma tan
h i : 27 . 1 . 1966]
4. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
ündeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhurı
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı
19; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 522) [Da
ğıtaıa tarihi : 28 . 1 . 1966]
5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı
Urunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarif
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesin*
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı : 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966]
6. — Oumihuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve
şua batı sanatlarının tarzı icrasına dair 121sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardıı
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (^
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966]
7. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu ,
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, Turizm v«
Tanıtma ^e Adalet komisyonları raporlar
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi
9 . 7 . 1966]
8. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Ca
hit Ortaç ve 78 arkadaşının, 6183 sayılı Âmme
alacaklarının tahsili usuM hakkındaki Kanuna
23 . 10 . 1962 tarMi ve 85 sayılı Kanunla ilâv?
edilen geçici 5 noi maddesinin değiştirilmesint
dair kamın teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
l a n raporları (2/118) (S. Sayısı : 103) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 4 .1966]
9. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un,
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı;
170) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966]

10. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi nüusunda kayıtlı Mustafaoğiu 1329 doğumlu Faik
»zer'in bakiye cezasının affı hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/244) (S.
•iayısi: 172) [Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966]
11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Raıgıp
ner'in Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin
leğiştiriknesi hakkında kanun teklifi ve Adalet
Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı: 173)
Dağıtma tarihi: 23 . 12 . 1966]
v

12. — istanbul Milletvekili Reşit Ülkerln,
vvukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldırılnaşı ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
<anun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu
2/348)
(S. Sayısı: 174) [Dağıtma tarihi:
'3 12 1966]
13. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/163)
S. Sayısı : 188) [Dağıtma tarihi : 21.1.1967]
14. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu
üyesi Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının,
VTehmetoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun tek
lifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/302) (S. Sayısı : 216) [Dağıtma tarihi :
21 . 2 . 1967]
15. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair Önergesi v^ Dilekçe Karma Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet Se
natosu 4/73) (S. Sayısı : 237) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967]
16. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu ( (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet Se
natosu 4/71) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967]
17. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'm,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki

8 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Se
natosu 4/72) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967]
18. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın,
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Se
natosu 4/76) (S. Sayısı : 240) [Dağıtma ta
rihi : 15 . 4 . 1967]
19. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukan
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Hani'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç
(Özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu.
(1/103) (S. Sayısı : 277) [Dağıtma tarihi :
12 . 5 . 1967]
20. — Manisa ilinin Çaprazîbekir Mahal
lesi 146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali
Remzioğlu Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 do
ğumlu Mehmet Necati Gümrükçüoğlu'nun ce
zalarının affı hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/102) (S. Sayısı : 276)
[Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967]
21. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Celâl Ertuğ ve 9 arkadaşının; mevcut kurula
cak olan teknik okullarında geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim
ve Plân komisyonları raporları. (2/151) (S. Sa
yısı : 297) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967]
22. — Balıkesir Milletvekili Adnan Akm ve
Kocaeli Milletvekili Şevket Ustaoğlu'nun, 506
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi ve
İçişleri ve Çalışma komisyonları raporları
2/400) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi :
19 . 6 . 1967]
23. — Trafozon Milletvekili Hamdı Orhun'un,
3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 24 ncü
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları

raporları. (3/343) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma
tarihi : 20 . 6 . 1967]
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
1. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ve
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Ka~
yalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile
diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutar
larının değiştirilmesi hakkındaki 28 . 2 . 1958
tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları. (2/390;
2/421) (S. Sayısı : 256) [Dağıtma tarihi :
4 . 5 . 1967] (Görüşme sırası : 1)
2. •— Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu memur ve içhizmet'ler teşkilâtı
kanun teklifi ve Plân Komisyonu raporu.
(2/508) (S. Sayış- : 296) [Dağıtma tarihi :
1 . 6 . 1967] (Görüşme sırası : 2)
3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Es
ki Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sa
yısı : 282) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967]
(Görüşme sırası : 3)
X 4. — İşçilerin iyonizan radyasyonlarına
karşı korunması hakkında 115 sayılı Milletlerarası
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Çalışma
komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı ': 310)
[Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1967] (Görüşme sı
rası : 4)
X 5. — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karanti
na Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve ku
ruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun
tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının kanun tek-
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lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 7 şer
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/259)
<2/71) (S. Sayısı : 227) [Dağıtma tarihi :
* . 3 . 1967] (Görüşme sırası : 5)
6. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/295)
(S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 .1967]
(Görüşme sırası : 6)
7. — Devlet memurları aylıklarının tevhit
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla de
riştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kad
rolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/352)
('S. Sayısı : 427) [Dağııtma tarihi : 11 . 7 . 1967]
(Görüşme sırası : 7)
8. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen
ve 9 arkadaşının 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve
•Plân komisyonları raporları. (2/176) (S. Sa
yısı : 300) [Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1967]
'(Görüşme sırası : 8)
9. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı mad
delerin eklenmesine ve bu kanunun bir madde
sinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/75) (S. Sayısı : 132)
[Dağıtma tarihi :
14 . 7 . 1966]
X 10. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113)
İS. Sayım : 135) [Dağıtma tarihi : 14 . 7 . 1966]
X 11. — Su ürünleri kanun tasarısı ile Oumnuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçine; Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üywsi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret,
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210)
«[Dağıtma tarihi : 17 . 2 . 1967]

12. — Tütün Tarım Satış
Kooperatifleri
ve bölge birlikleriyle, Türkiye Tütün Ekicile
ri Genel Birliği kanun tasarısı ile tamir Mil
letvekili *Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Tica
ret ve Plân komisyonlarından seçilen dörder
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/208,
2/18)
(S. Sayısı : 236) [Dağıtma tarihi :
6 . 3 . 19671
X 13. — Türkiye Elektrik Kurumu kanun
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral ve
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar
ve İskân, Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar,
İçişleri, Maliye, Ticaret, Tarım, Ulaştırma ve
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu. (1/294, 2/20) (S. Sa
yısı : 251) [Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1967]
14. — Halk Bankası ve Halk Sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in,
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve
Plân komisyonlarının raporları. (1/200, 2/171)
(S. Sayısı : 257) [Dağıtma tarihi : 5 . 5 . 1967]
15. — Bursa Milletvekili Sadretitin Çanga
ve 10 arkadaşının, Bölge Tiyatroları kanun
teklifi ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu
Geçici Komisyon raporu. (2/8) (S. Sayısı :
275) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1967]
X 16. — Kanun ve kararnameler icabı olarak
1960 yılı sonuna kadar Taran Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine ala
caklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (1/270) (S.
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1967]
X 17. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret
Sanayi, Mülî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Maliye,
Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonlarından
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu.
(1/195) (S. Sayısı : 287) [Dağıtma tarihi :
18 . 5 . 1967]
X 18. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Milletve
kili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Satış
Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun
19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklenmesi hak-
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kında karnın teklifleri ve Taran ve Ticaret ve
Flân Komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S.
Sayısı : 290) [Dağıtma tarihi : 25 . 5 .1967]
39. — Toprak ve Su Kaynakla/n Geliştir
me Birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve
Plân komisyonları raporları, (1/206) (S. Sayı
sı : 291) [Dağıtma tarihi : 26 . 5 . 1967]
20. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vununa ve İçişleri komisyonları raporları.
(1/217) (S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi :
30 . 5 . 1967]
21. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğlu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nei maddesinin
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/288)
(S. Sayısı : 309 ) [Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1967]
22. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin
değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılması ve
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişleri ve
Plân komisyonları raporları. (1/153, 1/321) (S.
Sayısı : 308) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 . 1967]
23. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının, Rulet, tilt, langırt ve ben
zeri oyun alet makinaları hakkında kanun
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan,
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alaınkuş
ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567
nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet
ve Millî Eğitim komisyonları raporları. (2/301,
2/178, 2/173, 2/180) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma
tarihi : 9 . 6 . 1967]
X 24. — Özel Yatırım Bankası kanunu tasarısı
ile Ankara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 15
arkadaşının, Özel Yatırım Bankası kanunu tekli
fi ve Jatanbul Milletvekili Nurettin Bulak'in,
4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun
20 nei maddesini değiştiren kanun teklifi ve Ti
caret Komisyonu ile Sayıştay, Ticaret, İçişleri,
Maliye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rından 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Ko

misyon raporları (1/141, 2/32, 2/188) (S. Sayı
sı : 313) [Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1967]
25. — Serbest Malî Müşavirlik kanunu ta
sarısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/166) (S. Sayısı : 325) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 7 . 1967]
X 26. — Genel Nüfus Yazımı kanunu ta
sarısı ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/69) (S. Sayısı : 330)
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1967]
X 27. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dı
şişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından'
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/70) (S. Sayısı : 331) [Dağıtma tari
hi : 6 . 7 . 1967]
28. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana
Milletveküi Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı
ve 2 arkadaşının Avukatlık kanunu teklifleri ile
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/313,
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324) [Dağıtma
tarihi : 6 . 7 . 1967]
29. — Kooperatifler kanunu tasarısı ile
Konya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Tica
ret ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu. (1/151, 2/53,
2/232) (S. Sayısı : 351) [Dağıtma tarihi :
8 . 7 . 1967]
30. — 31 Mayıs 1957 tarihli ve 6990 sayılı
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici birin
ci, ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süre
lerinin (20) yıla çıkarılması ve geçici dördün
cü maddesinde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/371) (S. Sayısı : 430)
[Dağıtma tarihi : 31 . 7 . 1967]
X 31. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halik Bankası
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih
ve 2284 sayılı Kanuna eık kanun teklifi ve
Ticaret ve Plân komisyonları raporları. (2/170)
(S. Sayısı : 431) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967]
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32. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil ve 69 arkadaşının, Kore Sa
rasına katılan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğum
lu Hacı Altıner'e vatani hizmet tertibinden
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve
Maliye ve Plân komisyonları raporları. (2/355)
(S. Sayısı : 433) [Dağıtma tarihi : 11.7.1967]
33. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin
v© 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanunu
na geçici bir madde eklenmesine dair kanun
teklifi (2/124) (S. Sayısı : 432) [Dağıtma
[Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1967]
34. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihtiyar
lık ve ölüm sigortaları ıkanunlarma tabi hiz
metlerin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı
ve Çalışma, Maliye ve Plân 'komisyonları ra
porları. (1/56) (S. Sayısı : 429) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 7 . 1967]
35. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ok kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434) [Dağıtma tarihi : 13 . 7 . 1967]
X 36. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt
ve Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Mehmet
Hazer'in 1961 yılında Kars, Erzurum ve Ağrı
illerinde muhtaç durumda olan halka dağıtı
lan buğday bedellerinin terkini hakkında ka
nun teklifi : (2/367) (S. Sayısı 436) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 7 . 1967]
X 37. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 12 arkadaşı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ve 13 arkadaşı
nın Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret,
İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu. (1/266) (S. Sayısı : 435) [Dağıt
ıma tarihi : 14 . 7 . 1967]
38. — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında
kanun tasarısı ile Aydın Milletvekili Reşat
Özarda, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mebrure
Aksoley ve 2 arkadaşı, Cumhuriyet Senatosu
tabiî üyesi Kadri Kaplan, Cumhuriyet Sena
tosu üyesi Hasan Kangal, Ordu Milletvekili
Ferda Güley, Kastamonu Milletvekili 1. Hakkı I

Yılanlıoğlu ve Mardin Milletvekili Rifat Baykal, Kütahya Milletvekili Mesut Erez ve 2 ar
kadaşı, Cumhuriyet Senatosu Bolu üyesi Sırrı
Uzunhasanoğlu ve 13 arkadaşı, Antalya Mil
letvekili Ahmet Torgay'ın İstiklâl Madalyası
sahiplerine aylık bağlanması hakkındaki ka
nun teklifi ve Millî Savunma, Maliye ve Plân
ıkıomisyonlanndan 5 er üyeden kurulu Geçici
Komisyon raporu. (1/372, 2/197, 2/241, 2/289,
2/336, 2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547 (S.
Sayısı : 439) [Dağıtma tarihi : 2 0 . 7 . 1 9 6 7 ] '
39. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve İçişleri,
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 5 er üyeden (kurulu Geçici Komisyon raporu. (1/157) (S. Sayış : 440) [Dağıtma ta
rihi : 20 . 7.1967]
40. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat
Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı ve
Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları.
(1/398) (S. Sayısı : 441) [Dağıtma tarihi :
24.7.1967]
41. —• Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç ve 9 ar
kadaşı ile Gaziantep Milletvekili Naşit Sarıca'nın Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 5 . 6 . 1936 tarihli ve 2996 sayılı Kanuna
bir madde eklenmesi hakkında kanun
teklif
leri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/395, 2/430) (S. Sayısı : 442) [Dağıtma tari
hi : 24 . 7 .1967]
42. — Tapu ve Kadostra Genel Müdürlüğü
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna geçici
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/363)
(S. Sayısı : 443) [Dağıtma tarihi : 24 . 7 . 1967]
43. — Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve
4 arkadaşının, 2 . 3 . 1964 gün ve 440 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesine bir fıkra ve bu kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi
ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları raporları
(2/517) (S. *Sayısı : 445) [Dağıtma tarihi :
24 . 7 . 1967]
44. — Güımüşaııe Milleltveikili SaıbahaıtMn Savacı'nm Mülki idare amirliği tazminatı hakkında
kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları
raporları (2/495) (S. Sayısı : 444) [Dağıtma
tarihi : 25 . 7 . 1967]
(Millet Meclisi 149 ncu Birleşim)
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Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasarısının Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmiyen maddeleri
hakkında Karma Komisyon raporu ile, Millet Meclisi, Cumhuriyet
Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (Millet Meclisi 1 / 2 3 4 ;
Cumhuriyet Senatosu 1/798)
(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 970)

Karma Komisyon raporu
MiUet Meclisi
Karma Komisyonu
Esas No. 1/234
Karar No. : 2

27 . 7 . 1967

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel kanunu tasalısının Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek
kabul edilen maddelerinden 31 ve 121 nci maddeler, Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından be
nimsenmemiş ve Komhyonumuza havale edilmiştir. Bu iki madde Hükümet adına Millî Savunma
Bakanının iştiraki ile Komisyonumuzda incelendi :
Yapılan müzakerelerde, bu maddeler üzerine Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rullarında yapılan görüşmelerde dikkate alınarak aşağıda yazılı neticeye varılmıştır.
1. — Tasarının 31 nci maddesi :
Millet Meclisinde bu maddede bâzı subaylara kıdem verilmesi öngörülmediği halde Cumhuri
yet Senatosunda kurmay subaylara harb akademilerinde okudukları süre kadar kıdem verilmesi
ve uçucu üsteğmen, yüzbaşılarla denizaltıcı, dalgıç ve balık adam görevini yapan üsteğmen ve yüz
başılara birer yıl noksan bekleme hakkı tanındığı tesbit edilmiştir.
Cumhuriyet Senatosunda ilâve edilen her Ski husus da Komisyonumuzca; Devlet personel reji
mini bozduğu ve Askerî Personel Kanununda bu iki sınıftan başka diğer her hangi bir subaya kıdem
verilmemesi sebeplerine dayanılarak kabule şayan bulunmamıştır. Gerçekten halen mer'i bulunan
4273 sayılı Kanuna göre denizaltıcı, dalgıç kurbağa adam ve uçuculardan gayri su üstü gemilerinde
çalışan deniz subaylarına, ihtisas yapan doktorlara, başasistanlara ve âmme idaresinde okuyan bilû
mum subaylara ve ihtisas yapan veteriner hekim ve başasistanlarına ve yurt dışında yüksek mühen
dislik tahsili yapan yüksek mühendislere kıdem verilmektedir. Şayet Cumhuriyet Senatosunda
yapılan değişiklik benimsenip kurmay subaylarla bir kısım deniz ve hava subaylarına kıdem ve
rilirse personel sisteminin uygulanmasında büyük adaletsizlikler meydana getirecektir.
Netice olarak kıdem müessesesi kaldırılmak suretiyle bütün subaylar Anayasamızın fırsat eşit
liği prensibinden istifade etmek suretiyle ihraz edecekleri muvaffakiyet nisbetinde yükselme im
kânlarını bulacaklardır.
Kaldı ki müstakbel harblerin, tekniklerin çarpışması suretiyle cereyan edeceği izahtan vares
tedir. Bu haliyle bugün mevcut 4273 sayılı Kanunun hükümleri gereğince kıdem alan çeşitli tek
nik sıfatları ve formasyonları olan subaylarla akademik kariyerde karar kılmış olanlara kıdem
verilmiyerek mücerret akademi mezunları ile uçucu ve bir kısım deniz subaylarına kıdem verilme
si kanunun getirdiği liyakat esasına göre terfi prensibine aykırı ve izahı güç bir durumdur.
Bu itibarla bir reform kanunu olan Türk Silâhlı Küvetleri Personel Kanununda kıdem mües
sesesine yer verilmiştir.
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Ancak 31 nci maddenin tatbikatında daha iyi anlaşılması için Millet Meclisi metni bir redak
siyona tabi tutularak, metin yeniden tedvin edilmiştir.
2. Komisyonumuza havale edilen tasarının 121 nci maddesinin (e) bendinin Cumhuriyet Sena
tosu tarafından metinden çıkarılması ve son fıkranın redaksiyona tabi tutulması şeklinde yapılan
değişikliğe gelince:
Millet Meclisi Geçici Komisyonunun 22 . 7 . 1967 tarihli ve 156 ya 1 nci ek sayılı raporunda :
«Millî Savunma Bakanlığı, diğer bütün Bakanlıklar gibi Anayasanın 106 ve 4951 sayılı Ka
nuna göre kurulmuştur. Bu Bakanlığın sorumlusu olan Millî Savunma Bakanı ile teşkilâtı, ken
di görev alanları ilgilendiren konularda, diğer bakanlıkların haiz bulunduğu yetki ve sorumlu
luklara kısıtsız olarak sahip bulunması Anayasamız icabıdır.
121 nci maddenin (e) bendi Millî Savunma Bakanına kendi mesai arkadaşlarını seçme im
kânı veren bir hükümdür. Bu yetkiye diğer bütün bakanlar aynen sahiptirler, (e) bendinin
metinden çıkarılması, Millî Savunma Bakanının yetkisini kısıtlar mahiyettedir. Bu yetkisi ile il
gili siyasi, hukukî, malî ve cezai sorumluluklan devam edeceğine göre, yetkisiz sorumluluk gibi
bir durum meydana gelmektedir ki, böyle bir kaide kamu hukukuna tamamen aykırıdır.
Biran için Millî Savunma Bakam aynı maddenin (a) ve (b) bendlerindeki hükümlerle ken
di mesai arkadaşlarını seçme imkânına sahiptir şeklinde bir düşünce varidolabilirse de; bu hal,
Kuvvet Komutanlıklarınca hazırlanan kararname taslaklarının Millî Savunma Bakanı tarafından
imzalanmıyarak düzeltilme talebi ile Kuvvet Komutanlıklarına iadesine sebebiyet verecektir ki,
bu hal işlerin uzaması ve çeşitli sakıncalar yaratacak mahiyettedir.»
denmiştir.
Millet Meclisi Geçici Komisyonunun 121 nci maddenin (e) fıkrasının metinden çıkarılması
nın doğuracağı sakıncalar konusunda zikredilen bu gerekçelere Karma Komisyonumuz da katıl
dığından (e) fıkrasının madde metninde kalması kabul edilmiştir.
121 nci maddenin son fıkrasında Cumhuriyet Senatosu tarafından yapılan değişiklik Komis
yonumuzca da benimsenmiş ancak madde bir redaksiyona tabi tutularak kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
C. Senatosu içel Üyesi
Cavit Tevfik Okyayuz

Sözcü
B'iae Mi'lleityeibilii
İsmail Sangöz

O. Senatosu Burisa Üyesi
Saffet Ural
İmzada 'Irailunanıadı

M. Meclisi

Kâtip
Edirne Milletvekili
Nazmi özoğul

Ordu M'ille!twkiM
Ferda Güley

O. Senatosu Samsun Üyesi
//. Enver Işıklar

(S. Sayısı : 156 ya 2 nci ek)
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MİLLET MECLİSİNİN KAİBUL ETTİĞİ METİN

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLE3RÎ PERSONEL KANUNU

b) En az beldeme süreleri .
MADDE 31. —. Subayların en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir :
a) Harb okulunu* bitiren emsalleri ile nasıp lan birleşinceye kadar, fakülte ve yüksek okulu
bitiren subayların bekleme süresi :
1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık fa
külte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl,
2. Üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yükjak okulu bitirenler için bir yıl,
Öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fakülte ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik bek
leme süreleri, fazla olan öğrenim süreleri kadar,
eksiktir.
b) Savaşta veya, milletlerarası taahhütler icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Baş
kanının göstereceği lüzum üzerine Millî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile
barış zamanına ait normal bekleme süreleri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme neticesinde
bir yıldan artan miktarlar tam yıla çıkarılır.

V - Subayların ve astsubayların atanmaları
MADDE 121. — Subay ve astsubayların atanmaları :
a) Astsubaylar ile asteğmen ve albay (albay dâhil) rütbelerindeki subayların atanmaları;
kuvvet komutanlıklarının teklifi ile Millî Savunma Bakanınca,
b) General ve amirallerin atanmaları; kııvvst komutanlıklarının lüzum göstermesi ve Genel
kurmay Başkanının teklifi üzerine Millî Savunda Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve
Cumhurbaşkanının, onaylıyacağı kararname ile,
c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay II nci Başkanı general ve amirallerin atanmaları;
Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalıyacağı ve
Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile,
M. Meclisi
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CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL ET
TİĞİ METİN

KARMA KOMISYONUN KABUL UTTİOİ
METİN

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ PERSONEL
KÂNUNU TASARISI

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL
KANUNU TASARISI

b) En az bekleme süreleri

b)

En az beldeme türeleri

MADDE 31. — Subayların en az bekleme
süreleri aşağıda gösterilmiştir :
a) Harb okulunu bitiren emsalleri ile nasıpları birleşinceye kadar, fakülte ve yüksek
okulu bitiren subayların bekleme süresi :
1. Teğmenlikte; beş ve altı yıllık fakülte
ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık
fakülte ve yüksek okulu bitirenler için bir yıl,
2. üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve
yüksek okulu bitirenler için bir yıl,
öğrenim süresi altı yıldan fazla olan fakül
te ve yüksek olculu bitirenlerin , üsteğmenlik
bekleme sürekvi fazla olan öğrenim süreleri ka
dar,
eksiktir.
Kara, deniz, hava akademilerini ikmal
edenlere her okudukları seneye mukabil 1 se
ne kıdem verilir.
b) Savaşta veya milletlerarası taahhüller
icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay
Başkanının göstereceği lüzum üzerine Millî
Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kuru
lu kararı ile barış zamanına ait normal bekle
me süreleri yarısına (kadar indirilebilir. Bu in
dirme neticesinde bir yıldan artan miktarlar
tam yıla çıkarılır.
Havada : Uçucu üsteğmen ve yüzbaşılara;
denizde denizaltıcı, dalgıç, balıkadam üsteğ
men ve yüzbaşılara birer sene kıdem verilir.

MADDE 31. — Subayların en az bekleme
süreleri aşağıda gösterilmiştir.
a) Harb okulunu bitiren emsalleri iie naaıplan birleşinceye kadar, fakülte ve yakcek ckuîu
bitiren subayların bekleme süresi:
1. Teğmenlikte; fce§ vs altı yıllık fakülte
ve yüksek okulu bitirenler için iki; dört yıllık
fakülte ve yüksek okulu bitirenler irin bir yıl,
2. üsteğmenlikte; altı yıllık fakülte ve yük
sek okulu bitirenler için bir yıl,
3. öğrenim süresi altı yıldan fasla olan fa
külte ve yüksek okulu bitirenlerin üsteğmenlik
bekleme süreleri, fazla olan öğrenim süreleri ka
dar, eksiktir.
b) Savaşta veya milletlerarası taahhütler
icabı savaşlara katılanlar için Genelkurmay Baş
kanlığının göstereceği lüzum üzerine Millî Sa
vunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu
kararı ile barış zamanına ait normal beldeme sü
releri yarısına kadar indirilebilir. Bu indirme
neticesinde bir yıldan artan miktarlar tam yı
la çıkarılır.

V - Subayların ve )astsubaylarm atanmaları

V - Subayların ve astsubayların atanmaları

MADDE 121. — Subay ve astsubayların
atanmaları :
a) Astsubaylar ile asteğmen - albay (al
bay dâhil) rütbelerindeld subayların atanmala
rı; kuvvet komutanlıklarının teklifi ile Millî
Savunma Bakanınca,
b) General ve amirallerin atanmaları;
kuvvet komutanlıklarının lüzum göstermesi
ve Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine

MADDE 121. — Subay ve astsubayların
atanmaları :
a) Astsubaylar ile asteğmen ilâ albay (al
bay dâhil) rütbelerindeld subayların atanmala
rı; Kuvvet Komutanlarının teklifi ile Millî Sa
vunma Bakanınca,
b) General ve amirallerin atanmaları; Kuv
vet Komutanlarının lüzum göstermesi ve Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üserine Millî Sa-
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(Millet Meclisinin kabul ettiği m et'm)
d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları ge
reğince,
e) Millî Savunma Bakanlığı karargâhı ile doğrudan doğruya bu Bakanlığa bağlı kuruluş
larda görevlendirilecek astsubay ve subayların atanmaları; Millî Savunma Bakanlığınca, bun
lardan kararname ile yapılması gereken subay, general ve amirallerin atanmaları Millî Savunma
Bakanının inhası ile Başbakanın imzalıyacagı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı kararname ile
yapılır.
Bu personelin başka göreve atanmaları, Millî Savunma Bakanının muvafakati üzerine (a), (b),
(c) ve (d) bendleri hükümlerine göre yapılır.
(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Savun
ma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanına gereken
teklifi yapmasını Başbakandan yazı ile istiyebilir. Bu yasının bir örneği aynı zamanda Millî Sa
vunma Bakanına ve Genelkurmay Başkanına bildirilir. Başbakanın bu kararma uyulmağı mecbu
ridir.

M. Meclisi

(S. Sayısı : 156 ya 2 nci efe)

7—
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(Karma Komisyonunun kabul ettiği metin)

Millî Savunma Bakanının inhası, Başbakanın
imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıya
cağı kararname ile,
c) Kuvvet komutanları ve Genelkurmay
II nci Başkanı general ve amirallerin atanma
ları; Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî
Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imza
lıyacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı
kararname ile,
d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay
ve astsubaylarının atanmaları; özel kanunları
gereğince,
(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında
Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Milîî
Saunma Bakanı inha işlemini yapmadığı tak
dirde, Genelkurmay Başkanı durumu yazı ile
Başbakana bildirir. Bu yazının bir örneğini
Millî Saunma Bakanına gönderir. Başbakan
kararını yazı ile Millî Savunma Bakanına ve
Genelkurmay Başkanına bildirir. Başbakanın
bu kararına uyulması zorunludur.

vunnıa Bakanının inhası, Başbakanın imzalıya
cağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı karar
name ile,
c) Kuvvet Komutanları ve Genelkurmay
İkinci Başkanı general ve amirallerin atanma
ları; Genelkurmay Başkanının teklifi, Millî
Savunma Bakanının inhası, Başbakanın imzalı
yacağı ve Cumhurbaşkanının onaylıyacağı karararname ile,
d) Askerî hâkimlerin ve jandarma subay
ve astsubaylarının atanmaları özel kanunları
gereğince,
e) Millî Savunma Bakanlığı karargâhı
ile doğrudan doğruya bu Bakanlığa bağlı ku
ruluşlarda görevlendirilecek astsubay ve su
bayların atanmaları; Millî Savunma Bakanlı
ğınca, tunlardan kararname ile yapılması ge
reken subay, general ve amirallerin atanma
ları Millî Savunma Bakanının inhası ile Baş
bakanın imzalıyacağı ve Cumhurbaşkanının
onaylıyacağı kararname ile yapılır. Bu perso
nelin başka göreve atanmaları, Millî Savunma
Bakanının muvafakati üzerine (a), (b), (c)
ve (d) bedleri hükümlerine göre yapılır.
(b) ve (c) bendlerinin uygulanmasında Ge
nelkurmay Başkanının teklifi üzerine, Millî Sa
vunma Bakanı inha işlemini yapmadığı takdir
de, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Baş
bakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile
Millî Savunma Bakamna ve Genelkurmay Baş
kanına bildirir. Başbakanın bu kararına uyul
ması zorunludur.
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Dönem : 2
Toplantı: 2

MÎLLET

MECLlSl

OOT
S. Sayısı : LLi

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele
ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuru
luşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Cumhu
riyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 arkadaşının
kanun teklifi ( 1 / 2 5 9 , 2 / 7 1 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71/227 - 4332

25 . 7 . 1966

MİLLET MECLİSİ

BAŞKANLIĞINA

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Mîllet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
21 . 7 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Tarım Bakanlığı Ziraat işleri G-enel Müdürlüğü ile Zirai
Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye
verilmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman D emir el
Ba^bakaıiı

GEREKÇE
Tarım Bakanlığına bağlı Bölge ziraat okullarına 549 sayılı Kanunla 30 000 liraya kadar sabit
sermaye, 2654 sayılı Kanunla lüzum görülen kurumlara bir veya birkaç defada 50 000 liraya ka
dar döner sermaye ve 4486 sayılı Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okulları Kanununun 18
nci maddesi gereğince de bu okullar bünyesinde kurulacak işletmelerin ihtiyacı için 2654 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinde yazılı miktarın dört misline, yani 200 000 liraya kadar döner sermaye ve
rilmektedir.
Sözü edilen kanunların yayınlandığı tarihlerde büyük bir kıymet ifade eden bu sermaye miktar
ları okul, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına kâfi gelmekte idi. Bilâhara paranın satmalma gücü
nün azalması buna mukabil zamanımızın icap ve ihtiyaçlarına göre iş ve hizmet hacminin gittikçe
artması sonunda anılan kanunlarda gösterilen limit içinde faaliyette bulunan okul ve kurumlarımı
zın normal çalışabilmelerine dahi imkân kalmamıştır. Bugün işletme ile ilgili bir biçer-döver 76 000
ilâ 120 000 liraya saıtınalmmakta ve 1 000 tavukluk bir kümes inşaatı 30 000 liraya mal olmak
tadır. Bu durum karşısında küçük bir tesis yapmak veya bir biçer-döver satmalmakla sermaye
nin tamamı bağlanmış olmakta ve dolayısiyle hizmetler aksamaktadır.
[Memleketimizin yıllık tohumluk ihtiyacı 2 milyon ton olup, tohumlukların 5 yılda bir değiştiril
mesi esasına göre her yıl 400 000 ton sertifikalı ve kontrollü (tohumluğun çiftçiye intikal ettiril
mesi gerekmektedir.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yıllık ihtiyacımızın dörtte üçüne tekabül eden 300 000 ton
tohumluğun 1967 yılı sonuna kadar yetiştirilmesi ve çiftçiye dağıtılması öngörülmüştür. Tohumluk
programına göre 250 000 ton hububat, 3 000 ton melez mısır, 3 000 ton çeltik, 41 000 ton pamuk,
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4 600 ton şeker pancarı, 3 000 ton oranbanja dayanıklı ayçiçeği, 500 ton çayır otlan, 100 ton yon
ca, 600 ton korunga ve 350 ton koca fiğ sertifikalı ve kontrollü tohumluğun yetiştirilmesi için ge
rekli miktardaki orijinal ve anaç tohumun Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı üretme ve araş
tırma kurumlarında üretilmesi plânlanmıştır.
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında meyva fidanı ve bağ çubuğu ihtiyacı 40 milyon aded
olup, bunun % 40 ı yani 16 milyon adedi Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı fidanlık kurumla
rında mütebakisi yani 24 milyon adedi özel teşebbüsçe karşılanması öngörülmüştür.
Yerli asma çubuğu ihtiyacı bağcıların kendileri tarafından temin edilmekte olduğundan bu saha
da problemimiz yoktur. Ancak flokseranın bulaştığı bölgelerde bağların Amerikan asma çubuğu ile
tesisi gerekmektedir. Bunun için de yılda 14 milyon aded Amerikan asma çubuğunu yetiştirebile
cek 4 000 dekar anaçlığa ihtiyaç bulunmaktadır.
Meyvacılık kurumları halen 3 milyon aded çeşitli meyva fidanı üretebilmektedir. Bu rakamın 6
milyona çıkarılmasına zaruret vardır. Özel teşebbüsün fidan ve asma çubuğu üretimi çok ağır bir
tempo ile gittiğinden bu hizmetlerin de Genel Müdürlüğün fidanlık ve üretme kurumlarında yapıl
ması mecburiyeti hâsıl olmaktadır.
Fidan ve asma çubuğuna ilâveten 100 ton sertifikalı ve kontrollü sebze tohumluğuna ihtiyaç du
yulmaktadır.
Tarım okulları evvelki bahislerde söz konusu edilen tohumluklar, damızlık fide, fidan, bağ çu
bukları ile hayvanların üretilmesinde de görev almışlardır.
Diğer taraftan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen konserveci, şarapçı, peynirci,
çaycı, zeytinci ve benzeri ustsa kalfaların yetiştirilmesi tarım okullarının işletmelerinde mümkün
olabilmektedir.
Zirai mücadele işleri :
Çeşitli iklim bölgelerinin bulunduğu memleketimizde haşere ve hastalıklar üzerinde uzun yıllar
etkili ve geniş çapta mücadele yapılmaması dolayısiyle bitki zararlarının çoğalmasından ötürü tah
ribatı artmıştır. Bunlara, karşı bugünkü mevzuat ve bütçe imkânlariyle etkili bir mücadele yap
mak mümkün değildir. Esasen 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda salgın
larla, salgınlaşma istidadı gösteren vakalarda Tarım Bakanlığına mücadele yapma yetkisi tanın
mıştır. Bu durum karşısında Tarım Bakanlığının uzun yıllar çiftçinin mücadele hizmetlerine önder
olarak katılması zaruri görülmektedir.
Diğer taraftan sözü geçen kanunun 29 nen maddesinin son fıkrası gereğince çeşitli yollarla av
lanan veya diğer şekillerle elde edilen zararlıları değerlendirme amaciyle döner sermaye tahsisi
gerekmektedir.
İlişik kanun tasarısı yukarda açıklanan hizmetlerin eksiksiz olarak başarılmasın] sağlamak üze
re hazırlanmıştır.
Maddelerin açıklanması :
1 nci maddede : Döner sermayeler birleştirilmek suretiyle miktarı 125 milyon liraya yükseltil
mekte, Zirai M ücadele ve Zirai Karantina hizmetlerine da teşmil edilmektedir.
2 nci maddede : Döner sermayenin sağlanacağı kaynaklar belirtilmiştir. Billhassa Hazinece ya
pılacak aynî yardımlar (demirbaş ve tüketim maddeleri gibi) sermaye işletmelerinden elde edile
cek kârlarla değer tutarından sağlanacağı gösterilmiştir.
3 ncü maddede : Döner sermaye ile yapılacak hizmetler genişletilmiş olup, öğretim, eğitim, ya
yım, deneme, üretme, analiz imal, mücadele ve karantina hizmetlerine teşmil edilmiş bulunmakta
dır.
4 ncü madde ile : Kurum ve kuruluşların döner Sermayelerinin ayrı ayrı bulunması uygulamada
büyük zorluklar meydana getirdiğinden aktarma imkânları sağlanmıştır.
5 nci madde ile : Döner sermayelerin 3 ncü maddede sayılan hizmetleri görebilmek için yapa
cağı harcamalar açıklanmıştır.
M. Meclisi
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6 ncı maddede : Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini hesaplarını ve bilançolarını düzenlemek üzere bu sermaye ile ilgili sair işleri takip ile görevli merkezde ve ayrıca işletmelerin her birinde
saymanlık teşkilâtının kurulacağı belirtilmiştir.
7 nci madde ile : Döner sermaye işletmelerinin, 1050 ve 2490 sayılı kanunlara bağlı olmadığı
ve döner sermaye saymanlıklarının idare hesaplarını süresi içinde Sayıştaya bilanço ve eklerinin
de Maliye ve Tarım Bakanlıklarına sunmakla görevli oldukları belirtilmiştir.
8 nci maddede : İşletme Müdürleri ve saymanların sorumlulukları belirtilmiş'tir.
9 ncu madde ile : Döner sermaye işletmelerinde çalıştırılan personel ve işçilerden görevi icabı
geceyi işletmede geçirenlere verilecek yemek bedelinin döner sermayeden ödeneceği açıklanmıştır.
10 ncu madde ile : Döner sermayeye ait malların Devlet mali hükmünde olduğu gösterilmiştir.
11 nci maddede : Döner sermaye ile ilgili malî ve idare işlemlerin yürütülmesine ait yönetmen
liğin hazırlanması Ve çıkarılması gösterilmiştir.
12 nci maddede : 549, 2654 sayılı kanunlarla, 4486 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ve 6968 sa
yılı Kanunun 29 ncu maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.
Geçici birinci madde ile : 12 nci maddede
sözü geçen kanunlar gereğince verilen döner serma
ye işlerinden doğan bütün hak ve vecibelerinin bu kanunla kurulan döner sermaye işlerine geçtiği
açıklanmıştır.
Geçici ikinci madde ile : Yeni yönetmelik çıkıncaya kadar eski yönetmelik hükümlerinin uy
gulanacağı gösterilmiştir.
13 ncü ve 14 ncü maddeler kanunun yürürlük ve yürütülmesine aittir.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İçtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince hükümsüz kalan 'kâğıtlar arasında aşağıda sırası belir
tilen ve özetlenen kanun tasarısının; İç/büzüğün 69/2 fıkrasına göre yeniden muameleye 'konularak
kanunlaşmasına delâletinizi arz ve teklif ederiz.
Birinci dönemde İçtüzüğün 69 ncu mad
desi gereğince hükümsüz 'kalan tasalanın
sıra numarası ('1/598)

Tasarının özeti
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Zirai Mü
cadele ve Zirai Karantina Genel Müdür
lüklerine bağlı kurum, okul ve kuruluş
lara döner sermaye verilmesi hakkında
kanun tasarısı

Tunceli Senatörü
M. A. Demir

Tunceli Milletvekili
//. Ünlü

Kırklareli Senatörü
A. N. Arı

Konya Milletvekili
S. Aytan

Urfa Milletvekili
H. Balkıs

E rzurum Millet vekil i
N. Diler

Hakkâri Milletvekili
A. Kar akan

Bingöl Milletvekili
MJ E. Göndoğdu
Sivas Milletvekili
İV. Doğan

Gaziantep Senatörü
N. özgül
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T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Sayı: 71 - 2106/5233

2 . 12 . 1963
Dairesi

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B'iyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
15 . 11 . 1963 tarihinde kararlaştırılan, «Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri, Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Genel Müdürlüklerine baçlı kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hak
kında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan

GEREKÇE
Tarım Bakanlığına bağlı bölge ziraat okullarıma 549 sayılı Kanunla 30 000 liraya kadar sabit ser
maye, 2654 sayılı Kanunla lüzum görülen kurumlara bir veya birkaç defada 50 000 liraya kadar dö
ner sermaye ve 4486 sayılı Teknik Tarım ve Teknik Bafhçuvaınlık okulları Kanununun 18 nci maddesi
gereğince bu okullar bünyesinde kurulacak işletmelerin ihtiyacı için 3654 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinde yazılı miktarın dört misline, yani 200 000 liraya kadar döner sermaye verilmektedir.
ıSöaü geçen kanunların yayımlandığı tarihlerde büyük bir kıymet ifade eden bu sermaye miktar
ları okul, kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına kâfi gelmekte idi. Bil âhara paranın satımalma gücü
nün azalması buna mukabil zamanımızın icap ve ihtiyaçlarına göre iş ve hizmet hacminin gittikçe
artması sonucunda anılan kanunlarda gösterilen limiti içinde faaliyette bulunan okul ve kurumları
mızın normal çal ışaibilımel erine dahi imkân kalmamış tır. Bugün işletme ile ilgili bir biçer - döğer
76 000 ilâ 120 000 liraya saıtınalınmakta ve 1 000 tavukluık bir kümes inşaatı 30 000 liraya mal
olmoiktadır. Bu durum karşısında küçük bir tesis vapımak veya bir biçer - döğer satmalmakla serma
yenin tamamı bağlanmış olmakta ve dolayi'siyle hizmetler .aksamaktadır.
Diğer taraftan 5 yıllık kalkınma devresinde sö7.ü .geçen kanunlarla idare edilen kurumlarımıza
çeşitli fide, fidan, bağ çubuğu, orijinal tohumluk ve damızlık hayvan yetiştirme ile zirai mücadele
hizmetleri giıbi memlefcetimüz ekonomi'üii bakımından hayati önemi haiz çeşitli görevler verilmiştir. Bu
hizmetler arasında 1963 - 1967 yıllarımda memleketin muhtaoolduğu 4 000 ton orijinal tohumluk bu
kurumlar tarafından yetiştirilecektir.
Zirai mücadele işleri:
Çeşitli iklim bölgelerinin bulunduğu memleketimizde haşere ve hastalıklar üzerinde uzun yıllar
etkili ve (geniş çapta mücadele yapılamaması dolay asiyle bitki zararlılarının çoğalmasından ötürü tah
ribatı artmıştır. Bunlar» karşı bugünkü mevzuat ve bütçe imkânlarıryle etkili bir mücadele yapmak
mümkün değildir. Esasen 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununda salgınlarda, sal
gınlaşma istidadı gösteren vak'alarda Tarım Bakanlığının uzun yıllar çiftçinin mücadele hizmetle
rine önder olarak katılması zaruri görülmektedir.
Diğer taraftan sözü geçen kanunun 29 ncu maddesinin son fıkrası gereğince çeşitli yollarla avla
nan veya diğer şekillerle elde edilen zararlıları değerlendirme amaciyle döner sermaye tesisi gerek
mektedir.
İlişik kanun tasarısı yukarda açıklanan hizmetlerin eksiksiz olarak başarılmasını sağlamak üzere
hazırlanmıştır.
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Maddelerin

açıklanması:

1 nci maddede: Döner sermayeler birleştirilme^ suretiyle miktarı 125 milyon liraya yükseltil
mekte, zirai Mücadele ve zirai karantina hizmetle™ 6 de teşmil edilmektedir.
2 nci maddede: Döner sermaye ile yapılacak hikmetler genişletilmiş olup öğretim, eğitim, yayın,
deneme, üretme, analiz, imal, mücadele ve karantina hizmetlerine teşmil edilmiş bulunmaktadır.
3 ncü maddede: Döner sermayenin sağlanacağı kaynaklar belirtilmiştir. Bilhassa Hazinece yapıla
cak aynî yardımlar (Demirbaş ve tüketim maddel01"* -gibi) sermaye işletmelerinden elde edilecek kâr
larla değer tutarlarından sağlanacağı gösterilmiştir.
4 ncü madde ile: Kurum ve kuruluşların döner sermayelerinin ayrı ayrı bulunmalsı uygulamada
büyük zorluklar meydana getirdiğinden sermayeler bir merkezde birleştirilmiş ve sermayeler arasında
devir ve .aktarma imkânları sağlanmıştır.
6 nci madde ile: Kurulacak tesisler, demirbaş, kırtasiye, mefruşat ile döner sermayede çalıştırı
lacak personel ve işçilerin ücret veya gündeliklerinin döner sermayeden verileceği açıklanmıştır.
6 nci maddede: Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini, hesaplarını ve bilançolarını düzenlemek
üzere bu sermaıye ile ilgili sair işleri takip ve görevli menkezde ve ayrıca işletmelerin her birinde
saymanlık teşkilâtınım kurulacağı belirtilmiştir.
7 nci madde ile: Döner sermaye işletmelerindeki kaclıloların hazırlanması, tesibiıti ve Bakanlar Ku
rulunum onayına sunulması açıklanmıştır.
8 nci madde ile: Döner sermaye işletmelerinin, 1050 ve 2490 sayılı kanunlara bağlı olmadığı ve
döner sermaye saymanlarının idare hesaplarını süresi içinde Sayıştaya, bilanço ve .eklerinin de Ma
liye ve Tarım Bakanlıklarına sunmakla görevli oldukları belirtilmiştir.
9 ncu maddede: İşletme Müdürleri ve saymanların sorumlulukları belirtilmişıtıir.
10 ncu maddede: Döner sermaye işletmelerinde çalıştırılacak personel ve işçilere verilecek fazla
çalışma saat ücreti gösterilmiştir .
11 nci madde ile: Döner sermaye işletmelerinde çalıştırılan personel ve işçilerden görevi icabı ge
ceyi işletmede .geçirenlere verilecek yemek bedelinin döner -sermayeden ödeneceği açıklanmıştır.
12 nci madde ile: Döner sermayeye ait malların Devlet malı hükmünde olduğu gösterilmiştir.
13 ncü maddede: Döner sermaye ile ilgili malî ve idari işlemlerin yürütülmesine ait yönetmeliğin
hazırlanması ve çıkarılması gösterilmiştir.
14 ncü maddede: 549, 2654 sayılı kanunlarla, 4486 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ve 6968 sa
yılı Kanunun 29 ncu maddesinin son fıkrasının yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.
G-eçici birinci madde ile: 14 ncü maddede sözü geçen kanunlar gereğince verilen döner sermaye
işlerinden doğan bütün hak ve vecibelerin bu kanunla kurulan döner sermaye işletmelerine geçtiği
açıklanmıştır.
Geçici ikinci madde ile: Yenli yönetmelik çıkıncaya kadar eski yönetmelik hükümlerinin uygula
nacağı gösterilmiştir.
15 nci ve 16 nci maddeler kanunun yürürlük ve yürütülmesine aittir.
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CUMHURİYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ MEHMET ALİ DEMİR VE 9 ARKADAŞININ
KANUN T E K L İ F İ
Tarım Bakanlığı Ziraat tşleri, Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüklerine bağlı
kurum, okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun tasarısı
Sermaye Tahsisi :
MADDE 1. — Tarım Bakanlığına bağlı Ziraat İşle fi d e n el Müdürlüğüne 75 milyon lira, Zirai
(Mücaıdele ve Zirai Karantina, Genel Müdürlüğüne de 50 milyon lira olanak üzere toplaım olarak 125
milyon liralık döner sermaye tahsis edilmiştir.
Döner sermayenin faaliyet alanları :
MADDE 2. — Döner sermaye verilen, öğretim
luşlar, aşağıda gösterilen faaliyetlerde bulunur.
a)' öğretim, eğitim ve yayın yapmak,
b) Dememeler yapmak ve etüdlerde bulunmak.
c)1 Tohum, toprak ve ilâç analizleri yapmak,

ve eğitim kurumlariyle enstitüler ve diğer kuru

e)' Bitki ve hayvan ürünlerini değerlendirmek aımateiyle imalâtta bulunmak,
d) Tohum, fide, fidan, bağ çulbuğu ve damızlık hayvan yetiştirmek,
e) Üretilen, yetiştirilen ve imal edilen maddeleri satmak,
:?.)• Ziriaıi Mücadele ve Zirai Karantina hizmetleıüyle, zararlıları değerlendirme işlerini yapmak
Sermaye kaynaklan

:

MADDE 3. — Döner sermaye aşağıdaki kaynaklardan ekle edilir :
a) 549 ve 2654 sayılı kanunlarla 4486 sayılı kanunun 18 nci maddesine bağlı işletmelerin döner
sorm ay e v arlıklarından,
b) 6968 sayılı Kanunun 29 nen maddesinin son fıkrasına göre bütçeye konulmuş bulunan 500
bin liralık ödenekten,
c) Tarım Bakanlığı Bütçesine konulacak ödeneklerle Hazinece yapılacak aynî yardımlardan,
ç) Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,
d) Bağış ve yardımlardan sağlanacak değer tutarlarından,
Meydana gelir.
Sermayenin toplamı, 1 nci maddede belirtilen 125 milyon liraya baliğ olduktan sonra fazlası Ha
zineye yatırılır.
Bağış ve yardımlar sermaye haddine tabi değildir.
Sermaye

aktarmaları:

MADDE 4. — 2 nci maddede yazılı konular iç indeki .görevlerin yapılması için, döner sermayelerin
tahsisi, .birleştirilmesi, kaldırılması ve kaldırılan döner sermayeye ilişkin varlıkların diğer sermayele
re devri ve sermayeler arasında aktarma yapılması hususlarında, Tarım Bakanlığı yetkilidir.
Yapılacak bu değişiklikler hakkında, Maliye Bakanlığına bilgi verilir.
Sermayenin

harcama yerleri :

MADDE 5. — 2 nci maddede sayılan iş ve faaliyetlerin yürütülebilmesi için acele yaptırılması
na lüzum ıgörülen :
a) Ahır, depo, kümes, ambar ve hangar gibi binaların inşası,
b)' Sera ve atelye ıgibi tesislerin kurulması,
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e) Kırtasiye, döşeme, mefruşat, canlı, cansız demiribaş ve tüketim madde bedelleri,
ç) Döner sermaye işlerimde çalıştırılacak personel ve işçilerin ücretleriyle gündelikleri,
Konularındaki harcamalar döner sermayeden karşılanır.
Kuruluş :
MADDE 6. — Döner sermaye işletmelerinin bütçelerini ve hesaplarını inceleme, bilançolarını dü
zenleme ve döner senmaye ile ilgili sair işleri takiple görevli merkezde genel müdürlüklere bağlı bi
rer, «Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü ve Saymanlık Teşkilâtı» ile ayrıca işletmelerin
her birinde (Döner sermaye işletmesi ve saymanlık teşkilâtı) kurulur.
Kadro :
MADDE 7. — Döner sermaye işletmelerine ilişkin personel kadroları yıllık alup malî yıl başında
uygulanır. Döner sermayeli kurum, dkul ve kuruluşlar tarafımdan hazırlanacak kadrolar, malî yıl
başından üç ay önoe Tarım Bakanlığınca Maliye Bakanlığına gönderilir. Maliye Bakanlığının ince
lemesinden geçen kadro teklifleri, Devlet Personel Heyetinin tesbit ve istişari karariyle birlikte Ba
kanlar Kurulunun onayına sunulur.
İstisnalar :
MADDE 8. — Döner sermaye işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve Ihaıle kanunları hükümlerine tabi değildir.
Ancak döner sermaye saymanları malî yılın bitiminde idare hesaplarını Sayıştaya, bilanço ve ek
lerinin birer örneğini de Tarım ve Maliye Bakanlarına göndermekle görevlidirler.
Merkez müdürlüklerince birer genel bilanço düzenlenir ve bu bilançolar Ziraat İşleri Genel Mü
dürlüğü tarafından birleştirilerek Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
Sorumluluk :
MADDE 9. — Malî işlerden, işletme müdürü ve sayman Ibirliikte sorumludur.
Fazla çalışma :
MADDE 10. — Döner sermaye işletmelerinin icaplarından olarak normal çalışma gün ve saat
leri dışında çalıştırılan kendi personeline ve işçilere, Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek ölçüler için
de her fazla çalışma saati için aylılk veya ücretlerinin bir saatine isalbet eden tutarı, döner sermaye
den fazla çalışma ücreti olarak verilir.
Ancak bu suretle verilecek fazla çalışma saat ücretinin aylık toplamı, aylık ücretinin 1/3 ini ge
çemez.
Yedirme ve barındırma :
MADDE 11. — Döner sermaye işletmelerinde çalışan personel ve işçilerden görevi icabı yemek
zamanlarını ve geceyi işletmede geçirmek zorunda kalanların yedirme ve barımdırılmalara ait harca
malar döner sermayeden sağlanır.
Döner sermayenin

malları:

MADDE 12. — Döner sermayeye ait mallar, Devlet malı hükmündedir.
MADDE 13. — Dö'ner sermaye işle1!:meriyle ilgili malî ve idari işlemlerin yürütülmesi ve mu
hasebe uımlleriııe ait ıcsauları, Maliye ve Tat'ım bjvkaııhklari'iıea birlikte hazırlanıp I>evlet Personel
Heyetince tesbit ve Balkanlar Kurulu ta.rafından çılkîinlacaik yönetmelikte belirtilir.
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MADDE 14. — 549, 2654 sayılı kanunlarla 4486 sayılı Kanunum 18 nci maddesi ve 6968 sayılı
Kanunun 29 mcu nıaddcainin »on fıkraısı yürürlükllen 'kaldıjrılmışjtır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 549, 2654 sayılı kanunlarla 4486 sayılı Kamunun 18 nci maddeci gere
ğince verilen dönier sienmaye işlierinldcn doğan bü'ün hak ve vecibeler bu kanunla kurulan döner
s e um ay e işletmelerinle geçjer.
GEÇİCİ MADDE 2. — Yeni yönetim-elık çıkıncaya kadar etiki yöııetuneıliklendelki hükümler uy
gulanır.
MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgiirer.
MADDE 16. —• Bu kanunıi'iı hükümlerini Maliye' ve Tarım balkanları yürütür.
15 . 11 . 10-63
Devlet Balkanı ve
Bşb. Yardımcısı
T. Feyzioğlu

Başbakan
/. İnönü

Devlet Bakanı ve
Başlb. YardıımcjHi
E. Alican

Devlet Balkanı ve
Başb. Yardımcısı
II. Din çer

Devlot Bakanı
V. Pirinçcioğlu

D'evlet Bakanı
72. Aybar

Devlet Bakanı
İV. Ökten

Adalet Balkanı
A. K. Yörükoğlu

Millî 'Savununa Bakanı
/. Sancar

İbişleri Bakanı
1.Seçkin

Dışişleri Bakanı
F. C. Erkin

Maliye Bakanı
F. Melen

Millî Eğitânı Balkanı
/. Öktem

Bay ı nclır 1 ık Bakanı
A. II. Onat

Ticaret Bakanı
A, Oğuz

Sa. ve So. Y. Bakanı
F. K. Gökay

Gümrük ve 'Tekel Bakanı
O. Öztrak

Tarım Bakanı
M. İzmeu

iII altınına 'Balkanı
İ. S. Dura

(.'alışma Bakanı
B. Ecevit

Sanayi Bakanı
F. Celikbas

'Turz. ve Tanıtıma Bakanı
N. Ardıçoğlu

İınıar ve İskân Balkanı
//. Munıcuoğlu

Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyonu
Esas No. : 1/259, 2/71
Karar No. : 2

6 . 3 . 1.967

Yüksek Başkanlığa
Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Ge
nel Müdürlüğüne bağlı kurum, 'okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının aynı
mahiyetteki kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda
tetkik
ve müzakere edildi.
Görüşmelerde Hükümet tasarısının metni esas alındı.
Tasarının 1 nci maddesinin birinci fıkrasında Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne ayrılan 75
milyon liralık sermaye limitinin kifayet etmıiyeceği ve esasen halihazır sermaye miktarının
bunun üstünde olduğu anlaşıldığından Maliye ve Tarımı Bakanlığı temsilcilerinin de iştirak
leri ile adı geçen Genel Müdürlüğün sermayesi 200 milyon liraya çıkartılmıştır.
Tasarının 2 nci maddesi ifade bakımından daha uygun hale getirilmiştir.
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3 neti mcddiömin. (b)fıkrasmda arattırma yapmayı nmmJaör kıSntakı. İMötte; (ç) fıkra
cımda... bitlri- ve hayvan ürünlerind çiftçiye örnek teşkil-jedecek^çekilde değerlendirmek maksadiyle imalâtta bulunmak üzere değişikldfc. yapılmış» (fj: fıkrası .mücadele neticesinde elde
edilen ürünlerin kıymetlendıfoilmesini temin, maksadı, ile değiştirilmiş, 3 ncü maıdidfi.koniîKUnu teşkil öien faaliyetlerde gerekirse özel ve tüzelkişilerle işbirliği temin* maksadıiyle (g) fıkrası
ve nihayet bu faaliyetlerin
gerektirdiği bina ve sair tesisleri yapmayı ve yaptirmayı
mümkün kılmak üzere (h) fıkrası ilâve edilmiçtir.
Tasarının 6 ncı maddesimde, merkezde genel müdürlüklere bağjı Döner Sermaye İşletme
leri Merkez Müdürlüğü ve saymanlık teşkilâtı ile illerdeki döner sermaye işletmesi ve say
manlık teşkilâtı: adlan; yerinem merkezde, (Döner Seı«ımyieî$Ietnt^ri^M*âcez~ MûüMü^ü) ile
âllerd®" (Döner Sermaye îşıletmısr) deyimler*ıkabaiUedÖEdştir.'
Tasarıya^ yeniden konan 7. naei;madde yeni bir l ö î k ü ^ ^ t i r a n s t o m d â ğ s r kımjlü§fettl& cMfi&a
gibi biî kanıaîi kapsamına? giren işletmelerde çalış^raalamTe Taran^^ LBika^ğâaa»^tây4nvedilâ#ıve
edilecek sorumlu saymanlauaı da* kadro. unvanların** batamtafcsmn^hatoi:a^
tutarlarının % 15 - 25 ine kadar" kasa tazminatı verilmesi kabul edilmektedir.
Tasarıya'' yeniden konan & nei maddi de yeni b k hâfclainEî gettemaifata?; wt$ak» işte*m«I*rinin
fonâesiyöniarı ve karakterleri;icabı*©Mm, dikim,;baikm^ mücadele, hasırt^ harmany iaıa&fc/ pa«srlaîna ve • benzeri işlerin: yapılabilmesi mesai saatleri. dJşra&aadae» ç&iışmayıt-zoımntıı-. kıhafağindım,
normal çalışma saatleri -i dışındaü'buöişlerdecçalıştınlacalk personeline TanmtBataî&gınc^tâyiırtve
tesbit edilecdk miktarda her ay fazla çalışma ücreti verileceği ve 'bu ücretin istihkak sahibi per
sonelin bir ayiık maaşının 1/3 > ünü geçmiyeeeğüesas alınmaktadm
Tasarının 7 nci madeai. değiştirilerek 9 ncuimalde.olmuş; 4 ve 5 nek maddeleri, ile geçici
I nci ve 2 nci maddeleri aynen; 8 nei maddesi 10 ncu, 9 ncu maddesi 11 nd, lOncu.madde 12 Jici,
I I nci maddesi 13 ncü madde, 12 nei maddesi 14* ncü madde, 13 ncü maddesi W,nci maulçte, 14 ncü
maddesi 16 ncı madde olarafc aynen kabul, edilmiştir.
Bu değişikliklerle kanun komisyonumuzca kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verildiğinden,, Gen«l TTumlhin tasviplerine^ arz eflilmeSk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkam
Kocaeli
8. Akay
Kâtip
Çorum
A. Uysal
Gümüşane
Söz hakkım mahfuz
8. Savacı
KayseriSöz hakkım mahfuzdur
Mi Yüc&tr

Bftşktavelrili
JJsMşehir
Başar

ff.

"

SÖzeü
N&de:
U7 Özalfc

Adıtaman,
A.Tureali

Ankara
AtÜMm

HakkâriA. Karahan

KajjBeri;.
A. Atıf Hacıpa§aoğ.lu.

Konya
M. N. Kalay c\oğlu

Muğla..
T. Şahin

NevşelılrAi. B; NuratmoP^
tmsada bulunamadı

!&:M»aW*<,

(S. Sajttfc: STT

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

GEÇIC1 KOMİSYONUN DEĞÎŞTtBtŞt

Tarım Bakanlığı Ziraat î]leri Genel Müdürlüğü
ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüğüne bağlı kurum - okul ve {kuruluşlara
döner sermaye verilmesi hakkında kanun tasarısı

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü
ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüğüne bağlı krom - okul ve kuruluş
lara döner sermaye verilmesi hakkında kanun
tasarısı

Sermaye tahsisi

Sermaye tahsisi

MADDE 1. — Tarım Bakanlığına bağlı Zi
raat İşleri Genel Müdürlüğüne 75 milyon lira,
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğüne de 50 milyon lira olmak üzere top
lam olarak 125 milyon liralık çlöner sermaye tah
sis edilmiştir.
Yukarda tesb.it edilmiş sermaye limiti za
manla ortaya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlerle
oranlı olarak Bakanlar Kurulu karariyle iki ka
tına kadar çıkarılabilir.

MADDE 1. — Tarım Bakanlığına bağlı Zi
raat İşleri Genel Müdürlüğüne 200 milyon lira,
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğüne de 50 milyon lira olmak üzere top
lam olarak 250 milyon liralık döner sermaye
tahsis edihniştir.
Yukarda tesbit edilmiş sermaye limiti za
manla ortaya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlerle
oranlı olarak Bakanlar Kurulu karariyle iki
katına kadar çıkarılabilir.

Sermaye kaynaklan,

Sermaye kaynaklan

MADDE 2. — Döner sermye aşağıdaki kay
MADDE 2. — Döner sermaye aşağıdaki
naklardan elde edilir.
kaynaklardan elde edilir.
a) 594 ve 2654 sayılı kanunlarla 4436 sayılı
a) 549 ve 2654 sayılı kanunlarla 4486 sa
Kanunun .18 nci maddesine bağlı işletmelerin
yılı Kanunun 18 nci maddesine bağlı işletme
döner sermaye varlıklarından,
lerin döner sermaye varlıkları,
b) Tarım Bakanlığı Bütçesine konulacak I
b) Tarım Bakanlığı Bütçesine konulacak
ödeneklerle Hazinece yapılacak aynî yardım- I ödeneklerle Hazinece yapılacak aynî yardım
lardan,
I lar,
c) Döner sermaye faaliyetlerinden elde I
e) Döner sermaye faaliyetlerinden elde
edilecek kârlardan,
, I edilecek kârlar,
ç) Bağış ve yardımlardan sağlanacak di- I
ç) Diğer bağış ve yardımlar,
ğer tutarlarından meydana gelir.
I
Sermayenin toplamı 1 nci maddede belir
Sermayenin toplamı 1 nci maddede belirti- [ tilen miktara baliğ olduktan sonra fazlası Ha
len miktara baliğ olduktan sonra fazlası Ha- I zineye yatırılır.
zineye yatırılır. .
I
Bağış re yardımlar sermaye haddine tabi
Bağış ve yardımlar sermaye haddine tabi I değildir.
değildir.
I
Döner sermayenin faaliyet alanları
MADDE 3. — Döner sermaye verilen, öğretim ve eğitim kurumlariyle enstitüler re diğer
kuruluşlar, aşağıda gösterilen faaliyetlerde bu
lunur.
a) öğretim, eğitim ve yayım yapmak,
b) Denemeler yapmak ve etütlerde bulunmak,
c) Tohum, toprak ve ilâç analizleri yap
mak,
M. Meclisi

I

Döner sermayenin

faaliyet alanlan

I
MADDE 3. — Döner sermaye verilen, öğ
I retim ve eğitim kurumlariyle enstitüler ve
diğer kuruluşlar, aşağıda gösterilen faaliyet
I lerde bulunurlar.
a) Öğretim, eğitim ve yayım yapmak,
I
b) Denemeler yapmak ve araştırmalarda
I
bulunmak,
c) Tohum, toprak ve ilâç analizleri yap
I mak,
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Geçici Komisyonun değiştirişi

ç) Bitki ve hayvan ürünlerini değerlendir
mek amaeiyle imalâtta bulunmak,
d) Tohum, damızlık, fide, fidan, bağ çubu
ğu ve hayvan yetiştirmek,
•e) Üretilen, yetiştirilen ve imal edilen mad
deleri satmak,
f) Zirai mücadele ve zirai karantina hiz
metleriyle zararlıları değerlendirme işlerini yap
mak.

§) Bitki ve hayvan ürünlerini çiftçiye ör
nek teşkil edecek şekilde değerlendirmek amaciyle imalâtta bulunmak,
d) Tohum, damızlık fide, fidan, bağ çu
buğu ve hayvan yetiştirmek,
e) Üretilen, yetiştirilen ve imal edilen
maddeleri satmak,
f) Zirai mücadele ve zirai karantina hiz
metlerini ifa etmek, mücadele neticesinde elde
edilen ürünlerden kıymetlendirilmesi mümkün
olanları kıymetlendirmek,
ıg) Bu faaliyetlerin ifasında gereken hal
lerde özel ve tüzel şahıslarla işbirliği yapmak,
h) Bu faaliyetlerin gerektirdiği bina vesair tesisleri yapmak ve yaptırmak.

Sermaye aktarmaları

Sermaye aktarmaları

MADDE 4. — 3 ncü maddede yazılı konular
içindeki görevlerin yapılması, için döner serma
yelerin tahsisi, birleştirilmesi kaldırılması ve
kaldırılan döner sermayeye ilişkin varlıkların
diğer sermayelere devri ve sermayeler arasın
da aktarma yapılması hususlarında, Tarım Ba
kanlığı yetkilidir.
Tapılacak bu değişiklikler hakkında, Maliye
Bakanlığına bilgi verilir.

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

Sermayenin harcama yerleri

Sermayenin harcama yerleri

MADDE 5. — 3 neü maddede sayılan iş ve
faaliyetlerin yürütülebilmesi için lüzum görü
len :
a) Ahır, depo, kümes, ambar, hangar, işçi
evi, sıcak yastık, sera ve atelye gibi bina ve te
sislerin yapım ve onarımı,
b) Canlı, cansız demirbaş, üretim ve tüke
tim madde ve malzeme bedelleri ile döner ser
maye çalaşmalannın gerektirdiği diğer alım ve
giderleri,
c) Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak
personel ve işçilerin ücretleri ve gündelikleri ile
bunların her türlü özlük hakları,
Konularındaki harcamalar döner sermayeden
karşılanır.

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

Kuruluş

Kuruluş

MADDE 8. — Döner sermaye işletmelerinin
bütçelerini ve hesaplarını inceleme bilançolarını

MADDE 6. — Döner sermaye işletmelerinin
bütçelerini ve hesaplarını inceleme, bilânç-oları-
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düzeflîem* ve döner sermaye ile ilgili sair işleri
takiple görevli Merkezde Genel Müdürlüklere
bağlı birer «Döner Sermaye işletmeleri Merkez
Müdürlüğü ve Şayrrtanlık Teşkilâtı» ile ayrıca
işletmelerin her birinde (Döner Sermaye işlet
mesi 've Saymanlık Teşkilâtı) kurulur,

nı düzenleme ve döner sermaye ile ilgili sair
işleri takiple görevli merkezde Genel Müdür
lüklere bağlı ve saymanlık teşkilâtını muhtevi
Direr (Döner sermaye işletmeleri Merkez Mü
dürlüğü) ile ayrıca döner sermaye verilen mü
essese ve kuruluşların her birinde (Döner ser
maye işletmesi) kurulur.
Kasa tazminatı
MADDE 7. — Bu kanunla kurulan döner
sermaye işletmelerindeki sorumlu saymanlara
kadro unvanlarına bakılmaksızın aylık tutarla
rının % 15 - 25 ine kadar aylık kasa tazminatı
verilebilir.
Fazla Çah§ma ücreti
MADDE 8. — Döner sermaye işletmelerHin
icaplarından olan günlük çalışma saatleri dı
şında çalıştırılan personelin Tarım Bakanlı
ğınca tâyin ve tesbit edilecek miktarda her
ay fazla çalışma ücreti verilir.
Ancak ödenen fazla çalışma ücreti o perso
nelin bir ıaylık maaşının 1/3 ünü geçemez.

İstisnalar

İstisnalar

MADDE 7. — Döner sermaye işlemleri, 1050
sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı Artır
ma, Eksiltme ve İhale kanunları hükümlerine
tabi değildir.
Ancak döner sermaye saymanları, malî yılın
bitiminde idare hesaplarını Sayıştaya, bilanço
ve eklerinin birer örneğini de Tarım ve Maliye
Bakanlıklarına göndermekle görevlidirler.
Merkez Müdürlüklerince birer genel bilanço
düzenlenir ve bilançolar Ziraat işleri Genel Mü
dürlüğü tarafından birleştirilerek malî yılın bi
timinden itibaren 4 aylık bir süre içerisinde Sa
yıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına gön
derilir.

MADDE 9. — Döner sermaye işletmeleri,
1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı
Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hüküm
lerine tâbi değildir.
Ancak, döner sermaye saymanları, malî
yılın bitiminde idare hesaplarını Sayıştaya, bi
lanço ve eklerinin birer örneğini de Tarım ve
Maliye Bakanlıklarına göndermekle görevli
dirler.
Merkez müdürlüklerince birer genel bilan
ço düzenlenir ve bilançolar ilgili genel mü
dürlükler tarafından birleştirilerek malî yılın
bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içerisinde
Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına
gönderilir.

Sorumluluk

Sorumluluk

MADDE 8. — Malî işlerden, işletme müdürü
ve sayman birlikte sorumludur .

MADDE 10. — Tasarının 8 nci maddesi
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

M. Meclki
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Yedirme ve barındırma

Yedirr/ıe ve bcnndırm*

MADDE 9. — Döner sermaye işletmelerinde
çalışan personel ve işçilerden görevi icabı yemek
zamanlarını ve geceyi işletmede geçirmek zorun
da kalanların, yedirme ve barındırmalarına, alt
harcamalar döner sermayeden sağlanır.

MADDE 11. — Tasarının 9 ncu maddesi
11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Çeşitli hükümler

Çeşitli hükümler

MADDE 10. — Döner sermayeye ait mallar,
Devlet malı hükmündedir.

MADDE 12. — Tasarının 10 ncu maddesi
12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Döner sermaye işletmeleriyle
ilgili malî ve idarî işlemlerin yürütülmesi ve mu
hasebe usullerine ait esaslar, Maliye ve Tarım
Bakanlıklarınca birlikte hazırlanır.

MADDE 13. — Tasarının 11 nci maddesi
13 neü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12. — 549, 2654 sayılı Kanunlarla
4486 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ve 6968 sa
yılı Kanunun 29 ncu maddesinin «on fıkrası
kaldırılmıştır.

MADDE 14. — Tasarının 12 nci maddesi
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — 549, 2654 sayılı Ka
nunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 nci maddesi
gereğince verilen döner sermaye işlerinde doğan
bütün hak ve vecibeler bu kanunla döner ser
maye işletmelerine geçer.

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının f tçici 1 Ad
maddesi aynen kabul edilmiştir.

GEÇÎCt MADDE 2. — Yeni yönetmelik çı
kıncıya kadar eski yönetmelikteki hükümler uy
gulanır.

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının gegiei 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 15. — Tasarının 13 ncü maddesi
15 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Bakanlıkları yürütür.

MADDE 16. — Tasarının 14 ncü maddesi
16 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

27 . 7 . 1966
Başbakan
8. Demirel
Devlet Bakanı
R. Sezgin
Devlet Bakanı
A- F. Alışan
Mülî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
Dışişleri Bakanı
/. Sabri Çağlayangü
Milli Eğitim Bakanı
O. Dengi»

Devlet Bakanı
C. Bilgehan
Devlet Bakanı
K. Ocak
Adalet Bakanı
U. Dinçer
İçişleri Bakanı
F. Sükan
Maliye Bakanı
/. Oürsan
Bayındırlık Bakanı
S. Erdinç
M. Meclisi
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Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Ticaret Bakam
M. Zeren
E. Bomunoğlu
Güm.""via. Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
11 Tekin
B. Vağdaş
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
S. öztürk
A. N. Erdem
Sanayi Bakanı
Enerji ve Tabiî Kay. Babanı
M. Turgut
/, Deriner
Turz. ve Tanıt. Bakanı
tmar ve İskân Bakanı
İT, Kürşad
İT. Menİeşecrğln
Koy işleri Balan*
Ş. CL Auct
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Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon ile Cumhuriyet Senatosu Bursa
Üyesi Şeref Kayalar'ın, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkın
daki 28 . 2 . 1959 tarih ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları
raporları ( 2 / 3 9 0 ; 2 / 4 2 1 )

Trabzon Milletvekili Hamdı Orhon'un çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda
mevcut aylık ve ücret tutarlarının diğestirümesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
tadiline dair kanun teklifi (2/390)
15 . 12 . 1966
Millet Meclisi Yüce Başkanlığına
1959 tarihli ve 7244' sayılı Kanunla dondurulmuş 'bulunan 1250 liralık ücret sisteminin bugün
kü şartlara uymadığını, geniş haksızlıklara se'bebolduğunu düşünerek 'adı geçen kanunun 5 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında hazırladığım kanun teklifini takdim ediyorum.
Gereğine müsaadelerinizi arz ederim. Saygılarımla.
Tra/bzon Milletvekili
Hamdi Orhon

GEREKÇE
7244 sayılı Kanunun kabulünden önce hizmetliler için derece mevzuubahis değildi. Bunlara
kadro ile mukayyedolmak şartiyile istenilen ücret verilmekte idi.
Sözü geçen kanunun 5 nci maddesiyle hizmetliler için 100 liradan bıaşlamak ve 1 250 lirada niha
yet bulmak üzere 15 derece tesbit edilmiş olup halen genel ve Ikatma bütçeli dairelerde görevli
birçok memur ve teknisyen; 'bankalar ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki personelin % 90 ı
(Müdür, müşavir, doktor, avukat, şef, raportör ve benzeri memurluklar dâhil) bu maddeye göre
ücret almaktadırlar.
7244 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1 . 3 . 1959 tarihinden bu yana sekiz seneye yakın bir
zaman geçmiş ve hayat şartlarında hissedilir derecede değişiklik olmuştur.
Bugün 100 - 150 lira ücretle memur ve hizmetli istihdamı artık mümkün olmadığı gibi emek
liye esas ücret derecelerinin üç yukarı derecesine kadar ücret verileceği kabul olunduğu halde
ücretlerin 1 250 lirada dondurulmuş olması dolayısiyle bir kısım personelin terfileri imkânsız
haile gelmiş, (bunun neticesi olarak da birçok kıymetli eleman ve teknisyenin müktesep hak ma
aşlarını dahi alamaz durumda oldukları bir vakıadır.
Diğer taraftan, daktilo, dosya ve evrak memuru, veznedar gibi memur ve hizmetlilerin üç
senede bir terfileri yapıldığı ve ücretleri 1 250 liraya yükseldiği halde avukat, doktor, şef, ra
portör ve 'benzeri elemanların ve hattâ servis müdürlerinin ücretleri 1 250 lirada sabit kalmış,
bunlar ücret bakımından emirlerindeki daktilolarla müsavi olmuşlardır.
Bu itibarla bugün için uygulama imkânı kalmıyan 100 ve 150 lira ücretli 14 ve 15 nci dere
celerin kaldırılarak 1 nci derece ücretinin 1 750 lira olarak tesbiti zaruridir.

—2—
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar'm, çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 28.2.1959 tarihli ve 7244
sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/421)

Millet Meclisi Başkanlığına
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle-diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiş
tirilmesi hakkındaki 28 Şubat 1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesine
dair kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunuyorum.
Gereğine müsaadelerini saygılarımla arz ve talebederim.
19 . 1 . 1967
Şeref Kayalar
Bursa Senatörü

GEREKÇE
3656 sayılı Kanunun 19 ncu ve 3659 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine tabi hizmetlilerin, 1 250
liradan fazla ücret alamamaları ve bu sebeple 7244 sayılı
Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte
1 100 - 1 250 lira ücret almakta bulunanların ilânihaye 1 250 lira ÜGrette çalışmak zorunda bu
lunmaları ve 5434 sayılı Kanun gereğince emekli baremlerinin de 1 250 liranın üstüne çıkamaması,
mağduriyetlerini mucibolmakta ve çalışma şevklerinin kırılmasına, nihayet yetişmiş elemanların bir
süre sonra özel sektör veya diğer işlere kaymalarına yol açmaktadır. .
Esasen 1 250 liralık sınırlama 1958 yılı sonlarındaki şartlara göre tasarlanmış ve 1959 Şubat
ayında kanunlaşmıştır. Zamanına göre
düşünülen bu tahdidin değişen koşullara paralel olarak
zararlı bir hale geldiği görülmektedir. Kaldı ki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasın
da hususi bir meslek bilgisine ve ihtisasına sahip teknik elemanlarla yüksek tahsilli işletme müte
hassısları için 1 500 ve 1 750 liralık kadroların ihdasına cevaz verilmiş bulunmaktadır. Bu hülanün
müesseselerce mesaisinden istifade edilen diğer personele de teşmil edilmesi bugün müesseselerin men
faati kadar adalet duygusu bakımından da yerinde olur.
Bahse konu 5 nci maddedeki sınırlandırmanın kaldırılması zorunluğu, muhtelif kuruluşların teş
kilât kanunlarına münferiden bu hususu kapsıyacak hükümler şevkine sebebolmuştur.
Ezcümle; bu
maksatla, Televizyon Kurumunun kuruluş Kanununda hizmetliler için 7244 sayılı Kanunun 5 nci
maddesi tahdidatı kaldırılmış bulunmaktadır. Kuruluş kanunlarına konan hükümler sebebiyle muh
telif müesseseler personeli arasında husule gelmiş bulunan farklı durumların giderilmesini sağlamak
için de 7244 sayılı Kanunda bu değişikliklerin yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, 100 ve 150 liralık ücretler artık pratik bir değer taşımaktan uzak kalmıştır.
Her ne kadar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun şümulü dışında kalan memur ve hizmet
liler için bir veya birkaç personel kanunu hazırlanması bahis konusu bulunmakta ise de bu isteğin
realize edilmesi uzun zamana bağlı olacağından, belirtilen mahzurları önlemek ve adaletsizliği gider
mek üzere maddenin değiştirilmesi teklif olunmuştur.

M. Meclisi
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Maliye Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Maliye Komisyonu
Esas No . : 2/390, 2/421
Karar No..: 46

15 . 3 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, çeşitli teadül ve teşküât kanunlariyle diğer* kanunlarda
mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
tadiline dair kanun teklifi ile aynı mahiyetteki Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar'm,
çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştiril
mesi hakkındaki 28.2.1959 tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifi, ilgili -Bakanlık temsilcileri ve teklif sahiplerinden Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'
un iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi.
Yapılan müzakereler sonunda her İM teklifte arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da
uygun mütalâa edilmiş ve Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un teklifinin 1 <nci maddesi aynen, Cum
huriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar'm teklifinin 2 ve 3 ncü maddeleri alınarak kabul edil
miştir.
Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Maliye Komisyonu Başkanı
ve bu rapor Sözcüsü
Bolu
Çankırı
H. Özcan
Erzurum
T. Akman
İmzada bulunamadı
G. Karaca
Gaziantep
İV. Sarıca

Manisa
M. Dülge

Ordu
F. Güley

Sivas
M. K. Palaoğlu

Maraş
V. Pirinçcioğlu
İmzada bulunamadı
Urfa
B. Boran

Bütçe Plân Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Bütçe Plân Komisyonu
Esas No. : 2/421, 2/390
Karar No. : 68

28 . 4 . 1967

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, (Çeşitli teadül ve teşkilât kanunları ile diğer kanunlarda
mevcut aylık ve ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin
tadiline dair kanun teklifi) ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Şeref Kayalar'm, aynı mahiyet
teki kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile görüşüldü :
7244 sayılı Kanunun kabulünden önce hizmetliler için derece bahis konusu olmayıp, bunlara, kad
ro ile kayıtlı olmak şartiyle istenilen ücret verilebilmekte idi.
Söz konusu kanunun 5 nci maddesiyle hizmetliler için, 100 liradan başlıyan ve 1 250 lirada don
durulan 15 derece tesbit edilmiş olup, halen genel ve katma bütçeli dairelerde görevli birçok memur
ve teknisyen ile bankalar ve İktisadi Devlet Kuruluşlarındaki personelin yüzde doksanı bu rejime
göre ücret almaktadırlar.
M. Meclisi
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7244 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1.3.1959 dan bu yana geçim şartlarında hissedilir de
recede değişiklikler olduğu bir vakıadır.
Bugün için 100 - 150 lıira gübi cüzi blir ücretle memur ve hizmetli çalıştırmak imkânsız olduğu
gibi tavan da 1 250 lirada dondurulduğu için bu derecede bulunup da terfle hak kazanmış persone
lin de terfileri imkânı kalmamıştır.
Örneğin, her üç senede normal terfi ederek tavan ücreti alan daktilo, kâtip, veznedar ve emsali me
murlar, terfi imkânı kalmıyan 1 250 lira ücretli yüksek öğrenim yapmış âmir, müdür ve idarecileri
ile eşit duruma getirmektedirler ki bu da eşitlik prensibinin ters olarak işleyişine sebebolmaktadır.
Yukarda izahına çalıştığımız haksızlıkları kaldırmayı öngören teklifler, Maliye Komisyonunca ya
pılan değişikliklerle kabul edilmiştir.
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Aydın
1. Sezgin

Başkan V.
Rize
E. Y. Akçal

Sözcü
Sakarya
İV. Bayar

Kâtip
Bolu
H. 1. Cop

Adıyaman
M. A. Atalay

Ankara
t. Seçkin

Ankara
M. K. Yılmaz

Sivas
G. Sakarya

Çanakkale
§. İnan

Uşak
O. Dengiz

Erzurum
C Önder

Eskişehir
M. 1. Angı

Gümüşane
S. Savacı

istanbul
$. Aren

istanbul
İV. Eroğan

istanbul
M. Güven

Konya
S. F. Önder

Ordu
A. H. Onat

izmir
1. Gürsan

A. A.

Kayseri
Hacıpaşaoğlu

Trabzon
A. 1. Birincioğlu

M. Meclisi
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TRABZON MİLLETVEKİLİ HAMDİ OR
HUN'UN TEKLİFİ
Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun
5 nci maddesinin tadiline dair Kanun
MADDE 1. — Çeşitli teadül ve teşkilât ka
nunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve
ücret tutarlarının
değiştirilmesi hakkında
28 . 2 . 1959 tarih ve 7244 sayılı Kanunun
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Midide 5. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kamunun 19 ncu, 3 . 7 . 1939 tarihli ve
3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . 7 . 1944 ta
rihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci maddeleri
şümulüne giren hizmetlilerin derece ve ücret
leri aşağıda (gösterilmiştir.
Ücret
Derece

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
1
1

CUMHURİYET SENATOSU BURSA ÜYESİ
ŞEREF KAYALAR'IN TEKLİFİ
Çeşitli teadül ve Teşkilât kanunlariyle diğer
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının
değiştirilmesi hakkındaki 28 Şubat 1959 tarihli
ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi
MADDE 1. — Çeşitli teadül ve Teşkilât ka
nunlariyle diğer kanunlarda aylık ve ücret
tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 2*8.2.1959
tarihli ve 7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 5. — 30 . 6 1939 tarihli ve 365-6 sa
yılı Kanunun 19 ncu, 30 . 7 . 1939 tarihli ve
3659 sayılı Kamunun 10 ncu ve 17 . 7 . 1944 ta
rihli ve 4623 sayılı Kanunun 7 nci maddeleri
şümulüne giren hizmetlilerin derece ve ücretleri
aşağıda gösterilm'iştir:
Dereco
Ücrett

,1
'2
3

750
500
250
100

950
800
700
•600

500
450
400
350
300
250

Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere
verilecek ücret, emekliye esas ücret dereceleri
nin üç yukarı derece ücretini geçemeız.
Memurlar içlin kanunen tanınmamış olan hak
ve menfaatler hizmetliler için de kalbul ©dile
tmez.
Ancak bunlardan İş Kanununa göre işçi
vasfında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği
nisfoeıttıe ıgiyıecelk ve yiyecek temin oluna•b'ilir.
MADDE 12. —
MADDE 3. —

M. Meclisi
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1
1
1

750
500
250
100

950
800
700
600
500
450
400
350
300
250
200

Hizmetli kadrolarında istihdam edilenlere
verilecek ücret, emekliye esas ücret dereceleri
nin üç yukarı derece ücretini geçemez.
Memurlar içiin kanunen tanınmamış olan hak
ve menfaatler hizmetliler için de kabul edile
mez.
Ancak bunlardan İş Kanununa göre işçi
vasfında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği
nisibeıtıte .giyecek ve yiyecek temin o-lunaibilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe .girer.
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.
(S. Sayısı : 256)
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MALİYE KOMİSYONU DEÖİSTİRİSl

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU DEĞİŞTtRÎŞÎ

Çeşitli teadül ve Teşkilât kanunlariyle diğer
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının
değiştirilmesi hakkındaîri 7244 sayılı Kanunun
5 nci maddesinin tadiline dair Kanun

Çeşitli teadül ve Teşkilât kanunlariyle diğer
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının
değiştirilmesi hakkındaki 7244 sayılı Kanunun
5 nci maddesinin tadiline dair Kanun

MADDE 1. — Çeşitli teadül ve Teşkilât ka
nunlariyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve
ücrat tutarlarının değiş'tirilmıesi ha'kkmdaki
28 . 2 . 1959 tarih ve 7244 sayılı Kanunun
'5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.
Madde 5. — 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656
ısayılı Kanunun 19 ncu, 3 . 7 . 1939 tarihli ve
3659 sayılı Kanunun 10 ncu ve 17 . 7 . 1944
tarihli ve 4620 sayılı Kanunun 7 nci miadde'leri
şümulüne giren hizmetlilerin derece ve ücretderi aşağıda gösterilmiştir.
Derece
Ücrat

MADDE 1. — Maliye Komisyonunun 1 nci
maddesi aynen ka.bul edilmiştir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
1
1
1

750
500
250
100

950
800
700
600
500
450
400
350
300
250

Hiznuettli kadrolarında istihdam edilenlere
verilecek ücret, enıeHdiyie esas ücret dereceleri
nin üç yukarı derece ücretini geçemez.
Memurlar içdin kanunen tanınmamış olan hak
ve menfaatler hizmetliler için de kafoul edileimez.
Ancıak bunlardan İş Kanununa göre işçi
vasfında bulunanlar için hizmetin gerektirdiği
nisbeıtte giyecek: ve yiyecek temin olunaibilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayumı tarihinde
yürürlüğe^ girer.

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun 2 nci
maddesi aynen baibul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür.

MADDE 3. — Maliye Komisyonunun 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiş/bir.

M. Meclisi
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Dönem

:2

Toplantı : 2

MlLLET

MECLlSl

S. Sayısı :

352

İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Iksel'in, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep K a r m a Komisyon raporu ( 3 / 1 0 6 )

T. C.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 9740

10 . 11 . 196<J
Konu : İzmir Milletvekili Ali Abdül
settar Iksel'in yasama dokunulmazlığı.

MÎLLET MECLlSl BAŞKANLIĞINA
Sahtekârlıktan sanık olup Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesinde yapılan yargılama sırasında, İz
mir Milletvekilliğine seçildiği anlaşılan Ali Abdülsettar İksel hakkında Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alı
nan 4 . 11 . 1965 tarihli ve 35710 sayıh tezkerenin suretiyle eklerinin, dizi pusulasiyle birlikte
bağlı olarak sunulduğunu arz ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. On. Müdürlüğü
Sayı : 35710

4 . 11 . 1965
Konu : İzmir Milletvekili Ali Abdül
settar Iksel'in yasama dokunulmazlığı.
Hık.
Başbakanlığa

Sahtelkârllrkitan sanılk Ali Abdülseftıtar İks'el halkikmda Yartgıtay 6 ncı öeıza Dairesinde yapı
lan yargılama, sırasında sanığın izmir Milletvekilliğine seçildiği anlaşıldığımdan yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gerekli Ikarar ittihaz eıdilrodk üzere dosyadaki son tah
kikatın açılmasıaıa mıütedair karar örneğinin göınderilımesıine karar verilmesi üzerine, adı geçen
şahıs hakkında yasama dokunulmazlığı konusunda gerekli işlemin yapılmasına dair Yargıtay Cumhu
riyet Başsavcılığının 26 . 10 . 1965 gün ve 2802 sayılı yazışma bağlı olarak alıman son tahkika
ttın açılmasına dair karar ile Cumhuriyet Başsarvcılığmın yazısı örneği binlikte takdim kılımmış(tır.
Türkiye OumJhuriydti AnayaJsa'sıımn 7'9 ncu maddesi hüikmıü dairesinde İzmir Milletvekili Ali
Abdülseitltar İkse'Pin yasama dakunulmaızlığnnın ikaldırıilıp kaflldırilmaıması ıhususunıda gereğinin
takdir buyurulmasıma dellâ'letleri arız olunur.
Hasan Din çer
Adale)t Bakanı

—2—
T. G.
Başbakanlık
Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 - 1730

24 . 2 . 1967
Konu : İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar İksel'in yasama dokunulmazlığı.
Millet Meclisi Başkanlığına

•İlgi : 24 . 12 . ,1966 tarihli ve 6/2 - 11834 sayılı yazıimiz.
İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik&ıel'in yalsama dokunulmazlığıma ilişkin işlemin çabuklaş
tırılmasına dair bu kere Adalet Başkanlığından 'alınan 17 . 2 . 1967 tarihli ve 4808 sayılı tezkere
isle etkinin surelileri bağlı olarak sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerini rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

T. C.
Adalet Bakanlığı
Ceza İş. G. Müdürlüğü
Sayı : 4808

17 . 2 . 1967

Başkanlığa
4 . 111 . 1905 gün vte 35710 sayılı ytaımızla takdim kılınan İızimir Milletvekili Ali Abldülsettftiar
İksıel'in yaslama ddkunulmazlığınıın kaldırıilmasiyle ilgili işlemin çabuklaştırılmasına dair Yargı
tay Cumlhuriyeit B'aışısıavcıilığımın 3 . 2 . 1967 gün ve 309 sayılı yazusiylie alman Yargıtay 6 ncı Cem, Daireısi Başkanlığının 2 . 2 . 1967 gün vei 3408/19 sayılı yazısı örneği birlikte sunulmuştur.
Gereğinin takdir buyurulmasma delâletlerini arz ederim.
Hasan Dinçer
Adalet Bakanı

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Karma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyonu
Esas No. : 3/106
Karar No. : 20

3 . 7 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisi AnaiyaJsa ve Adalet Komisyonlarından Mürekkep Karima Kolmalsyon 29.6.19'67
tarihinde yaptığı toplantıda İzmir Milletvekili Ali Abıdıülıseıtitar İksel'in yasıaımla doıkunulm'azlığınm kaldırılması hıalkkıındaki Başbakanlığın 24 . 2 . 1967 tarihli ve 6/2-1730 sayılı yaızılariyie
bu yazıya ilişkin dosyayı, İçtüzüğün 178 nei maddieısi gereğince seçilmiş olan llhzıari Eoımisyonun
M. Meclisi
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mumaileyhin yasıama dokunulmazlığınım kaldırıl ması lâzımıgeldiğime 'dair hazırladığı 13 . 4 , 1967
tarihli raporunun ve 'bu dosyada mevcut bilcümle evrak ile Danıştay İkinci Dairesinin 14.6.1963
tarihli birinci derecede verilen karar suretti ile birilikte irucıelenımiş, gereği görüşülüp aşağıdaki
karar verilmiştir.
L ıMiBeltivetkilkre ismaidoluınan suç T. C. Kanununun 330 ve 80 ncd maddelerimde yazılı sahte
kârlık suçudur.
2. Yangıltay 6 ncı Geza Dairesinin dosya içerisinde m'eivcult 23 . 10 . 1965 tarihli 1964/3408
salyılı yazlısında (ISalbtekârllktan sanık Bonn Büyükelçisi Aıli Abdülselftıar İksel ve Ataşe Orfhıan
Üler halklarımda yapıılan duruşma sırasında sanıklardan Ali Abdülsettar Kaselin 10 . 10 . 1966 ta
rihinde yapılan milletvekili seçiminde İzmir Milletvekilliğine sıeçilıdiği anlaşıldığından yasama
dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gerekli karar itltilhaz edilmek üzere dos
yadaki «son tahkikatın açılmasına mütedair karar örneğimin gıönıdeıriknieskue karar verilmiş ol
duğundan) denmekte ve evrak böylecie Cuımjhuriyelt Başsavcılığıma gereğinin ifası için gönderil
miş bulunmaktadır.
3. Dıolslyada mevcut Danıştay İkinci Dairesinin 14 . 6 . 1903 tarihli esas 1963/1250, karar
1963/1463 sayılı kararında (Sanıklarım T. C. Kanununun 64 nıeü maddesi delaletiyle T. C. Kanu
nunum 339 ncu ve 80 nci maddeleri gereğince lüzumu muhakemelerine çoğunlukla ve duruşmalar
rınım Yarıgıtay'ın ilgili cıeza dairesinde yapılmasına oy birliğiyle karar verildiği, incelenen soruş
turma dosyası ve fezlekeye göre 1958 - 1961 malî yılları zarfımda bakanlıktan Bonn Büyükelçiliğine gönderilen idare avansları ile bunlarım kayılt ve sarfımla mütaallik defter ve evrakın Muhasetbei Umumiye Kanunu ile Devlet Muhasebesi ıgenel yönetmeliği hükümlerimle göre düzenleııerlek sarf evrakını zamamınlda yoillamaması dikkati çekmiş ve bumun üzerine üç kişilik bir heyet
gönderilerek sorugiturmıaya başlanmıştır denmekte ve 1958 - 1961 malî yıllarımda Settar İksel'in
Misyon Şefi olması hasebiyle mahallen tâyini yapılan hizmetlilerin bordrolarını taşıdık edip ücret
leri ödenmekle görevli bulunduğundan mahallî hizmetliler için düzenlenen maaş bordrolarını
ödenen para miktarlarımdan yüksek ücret seviyesimde tuttuğu bordrodaki miktarla tediye arasın
da farika itiraz eden hizmetlilerle evrakı imzalamak için zorladıkları, tercüman ve kâtibe göre
vimden 30 . 4 . 1960 günü ayrılmasına rağmen Mayıs 1960 tarihimden Aralık 1960 tarihime ka
dar görevi başımda çalışmış göstermek suretiyle borldno tanızim ederek teroüman ve kâtibinim
imzası taklideıdilip yine hakikate aykırı olarak bordro tamzim edildiği ve aradaki farklarım
zimmete geçirildiği ve bâzı .müesseselere ait ele ^geçirilen fatura bloklarını sanıklardan Orlhan
Üier'in doldurup diğer sanık Settar İksel'in onamak suretliyle bu müesseselerden mal alınmış gi^
bi muamele ifa edilip salhte fatura düzenlenmek suretiyle zimmete para geçirildiği ve daha bir
çok müesseselerden salhte fatura tanzim etmek suretiyle mal alınmış gibi muamele ifa edildiği
ötelbeni, aydınlatma ve döşeme bölümlerime aidolmak üzerle sahte fatuna tanzim edildiği ve fatu
ralarda talhrifat yapmak suretiyle sanıkların zimmete para geçindikleri, faturalar mevzuunda ye
minli dinlemem şahitlerin bu işin dedikodusunun yapılmış olduğu, hattâ Orlhan Üier'in merkez
den geri çevrilen bir faturayı yırtıp yerine başka fatura tanzim ederek «İşte biz bu işlerin mütahassısıyız» şeklinde konuştuğu ve Ankara'dan çağırıldığı zaman gitmek isltemiyerek «Burada
meler dömidlü, hem Yıassıada'ya gidersem, Settar İksel de arkamdan gelir» şeklimde slöızler sarf et
tiğini beyan ettiklerini) yazılı bulunmaktadır.
4. İlgili Milletveıkili Ali Abdülsettar İksıel'in Misyon şelfi olması dolayısıiyle böyle bir taköfbata mâruz kaldığı Karıma Komisyonumuzca kabul ledilmiş ve aynı sebeple ihzari Komisyomoa do
kunulmazlığın kaldırılmasına mahal olmadığına karar verilmiş olduğu anlaşılmış ise de 29.6.1967
günü savunma yapmak üzere Karama Komisyona gelmiş bulunan İzmir Milletvekili A. Abdülsettar İksel; dosyanım gayriciddî bulunduğunu iddia olunan suçlan işlemediğini fakat böyle bir dos
yadan ve bu kabîl suçlardan dolayı şaibe altımda yaşamasının şeref ve itibarımı zedelıiyebileceM.' MeclisTı
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ğkıi bu itibarla malhıkeme huzuruna gidip hesap vermeyi (suç'suz olduğu aşikâr olduğundan) uy
gun bulduğunu, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına Karama Komisyon üyelerince karar
verilime çıoık mieımnun ve müiteışeıkkir kalacağını bildiırımiışltiir.
Karar : İlgili Milletvekili A. Abdüılseıttar İksel'in talebi uygun görüldüğünden İhzıari Kotmisyon raporunum reddiyle İzmir Milletvekili A. Abdülsetitr Ikısel'in yaşarma dokunulmazlığının
Anayasianm 79 ncu maddesinin ikinci fıkrası ve İçtüzüğün 178, 179 ve 180 nci maddeleri @ereğinde kaldırılması lâzıimıgeldiğine ittifakla karar verilmiştir.
'Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Anayasai ve' Adalet KJomisyonllarmıdain Mürekkep
Karma Komisyon
Başkamı
Ankara
K. Bağcıoğlu

Başikanvekili
İstanbul
C. Kırca

Sözcü
Sivas
T. Koraltan

Aydın
N. Menteşe

Aydın
B. ö zarda

Çorum
A. Topçubaşı

Erzurum
A. Mustafaoğlu

İstanbul
A. §. Lâç

İzmir
Ş. Akkan

Kars
0. Yeltekin

Ordu
A. Bodur

Kara
A. A. Çetin

Aydın
K. Z. Öztürk

İstanbul
/. H. Tekinel

Niğde
Y. Arıbaş

Burdur
/. H. Boyacıoğlu

Elâzığ
K. Nedimoğlu

Erzincan
*Sf. Perinçek

İçel
Celâl Kılıç

'Kayseri
0. Nayman
İmzada bulunamaıdı.

Kırklareli
M. Atagün

II. Meclisi

Ankara
E. Paksüt

Tokat
0. Hacıbaloğlu

(S. Sayısı : 352)

