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NEL KURULA SUNUŞLARI 454 
1. — Kırşehir Milletvekili Süleyman 

Onan'in, tohumluk buğday tevzii ve diğer 
bâzı ihtiyaçları konularında zamanında 
tedbir alaınmasına dair demeci ve Tarım 
Bakanı Bahri Dağdaş 'in cevabı. 454:459 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yü-
celer'in, işçilerin yanlarında getirdik
leri traktörlerin Yurda sokulmamasımn 
sakıncalarına dair demeci. 459:461 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Hükümet Başkanı, Ba
kanlar ve ileri gelen bâzı Devlet memur
larının, son seçimlerde verdikleri beya
nat ve yaptıkları fiillerle Anayasa ve se
çim suçu işledikleri iddiasiyle, Anaya
sanın 89 ncu maddesi uyarınca, Hükümet 
hakkında bir gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/73) 461 

Sayfa 
461 5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş 
ve kadroları ile merkez kuruluş ve görev
leri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4987 sayılı 
Kanuna bağlı kadro cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları. (1/520) (S. Sayısı : 711) 461:481 

2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Ekrem özden'in, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ek 819 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesine ek, Cumhu
riyet Senatosu Aydın Üyesi Cenap Ege 
ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç'ın, îl özel idareleri, belediyeler 
ve bunlara bağlı kuruluşlar personeline 
avans verilmesi hakkında, Nevşehir Millet
vekili İbrahim Boz'un, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ek 819 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkın-
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da, Trabzon Milletvekili Ahmet ihsan 
Binicioğlu ile Denizli Milletvekili Za
fer Nihat özel'in, Özel idare ve belediye
lerle Kamu iktisadi Teşebbüsleri memur 
ve hizmetlilerine avans suretiyle ödeme 
yapılmasına dair, Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
sayılı Kanuna bir ek madde eklenme
sine dair, Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, 657 sayılı Dev
let Memurlan Kanununa ek 819 sayılı 
Kanuna yeniden ek yapılması hakkında, 
istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3659 
saydı Kanun hükümlerine tabi kuruluş
larda çalışanların aylık ve ücretlerine ge
çici zam uygulanmasına dair 819 sayılı 
Kanuna ek, istanbul Milletvekili Coşkun 

Sayfa Sayf» 
Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî idareler
de ve Kamu Itisadi Teşebbüslerinde ça
lışan memur ve hizmetlilere zam yapıl
ması hakkında, istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, Emekli, âdi malûl, vazife ma
lûlü dul ve yetim aylığı alanlara da ge
çici zam verilmesini sağlamak üzere 5434 
sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir mad
de eklenmesine dair ve Balıkesir Millet
vekili Adnan Akm'ın, 29 . 12 . 1966 tarih 
ve 8119 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifleri ve içişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon
larından 4 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (1/508, 2/439, 
2/518, 2/519, 2/250, 2/543, 2/544, 
2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 716) 481:497 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

81 NCt BİRLEŞİM 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyer, Niğde ilinin 
bâzı köylerinde meydana gelen su baskınına ve 
alınması gereken tedbirlere dair gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Müşterek Başkanlık Divanının; birer Türk 
Parlâmento heyetlerinin Lübnan'ı ve Pakistan'ı 
ziyaretleri ve Japon Parlâmento heyetinin 
memleketimize daveti, 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde birer 
Türk •> Romanya ve Türk - Afganistan Parlâ-
mentolararası dostluk gruplarının kurulması 
hususlarındaki kararları kabul olundu. 

Macaristan ve Arnavutluk'u ziyaret edecek 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
isimleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda ile Çankı
rı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'm, yüksek öğ
renim gençliğinin başlattıkları boykot ve işgal 

tesbit edebilmek hareketlerinin nedenlerini 
amaciyle, 

Malatya Milletvekili İsmet inönü ve 10 ar
kadaşının, millî eğitim sorunlarını belirtmek 
ve gerekli tedbirleri ortaya koymak üzre ve, 

istanbul Milletvekili Aydın Yalçın ile Art
vin Milletvekili Sabit Osman Avcı'nın, son gün
lerde cereyan etmekte olan olaylar, gençlik ve 
üniversite öğrenimi meseleleri hakkında genel 
görüşme açılmasına dair önergeleri üzerinde
ki görüşmeler tamamlandı. 

28 . 6 . 1968 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 20,50 de son veril
di. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 
Atıf Şohoğlu Bedrettin Karaerkek 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

452 
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SORULAR 

Sözlü soru 

1. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Zonguldak iline bağlı Ulus ilçesine ya
pılacak yardıma dair sözlü soru önergesi, Ta
rım ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(6/752) 

Yazılı sorular 

1. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
akümülâtör hammaddesi olan kurşunun tevzi

at ve tahsisine dair yazılı soru önergesi, Sana
yi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/769) 

2. — Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, 
Horasan demiryolunun Karaköse'ye kadar uza
tılmasına dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/770) 

3. — Konya Milletvekili S. Faruk önder'-
in, Türkiye'deki Jandarma Komando taburu 
miktarına ve iskân yerlerine dair yazılı soru 
önregesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/771) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TEZKERELER 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/946) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

2. — Devlet Üretme Çiflikleri Genel Müdür
lüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/947) (Sayış
tay Komisyonuna) 

RAPORLAR 
3. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değiştiril
mesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/204) (Gündeme) (S. Sayısı : 
712) 

4. — Konya Milletvekili M. Ziyaeddin İzer-
dem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Maliye, İmar 
ve İskân, Adalet ve Plân komisyonları raporları. 
(2/437) (Gündeme) (S. Sayısı : 713) 

5. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları. (2/456) (Günde
me) (S. Sayısı : 714) 

6. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacı-
paşaoğlu ve 11 arkadaşının, 237 sayılı Taşıt Ka
nununa bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Plân Komisyo
nu raporu. (2/659) (Gündeme) (S. Sayısı : 
715) 

7. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Ekrem özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine ek, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa 
Üyesi Cahit Ortaç'ın, 11 özel idareleri, bele
diyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar persone
line avans verilmesi hakkında Nevşehir Mil
letvekili İbrahim Boz'un, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında, Trabzon 
Milletvekili Ahmet İhsan Binicioğlu ile De
nizli Milletvekili Zafer Nihat özel'in, özel 
idare ve belediyelerle Kamu İktisadi Te
şebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans su
retiyle ödeme yapılmasına dair, Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna yeniden 
ek yapılması hakkında, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hü* 
kümlerine tabi kuruluşlarda çalışanların aylık 
ve ücretlerine geçici zam uygulanmasına dair 
819 sayılı Kanuna ek, İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî ida
relerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 
çalışan memur ve hizmetlilere zam yapılması 
hakkında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

— 453 — 
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Emekli, âdi malûl, vazife malûlü dul ve ye
tim aylığı alanlara da geçici zam verilmesini 
sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ve Ba
lıkesir Milletvekili Adnan Akın'ın, 29 . 12 . 1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik ya-

1. — Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'ın, 
tohumluk buğday tevzii ve diğer bâzı tarım ihti
yaçları konularında zamanında tedbir alınmasına 
dair demeci ve Tarım Baaknı Bahri Dağdaş'm 
cevabı. 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Sayın Sü
leyman Onan, tohumluk politikası hakkında 
gündem dışı söz istemişsiniz. Beş dakikayı geç
memek üzere buyurun, söz sizindir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; bugün gene 
Türk köylüsünün, Türk çiftçisinin kaderi ile il
gili bâzı konular üzerinde söz almış bulunuyo
rum. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye topraklarının bü
yük bir kısmının tarım arazisi ve üzerinde yaşı-
yan sakinlerinin de köylü ve çiftçi olduğu yük
sek malumlarınızdır. Türk çiftçisi bu topraklar 

28 . 6 . 1968 O : 1 

pılmasma dair kanun teklifleri ve İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonların
dan 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Komis
yon raporu (1/508, 2/439, 2/518, 2/519, 2/250, 
2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) 

(Gündeme) (S. Sayısı : 716) 

üzerinde çalışır, didinir ve nafakasını helâlinden 
buralardan kazanır. Dolayısiyle de millî istih-
salâtımızın çoğalmasına hizmet etmiş olur. Bu 
mevzuda muvaffak olabilmek için verimi artıra
cak faktörleri bilerek tatbik etmek lâzımdır. 
Artık modern ziraat usullerini öğrenerek tatbik 
etmek zamanı gelmiştir. Teknik aletlerle top
rağı hazırlama, gübreleme işleri meyanında üs
tün vasıflı, kaliteli tohumu da bulup etmek ica-
bediyor. 

Yakın tarihlere kadar Türk köylüsü ve çift
çisi, dedelerinden miras olarak devraldıkları ip
tidai ve amprik ziraat usulleriyle çalışır, vasıf
sız, kalitesiz tohumu toprağına ekerdi. Bu şe
kildeki çalışmasıyla da umduğunu maalesef bu
lamazdı. 

Çeşitli yenilikleri gören ve imkânları nisbe-
tinde tatbikatını bizzat yapan uyanık Türk çift-

B1R1NCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 82 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır; muhterem milletvekillerinin beyaz 
düğmelere basmalarını istirham edeceğim... 

Yeni gelen üyelerin beyaz düğmeleree bas
makta istical göstermelerini istirham edece
ğim... 

Yoklama işlemi devam etmektedir, yeni ge
len arkadaşların istical göstermeelerini istirham 
edeceğim... 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço

ğunluğumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 454 — 
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çişi, kaliteli tohum kullanmanın da değerini an
lamış ve bizzat görmüştür. 

Çiftçilerimize çeşitli sahalarda yardımlarda 
bulunmak, onlara önderlik ve örneklik yapmak 
masadiyle kurulan Devlet çiftlikleri ve benzeri 
kuruluşlar, yetiştirdikleri damızlık tohum, fide, 
fidan ve çeşitli hayvan ırkları dağıtmakla köy
lümüze faydalı olmaya çalışmaktadır. Lâkin 
mevcudu mahdudolan bu güzide kuruluşlarımı
zın yetiştirdikleri damızlıkları Türkiye çapın
daki ihtiyacımıza maalesef kâfi gelmemektedir. 
Geçen yıllardaki tatbikat bunu göstermiştir. Ta
rım Bakanlığı, tohumluklar mevzuundaki çalış
malarını sertifikalı ve kontrollü tohumluk prog
ramına bağlamıştır. Bu program gereğince çift
çilerimizin muhtacolduklan sertifikalı ve kont
rollü tohumlukların; 

1. Devlet Üretme Çiftliklerinden, 
2. Türkiye Şeker Şirketinden, 
3. Sözleşmeli olarak ziraa ytapan çiftçile

rimizden temin edilmesine çalışılmaktadır. An
cak, Türkiye'mizin muhtacolduğu tohumluğun 
tamamını bu müesseselerden sağlamak mümkün 
olamıyor. Bu yüzden çiftçilerimiz mecburen va
sıfsız tohumlukları topraklarına ekmek zarure
tinde kalıyorlar. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'mizin to
humluk politikası çok önemli ve hattâ hayati bir 
dâvadır. Bu sebeple konunun ciddiyetini müd
rik olması icabeden sayın Hükümetimizin derhal 
bu işe müdahale ederek ilgilileri seferber etme
leri icabediyor. Gerekli tedbirleri vaktinde al
maları için kendilerini vaktinde ikaz ediyorum. 

Hasat, harman mevsimine girmiş bulunuyo
ruz. Geçmiş yıllardaki tatbikatlardan ders alın
dığını tahmin ederek aynı hataların aynı şekil
de yeniden hortlanmaması için Yüce Meclisimi
zin kürsüsünden bilhassa rica ediyorum; Tanm 
Bakanlığı yetkilileri bütün yetkilerini iyi niyet
le kullansınlar ve düzensiz iriden tohumluk ve 
benleri tanm işlerini mutlaka kusursuz olarak 
halletsinler. 

Değerli milletvekilleri; ıslâhına lüzum gör
düğümüz ve Tanm Bakanlığından acele olarak 
yapılmasını isteliğimiz hususlar şunlardır : 

1. Sertifikalı ve kontrollü tohumluklann 
vaktinde teminini, 

2. Temin edilen tohumlukların vaktinde 
tevziatının yapılması ve ekim zamanında köylü
nün, çiftçinin eline geçmiş olmasını, 

3. Dağıtımda tohum çeşitlerinin bölgelerin 
özelliklerine göre tefrik edilmesini, 

4. Damızlık hayvan ırklan, çeşitli fidan, 
fide, bağ çubuğu ve saire gibi verimi üstün olan 
tanm ürünlerinin ihtiyaca yeter şekilde temin 
olunmasını, 

5. Türk köylüsünü ve Türk çiftçisini mut
laka gübreli tanm yapmaya teşvik etmesini ve 
ucuz gübre sağlanmasını, 

6. Zirai kredisinin adaletli olarak dağıtıl
masına yardımcı ve takipçi olmasını ve partizan
ca yapılan baskılı kredi dağıtımı işine son veril
mesini, 

7. Mahsûlü zarar gören çiftçilerimizin mec
buren ödiyemedikleri banka borçlan için Ziraat 
Bankasınca yapılan icrai takiplerin durdurul
masını, 

8. Seyyar toprak tahlil istasyonlarının der
hal faaliyete geçirilmesini, 

9. Zirai sigorta işinin Devletleştrilmesi su
retiyle Türkiye şümul hale getirilerek Türk köy
lüsünün, Türk çiftçisinin kaderinin teminat al
tına alınmasını, 

10. Her türlü tanm ürünlerinin ve makina-
larının ucuz olarak vaktinde ele geçmesine yar
dımcı olmasını, 

11. Yolu olmıyan ve selektörü bulunmıyan 
dağ köylerindeki çiftçilerimizin ekecekleri to
humlan ilâçlamalan için yeteri kadar tohum 
ilâcının acele verilmesini, 

12. Yapılacak olan tevziatlann âdil olarak 
yapılmasını ve ilâçlı ve kaliteli tohumluklann 
satış metaı olarak değirmenlere, fabrikalara 
gönderilmemesi için gerekli kusursuz organizas
yonun mutlaka yapılmasını, 

13. Müstasıl Türk köylüsünün, Türk çiftçi
sinin istihsâl ettiği çeşitli tarım ürünlerinin, 
aracılann, vurgunculara! eline düşürmeden ha
kiki fiyatl ariyle değerlendirilmesine çalışılma
sını ve Hükümetçe bu konulara destek alımı ya
pılmasını bilhassa arz ve rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri; tohumluk da^tımı 
hancfi usul ve şekilde olursa olsun, çiftçilerimiz 
tohumluk ihtiyaçlannı kolaylıkla temin etmeli
dirler. Devlet Üretme Çiftliklerinin her husus
taki başarılı çalışmalannı yürekten takdir et
mekle beraber, Tanm Bakanlığının hatalı da
ğıtım politikasından dolayı, Tanm Bakanının 
partizanca tutumu icabı maalesef tohumluk işi 
âdil ve tatmin edici olmamaktadır. 
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BAŞKAN — Sayın Onan, lütfen toparlayı
nız. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Bitti 
efendim, az kaldı. 

Değerli milletvekilleri; Devlet Üretme Çift
liklerinin bulunduğu mahaldeki çiftçilerimizin 
sertifikalı ve kontrolllu tohumluk alamadıkları 
bir vakıadır. Benim seçim mıntıkam olan Kır
şehir'de iki tane Devlet çiftliği olduğu halde ge
çen senelerde çiftçilerimizin bir çoğu sertifi
kalı ve kontrollü tohumluk maalesef alamamış
lardır. Devlet Üretme Çiftliklerinin olduğu yer
lerdeki çiftçilerin tercihan tahumluk almaları 
ve sözleşmeli çiftçi olarak tercihan yıllık prog
ramlara alınmaları en tabiî hakları olmalı
dır. 

BAŞKAN — Sayın Onan, lütfen toparlayın 
efendim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, millî istihsalâtımızm çoğal
tılmasına medar olacak her türlü tarım yenilik
lerinin ve damızlık tarım ürünlerinin üretici 
olan Türk köylüsüne ve Türk çiftçisine zama
nında, ucuz olarak ihtiyaca yeter şekilde temin 
edilmesi hepimizin halisane dileğimizdir. 

Bu hususların tahakkuku için sayın Hükü
metimizi ve bütün yetkilileri vazifeye davet edi
yorum. Bu uğurda gösterilecek hassasiyet, titiz
lik ve fedakarlık şerefli milletimizin ve memle
ketimizin selâmeti hayrına olacaktır. 

Bu vesileyle Yüce Meclisimizin muhterem 
milletvekillerini en derin saygı ve hürmetlerim
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarım Ba
kanı. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öy
le zannediyorum ki, arkadaşım kendi adına ko
nuştu. C. H. P. Grupu adına konuşmadılar. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Gündem 
dışı şahsım adına konuştum. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Şahsı adına konuştular. 

Şimdi mesele şu : Yol yapılmış, kağnı ara
basının yerine treyler veya kamyon yola oturttu
rulmuş, gidiyor. Türk çiftçisi iktidarımıza ge
linceye kadar hakikaten değerli hatibin ifade et 
tiği gibi, tohumdan, gübreden yoksundu, kre
diden yoksundu. Doğru, Nitekim kendisinin 

konuşmaları da dikkat buyurduysanız mış, mış... 
Çiftçi yeni öğrenmiş, onların zamanında öğren
memiş tohumluğun değerini, (A. P. sıraların
dan, «Bravo» sesleri alkışlar) bizim zamanımıza 
geldiği zaman öğrenmiş. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

Şunu ifade ©deyim; Türk çiftçisi daima 
iyi tohumluğun ne olduğunu bilmiştir. Ama 
imkânlar ondan esirgenmiştir. Onun için ka
vuşamamıştır. 300 bin ton tohumluğu üretip 
krediye dayalı Türk çiftçisinin emrine seyya
nen Yüce Meclislerin mutlak her türlü beya
nından haberleri vardır, demişiz ki 10 dönüm 
dahi, 2 dönüm dahi nadası olan iyi tohumluk 
alacak, 10 dönüm, 2 dönüm dahi nadası olan 
mutlaka krediye dayalı tohumluk alacaktır. Bu 
ifadelerimizde şu partinin mensubu çiftçilere 
tohum verilecek, gübre verilecek, şunlara veril-
niiyeceik diye bir mâna çıkarmak mümkün mü? 
Elbete mümkün değil. 

Yine kendi ifadesi gibi, bizim getirdiğimiz 
ve Devlet üretme Çiftliğinin tekniğini halka 
uzattığımız nüveci çiftçilikten bahsediyor. Mü
saade etsinler, eserimdir iftiharla söylerim; ilk 
defa devrimizde Devlöt Üretme Çiftliği hudut
larını yıkmış, nüveci çiftçiyle el ele, gönül gö-
nüle vermiş Türk çiftçisine, Türk teknisyeninin, 
Türk araştırmacısının, Türk profesörünün sene
lerden beri göz nuru döktüğü anaç ve orjinal 
tohumları teksir etmek imkânına kavuşmuş; do-
layısiyle imkânlarımız mahduttur, tohumluğu 
surdan alıp şuraya götüreceğiz gibi endişesini 
de ortadan kaldırmış; dolayısiyle Ziraat Fa
kültelerinin çalışmaları da tarlaya gitmiştir, 
Mehmet ağaya kadar gitmiştir. Mehmet ağa onu, 
ta Türkiye Devleti, Osmanlı Devleti kurulduğun
dan bu yana kadar iyi tohumluğun ne olduğunu 
biliyordu. Ama bir şeyi de biliyordu; dünyanın 
her yerinde olduğu gibi mutlak surette krediye 
dayalı bir tohumluğun, krediye dayalı bir güb
re tevziatının olmadığı müddetçe biz de bundan 
mahrumuz şeklinde inanca dünyanın her me
deni ülkesinde olduğu gibi Türk çiftçisi de 
bunu biliyordu. 

işte Adalet Partisi geldi ve bunu yaptı, 
yapıldı. (A. P. sıralarından, alkışlar) öyle ya
pıldı ki, hendesi silsile demeye bile ağzım var
mıyor, 300 bin ton civarında sertifikalı tekniğe 
kavuşmuş bir tohumluğa Türk çiftçisini kavuş
turdu: pamuğuyla da kavuşturdu, sebzesiyle 
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de kavuşturdu, hububat tohumluğuyla da ka-
vukturdu. 

10 milyon lira kredi alamıyan bir bakanlık 
tohumda, bugün 350 - 400 milyon liralık bir 
krediyi Türk çiftçisinin emrine sadece to
humda, bir milyar liralık bir krediyi gübre
de Türk çiftçisinin emrine, ama hatibin belirt
tiği gibi partizan düşünceyle değil, vatanse
verlik aşkiyle amade kıldı. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar). 

Seviniyoruz, öğrettik, hic olmazsa konuş
maya vesile verdik. 

Yine şu kürsülerde Türk çiftçisinin yeni 
teknolojileri anlamıyacağmın, bu imkânlar
dan mahrum olduğnun - elimde vesikalar var, 
okurum - propagandası yayılıyordu. Meksika 
tohumu da bir tohumluktu, neden çıkıp bura-
dadan ifade edilmedi? Onu da kavuşturmak 
lâzımdır. Mecbur mudur Türk çiftçisi senelerce 
dar görüşlü, kısır görüşlü bâzı politikacıların 
mahkûmiyeti altında buğday ekip ot biçmeye? 
Senelerce Türk çiftçisi buğday ekip ot biç-
miçtir. 70 ilâ 80 kiloluk buğday vasatisinin an
lamı budur, her halde başka türlü tefsir edile
mez. İşte Adalet Partisi iktidarı, ilmin vatanı 
yoktur, prensibine dayanarak Türk çiftçisi her 
türlü, dünyanın neresinde olursa olsun, en 
yüksek vasıftaki damızlığa sahibolma imkânına 
iktidarımızla beraber başladı. Ondan evvelkiler 
vardı, doğru. Harada ve çiftlikte idi. Danasını 
da söyliyelim; dört tane boğa deposunda var
dı. Bunları da her halde öğrenmiş olacak ki 
hatip, bu şeylere de değinmeye burada yavaş 
yavaş yol açtı. Onu da biz getirdik, onu da 
biz çiftçinin emrine götüreceğiz, hiç merak etme. 
Gene de tekrar ediyorum burada; sureti kati-
yede 32 milyonun Hükümeti olarak götürece
ğiz. Şu veya bu partinin mensubuna, şu veya 
bu kredi esirgeme zihniyeti, Adalet Partisi'nin 
halkın içinden, milletin partisi olarak sureti ka-
tiyede iltifat etmiyeceğiz. Nitekim dikkat bu
yurursanız, size istatistikleri verdiğim zaman 
göreceksiniz ki, gerek nüveci çiftçi müessese
sinde, gerek yeni getirdiğimiz yüksek teknolo
jik vasfı haiz olan Meksika menşeli tohumlarda 
nüveci çiftçi müessesesi, kim muktedirse ona 
gitmiştir, hiç birisinn partisi sorulmamıştır. Bu
nu bölgelerinden gelen bütün milletvekili arka
daşlarım bilir. Biraz uzattım, özür dilerim, 
«partizanca» tâbirini kullandı da.. Partizanlık 

\ zihniyetini Cenab-ı Hak bize nasibetnıiyecek, 
onu biliyorum.. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Me
muru ile uğraşıyor, seviyesi bozuk.. (C.H.P. sı
ralarından gürültüler, «Bakan gibi konuş» ses
leri) . 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Ne
rede konuştuğunu bil.. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vam) — Her halde demagoji yapmıyorum, ha
kikatlerden bahsediyorum, hakikatlerden bah
sediyorum. (O. H. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Arkadaşlar lütfen müdahale 
etmeyin... 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Hakikatlerden bahsediyorum. Ve
sile verilmiştir, ölçü veriyorum. 

Evet efendim, esirgemişsinizdir, senelerden 
beri (O. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Vermişsmizdir; teminat mektubu ile çiftçi
ye tohum dağıtmışsınızdır, inanmamışsınızdır, 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

Niçin tahammül etmiyorsunuz? Neden ta
hammül etmiyorsunuz? Tahammül edin. (O. 
H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen müdahale 
etmeyin, çok rica ederim. 

MUSTÂFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Cid
dî bir bakan gibi konuşsun. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Senden öğrenecek değilim, senden 
öğrenecek değilim. Çok rica ederim, sizden öğ
renecek değilim. Gayet güzel konuşoyurum, ko
nuşmaya da devam edeceğim. Hiç gocunmayın, 
gocunmayın, dedim ve diyorum. Partizanlıktan 
ben bahsettim mi? Hayır. Partizanlık dendiği 
zaman benim grupum reaksiyon gösterdi mi? 
Hayır. O halde müsaade edin de cevap vereyim. 
Müsaade edin. Neden tahammül göstermiyorsu-
nuz? (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Koç, rica ederim, müdaha
le etmeyin, müzakere usulü böyle mi? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Doğru; 300 bin ton tohum diyorum, 
dağıttık. Bunda gocunulacak bir şey var mı? 
300 bin ton tohumu krediye dayalı olarak da
ğıttık dedim, doğru.. Neden gocunuyoruz? Vi-
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lâyete 1 000 ton gübre düşmüyordu desem ya
lan mı? Şimdi 2 , 5 - 3 milyon tona götürdük. 
Yalan mı? 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sen 
onları kongrede anlatırsın... 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Kongre değil» burada irşadediyorum 
Büyük Meclisi. Gündem dışı biz konuşmadık, öğ
reniyorsunuz da, kötü mü? Mesele bu. 

Şimdi, 300 bin ton tohumu biz götürdük. 
2,5 milyon ton gübreyi krediye dayalı biz gö
türdük, götürüyoruz, götürdük. 3,5 milyon ton 
gübreye biz çıkarıyoruz. Kredi ise, demin de 
ifade ettiğim gibi; 10 dönümlük, 2 dönümlük 
nadas sahibi seyyanen göğsündeki rozete ba
kılmadan tatbikatı vardır. Gene nüveci çiftçi 
müessesesi... Tatbikatı vardır. E, hakikatler du
rurken partizanlık bahsedildiği zaman Sayın 
Halk Partisi Grupunuz neden reaksiyon göster
me!? Madem gündem dışı iyi bir şey konuş
mak istiyorsa, niye, bunu getirip partizanlığa 
bağlıyorsunuz diye neden kendi hatiplerine çı
kışmadı? Ben de şimdi cevap vereceğim. Yok 
bölye bir şey. Yok böyle bir şey diyorum. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Yok 
de, geçsin gitsin baba... 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Elbette öyle diyoryum. Rakamları, 
kendisi birçok şeyler ifade etti, ona da cevap 
veriyorum. Meselâ tohumun, gübrenin mânası
nı anlamıştır, diyor. Ne demek bu? Yani çiftçi 
bilmiyor mu idi? Bizi mi bekliyordu? Biliyor
du. Biz imkânı getirdik, diyorum. Bunda kı
zacak bir şey mi var? Var mı? Meselâ, yine 
aynı grupun bir sayın üyesi kalktı, benim için, 
«Divanı Âliye sevk edilmesi lâzımdır» dedi 
burada. Biz kızdık mı? Hiç reaksiyon göster
dik mi? 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bu yalan, bu yalan. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Burada dendi, burada zabıtlarda. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Bu yalan bu. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Hayır, zabıtlarda. Dendi. 

KEMAL SARIİBRAHİOĞLU (Adana) — 
Yalan bu... 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De
vamla) — Meksika buğdayı münasebetiyle söy
leneni diyorum. Ben demiyorum, burada zabıt
ta.. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu... 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Simidi, bunların hiç biri.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı is

tirham edeceğim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Bu, matbuatta da beyan edildi bana izafeten, ya
landır.. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir da
kika efendim. Ben sayın hatibi durdurdum 
sizlere bir şey söylemek için. «Zabıtlarda var» 
diyorlar, «yalan» diyorsunuz, «zabıtlarda var» 
diyorlar, «yalan» diyorsunuz. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ben de, «zabıtlarda vardır,» yalan diyorum. 

BAŞKAN — Ne yalandır efendim? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

— Bu beyan yalan... 
BAŞKAN — E, bunu söylemek mecburiye

tinde misiniz? Rica ederim?. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Kendisi de hilafı hakikat beyanı, matbuattan 
naklen ifade edilmiş hilafı hakikat beyanı bu
rada da tekrar etmek mecburiyetinde değil.. 

BAŞKAN — Muhterem Sarıibrahimoğlu; 
oturduğunuz yerden müdahaleni^ kendiniz ko
nuşurken kabul edilmediğini beyan ediyorsu
nuz. Doğru olmadığını kabul ediyorsunuz. 

Buyurun efendim. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Sayın Reis, ben de sizi usul içinde müzakereye 
davet ederim. 

BAŞKAN — Usulü nedir efendim bunun? 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Gündem dışı konuşmuştur arkadaş. 
BAŞKAN — Burada miting meydanında 

konuşur gibi cevap verme imkânına sahip 
değildir. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun efen
dim, oturun. Oturun . 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
İltimas ediyorsunuz, taraf tutuyorsunuz. 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Bana, yiğitsen, son söz milletvekilinindir, Ba
kandan sonra söz ver. 
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BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, bir 
Meclis Riyasetine karşı nasıl hitabedeceğini sa
na öğretmek benim için doğru olmaz, çünkü 
üçüncü dönemde mebussunuz. Bir Meclis Riya
setini işgal eden insana da «Babayiğit» lâfı fi
lân gibi tâbirlere lüzum yok. Size bir ihtar ver
mek isterdim. Fakat şahsıma karşı gösterdiği
niz bu hareketten dolayı yapmıyorum. Çok rica 
edeceğim; gündem dışı söz verdiğim bir arka
daşa mesul bir bakan kalkmış cevap veriyor. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Sadede davet ediniz.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim; sade
de davet etmek benim yetkim içinde, sizin değil. 
ikazım sondur, tekerrür ederse ihtar verece
ğim. Mecbur etmeyin. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (De

vamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hülâsa değerli milletvekilleri, Türk çiftçi

sinin ihtiyacı olan tohumluk dağıtımının, za
manında aldığımız tedbirlerle bu sene rekor 
seviyeye ulaşacağını belirtmek isterim. 

Yine krediye dayalı gübre tevziatını da ge
çen senelerde olduğu gibi kimsenin rozetine 
bakmadan, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bü
yük Türkiye'nin şanına yakışır şekilde bir tu
tum içinde krediye dayalı tohumluk, krediye 
dayalı gübre tevzii politikamıza sonbaharda de
vam edeceğiz. 

Yine bâzı milletvekili arkadaşlarımın «ya
landır» iddiası münasebetiyle şunu söyliyeyim 
ki, şu kürsüde Adana ve Çukurova çiftçisinin 
yüz milyonlarca lira zarara duçar olduğu belir
tildi. Hükümetin bunu tazmin etmesi gerektiği 
belirtildi. Hiç kimseyi dinlemiyen bir bakanın 
kendi aklı zoruyla getirip milletin bir nevi - me-
alen söylüyorum, zabıtları getirirsek vardır -
Türk çiftçisinin başına belâ edilen bu şeyden 
de vaktinde pamuk tohumu bulunup bu tarla
ların pamuğunun ektirilmesi iddiası bu kürsü
den ifade edildi. Bunu tekrarladım, bunda her 
halde şu veya bu cümlesi cümlesine konuşmak 
için zaptı alıp okumak icabediyor. Zabıt bura
da vardır. O bakımdan kızmaya lüzum yok. Biz 
partizan değiliz. Hiçbir suretle de partizanlık 
diye bir şey iş tutumumuzda olmamıştır, olmı-
yacaktır. Elbette ki, köye de gittiğim zaman; 
«aman bize rey vermeyin, Halk Partisine rey 
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verin, çünkü onlar bizi partizanlıkla itham edi
yor» da demiyeceğim. (A. P. sıralarından alkış
lar) Köye gittiğimiz zaman da; «biz bu işleri 
yaptık, reylerinizi bize verin» diyeceğiz. Eğer 
bu partizanlıksa, değerli Halk Partisi Grupu 
mensuplarının hepsi bunu sabahtan akşama ka
dar diyor, biz de demeye devam edeceğiz. 

Saygılar arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler'in, 
işçilerin yanlarında getirdikleri traktörlerin yur
da sokulmamasınm sakıncalarına dair demeci 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Meh
met Yüceler'in, işçilerimiz tarafından getirildiği 
halde yurda sokulamıyan traktörlerle alâkalı 
gündem dışı söz talebi vardır. 

Buyurun efendim. Sayın Yüceler lütfen 5 
dakikayı geçmeyiniz. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; milletvekille
ri Millet Meclisi İçtüzüğünün hükümlerine uya
rak memleketin âcil ve önemli konuları üzerin
de gündem dışı söz alır ve fikirlerini beyan 
ederler. Ve ilgili bakanların da aynı hakka da
yanarak aynı ölçüler içerisinde cevap vermeleri 
icabeder. Benim istirhamım, bundan sonra bu 
şekilde cereyan etmesi istikametindedir. Bu fır
sattan istifade etmek suretiyle ben Tarım Baka
nına aynı ölçüler içerisinde cevap vermek iste
miyorum. 

Muhterem arkadaşlar; dış memleketlere gi
den işçilerimiz muayyen bir süre sonra artırmış 
oldukları paralarla ihtiyaç duydukları bâzı ma-
kina ve eşyayı satınalarak yurda dönmektedir
ler. Bu işçilerimizin çoğunluğu çiftçi oldukları 
için yurda dönüşlerinde traktör getirmeyi daha 
faydalı bulmaktadırlar. Nitekim geçmiş hükü
metler de memleketimizin tarım memleketi ol
duğunu ve traktöre ihtiyaç bulunduğunu nazarı 
itibara alarak yurda ithalinde faydalı olduğu 
tssbit edilmiş markalı traktörlerin işçilerimiz 
tarafından getirilmesine müsaade etmişlerdir. 

Bu karardan istifade eden işçilerimizden bir 
kısmı yurda traktör getirme imkânını bulmuş
lardır. Ancak, 10 . 6 . 1967 tarihinde Türk 
Parası kıymetini koruma hakkında 17 sayılı Ka
rara ilişkin 3/6 numaralı tebliğin üçüncü mad
desiyle bu imkân kapatılmış bulunmaktadır, 
seviyeye ulaşacağını belirtmek isterim. 
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şöyle ki; 3/6 numaralı tebliğin üçüncü madde
sinde ; «İki yıldan az olmamak üzere yurt dışın
da devamlı olarak çalışan işçilerle serbest mes
lek erbabının yurda katî dönüklerinde Gümrük 
Kanununa göre yolcu beraberi olarak getirecek
leri müracaat sırasında yürürlükte bulunan it
hal kotalarına dâhil ve toplam kota değeri 
10 000 lirayı geçmiyen meslekî faaliyetleriyle 
ilgili makina, cihaz ve âletlerin bedelsiz ithali
ne T. C. Merkez Bankasınca izin verilir», denil
mektedir. 

Yurda dönen işçilerimiz biriktirmiş olduk
ları paralarla traktör almayı haketanis olmala
rına ve traktörleri yurda sokabilmek için Ta
rım Bakanlığından müsaade almış bulunmaları
na rağmen bahis konusu 3/6 sayılı tebliğin üçün
cü maddesine göre Merkez Bankası haklı olarak 
bu muameleyi durdurmakta ve traktörün yurda 
sokulmasını engellemektedir. 

Bu hal işçilerimizi hem maddi ve hem de mâ
nevi yönden üzmektedir. Hattâ yurda gelmiş bu
lunan traktörlerden formülü bulunmak suretiy
le bir kısmının çekildiği iddia ve şayiası da işçi
lerimizin daha çok üzülmelerine sebebolmakta-
dır. Mağdur olan isçilerimiz otomobiller için ta-
nmmıyan bu tahdidin traktörler için niçin ko
nulmuş olduğunu haklı olarak sordukları za
man kendilerine ikna edici cevap vermekte güç
lük çekilmektedir. Bu konuda açıklanmasında 
faydalı gördüğüm hususlar şunlardır : 

1. 3/6 sayılı tebliğin meriyete girişinden 
bu yana işçilerimiz tarafından gümrüklerimize 
ne kadar traktör getirilmiştir 

2. Bu gelen traktörlerin markaları nedir 
ve kimlere aittir? 

3. Gelen traktörlerden yurda sokulmuş 
olanlar varsa hangi esbabı mucibe ile ve hangi 
mevzuattan istifade edilerek sokulmuştur. Ve 
bu traktörler kimlere aittir? 

4. Gümrüklerimize gelmiş bulunan traktör
lerden kaç tanesi yurt dışına geri gönderilmiş 
ve kaç tanesi gümrüklerimizde beklemektedir. 

5. Gümrüklerimizde bekliyen her traktör 
için bir işçi ayda ne kadar para ödemektedir? 
En çok para ödiyen işçi kimdir? Ve ne miktar 
para ödemiştir? 

İşçilerimizin maddi yönden mağduriyetlerini 
öğrenmek bakımından bunların bilinmesinde 
fayda vardır. 
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6. 3/6 sayılı tebliğin üçüncü maddesi işçi
lerimiz tarafından getirtilmiş bulunan traktör
lerin yurda sokulmasına mâni olduğu halde Ta
rım Bakanlığı niçin traktör getirmek için mü
racaat eden işçilerimize müsaade etmektedir? 
Bu müsaadeyi vermeye devam eden Tarım Ba
kanı ilgili işçilerimizin mağduriyetlerine sebe-
bolmuş sayılmaz mı? 

7. 3/6 sayılı tebliğ 10 . 6 . 1967 tarihinde 
tatbikata konulmuştur. O tarihten bu yana Ta
rım Bakanlığı bu işçilerimizin traktör getirme
leri için yapmış olduğu müracaatlara müsaade 
ettiğini resmen bildirmiştir, örnekleri yanımda-
dır. 

8. İlgili bakanlar ve dolayısiyle Hükümet 
bu konuda ne düşünmektedir? Bu konunun âcil 
olarak hallinde menfaat vardır. Hakikaten işçi
lerimiz geniş çapta sızlanmaktadır, tahmin ede
rim bütün milletvekilleri bu konuyu bilmekte
dirler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş-

kınnm gündem dışı söz istemiştim, niçin verme
diğinizi öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Takdirimi kullandım efendim, 
iki kişiye verdim, daha fazlasına veremiyece-
ğim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş
kan, mânevi sorumluluğu vardır. Sizin tutumu
nuzu kınayacağım. Bunun için gündem dışı söz 
istiyordum. Sizi kınama imkânını vermediniz, 
takdirinizi bu yönde kullandınız, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN •— Efendim, gündem dışı söz ver
me Başkanın takdirine bağlıdır. Bendenize ge
len yazıda; «Sayın Başkan, eğitim sorunları
mız konusunda yapılan genel görüşmenin şekli 
ile ilgili olarak gündem dışı ööz talebimi hatır
lamanızı rica ©derim.» diyorsunuz. Ben iki ar
kadaşıma söz verdim. Gündemimiz yüklü, Mec
lis bir taraftan tatile girelim diyor, gayret edi
yor. Bir taraftan da kanun tasarılarının müza
keresine geçemiyoruz. Üç birleşimde Meclisi 
işgal eden bir genel görüşme hakkında tekrar 
söz vermeyi lüzumsuz gördüm. Bu bakımdan da 
takdirimi kullandım. Takdirimin esbabı mucibe-
sini de arza mecbur değilim. Lütfen buyurunuz 
efendim. 
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CEVDET AYKAN (Tokat) — Arza mecbur 
değilseniz mânevi sorumluluk içindesiniz, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim lütfen buyurun. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Bu ricamı ve 

bunun için gündem dışı söz istediğimi... 

BAŞKAN — Efendim?.. Anlamadım... 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Bu ricamı be

lirterek sizden gündem dışı söz istemiştim. Si
zin tutumunuzu kınamaya imkân vermediniz, 
takdirinizi bu yönde kullandınız. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Cevdet Bey, madem ki, bunun 
mânevi mesuliyeti vardır, kınama lâfım etmedi
ğinizi hatırlamanızı istirham ediyorum. Lütfen 
buyurunuz. 

Buyurunuz efendim, lütfen, kestim artık, ye
ter. Lütfen işgal etmeyin artık Riyaseti. 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Hükümet Başkanı, Bakanlar ve ileri 
gelen bâzı Devlet memurlarının, son seiçmlerde 
verdikleri beyanat ve yaptıkları fiillerle Anaya
sa ve seçim suçu işledikleri iddiasiyle, Anayasa
nın 89 ncu maddesi uyarınca Hükümet hakkın
da bir gensoru açılmasına dair önergesi (11/73) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

24 . 6 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sebeplerle ve Anayasanın 88 ve 
89 ncu maddeleri gereğince Hükümet hakkında 
gensoru açılması için gereğini saygı ile istirham 
ederim. Adana Milletvekili 

Kemal Sanibrahimoğlu 

5. — GÖRÜŞ 

1, — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dâir 
2.7. 1962 tarih ve 58 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/520) (S. Sayısı: 711) (1) 

(1) 711 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

1. Hükümet başı, bakanları ve ileri gelen 
Devlet memurları A. P. lehine beyanat vermiş
ler, A. P. ye oy verilmesi için vatandaş üzerin
de mânevi baskı yapmışlar, A. P. ye oy vermi-
yen şehirlere ve A. P. li adaylara oy vercniyen 
belediyelere Devlet yardımının yapılamıyacağı 
beyanında bulunmuşlardır. 

2. Bâzı bakanlar, Devlet vasıtalarını ve 
Devlet memurlarım A. P. lehine propaganda 
faaliyetlerinde kullanmışlardır. 

3. Bir bakan; «Ben ve Bakanlığım Anka
ra'da A. P. belediye reisi adayım bütün imkân 
ve gücümüzle desteklemekteyiz.» diye beyanat
ta bulunmuştur. 

4. Bâzı partli toplantıları mahallî idare âmir 
ve memurlarının müsamahasından da faydala
nan A. P. li kışkırtılmış ve eli sopalı kimseler 
tarafından baskına uğramış, Hükümet yetkili
leri, mesulleri hakkında kanuni takibat yapma
dığı gibi, vâki beyanları ve tavırlariyle kanun
suz saldırılara teşvik etmişlerdir. 

5. Bâzı muhalif partilere dinsizlik ve ko
münistlik isnatları yapılmiştır. 

Yukarda arz edilen fiillerin ve davranışla
rın her biri seçim güvenliğini ihlâl edici oldu
ğu kadar, seçimlerin meşruiyetine de gölge dü
şürücü bir mahiyet taşımaktadır. Hükümet, 
Anayasa ve seçim suçu işlemiştir. 

Yüce Meclis, Anayasa gereğini yerine getir
melidir. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin gündeme 
alınıp alınmaması, mütaakıp birleşimde görüşü
lecektir. 

,EN İŞLER 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve kadroları 

ile merkez kuruluş ve görevleri hakkındaki 
2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerin
de değişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, 
Millî Eğitim ve Bütçe Plân komisyonlarında ka
bul edilen metni Meclise gelmiş bulpunmakta-
dır. 
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Çok müstacel bulunan bu kanunun, biran 
evvel görüşülebilmesini temin için bütün işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
İlhamı Ertem 

BAŞKAN — Efendim, bahis mevzuu olan ka
nun tasarısı hakkında öncelik önergesini okut
tum. 

Bunun öncelikle görüşülmesini kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde konuşmak için söz almak is-
tiyen arkadaşlarımı tesbit edeceğim. 

Sayın Kodamanoğlu, şahsınız adına mı efen
dim? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Evet, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir, Fahri Uğrasızoğlu müra
caat etmiş; Sayın Kodamanoğlu ikinci. Komis
yon ve Hükümet yerindedir. 

Buyurunuz Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte

rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yeni teklif edilen kadrolar ile, önümüzdeki 

aylarda okullarından mezun olacak genç öğret
menlerin ilkokullarımızda ve orta dereceli okul
larımızda, meslekî, teknik, genel öğretim yapan 
bütün okullarımızda, aynı zamanda gelişmekte 
olan İslâm Enstitülerinde, kütüphanecilik bö
lümlerinde ve muhtelif dallarında hizmet ala
cak olan bu öğretmenlerin tâyinlerine imkân 
vermek üzere bir Kadro kanunu Yüksek Huzu
runuza gelmiş bulunuyor. 

Hükümetimizce istenilen kadroların mikta
rı 15 571 maaş ve 654 idari görev kadrosu ol
mak üzere, 16 000 adedi geçmektedir. Bu mik
tar, önümüzdeki aylardan itibaren, öğretim 
kadrolarımızda 16 000 kıymetli gencimizin ye
niden hizmet alacağının da bir ifadesi olmuş 
olmaktadır. 

Yüksek Meclisiniz tatile girmeden önce, bu 
kadroların çıkarılmasının zaruri olduğu mey
dandadır. Haziran imtihanları bitmiş olmakla 
bu gençler, mecburi hizmetli olsun veya olma
sın, yeni vazifelerine tâyin edilmiş olacaklar
dır. Bu bakımdan, Millî Eğitim Bakanlığının 
acilen yüksek huzurlarınıza getirmiş olduğu 

bu kanun tasarısının kanunlamış olması zaru
ridir. 

Bu kadrolardan, İkinci Beş Yıllık Plâna gö
re, yeniden ihdas edilen hizmetlerden, okul ön
cesi eğitime ayrı bir önem atfedildiği kanun 
tasarısının gerekçesinde görülmektedir. Kadro
lardan büyük kısmı, ilkokullarda olsun, orta 
dereceli okullarda olsun, taban derece maaşla
rını karşılamak için ihdas edilmektedir. Bu 
arada, meslekî ve teknik okullarımızın gelişme 
şartları göz önünde tutulmuştur. Yine, gelişen 
Yüksek İslâm Enstitülerinin ihtiyaçları göz 
önünde tutulmuştur. 

Bundan başka, yeni bir hizmet, yeni bir kad
ro daha ihdas edilmiş bulunmaktadır; bu ta
mamen yeni olarak huzurunuza gelmektedir. 
Bu da; yatılı ve pansiyanlu okullar için, ilk 
defa bu sene düşünülmüş bulunan (Besleme ve 
diyet teknisyenliği) ne mâtûf olan kadrolar
dır ki, bunların adedi 50 dir. Bu kursları ya
kından bitirecek olan teknisyenler, yatılı ve 
pansiyonlu okullarda görev almak suretiyle, 
bu okulların diyet işlerini ve her türlü beslen
me işlerini vukufla yürütecek olan elemanla
rın ihtiyacını karşılıyacaklardır. 

Aynı zamanda, yüksek dereceli okulları
mızda idari kadroların bir sıkışıklık arz ettiği 
ve bu sebepten dolayı okul müdür yardımcı
larının bulunmadığı bir vakıadır. Yeni kadro 
ile bu ihtiyaçlar da karşılanmış olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; yüksek malûmunuz 
olduğu veçhile, 1962 yılında 3 yıllık bir terfi 
kanunu hazırlanmış idi. Bu kanun 1966 da 
ihtiyaca cevap veremez hale gelince yeni bir 
ek kanun çıkarılmış, ayrıca 1967 de yeni bir 
ek kanun çıkarılmış ve 1968 ders yılında da 
şimdi huzurunuzda bulunan bu kadrolar ihdas 
edilmiştir. Tabiî millî eğitimde süratle gelişen 
hizmetleri karşılıyabilmek için bu kadroların 
daha birkaç yıllık ihtiyacı karşılıyacak şekilde 
olması şayanı arzudur. Fakat öyle anlaşılıyor 
ki* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
tetkik safhasında bulunmuş olması dolayısiyle 
ve buna verilecek olan veçhenin henüz kesin
likle belli olmaması yüzünden 1968 kadroları 
ayrı olarak huzurunuza getirilmiştir. Bina
enaleyh 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hazırlanırken millî eğitimle ilgili ihtiyaç kad
rolarının üç yıllık, daha iyisi beş yıllık ihtiyaç
lar halinde tesbit edilmesi her türlü sıkışıklık-
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lan önlemesi bakımından daha faydalı olabi
lir. Bu hususun göz önüne alınacağını ümide-
deriz. 

tik öğretim müfettişliğimizden bir kısmı
nın ilkokul öğretmenleri kadrosunu işgal et
tiği yüksek malûmunuzdur. Binaenaleyh mü
fettişlerimizin daha huzurlu bir şekilde hizmet 
görebilmeleri için bunların kendi kadrolanna 
geçmiş olmaları faydalıdır, tasarıda bu husus 
göz önüne alınmış olmaktadır, bunu memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca 242 sayılı 
Kanuna göre terfi eden tecrübeli öğretmenleri
mizin, terfi imkânlan kalmamış olduğu için 
bu yeni tasanda 210 aded 1 250 liralık kadro 
ihdas edilmek suretiyle terfi zamanı gelmiş bu
lunan bütün öğretmenlerimizin bu sıkıntıları
nın giderilmesi de keza tasanda öngörülmüştür 
ve memnuniyeti mucip bir haldir. Binaenaleyh 
Hükümetimizin, terfi edemiyen Öğretmenleri
nin durumunu göz önüne almış bulunması ve 
kendilerine bu hususta her hangi bir sıkıntılı 
durum yaratmamış olmasını şükranla karşılıyo
ruz. 

Netice olarak şunu arz etmek isterim ki; bu 
kadro kanununu kabul buyurduğunuz takdir
de millî eğitim kodrasunda hizmet gören 130 bi
ne yakın öğretmenimizin yeniden 16 bin öğret
men daha kazanmak suretiyle 146 bine çıkmış 
olacaktır. Bunu Adalet Partisi Hükümetinin 
öğretmen yetiştirme mevzuundaki gayretleri 
olarak takdirle ve şükranla anıyorum. 

Bütün bu kadrolanmızın, öğretmenlik mes
lekinde fedakârca çalışan bütün öğretmenleri
mize, memurlanmıza ve idarecilerimize hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum. Hürmetlerimle (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, söz sıra
sı sizindir. Buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; benden önce 
konuşan hatip arkadaşımın da belirttiği gibi 
bu tasan, eğitim hizmetlerinin gelişmesi netice
si öğretmen yetiştiren kaynaklarımızdan mezun 
olan gençlerin tâyinleri için ihtiyacolan kadro-
lan sağlamak amaciyle sevk edilmiştir ve bu 
vazifeyle de son derece hayırlı bir hizmete im
kân verecektir. 

Tasanda kolayca görmek mümkündür ki bu 
tasan ile sağlanmak istenen 15 571 kadronun 
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36 660 ı ortaöğretim için, diğerleri, 42 tanesi 
Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu, 10 ta
nesi Yüksek İslâm Enstitüsü ve sair okullan-
mız içindir. Bir büyük kütle de 11 650 kadro 
ile ilköğretime verilmiştir. Ortaöğretim için 
alınan bu kadrolar, ezici çoğunluğu ile Millî 
Eğitim Bakanlığının çoğu kere parasız yatılı 
Öğrenciler okutan öğretmen yetiştiren kaynak-
lanndan mezun olan gençler içindir. Yalnız, 
ilâhiyet fakültesi mezunlarının da işsiz kalma
malarını temin maksadiyle muhtemel 54 mezun 
için de kadro düşünülmüştür. 

Aziz arkadaşlanm; hiç şüphesiz Devlet ken
di okuttuğu mezunlannın mecburi hizmetlerin
den istifade etmek için onların tâyinleri bakı
mından ihtiyacı olan kadrolan sevk etmekte 
ilk vazifeli merciidir. Ancak bunun dışında bir
takım kaynaklar vardır ki buradan mezun 
olan insanlarda yurt hizmetinde birtakım gö
revler almak mecburiyet ve mükellefiyetin-
dedirler. Oysa bu tasarının özellikle edebiyat 
fakültesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
mezunlannı tâyin için hiçbir tedbir almadığı 
anlaşılmaktadır. Şöyle ki 54 ilâhiyet fakülte
si mezunu, ihmal edilmemiş olan 54 ilâhiyet fa
kültesi mezunumuzla birlikte, ki isabetli bir 
kararla, 3 826 mezun beklenmektedir, tabiî 
bundan birtakım tahmin hataları olabilir. Bu
na karşılık 3 660 kadro düşünülmüştür. De
mek oluyor ki tasan ile elde edeceğimiz kad
rolar sadece bu kaynaktan gelecek gençleri hiz
mete alabilmek içindir. Oysa edebiyat fakülte
si yıllardır mezun vermektedir, Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi yıllardır mezun ver
mektedir ve bunların sayılan yüzlerce olmakla 
birlikte Millî Eğitim Bakanlığının kapılarında 
senelerdir öğretmenlik için sıra beklemektedir
ler. Hükümet, hizmete hazırlanmış bu kapasite
yi kullanmak için en ufak bir tedbir almış de
ğildir. 

Konuyu Eğitim Komisyonunda tartışılırken 
Sayın Bakandan sormuştum. Sayın Bakanımı
zın cevabı; «Efendim genellikle ortaöğretimde 
edebiyat fakültesi mezunlarına ihtiyacım yok
tur. Her üniversiteden diploma almış insanı da 
tâyin etmek mecburiyetinde değilimki. Aynı 
görüşü Sayın Başbakanımız da buradan beyan 
ettiler, binaenaleyh bunlar için de aynca kad
ro almaya lüzum görmedim, bunlar gidip ken-
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di istikballerini Devlet kapısı dışında, hiç ol
mazsa Millî Eğitim Bakanlığı dışında nerede 
bulabilirlerse orada sağlamaya çalışsınlar.» 

Aziz arkadaşlarım; biz bu görüşe katılmıyo
ruz. Bir defa Devletin her yetişmiş insana bir 
iş imkânı açmasının vazife olduğu inancında
yız. Kaldı ki, yüksek öğretim gibi son derece 
pahalı ve değerli bir kapasiteyi kullanmaktan 
imtina etmek ayrıca eğitimimizin kalitesi ve 
seviyesi bakımından da yanlış bir düşünce
dir. 

Sayın Hükümet buyuruyor ki; «Efendim 
bunlar üniversiteden genellikle ilim yapmak 
için mezundurlar, mutlaka öğretmen olmak zo
runda değildirler.» 

Aziz arkadaşlarım, ayağımızı yere basarak 
konuşmalıyız bu memlekette. (A. P. sıraların
dan «sen ayağın havada mı konuşuyorsun?» so
rusu.) 

Şimdi bir genç düşününüz; liseyi bitirmiş, 
üniversiteyi bitirmiş, onbeş sene ömrünü ve aile
sinin kaynaklarını ve Devletin yüksek öğrenim 
imkânını kullanmış. Şimdi biz buna diyoruz ki; 
«git, memur ol». Bildiğiniz gibi zaten Devlet, 
öğretmenlik dışında memur kadrolariyle lüzu
mundan fazla doludur. O kadroları zorlamak 
hem zararına hem de yanlıştır. O halde bunlar 
için ne kalıyor? Devlet dışı hizmetlerde kendi is
tikballerini kurtarmak imkânı kalıyor. 

Şimdi sorabilir miyim size, onbeş yıllık eği
timden sonra birinci sınıf yüksek ihtisas sahibi, 
meselâ coğrafya plânında yüksek ihtisas sahibi 
olmuş bir genç, Devlet hizmeti dışında geniş öfl-
çüde geçim imkânı ve hizmet imkânı bulabilir 
mi? (A. P. sıralarından müdahaleler) 

Mâruzâtımın sonunu beklerseniz bu sorula
rınızın tamamının cevabını bulacaksınız sayın 
arkadaşlarım. Bu yığılmanın aslında sorumlusu 
yine Hükümettir. Çünkü bu yığılma, vatandaşa 
hoş görünmek için öğretmensiz, lâboratuvarsız, 
tesissiz lise açma politikasının âkibetidir. 

O halde bir yandan hiç öğretmen kaygusu 
duymaksızın bir yılda 46 lise açacaksınız, bu aç
tığınız liselerde fen dersleri öğretmeni olmıya-
cak, olmadığı için çocuklar mecburen edebiyat 
kollarına gidecek, edebiyat kollarına gittiği için 
mecburen üniversitede fen ve teknik alanların 
dışında müesseselere taJlibolacak, oralarda oku
maya mecbur kalacak, bitirdiği zaman da, «Dev
let sana iş vermeye mecbur değildir» diyeceğiz. 

Aziz arkadaşlarım; Hükümet, eğitim imkân
larımızı, istihdam imkân ve ihtiyaçlarımızı ayar
lamakla vazifelidir ve bundan sorumludur. Oysa 
Hükümet, bir yılda 46 lise açmak yerine memle
ketin çok daha muhtacolduğu teknik okulları, 
sanat enstitülerini, çok daha fazla açsaydı, öğ
rencilerimiz yurt kalkınmasında daha yararlı 
alanlara, üniversite öncesinden yönelip faydalı 
olma imkânını bulacak idiler. Bu yapılmamıştır. 
Sayın Bakanımızın son bütçe görüşmelerinde 
bir beyanları oldu, zabıtlarda var: 60 tane tek
nik okul açtık buyuruyorlar, meslekî ve teknik 
okul. Bunun içinde pek çoğu kız teknik öğre
timle ilgilidir arkadaşlarım. Sanat enstitüsünü 
kaç tane açtıklarını sorabilir miyim Sayın Ba
kanımızdan? 

Bu dördüncü iktidar yıllandır, iktidarı dev
raldıkları zaman Türkiye'de kaç sanat enstitü
sü vardı, şimdi kaç sanat enstitüsü var, bunun 
rakamlarını söylesinler, göreceksiniz ki, 10 u 
bile bulmaz. Buna karşılık birkaç 10 lise açma
yı ihmal etmemişlerdir. O halde bir iktidar sırf 
oy peşine düşerek istihdam imkân ve ihtiyaçla
rımızı hesaba katmadan birtakım eğitim geliş
meleri yaparsa, bunun neticesi olarak onbeş yıl
lık eğitimden sonra işsiz beş - altıyüz genç kapı
larda yığılır kalırsa, buna vereceğimiz cevap, 
sizi, Devlet kullanmaya, istihdam etmeye mec
bur değildir olamaz arkadaşlarım. 

Aziz arkadaşlarım, bu gelişme maalesef, önü
müzdeki yıllarda vahametini muhafaza edecek
tir. Çünkü elimdeki istatistiklerden arz edebili
rim ki, bugün üniversitede okuyan her yüz ço
cuktan 49 u sosyal bilimlerde, onbeşi edebiyat 
ve sanatta okumaktadır. Buna karşılık tanmda 
beş kişi, fen ve teknikte yirmi kişi. O halde bu
gün üniversite kapasitesi son derece dengesiz 
bir öğrenci dağılımı içindedir. Bu dengesizliği 
gidermek için sayın Hükümetin aldığı tedbir, 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde, Edebiyat 
Fakültesinde, yani mezunlannı senelerce kulla
namadığı fakültelerde gece eğitimi yapmaktır. 
Bir yandan böylesine anormal eğitim gelişmele
rine cevaz vereceksiniz, bir yandan, bunlann is
tihdamlarından biz sorumlu değiliz, diyeceksi
niz. 

Aziz arkadaşlanm, bu bizim anlayışımıza gö
re makbul bir tutum olamaz. Bunlann tedbir
leri yok mudur? Elbette vardır aziz arkadaşla
nm. Eğitimle ilişkili genel görüşme teklifimizi 
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biz bunların tedbirlerini arz etmek için istemiş
tik. Fakat maalesef siyasi parti menfaatlerinin 
gerektirdiği polemikler hâkim oldu, meselenin 
aslını vq tedbirlerini konuşmak imkânından 
yoksun kaldık. Ama, Türkiye'nin gelişmesi o 
safhadadır M, arızalar, sakatlıklar ve hatalar 
hemen bir celse sonra Yüce Meclisin huzurun
da görüşülmek mecburiyetinde kalınmıştır. Bu 
sebeple izah etmeye hiç olmazsa bir ödçüde mec
buruz. Mâruzâtımızı daha geniş tutamayışımız 
şundandır; kadro kanunu karşısındayız. Sayın 
Başkanın yönetimini kolaylaştırmak için bu sa
det dâhilinde kalmak mecburiyetindeyiz. Onun 
içindir M, bu yanlış yolun çeşitli unsurlarından 
biraz sonra Riyasete takdim edeceğim kadro 
artırılmasına ilişkin takririmizi destekliyecek 
ve anlatacak unsurlara mâruzâtımızı inhisar et
tirmek mecburiyetindeyim. 

Aziz arkadaşlarım; ben bu konuyu daha 
fazla uzatmıyacağım. Istıraplar sokağa dökül
müştür, ıstıraplar birtakım memnun olmıyaca-
ğımız yollara çocuklarımızı sürüklemiştir. Bü
tün bu davranışlar karşısında Hükümet tedbir
siz kalamaz, kalmamalıdır ve Eğitim Bakanlığı
nın kapısındaki altıyüz gence iş vermelidir. Bu 
iş imkânı vardır arkadaşlarım. Bugün üniversi
te mezunu gençlerimizi sadece liselerde istihda
ma mecbur değiliz. Bir ölçüde lisans seviyesin
de bir ilmî zihniyet ve bir meseleyi ilmî metot
larla öğrenmek imkân ve kifayetine varmış kişi
den mükemmel ortaokul öğretmeni de olabilir. 
Komşu branşlarda istihdam imkânları buluna
bilir. Bunlar için meslek içi yetiştirme tedbirleri 
pekâlâ alınabilir. Lise dengi okullarımızın ta
mamında branş dersleri için tamamiyle bu sevi
ye ve kalitede insanları istihdam ettiğimiz söy
lenemez. Hilâfına misaller çoktur. Gerekirse bu 
kürsüden, «filân okulda şu dersi şu seviyeden 
insanlar okutuyor» demek imkânına sahibiz. 
Binaenaleyh, iyi niyetle ve bu gençlerin derdine 
deva olmak azminden hareket edilirse çare bul
mak mümkündür. Bu çareyi bulmaya mecburuz 
arkadaşlar. Onun için şimdilik bu mâruzâtla ik
tifa edeceğim. Sayın Bakanı dinledikten sonra 
belki yeni bâzı meselelere temas ihtiyacı olabilir. 
Bir önerge takdim ediyorum. Çeşitli derece ve 
seviyelerden altıyüz kadronun şu anda hizmet 
bekliyen, senelerden beri hizmet bekliyen üni
versite mezunu gençlerin istihdamı için eklen

mesini talebetmekteyim. Takririmin Yüce Mec
lis tarafından iltifat görmesini yürekten dile
rim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun, siz 
vazgeçtiniz. Söz sırası Sayın Hilmi İşgüzar'da 
buyurunuz efendim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan 
muhterem milletvekilleri; Millî Eğitim Bakan
lığı kuruluş kadroları ile merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2 287 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Ka
nuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masını öngören tasarı üzerindeki şahsi görüş
lerimi kısaca arz edeceğim. 

Bu, daha ziyade Millî Eğitim Bakanlığının 
işlerini daha iyi yürütebilmesi için, gerek me
zun olmuş olan bâzı öğretmen arkadaşların ter
fihlerine yardım olacak, daha ziyade yeni me
zun olan öğretmen arkadaşılarımıza kadro te
min edecek bir kanun tasarısı olduğu için, biz 
bu kanun tasarısının tümü üzerinde görüşleri
mizi ifade ederken memnuniyetimizi de belirt
mek isteriz. Her ne kadar kanunlar muayyen 
ihtiyaçlardan doğmakta ise de, plânlı bir dö
neme girdiğimize göre, ikinci Beş Yıllık Millî 
Eğitim Bakanlığının hedefleri tamamen tesbit 
edilmiş durumdadır. Millî Eğitim Bakanlığının 
eleman ihtiyacı, öğretmen ihtiyacı, muhtelif 
kademelerdeki öğretmen ihtiyacı da tamamen 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısı bize Yüksek islâm Ens
titüsünde vazife görecek öğretmenlere, sonra 
Orta öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı olan 
çeşitli kademelerdeki okullardaki öğretmenlere 
kadro vermekle beraber, ilkokul öğretmenle
rine daha ziyade geniş çapta imkân sağlamak-
dır. 

Yeni olarak arkadaşlarımızın ifade ettikle
ri gibi, birkaç teknisyene yatılı ve pansiyonlu 
okullar için beslenme ve diyet teknisyenliği 
diye yeni bir kadro da getirmektedir, işin du
rumu, kanun tasarısının güttüğü hedef ne olur
sa olsun, esasında bir ihtiyaca cevap vereceği 
için, bunun olumlu olarak karşılanması icabe-
der. 

Ancak öğretmenlere kadro vermek kâfi de
ğildir bizim kanaatimize göre; öğretmenlere 
hem kadro vermek hem de terfilerini zamanın
da yapmak lâzımdır. Fakat daha ziyade köy 
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öğretmenlerinin, bilhassa köyde çalışan köy öğ
retmenlerinin hemen hemen bütün hayatları 
köyde geçtiği için, bunların çeşitli sosyal mese
lelerini de Millî Eğitim Bakanlığının ele almak 
suretiyle burada yaşıyan köylü vatandaşların 
nasıl ki, çocukları ıstırap çekiyor, okumamak-
tan mütevellit bir sıkıntı içinde bulunuyorlar 
ise, münevver olan, okumuş olan öğretmenle
rin, bilhassa köydeki öğretmenlerin çocukları
nı da okutamamaktan mütevellidolanlarm çekti
ği ıstıraba da çare aramak azmanı gelmiştir. 
Millî Eğitim Bakanlığı her şeyden evvel öğret
men çocuklarına imkân tanımalı ve bunların 
ailelerinin tedavilerine bir çare bulmalıdır. 

Mesken ihtiyaçları da ele alınmalıdır. 
Sözlerime başlarken bu kanun tasarısının 

olumlu olduğunu söylemiştim. Fakat bu kanun
lar sık sık, kadrolar sık sık istenmemeli, plân
da gösterilen, plânda tesbit edilen ve ihtiyacı
mız olarak belirtilen miktarlar dikkate alınmak 
suretiyle geniş çapta tutulmalıdır. Biz bu ba
kımdan Millî Eğitim Bakanlığının bundan son
raki kadro kanunlarını tesbit ederken, buraya 
getirirken bu yönden şümullü olarak, plân he
deflerine uysun olarak kanun tasarısının geti
rilmesini faydalı görüyoruz. 

Yalnız bu kanun tasarısı vesilesi ile bir nok
taya temas etmek istiyorum; o da yine kadro 
olarak tesbit edilen ilköğretim müfettişleri 
kadroları vardır, çoğu yerlerde bilhassa öğret
men arkadaşlarımızla temas ettiğimiz zaman 
tesbit edildiği veçhile, öğretmen oldukları hal
de ilköğretim müfettişleri nedense, Millî Eği
tim Bakanlığının ya takibettiği politikanın ica
bı veyahut da o meslekin icabı öğretmenlerle 
ilköğretim müfettişleri arasında bâzı derin uçu
rumların olduğu müşahede edilmektedir. Biz 
burada şunu ifade edelim ki, ilköğretim müfet
tişleri öğretmenlere teşvikçi olmalı, öğretmen
leri teşvik etmeli, hataları var ise onu açık ola
rak söylemeli ve köyde çaba gösteren, çalışan 
genç öğretmenlerin heveslerini kırmayıcı şekil
de onlara yol göstermeli ve onların durumuna, 
yaşadığı yaşantılara inmesini bilmelidir. 

Çok mıntakalann birçok yerlerinde ilköğre
tim sorumlusu olan ilkokul öğretmenleriyle mü
fettişler arasında bir fikir birliğinin olmadığını 
üzüntü ile görüyoruz ve bütün öğretmen arka
daşlardan bu müfettişlerden şikâyetçi olduğunu 

görüyoruz. Bu bakımdan Sayın Millî Eğitim 
Bakanlığının mesuliyet taşıyan kimselerini bu 
noktada ikaz etmek mecburiyetindeyiz, öğret
menler gibi düşünebilecek müfettişlerin oraya 
gönderilmesi lâzımdır. Daima öğretmene yukar
dan bakan, öğretmeni küçük gören zihniyetti 
müfettişlerin köylerde vazife gören öğretmen
lere yardımcı okuyacağı gerçeğini görmelidir. 
Bu bakımdan biz bu kadro kanunu tasarısının 
lehinde olduğumuzu beyan ederken bilhassa arz 
ettiğim hususlara da sayın yetkililerin dikkati
ni çeker, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda sıra sizin
dir. Buyurunuz efendim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Bas 
kan, sayın milletvekilleri; Meclisimizdeki uzun 
süreden beri takibedilen müzakere usulüne gö
re, bir çuval malzemenin içerisinden bir tanesi
ni çekip çıkarmak ve ele almak suretiyle onun 
müzakeresine girmek durumunda kalıyoruz. 
Bu bakımdan Millet Meclisinde müzakere edi
len kanun tasarısı ve tekliflerine karşı ilgisiz
lik görülürse bunun başlıca sebebi her gün 
Millet Meclisinde müzakere edilecek kanun ta
sarı ve tekliflerinin evvelden bilinmemesi ve 
arkadaşlarımızın bunlar üzerinde gerektiği gi
bi hazırlanmamış olmasından ileri gelmektedir. 

Bu hususa işaret ettikten sonra kanun ta
sarısının, taşıdığı öneme binaen öncelikle diğer 
işlere takdimen ve tercihan görüşülmesinde mu
tabıkım. ivedilikle görüşülmesinde de muta
bıkım. Bu kanunun çıkarılması zaruridir. An
cak böyle bir kanunun Meclise getirilmesi ve 
çıkarılması her hangi bir partinin başarısı de
ğildir. Çünkü bu, her yıl artan nüfus nispe
tinde okullara giden öğrencilerimize, diğer ta
raftan her yıl öğretmen okullarından mezun 
olan öğretmenlerimize yer bulmak maksadiyle 
getirilen normal kadrolardır ki, 1006 da da ge
tirildi, 1967 de de getirildi, bu sene de, 1968 
senesinde de getiriliyor, işin esasına bakılırsa 
bu çeşit kadro kanunlarının sene ortasında 
böyle perakende değil, Bütçe kanunları getiri
lirken Meclise, Bütçe kanunları içinde mütalâa 
edilerek evvelden bunların görülüp tesbit edi
lip, Bütçe ile birlikte getirilmesi, müzakere ve 
kabul edilmesi gerekmektedir. Bunun yanın
da Millî Eğitimin gerçek ihtiyaçlarını tesbit ve 
kadrolarım ayarlamak bakımından en büyük 
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aksaklık, Devlet Personel Kanununun maale
sef üç yıldan beri bir türlü Meclise getirilmemiş 
olmasının da yarattığı mahzurdur, böyle pe
rakende kanunların Meclise getirilmesinde. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, getirilen ka
nunla 1968 - 1969 ders yılmda zaruri kadro ih
tiyaçlarını karşılamak üzere. 15 571 maaş, 654 
idari görev kadrosu ihdas ediliyor. Bunların 
mühim bir kısmı ilkokul öğretmenliğine tah
sis edilmekle beraber, gerekçenin 2 nci mad
desinde; «1967 - 1968 ders yılı imtihan dönem
leri sonunda eğitim enstitülerinden 2 606, Yük
sek Öğretmen okullarından 236, Erkek Teknik 
Yüksek öğretmen Okulundan 298, Kız Teknik 
Yüksek öğretmen Okulundan 202, Kadın Mes
lek öğretmen okullarından 250, Yüksek tslâm 
enstitülerinden 180, İlahiyat Fakültesinden 54 
öğrencinin orta dereceli okullarda öğretmen 
olarak görevlendirileceği tesbit edilmiştir, ih
dası istenilen 3 660 aded kadroya bu öğretmen 
adaylarının tâyini yapılarak yeniden öğretime 
girecek ve her gün öğrenci sayısı artan orta 
dereceli okulların öğretmen ihtiyacı karşılana
caktır,» deniyor. 

Muhterem arkadaşlar; bu getirilen kanu
nun arkasında istikbale muzaf olmak üzere bü
yük huzursuzluklar görmekteyim. Son olarak 
memleketimize yüksek öğretim öğrencileri ara
sında meydana gelen boykot hareketlerinin bu 
kanunla yeniden tahrik edileceğini görmekte
yim. Çünkü, burada yedi çeşit öğretmen oku
lu menşeinden mezun olacaklara imkân aranır 
ken, Edebiyat Fakültesinden, Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesinden mezun olacak öğrenci 
lere bu getirilen kadroların içerisinde yer veril
memesini görmekle yakın bir gelecekte yeni 
fhareketlerin, yeni şikâyetlerin başgÖ3tereceği-
ni görmemek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; Büyük Atatürk, Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesini bir ilim mü
essesesi olarak kurmuştu ve onun başına da 
meşhur: «Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» 
ibaresini yazdırmak suretiyle bu müesseseden 
mezun olacakları Türkiye'nin gerçek ilim saha
larında yetişecek birer bilim adamı olarak ye
tiştirmek üzere bu müesseseyi kurmuştur. Bu 
fakültenin kuruluşunda öğrenci sayısı 300 ka
dardı. Bugün bu fakültenin öğrenci adedi 
8 bine yaklaşmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; her yıl liselerden 
mezun olan binlerce talebe girecek yüksek okul 
bulamayıp da, sokaklarda nümayişe başlayın
ca bunların ağzını kapatmak gibi gayet dar 
görüşlü, ileri görüşten uzak bir politikanın 
içerisinde; ne yapalım, hangi fakültenin sa
lonları müsait ise orada gece öğretimi yapa
lım kabilinden iki sene evvel getirilen, hattâ 
geçen sene getirilen bir kanun teklifi ile Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde gece öğreti
mi yapılması kararlaştırılmış ve bu fakültenin 
talebeleri bir misli daha artırılmıştır. 

Şimdi, burada okuyoruz ki; ortaöğretime öğ
retmen yetiştiren yedi menşeli öğretmen okulu 
vardır. Bunlardan yüksek öğretmen okulu öğ
rencileri son boykot hareketinde şikâyetlerini 
şöyle belirtiyorlardı : Ortaokullara ve liselere 
yüksek öğretmen okullarından öğretmen alın
sın, edebiyat fakültelerinden, Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesinden öğretmen alınmasın. 
Çünkü, hesapsız, kitapsız, gelişigüzel bu fa
kültelere, yüksek okullara talebe alınmak su
retiyle memleket ihtiyacı göz önünde bulundu
rulmaksızın öyle bir eğitim anarşisi yaratılmış
tır ki, bir taraftan binlerce talebe bir fakül
teye devam eder, orada okur, çıktığı zaman 
kendisini denizden çıkmış balık gibi ne yapa
cağını şaşkın halde görür; Millî Eğitim Ba
kanlığına müracaat eder, Millî Eğitim Bakan
lığı; bizim eğitim enstitülerimiz vardır, bakan
lığımıza bağlı okullardır, biz her şeyden ev
vel buradan mezun olanı almak mecburiyetin
deyiz der, onları öğretmen olarak tâyin etmez. 
Diğer taraftan bu mezunlar Devlet daireleri
ne memuriyet için başvururlar, siz öğretmen 
olabilirsiniz, memur olamazsınız derler, onlar 
kapılarını kaparlar ve biz bu gençlere, geliniz 
size yüksek öğretim vereceğiz diye bu fakülte
lerin kapısını gece öğretimine dahi açmak su
retiyle sonuna kadar açarız, bunları toptan 
toplarız, fakat yarın bunların ne olacağını dü
şünmez, tedbirini almayız. 

Muhterem arkadaşlar; bugün yanımda ol
madığı için vesikalarım gerçek rakamı ile ifa
de edemiyeceğim; ancak yuvarlak hesaJbolarak 
doğru ifade etmeye çalışacağım : 1967 - 1968 
ders yılında ortaöğretimde 8 bin küsur saatlik 
ders Millî Eğitim Bakanlığında görevli kimse
ler tarafından ek görev olarak ders ücreti al-
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mak suretiyle karşılanmıştır; 8 bin küsur 
saat. 12 bin küsur saatliği de boş geçmiştir 
maalesef. 

Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığına bir şube 
müdürü, sulbe müdür muavini, genel müdür, 
genel müdür muavini alacaksın, bunu nere
den alacaksın; öğretmenlikten alacaksın. An
kara'ya, Merkezi Hükümete getireceksin, yük
sek mesuliyetler vereceksin, fakat bu zat bir 
tek öğretmen maaşı ile burada bu vazifeyi yap
maya mecbur kalırsa elbette (bu görevi göre
mez. O halde bunu tatmin etmek için artık 
ona ortaöğretimde ek görev olarak ders ver
mek değil, onu Personel Kanununu çıkarmak 
suretiyle yaptığı görevin karşılığını vererek 
tatmin etmek lâzımdır. Üç seneden beri Perso
nel Kanunu bir türlü getirilemez. «(Sözümüz 
senettir» denir, yine getirilmez. Ondan sonra 
yüksek öğretimde görev alan yetkililer tatmin 
edilebilsin diye okullara ek görev olarak vazi
fe alıp dağıtılırlar, hem Millî Eğitim Bakan
lığındaki görevlerini yapamazlar, yerine geti
remezler, hem de görev aldıkları okullarda va
zifeleri tam olarak yapamazlar. Bütün bu mah
zurları bertaraf etmek için böyle gelip geçici 
tedbirlerle, perakende kanunlarla, kadro ka-
nımlariyle bu millî eğitim dâvasını yürütmek, 
çözmek, halletmek mümkün değildir muhterem 
arkadaşlarım. 

Şimdi burada 12 bin küsur saat ortaöğre
timde boş geçiyor. Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinden mezun olanlara iş verilmez, tâyin 
edilmez, Edebiyat Fakültesi mezunlarına iş 
verilmez ve yine getirilen bu kanun tasarısı 
içinde de bunlara en küçük bir yer verilmez. 

Muhterem arkadaşlar; burada her vesile 
ile ifade ettiğim gibi, tekrar ifade etmekte fay
da görüyorum, bu getirilen kanun zaruri bir 
kanundur. Bu kanun, bu yıl açılacak okulların, 
öğretmen ihtiyacını karşılamak ve me.ü'.uı ola
cak öğrencilerin kısmen yerleştirilmesini, kıs
men eğitilmesini sağlamak maksadiyle getiril
miş bir kanundur, ama bu kanun çok yanlış ve 
sakat bir temele dayanan bir kanundur. İlerde 
büyük mahzurlarını, ıstıraplarını yine göreceğiz 
ve burada tekrar edeceğiz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem, arkadaşlar; Sayın 
Reşat özarda konuşmasının babında zannediyo
rum ki, gündemi tatbik eden Eiyascti gündemi 
aynen tatbik etmiyor, gibi bir mânaya gelen, 

yahut ufak bir tariz ile, çuvalın içinden çekip 
çıkarılan bir şey olması sebebiyle hazırlanamı
yor arkadaşlar, dediler. Efendim, bir bakıma 
arkadaşıma hak vermemek doğru değil, müm
kün değil, fakat Riyasetin do bunda bir kusuru 
yok. Çünkü, elimizde bir gündem var, bu gün
demi tatbik mevkiindeyiz, ama İçtüzüğün ken
disine verdiği yetkiye binaen bir komisyon baş
kanı veya alâkalı bakan öncelik, ivedilik öner
gesi ile gelip Başkanlığa müracaat ediyor, Baş
kanlık Yüce Meclise sunuyor, öncelikle, ivedi
likle konuşulmasını kabul ediyorsunuz; biz de 
onu alıp müzakereye başlıyoruz. O bakımdan 
arkadaşımın bu küçük sitemine şu mâruzâtımla 
cevap vermiş olduğumu zannediyorum. 

Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce; buyurun efen
dim. 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
millî eğitimdeki ihtiyacı karşılamak üzere geti
rilen bu kadro kanunu da, benden önce konu
şan arkadaşlarımın da belirttiği üzere, millî eği
timdeki plânsız ve programsız gidişin tipik ör
neklerinden, reddi mümkün olmıyan örneklerin
den birisidir. Türkiye bir plânlı kalkınma döne
mine girmiştir, Türkiye'de yapılacak bütün iş
lerin bu plânlamaya uyması, kaynağını plânla
madan alması bir kanun hükmüdür, bir zaru
rettir. Ama, ne yazık ki, millî eğitim sektörün
de plân vo program bir tarafa bırakılmakta, iş
ler gene bildiği gibi alttan veya yandan veya 
üstten geîcn esintilere göre idare edilmektedir. 
Grupıımuz adına üç yıldan beri yaptığımız ko
nuşmalarda ve geçen günkü genel görüşmede 
bu sakat gidişe işaret ettik, ilgilileri hüsnüni
yetle uyartmaya çalıştık. 

Plânlama ne der? Plânlama şu kadar öğret
men lâzımdır, şu kadar teknik adam lâzımdır, 
şu kadar mühendis lâzım, bu kadar doktor lâ
zım, şu kadar tornacı, tesviyeci ve saire lâzım 
diye Türkiye'nin gelecekte, yani beş yıllık plân 
dönemi içerisinde ihtiyacı olan, yetişmiş insan 
gücünü rakamlara bağlar, hesabını kitabını ya
par. Millî eğitim sektörünün bu hesaplamaya, 
bu plânlamaya uyması icabeder. Ne Millî Eği
tim Bakanlığı, ki orta derecede ve yüksek de
recede öğretim yapan Millî Eğitim Bakanlığı, 
ne de bağımsız üniversiteler plânlamanın bu is
teklerini hiç nazarı itibara almamaktadırlar, 
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Eğer beş yıllık kalkınma plânlarını, yani 
plânlı kalkınmada islerimizi makinalara değil 
de insanlara yaptıracaksak, millî eğitim sektö
rünün plânlamaya itibar göstermesi, uyması, 
plânlamanın arzularına göre işlerini ayarlama
sında mutlak surette zaruret vardır. Aksi halde 
bütün galişmeler, yalnız millî eğitim sektörün
de değil, diğer bütün sektörlerde de arızaya 
uğramaya, güdük kalmaya, inkişaf etmemeye 
mahkûmdur. 

Meselâ, millî eğitimde ağırlığın sosyal bilgi
ler dalından ziyade teknik öğretime kaydırıl
ması, öğretimin ağırlığının teknik öğretime ve
rilmesi bir plân zarureti olduğu halde, seneler
den beri buna ne Millî Eğitim Bakanlığı, ne de 
üniversiteler uymamalrtadırlar. Bunu arkadaş
larımız da belirtti, biz daha önce de belirtmiş
tik. Meselâ öğrencilerimizin % 75 i liselere gi
der, diğerleri de meslek okullarına ve sanat 
okullarına gider. Bu, kalkınmış memleketlerde. 
ileri gitmiş, endüstri seviyeleri oldukça yüksel
miş memleketlerde tamamen tersidir. % 70 i 
teknik okullara, % 30 u da diğer sair okullara 
gitmesi lâzımgelirken bu bizde tamamen ters iş
lemektedir. Bir süs mahiyetinde kültür yapar 
okullara öğrencilerimizin çoğunluğunu gönderi
yoruz. Asıl sanayi sektöründe, iş sahasında kul
lanacağımız elemanlar yetiştirecek safhalara da 
öğrencilerimizin pek azını gönderebiliyoruz. 

Biz üniversitedeki boykot ve direnme olay
larını bu plânlamanın doğurduğu bir netice ola
rak burada belirtmiştik. Bu olaylardan sonra 
buraya bir kadro kanunu geliyor. Bu kadro ka
nunu burada günlerden beri konuşulan mesele 
lerden sanki haberli değilmiş gibi gene bilindiği 
üzere plânsız, programsız bir gidişin aynası ol
mak üzere muayyen okul mezunlarına, muay
yen miktarda bâzı kadrolar getiriyor. Aslında 
bu kadro kanunlarının da plânlı kalkınmaya 
tabi olan bir memlekette her yıl bütçe kanunla-
riyle hesap ve kitabedilerek getirilmesi, bütçe 
kanunlariyle kabul edilmesi icabeder. îki sene
de bir, üç senede bir böyle, nasıl hesabedildiği 
de pek belli olnııyan bir kadro kanunu ile 
Parlâmentonun huzuruna gelinmesi işlerin sü
rüncemede kalmasına, işlerin yürümemesine 
sebebiyet vermektedir ve millî eğitimle meş
gul olan, bilhassa tâyin işleriyle uğraşan ar-

| kadaşlar da bunun böyle olduğunu pek yakın
dan bilirler. 

Burada Hükümet ne konuştu, bir seyahat-
I te olmam dolayısiyle ben öğrenemedim. Fa-
I kat Cumhurbaşkanının bâzı beyanlarım gaze-
I telerde okudum. Cumhurbaşkanı, bilhassa Dil 

ve Tarih - Coğrafya Fakültesi mezunlarına, 
I «Meselelerinize el koyduk, meselelerinizi hal-
I ledeceğiz» şeklinde hem de üstüste iki gün be

yanat vermiştir ve bu beyanat da bütün mat
buatta intişar etmiştir. Hükümet buraya bir 

I kanun tasarısı getiriyor; öğretmen yetiştiren 
j Dil ve Tarih - Coğrafya Fakülesi mezunlarına,, 

İstanbul'daki Edebiyat Fakültesi mezunlarına, 
diğer üniversitenin edebiyat fakültesi mezun
larına kadro getirmemektedir. Getirilen yine 
devlet tarafından okutulan yatılı öğrencile
re tahsis edilen kadrolardır. Gazi Eğitim Ens
titüsü, Yüksek Teknik öğretmen Okulu, Kız 
Teknik Öğretmen Okulu,, Yüksek tslâm Ensti
tüsü ve saire gibi okullarda devlet parasiyle 
ve kontratla okuyan öğrencilere kadro getir
mektedir. Biz isterdik ki, hiç olmazsa Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi mezunlariyle, sair 
edebiyat fakültesi mezunlarının da büyük kıs
mına Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde iş bu
lacak şekilde, görev verecek şekilde bir an
layışın içerisine girilsin ve bu anlayışın ne
ticesinde de bu kanunla birlikte onlar da bâ
zı kadrolar tahsis olunsun. Bu kanunda böyle 
bir şey yoktur. 

O halde burada yapılan genel görüşmeler 
I hiçbir neticeye varamamıştır, öğrencilere en 

yüksek makamdan verilen sözler havada kal
mıştır. Geride öğrencilerin ıstırapları, çilele
ri, ellerinde diplomaları olduğu halde sokak
ta işsiz dolaşmaları halledilememiştir ve Hü
kümetin de halletmek gibi bir iyi niyetin için
de olmadığını buraya gelen bu tasan pekâlâ 
göstermektedir. 

Yalnız üniversite mezunlarına değil, ilko
kul öğretmenleri M, bunların bâzıları binbir 
müşkülâta rağmen hem mesleklerinde çalış
makta, hem de yüksek öğrenim yapmakta
dırlar bunlardan bir çokları yüksek okul dip
loması, eğitim enstitüsü diploması veya üni
versite diploması da almışlardır. Mesleklerin
de çalışan ve yüksek tahsil diploması almış 

i olan bu ilkokul öğretmenleri de bir üst kade-
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meye veya bir üst öğretim kademesine geçi
rilmesini Millî Eğitim Bakanlığından seneler
den beri bekliyorlar ve bunların da tâyinleri 
yapılmıyor. 

Bunlar kendi kadrolariyle de ilkokuldan 
ortaokula veya liseye veya ilkokul müfettişliği 
kadrolarına geçebilecek durumdadırlar ve bun
lar içinde bir kadro sakıntısı aslında mevcut 
değildii'. Fakat hangi anlayışla hareket edil
diği bilinemediğinden yüksek öğrenim yapmış, 
yüksek okul. diploması almış ilkokul öğret
menleri Bakanlığın kapısını senelerden beri 
aşındırdılar, siyasileri tazyik ederler; fakat 
bir türlü meselelerine parmak basan bir kim
se çıkmaz, bulunmaz ne hikmettir. Aslında hem 
meslekte çalışan, hem. de yüksek öğrenim gör
müş olan bir ilkokul öğretmeni çekirdekten 
yetişmiş olan bir öğretmendir. Bunu ortaokula 
vey?, liseye veya ilkokul, müfettişliğine tâyin 
etmek, diğer okul mezunlarına göre bir önce
lik verilmesi gereken bir haktır, kanaatinde
yim. 

Eğitimdeki çalkalanmaların bütün sebebi 
plansızlıktan ileri gelmektedir. Millî Eğitim 
Bakanlığı kendi okullarını plânlamanın istek
lerine uydurursa, üniversiteler kendi öğretim 
tarzını, plânlamanın isteklerine uydurursa Tür
kiye'nin eğitim, meselesi çığrına girecektir, 
ha1, yoluna girecektir. Hükümete düşen, me
selâ teknik okullarda daha fazla öğrenci gön
dereceğimize göre, teknik okulların insanları
na maddi yönden tatmin etmektir. Yoksa, Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde olduğu gi
bi, hiç lüzumu, yokken bir de gece eğretimi ya
par. kısımlar açmak değildir. Bu gece öğreti
mi yapan kısımda Dil ve Tarih - Coğrafyada 
1 500 den fazla öğrenci okumaktadır. 1 500 -
2 000 de kendi öğrencisi vardır. Bir Dil ve Ta
rih •• Coğrafya Fakültesinde bugün, dört bin,, 
beş bin arasında öğrenci okumaktadır ve bun
lar yarın ellerine diplomayı aldığı zaman dev
letin karşısına iş diye dikileceklerdir. Bu plân-
sıa, programsız gidişin en canlı örneklerinden, 
reddi mümkün olmıyan örneklerinden birisi
dir. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi mezun-
lariyle, Edebiyat Fakültesi mezunlarına da bu 
kadrolardan imkân tanınması hususundaki tek
lifleri. memnuniyetle destekliyeceğiz. Verilen 
bir takrir var, takrir burada henüz okunma
dı, okunduğu takdirde bu derde deva olacak 

şekilde kaleme alınmışsa destekliyeceğiz. Ümi-
dederiz ki, diğer arkadaşlarımız da bu mese
leye taraftardırlar ve onlar da destekliyecekler-
diı\ 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
Söz almış ve henüz konuşmamış arkadaşla

rın sırasını okuyorum, ihsan Ataöv, Ahmet Şev
ket Bohça, Kemal Yılmaz, Sabri Özcan San, Ni
hat Diler, Mahmut Bozdoğan, Nuri Kodaman
oğlu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Nuri Kodamanoğlu grup adı
na, 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Edirne) — Sayın milletvekilleri; 
Orta yere getirilmiş olan tasan, bir kadro 

kanunu tasarısıdır. Ama, kadro kanunu tasarı
sına mevzu olarak ele alan arkadaşlarımız bu 
hududu aşarak, Millî Eğitimin birçok mesele
leri ürerinde fikirlerini söylediler. Zaten bu 
görüşler öteden beri bilinen görüşlerdir. Yal-
rvz kadroya münhasır olan bâzı görüşlerde de 
büyük isabetsizlik vardır. Biz falan okul me
zununa veya filâna kadro almadık. 

Muhterem arkadaşlarım, biz 1968 - 1969 ders 
yılma girerken millî eğitim müesseselerimizin 
ihtiyacı olan kadroları, getirdik. Binaenaleyh bu 
kadro, şu okul mezununa, bu okul mezununa, 
nr, fakülte mezununa tahsis edilmiş değildir. 
Bu:i!ar Millî Eğitim Bakanlığının bu senenin 
öğretmen ihtiyaçlarını gösteren bir tasarıdır. 
Ama gerekçede tabiî olarak Devlet hesabına 
okumuş ve öğretmen çıkmış kimselerin ihti
yacı. da belirtilmiştir. <ma tekrar ediyorum, bu 
kanun tasarısı» şuna veya buna tahsis edilmiş 
bJr kadro olmayıp Millî Eğitim Bakanlığının 
1983 - 1969 ders ylımda ihtiyacı bulunan tasa
rıdan ibarettir. Binaenaleyh bunun dışında söy
lenen şeylerin hiçbirinin aslı yoktur, hakikat
le de bir ilgisi mevcut değildir. 

Sayın Kodamanoğlu, Millî Eğitim Bakanlı
ğının en sorumluluk taşıyan bir mevkiini işgal 
etmiştir. Çok isterdim, ki, rahatça demagojiye 
imkân verecek konuşmalara girmesinler. Ama 
ben kendilerine bu tarzda cevap vermiyeceğim. 
Ben kendilerine sorarım: Herkes dışarıda bil-
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mektedir M; burada ileri sürdükleri tarzda lâ-
boratuvar, ders aracı dikkate alınmaksızın sa
dece salonu müsaidolan yerlere fazla öğrenci 
alınması için hangi Başbakan» hangi Baltan, 
hangi dekanlar ve profesörler önünde, ne tarz
da tazyikte bulunmuştur? Bunu kendilerinin 
bilmesi gerekir, çünkü bunu bütün profesörler 
bilmektedirler. Ama ben böylece bir demago
jinin içine girmeyi kendim için doğru bulmuyo
rum, işgal ettiğim mevki ile de kabili telif gör
müyorum. Ama bir gerçeği ifade ediyorum ki, 
eğer bugün Türkiye'de muayyen fakültelerde 
fazla öğrenci varsa, mezunlarının da birtakım 
güçlükleri varsa herhalde onun sebebi 35 ay
dır iktidarda olan Adalet Partisi değildir. Çün
kü bugünün mezunları asgari 4 sene evvel 
okula, fakülteye girmiş öğrencilerdir. Şu hal
de bugünkü durum; Adalet Partisi İktidarının 
tutumu değildir, bundan evvelki hükümetlerin 
tutumunun tabiî neticesidir. 

Biz Adalet Partisi iktidarı olarak, burada 
konuşan arkadaşlarımın görüşünün aksine ta
mamen plânlı bir tutum içindeyiz. Biz Adalet 
Partisi İktidarı olarak plâna son derece sadı-
kız Türkiye'nin istihdam ihtiyacını tesbit et
mişiz, açmakta olduğumuz müesseseleri bu is
tihdam ihtiyacına doğru inkişaf ettirmekte
yim. Biz bu müddet zarfında 31 fakülteye 15 
ilâvesiyle fakülte adedini 46 ya çıkardık. Yine 
bu müddet zarfında 9 yüksek okul açmak su
retiyle yüksek okul adedini de böylelikle 36 
ya yükselttik. Bunların hepsi edebiyat sahası
na, sosyal bilimlere aidolmayıp» memleketin 
ihtiyaca bulunan fen ve teknik alanına aittir. 
Binaenaleyh bütün imkânlarımız istihdam ih
tiyacı olan ve" Türkiye'nin ihtiyaç gördüğü sa
halara tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Kodamanoğlu'nun hakikatleri itiraf 
etmesini beklerdim. Biz 1967 - 1968 ders yılın
da Zeytinburnu gibi, Cibali gibi büyük şehirle
rin zaruri kapasitesi hariç, hiçbir yerde tek li
se açmamak cesaretini gösterdik. Niye bunu 
itiraf etmiyorlar? Demek ki, biz öğretmensiz, 
lâboratuvarsız lise açılmasının taraftarı deği
liz. Bunu bütçe konuşmalarımda da belirttim. 
1967 -1968 yılında biz lise açmadık. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü sosyal 
anlayışımız içinde devlet ve iktidar sorumlulu
ğunu taşımanın tabiî neticesi olarak vatandaş-
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lara iş bulmayı kendimizin uğraşması lâzımge-
len vazifelerimizin başında telâkki etmekteyiz. 
Ama Türkiye bir totaliter devletin ve her şeyi 
devletçi olan bir devletin idare şeklini göster
miyor. Binaenaleyh biz Hükümet olarak, vatan
daşlara iş bulmayı vazifemizin icaplarının ba
şında sayıyoruz. Ama, her vatandaşa, şu dev
let işinde çalışacaksın diye bir mükellefiyeti de, 
tabiî olarak, ne Anayasamızın, ne devlet anla
yışımızın icabından görmüyoruz. Eğer böyle 
olursa, vatandaşın serbest teşebbüs kabiliyeti 
yoktur, serbest teşebbüs yoktur, bütün vatan
daşlar devletin kölesidir, devlet onları istediği 
yerde, istediği gibi istihdam eder. Biz bu anla
yış içinde değiliz. Bu sebeple biz açık olarak 
ifade ediyoruz, diyoruz ki; vatandaşlara iş bul
mak, iş yaratmak vazifelerimizin başında gel
mektedir. Ama, her vatandaşı devletin ücretli 
bir eciri haline getirmeyi düşünmüyoruz. Bizim 
ifade ettiğimiz tarz budur, iş sahası sadece hü
kümetlerin fertleri ve vatandaşları maaşlı, üc
retli, aylıklı yerlere tâyin etmesine imkân ve
ren bir sistem içinde olmaz. Devletin iş yarat
ması, ekonomik kalkınmasını, endüstriyel kal
kınmasını, tarımsal kalkınmasını gerçekleştir
mek suretiyle muhtelif sahalarda muhtelif yön
lerde iş açması ile mümkün olur. 

Binaenaleyh eğitimimizin de esası budur. 
Üniversiteler, büyük ölçüde ilim yapan, araş
tırma yapan insanları, en üstün kaliteli, en üs
tün seviyede insan gücünü yetiştiren müessese
lerdir. Binaenaleyh üniversiteden mezun olan 
gençlere Türkiye'nin gelişmesi içinde imkân 
açmak vazifemizdir ve Türkiye'nin bugün için
de bulunduğu şart da budur. Hızlı kalkınma, 
iş sahalarını çoğaltma ve böylelikle gençlere ve 
fertlere çalışma imkânını yaratmadır. 

Sayın Kodamanoğlu kendi görüşmeleriyle 
bir nevi çelişme içinde bulunuyorlar. Hiçbir va
kit Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi mezunla
rının tamamı öğretmen olacak değildir. Böyle 
bir mükellefiyetimiz yoktur. Eğer kendilerinin 
dediği gibi yüksek tahsil muayyen düşünme, 
muayyen muhakeme gücü veriyorsa, şu veya 
bu yan sahalara geçmek imkânı veriyorsa,© 
halde Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin 
coğrafya veya tarih bölümünü bitiren genç mu
hakeme kabiliyetiyle cemiyetin, hayatın muh
telif sahalarında, bilhassa iş yaratan, iç açan 
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bir hükümetin yaratmış olduğu bu imkânlar
dan faydalanmak suretiyle kendilerime iş bula
bilir. 

Günün mevzuu olduğu için Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesinin coğrafya ve tarih bölü
mündeki durumu maalesef arkadaşlarımız yük
sek huzurunuzda yanlış aksettirdiler. Mesele 
şudur muhterem arkadaşlar: Türkiye'de öğre
tim kademeleri, muhtelif dereceli okullar ve 
bunlarda okutulan dersler ve bunları okutmak
la yetkili öğretmenler mevcuttur. Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi coğrafya ve tarih bölümü 
mezunlariyle beraber bizim liselerimizin coğraf
ya ve tarih derslerini okutan öğretmenlerdir. 
Eğitim enstitüleri ise bizim orta dereceli okul
larımızın öğretmen ihtiyacını karşılıyan mües
seselerdir. Eğitim enstitülerinde sosyal bilim
ler üç dersin okutulmasından teşekkül eder; ta
rih, coğrafya, yurttaşlık. Fen bilimi de aynı şe
kilde. Ama Dli ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
nin coğrafya bölümünde okuyan bir genç sa
dece coğrafya okur, sadece tarih okur. Bina
enaleyh eğitim enstitüsü mezunu ile Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi mezununun mukayese
si mümkün değildir. Birinin diğerinin yerini al
ması meezuubahis değildir. Ama bir gerçeği 
ifade etmek lâzımdır, o da: Dünün hatası ola
rak istihdam durumunu dikkate almaksızın 
gençleri dışarda bırakmamak maksadiyle im
kânı olan fakültelere Sayın Kodamanoğlu'nun 
iktidarı zamanında, belki kendisinin vazife al
dığı devre de dâhil olmak üzere, bol bol salo
nu müsaidolan yere öğrenci alınmasının netice
si olarak muayyen bölümlerde bir şişkinlik var
dır. Biz Hükümet olarak bu şişkinliği giderme
nin çareleri içindeyiz. İstihdam imkânı olan bü
tün bakanlıklar Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesinin coğrafya ve tarih bölümünü bitiren 
gençlere imkânlarını arz etmişlerdir ve arz et
mekte devam edeceklerdir. Ama muhterem ar
kadaşlarım, bugün Türkiye'de Coğrafya dersi 
ortalaması bir öğretmen için haftalık 7,2 saat
tir. Halbuki öğretmenin lisede okutması mec
buri olan ders saati 15 tir. Binaenaleyh biz, 
7,2 ye kadar düşerek bunu sosyal bir vazife bil
mek suretiyle âzami ölçüde tarih ve coğrafya 
mezunlarını istihdam etmek imkânını Millî Eği
tim Bakanlığı içinde yaratmışızdır. Bunun da
ha fazla zorlanması mümkün değildir. Ama 
Hükümet olarak Yüksek Okul mezunu olması 

hasebiyle coğrafya ve tarih bölümü mezunla
rına bakanlıklarımız imkânlarını açmıştır. 

Biz teknik öğretime yönelmeyi plânımızın 
ve anlayışımızın tabiî neticesi bulmaktayız. 
Ama muhterem arkadaşlarım, bu bir içtimai 
meseledir, bu bir sosyal anlayış meselesidir ve 
bu topyekûn imkânların ve anlayışın bu tara
fa sevk edilmesiyle mümkündür. Bugün teknik 
öğretimdeki noksanımız okul değildir. Noksa
nımız öğrenci adedindedir. Biz bu yıl 20 bin 
öğrenci alacak kapasiteye sahiptik teknik okul
larda ve sanat enstitülerinde; fakat maalesef 
12 binin üstüne çıkamadık. 

Binaenaleyh mesele tek basma bir tarafın
dan ele alınarak yanlış hükümlere götürülecek 
durumda değildir. Bununla beraber hiz teknik 
öğretimin rağbet görmesi için elimizdeki bütün 
imkânları kullanmaya çalışmaktayız ve bu 
arada da meslekî ve teknik öğretimin daha ca
zip hale gelmesi için mezunların ileri tahsil im
kânını sağlamak maksadiyle çeşitli olgunluk 
kanunu da hazırlayıp bakanlıkların mütalâası
na sunmuş bulunuyoruz. Yakın zamanda da 
Yüksek Huzurunuza arz etmiş olacağız. 

Fen bilgisi ve fen derslerini okutan öğret
menlerin açığı malûmdur; ama bu, bugünün 
meselesi değildir. Bu, dünden gelen bir mesele
dir ve biz bunu dikkate almak suretiyle de 
meslek içi eğitime büyük ehemmiyet vermek 
suretiyle bu sene bilhassa eğitim birimi faali
yetlerini; fizik, kimya, matematik öğretmenle
rinin inkişafı için liselerde bu dersleri zaruri 
olarak okutan öğretmenlerin bu sahada yetiş
mesi için bu tarafa tevcih etmiş bulunuyo
ruz. 

Sonra, gene plânda belirtildiği gibi, muay
yen bölgelerde öğrenciler için noksan bilgileri
ni telâfi ettirici kurslar hazırlığı içindeyiz. 
Böylece gençlerimizin fen hocası noksanından, 
lâboratuvar noksanından doğan imkânsızlıkla
rını gidermenin çareleri içinde bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, daha fazla sözleri
mi uzatmak istemiyorum, şurada konuşmaları
mı toplıyacağım: 

1. — Bu getirilen kadro kanunu muayyen 
okullara tahsil edilmiş kadro değildir, Türk 
millî eğitiminin bu yıl ihtiyacı duyulan kadro
lardır. 

2. — Biz plânın icaplarına uygun bir tutum 
içindeyiz, istihdam durumunu dikkate almakta-
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yız. Gençlerimizi Türkiye'nin ihtiyacı olan ta
raflara tevcih etmenin her türlü çarelerini ve im
kânlarını yaratmaktayız. Bu sebeple yeni açıl
makta olan müesseselerimizi teknik ve fen saha
larına tevcih etmiş bulunmaktayız. Ayrıca da 
teknik öğretimin mevcut kapasitesinden âzami 
yararlanmak üzere bütün üniversite fakültele
rinde ve teknik okullarda gece öğretimi yapma
yı sağlamak üzere iki kanun tasarısı hazırla
mış bulunmaktayız. Böylece de elimizde bulu
nan lâboratuvarların, elimizde bulunan fen ve 
teknik kapasitesinin âzami ölçüde kullanılması
na gayret etmekteyiz. Bunlara ilâve olarak yük
sek öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü bölüm
lerine alınacak talebeleri de Türkiye'nin ihti
yaçlarına uygun, öğretmen ihtiyacımızın çok 
olduğu dallara tevcih etmiş durumdayız. 

Diğer sahalardaki yüksek kontenjanı indi
rip ihtiyacımız olan kontenjanları çoğaltmak 
suretiyle Türk gençlerinin fen alanında yetiş
melerini ve öğretmen açığı bulunan dallarımı
zın kapatılmasına âzami gayret sarf etmekte
yiz. 

Çıkaracağımız bu kadro kanunu ile 1968 -
1969 ders yılının ihtiyacı olan kadrolar elde 
edilmiş bulunacaktır. Saygılarımla. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın Bakandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 

Şimdi Sayın Balkan bu kanun tasarısı ile iste
nen kadroların yalnız muayyen menşeli okulla
ra değil, bilûmum Türkiye'nin ihtiyacı için 
kullanılacağını ve dolayısiyle her menşe mezun
larından bu kadrolara öğretmen tâyin edilebi
leceğini birkaç kere buradan söylediler. Halbu
ki bu kanun tasarısının gerekçesinde yazıldığı
na göre; Eğitim enstitüsü 2 606 mezun verecek
miş bu sene. 298 Erkek Teknik öğretmen Oku
lu, 236 Yüksek öğretmen Okulu, 202 Kız Tek
nik Okulu, 205 Kadın Meslek Okulu, 180 Yük
sek İslâm Enstitüsü, 54 te ilahiyat Fakültesi 
olmak üzere hepsi 3 783 tür. Kaldı ki, orta öğ
retimde bu kadro tasarısı ile istenen kadrolar 
3 660 dır. Yani 8 menşeli okul mezunlarının 
sayısından 123 eksik kadro teklif edilmektedir. 
Bu şartlar altında Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi mezunları ile Edebiyat Fakültesi me

zunlarına acaba nasıl sıra gelecektir, buna na
sıl imkân bulunacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 

(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, biraz ev
vel arz ettim, bu Bakanlığın ihtiyacıdır, dedim. 

Bu gerekçe asıl ağırlığı belirten bir gerekçe
dir. Yani kapasite artışının nereden doğduğu
nu, menşeini gösteren hususlardır, Sayın Lâ
tif Sarıyüce 'nin okuduğu cümleler, öğretmen 
kapasitemiz şu kaynaklardan gelen öğretmen
lerle artacak demektir. Evvelâ orada belirti
len rakamların hepsinin mezun olacağı belli de
ğildir, bir. İkincisi; Bakanlığın elinde geçen yıl
lardan kalma türlü sebeplerle fazla kadro var
dır. Bu sebeple her ikisi birden karşılanmak 
suretiyle yerine getirilecektir. 

Sayın Lâtif Sarıyüce bir hususu daha bura
da belirttiler. Bu suallerine de ektir : «Birtakım 
ilkokul öğretmenleri yüksek tahsili bitiriyorlar, 
fakat kendilerinden tahsillerinin icabı esirgeni
yor» dediler. Hayır muhterem arkadaşlarım, 
böyle bir durum yoktur. Eğer ilkokul öğret
meni ortaöğretimi gerektiren ve dersi mevcut 
bir fakülteyi veya bir yüksek okulu bitirmiş 
ise, kendisine ders verilmektedir. Ama ilkokul 
öğretmeni olup da eğitim bölümünün imtiha
nını veren arkadaşlara bu yüksek tahsilin icabı 
verilememektedir. Çünkü, ilköğretim müfetti
şine ihtiyacımız yoktur. Bunun dışında ede
biyat bölümünü, fen bölümünü bitirmiş olan 
öğretmen arkadaşlarımıza yaptıkları yüksek öğ
retimin icabı verilmektedir. Yalnız bir kısım 
ilkokul öğretmenlerimiz de, süreyi dikkate al
maksızın, ortaöğretime geçmek isterken An
kara'da, İstanbul'da, yani sıraya tabi olan 
yerlerde hizmet istemektedirler ki, tabiî bu da 
yönetmeliğimize göre mümkün olamamaktadır. 
Yoksa, tekrar ediyorum, ilkokul öğretmeni olup 
da ihtiyaç duyulan sahalarda yüksek öğrenimi 
yapmış olanlara gerektiği ve istedikleri statü 
verilmektedir. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Grup adına Sayın ihsan Ataöv, 
uyurun. 

A.P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; üzerinde en az konuşulması gereken bir 
tasarı ile karşıkarşıyayız. Nitekim bu tasarı 
Bütçe Plân Komisyonunda çeşitli partilere men
sup arkadaşlarımızın tetkikinden geçmiş ve Ko-
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misyon üyesi olan arkadaşlarımızdan hiç kim
se; bir Lâtif Sarıyüce hariç, diğer arkadaşları
mız, «Söz hakkım mahfuzdur» dahi demeden 
Komisyon raporunu imzalamışlardır. Haklıdır
lar, doğrudur. Zira bu tasarılar her zaman ders 
yılı sonunda Millî Eğitim Bakanlığının ihtiya
cı olan kadroları karşılamak için getirilen ve 
Yüce Meclisinizce de aynı prosördürle çıkan ta
sarılardır. Geçen senelerde bu tasarıların mü
zakeresi aşağı - yukarı üzerinde uzun boylu lâf 
edilmeden kısa zamanda geçmiş, kanunlaşmış ve 
bu suretle yeni mezun olan öğretmen arkadaş
larımız da vazife almak, kadro ile çalışmak im
kânını bulmuşlardır. 

Şimdi Sayın Bakan izah etti. Gerekçede okul 
menşei tasrih edilerek bahsedilen rakamlar, bü
yük çapta, Devlet hesabına okuyan gençlerimi
zin Devlete olan sorumluluklarını karşılamak 
üzere hazırlanmış olan kadrolar içindir. Yani 
mecburi hizmetli olan gençleri tâyin etmemiz 
zaruridir, şayet onları tâyin edemezsek onlar 
Devlete karşı olan mecburi hizmet sorumlu
luğundan kurtulurlar. Bu bakımdan da Devlet 
emek verdiği gençlerden istifade edemez ve 
Devletin zararına olur. 

Bunu karşılıyabilmek için çeşitli menşeler-
den Devlet hesabına okuyan gençlerimizi vazi
feye almak zarureti karşısında bu kadrolar is
tenmiştir. 

İkincisi; bilhassa bir arkadaşımızın üzerin
de fazla durduğu; İlahiyat Fakültesi ve İslâm 
Enstitüsü mezunlarına kadro bulunurken diğer 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Edebiyat 
Fakültesi mezunlarına niçin kadro bulunmaz 
sorusu, konuşan arkadaşımın Millî Eğitim 
Bakanlığı Müsteşarı olduğu zamanlarda da va
rit idi. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve 
Edebiyat Fakültesi mezunları o zaman da ba
kanlık kapılarında idi. Zannederim ki, o sene
lerden daha çok bu senelerde Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesi mezunlarına iş vermek im
kânı olmuş ve mecburi ders saati 7,5 a inmiştir. 

Yüksek İslâm Enstitüsüne verilecek olan 
kadrolar, liselerimizde din dersi Hükümetimiz 
tarafından konduğu için, liselerdeki din dersini 
okutacak olan hocalar elbette ki din dersi bilen 
hocalar olmak lâzımgelir. İlahiyat Fakültesi, 
Yüksek İslâm Enstitüsü menşeinden gelen ho
caların din dersi öğretmeni olarak tâyin edil
meleri zarureti karşısında bu kadroların 

alınması icabetmiş, yerindedir ve Bakanlığın bu 
görüşü hakikaten takdire değer. 

Bunun yanında Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi ile Edebiyat Fakültesi mezunlarına kad
ro temin etmek hususunun konuşulmasının bu 
kanunla ele alınmaması iktiza eder. Zira Millî 
Eğitim Bakanlığının 1968 - 1969 ders yılma gi
rerken ihtiyaçları bu kanunun maddeleri içeri
sindeki ve ekindeki kadro cetvellerinde göste
rilmiştir. Bu cetveller içerisindeki kadrolara 
şayet mecburi hizmetliler yerleştirilmez de, 
artan olursa, artan kısımlara da Devletin va
zife vermekle birinci derecede yükümlü olma
dığı Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi mezun
ları da tâyin edilmektedir. Ancak bir arkada
şımızın ifade ettiği gibi, öğretmensiz, lâbora-
tuvarsız, salonsuz oy avcılığı için açılmış lise 
ve orta okullar değildir bu açılanlar. Açılan 
bu lise ve ortaokullar, 1966 senesinde büyük 
çapta açılmış olan lise ve ortaokullar; bundan 
iki gün önce yapılan genel görüşmede anamu-
halefet partisi grup sözcüsünün «köy çocukla
rına okuma imkânı tanımıyorsunuz» dediği za
man Sayın Başbakanın burada ifade ettiği ve 
% 90 dan fazlası ilçe merkezlerinde lise, 
% 100 ü nahiye ve grup köyleri merkezlerinde 
köy çocukları için açılmış ortaokullardan iba
rettir. Bu okulları açmazsak liselerdeki ders
lere Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Ede
biyat Fakültesini bitirenleri yerleştirme imkâ
nını hiç bulamayız. Millî Eğitim Bakanlığının 
kapısında bekliyen 600 çocuğu o zaman 1 000 -
1 600 olarak görürüz. Hem lise açmıyacaksın. 
hem ortaokul açmıyacaksın, hem de bu okul
lardan mezun olan öğretmenlere iş vereceksin.. 
Bu bir mantık ifadesi değildir. 

Biz A. P Grupu olarak Hükümetin getirmiş 
olduğu aslında normal bir kalıp halinde bulu
nan bu kanun tasarısını yerinde buluyoruz. 
Bir arkadaşımızın beyan ettiği gibi, Ibunu Per
sonel Kanununa bağlamıyoruz. «Personel Ka
nunu çıksaydı bunlara lüzum yoktu» «sözüm se
nettir» ifadelerinin cevabı bu kürsüde sorumlu
lar tarafından mütaaddit defalar Yüce Meclise 
ve halk oyuna arz edilmiştir. Personel Kanunu 
çıkmıştır. Personel Kanununun tatbikini Yü
ce Anayasa Mahkemesi durdurmuştur: «Yüce 
Meclisin hakkını tüzüklere veremezsiniz, bu 
husus Anayasaya aykırıdır» demiştir. Bu ba
kımdan Personel Kanunu tatbik edilememiştir. 
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Zira personel rejimi baştan başa tüzüklere bağ
landığı için, tüzüklerle tatbik edilecek bir usu
lü Anayasa Mahkemesi doğru bulmadığı, Ana 
yasaya uygun bulmadığı için iptal etmiş ve bu 
kanun tatbik edilememiştir. Anayasa Mahke
mesinin gerekçesine uygun olarak Personel Ka
nunu hazırlanmış ve Yüce Meclisin komisyon
larına zannederim takdim edilmiş bulunmakta
dır. 

Şimdi, mulhterem arkadaşlarım; A. P. Gru-
pu devamlı surette her kanun vesilesiyle oy av
cılığı yapmakla suçlanıyor. A. P. Grupunun 
burada bir kadro kanunu getirmesi vazifesidir. 
Vazifesi olmadan, memleketin zaruri bir ihti
yacına cevap vermeden bir kanun getiriyorsa, 
bunu da bir kütlenin oyunu almak için yüce 
huzurunuza arz ederse bu cümleyi o zaman ko
nuşmak lâzımdır. Eğer böyle kadro kanunla 
rı ile veyahut da burada huzurunuza getirilen 
kanunlarla oy avcılığı yaparak, buradan geçen 
kanunlarla oy avcılığı ile iktidarda kalmak 
mümkün olsa idi A. P. den önce iktidar eden
ler bu bildikleri ve bize ithaf ettikleri usûllerle 
iktidarda kalmayı becerirlerdi, iktidarda kal
mak Meclis Riyasetine bir kanun teklif edip 
ondan oy beklemekle olmaz. Ancak bu şekil 
deki okulları halkın ayağına götürmek, köylü
nün ayağına götürmek ve ona bu kadrolarla da 
öğretmen yollamak suretiyle köylünün ihtiyacı
na cevap verip, halka «benim iktidarım, be
nim Hükümetim» dedirtebilmekle iktidarda ka
lınır. Bu itibarla A. P. nin oy avcılığı yapmak 
arzu ve ihtiyacı yoktur. A. P. hizmet yolunda
dır, iktidardan düşecek olsa da, oy almıyacak 
olsa da memleketin lehine olan kanunları yüce 
huzurunuza getirecek, onların burada savun
masını yapacak, onları buradan geçirtecektir. 
Ne kadar muhalefet edilirse edilsin bu yolda 
devam edecektir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; aslında bu 
beyanlarımız ileri sürülen bâzı fikirleri grupu-
muz adına cevaplandırmış olmak içindir - Bu 
kanun üzerinde uzun boylu konuşmak bu 
kanunun çıkmasını hattâ geciktirir. Bu 
kanunun çıkmasının gecikmesi de bu sene okul
larından mezun olacak genç öğretmen arkadaş
larımıza kadro vermeyi geciktirir. Yani köyde 
o ismine çeşitli lâflar ederek medet beklediği
niz halka hizmeti geciktirir. 

Biz biran evvel bu kanunun çıkarak, hizme
tin vatandaşın ayağına daha çabuk gitmesini 
istediğimiz için bu kanun üzerinde geçen sene
lerde olduğu gibi fazla görüşmeyi doğru bul
muyoruz. Yalnız şunu kabul ediyoruz: Ge
nel görüşmede hızım alamıyan arkadaşlarımız 
kanun bir kadro kanunu olduğu halde, burada 
millî eğitim meselelerimizin çeşitli kademeleri-
ne, çeşitli dallarına inmişlerdir. Tekrar bura
da üniversite mezunlarımıza iş bulma, efendim 
burada fakülte mezunları arasında tercih yap
ma gibi konular dile getirilmiştir. Bunlara lü
zum yoktu. Millî Eğitim Bakanlığımız fevka
lâde güzel, büyük anlayış içerisinde memleket 
ve milletin nef'ine bir çalışmanın gayreti içeri
sindedir. Millî Eğitim Bakanlığımız getirmiş 
okluğu Kadro Kanununun gerekçesini bütün 
arkadaşlarımızı tatmin edecek şekilde gayet 
vazıh ve açık hazırlamıştır. Bakanlar Kurulu
muzdan geçmiş, komisyonlarımızdan çok müs
pet ve muhalefetsiz bir netice ile huzurunuza 
gelmiştir. Böyle bir kanun üzerinde Türkiye'
nin millî eğitim sorunlarını yeniden ele alıp 
bundan bâzı şeyler beklentiydim. Bu kanunu 
süratle kabul edelim. Eğer millî eğitim konu
larında edeceğimiz lâflar varsa üç gün evvel, 
üç gün devam eden geniş müzakerelerin dışın
da söyliyeceğimiz konular kalmışsa, önümüzde 
bu konu ile ilgili yeni meseleler gelir, bütçeler 
jelir o saman söyliyeceklerimizi söyleriz. 

Geliniz muhterem arkadaşlarım bu kanunu 
süratle çıkaralım. Ondan sonra gündemde yine 
Türkiye'de büyük kütleleri ilgilendiren ve herke
sin sabırsızlıkla beklidiği çok güzel kanun tek
lifleri vardır, tasarıları vardır, bu tasarıları da 
bugün Meclisten biran evvel geçirme imkânı 
bulalım. Memleketimizde Meclise gözünü çevir
miş, buradan çeşitli şekillerde hizmet bekliyen 
büyük grupları, büyük kütleleri memnun ede
cek kanunları biran evvel Meclisten geçirebil
mek için bir Kadro Kanununu vesile ederek 
bunun üzerinde fazla polemiğe girmiyelim. Me
seleleri, daha çok bu yönden takibedelim; me
seleleri, Hükümet ettiğiniz zaman bu Bakanlı
ğın başında bulunanların bu sırada oturdu
ğu, onun yanında en büyük sorumlu mevkileri 
İşgal edenlerin bu sıralarda bulunduğu, onların 
la, iktidarlarının da bu Mecliste denediği, mu
halefetlerinin de bu Mecliste denemekte olduğu 
bir sırada başka yollara götürmiyelim. Zira 
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hem öğretmen, hem halk oyu «iki buçuk sene 
evvel nerede idiniz» diye sorar, bu soruya ce
vap veremeyiz. Onun için geliniz bunun müspet 
bir şekilde neticelendirelim. Grupum adına 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi vardır, oku
tuyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Peki efendim aleyhinde. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — 6 kişi 

konuştu mu Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Konuştu efendim, Bakanla 7 

oldu hattâ. 

Sayın Başkanlığa 
Konu üzerinde geerkli konuşma yapılmıştır. 

müzakerenin kiyafetini arz ederim. 
Nevşehir 

İbrahim Boz 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini saygı ile arz ede

rim. 
Sakarya 

Şerafettin Pakar 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu, 
aleyhinde. 

Arkadaşlar; bu arada konuşanları arz ede
yim: Fahri Uğrasızoğlu, Kodamanoğlu, işgü
zar, özarda, Sanyüce, Ataöv, bu arada Sayın 
Bakan da konuştu. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aziz 
arkadaşlarım; çok alıştığımız bir metodun tek
rarına şahidoluyoruz. Burada dilediğimizi söy-
liyeceğiz, tam muhalefetin cevap vermesi gerek
tiğinde oy çoğunluğumuza sığınıp yeterlik öner
gesi verip konuşturmıyacağız, böylece gerçek
ler milletten gizlenmiş olacak. (A. P. den gürül
tüler) Bu yollar arkadaşlarım, Yüce Meclisin 
vazifesini bir partinin menfaati adına kısıtla
maktır. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — iki kişi 
daha istifa edecek. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — İs
tifa eden de, zatıâliniz de bilmelisiniz ki, eği
tim konusunda müzakerenin kifayetini ko
nuşmak yönünden Yüce Meclisin nâçiz üye

leri arasında insan aramak gerekirse; benim 
gibi ömrünü 25 sene bu mesleke vermiş, her 
kademesinde hizmet görmüş bir insanın söz 
alması yadırganmaz. Ama, bunun hilâfında 
birtakım tertiplerin peşine düşenler, milletin 
gözü önünde zaten bellidirler. (0. II. P. sıra
larından, «Bravo» sesleri) 

Görüşmelerin yeterliğine dair bendeniz ma
ruzatta bulunursam, söylenecek birtakım söz 
vardır, denebilir. Fakat bu sahaya, öğrencilik
ten öteye hiçbir meziyeti oimıyanlar konuşur
larsa, sana zaten burada eğitim veremeyiz, ge
rektiği kadar anlıyamamışsm, derler. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibin sö
zünü kesmeyin, karşılıklı konuşulmaz bu mese
leler. 

Buyurun Sayın hatip. 
NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sözlerimin başında da belirt

tiğim gibi, bir değerli hizmet imkânı getiren 
bu tasarı tarafımızdan desteklenmiştir. Ancak, 
bu tasarı eksiktir. Şikâyetçi olduğumuz birta
kım dertlere deva getirmesi için itmam edilme
si lâzımdır. Bunun için takrir vermişizdir. 
Takririmizin gerekçesini anlatmak için konuş
maktayız. Bir siyasi partiyi, yüzde 49 a düşmüş 
bir siyasi partiyi muvaffak göstermek için bir
takım yalan yanlış rakamlarla Meclisi işgal 
eden biz değiliz, arkadaşlar. (C. H. P. sıraların
dan «bravo» sesleri, (A. P. sıralarından, gürül
tüler) 

Aziz arkadaşlarım, yaptığı işlerden emin 
olan iktidarlar, tartışmak cesareti gösterirler. 
Konuşup konuşup yeterliğe sığınmazlar, aziz 
arkadaşlarım. 

Şimdi, Sayın Bakanın birçok iddiaları oldu. 
Ne kadar yanlış rakamlara dayandığını göster
meyi çok isterdim. İzin veriniz, müzakereyi uza
talım, bunları anlatalım. Bu müzakerenin uza
ması israf değildir, arkadaşlar. Millet emaneti
ni ve millet kaynaklarını kullanmak yetkisini 
elinde tutan bir iktidarın hatalı politikasını işa
ret edip, ona yardım etmek aslında millete hiz
mettir. Bu zamanı, israf saymayınız, israf olan 
zaman, yanlış yolda yürüyen iktidarların mille
te kaybettirdiği zamandır. Biz, millî iradeye yü
rekten inanmış ve saygılı bir partiyiz. (A. P. sı
ralarından gülüşmeler) Biz, iktidarımızın hesa-
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bmı seçimlerde vermişiz ve yüce millet bizi mu
halefetle vazifelendirmiş, sizi iktidarla. Şimdi 
hesap sırası sizde. Biz hesabımızı seçimlerde tas
fiye, ettik, hesap sırası sizde, hesabı vermekten 
kaçınmayınız. Yeterlik önergesi, bu hesaptan 
kaçmanın bu Parlâmentoda binlerce defa tek
rarlanmış bir taktiğidir. Üstelik hem kaçacak
sınız, hem de dilediğinizi söylliyeceksiniz; bu, 
Parlâmentonun yetkilerine saygısızlıktır, ka
naatimce. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Bırak 
da esasa gel. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Evet, aziz arkadaşlarım, bu Meclis iş görmek 
için vazifededir. Yoksa hatalı politikaları tasvi-
betmek için, milletin kaynaklarını israf edenle
re alkış tutmak için değildir, işimiz. * 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, hatip esasa gelsin, yeterlik önergesi 
aleyhinde konuşsun. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — Aziz 
arkadaşlarım, ne konuşuyoruz, konu ne? Orta
öğretimde kadro ihtiyacı. Bu kadro ihtiyacının 
eksik olduğunu söylemeye yarıyacak her söz, bu 
tasarının tekâmülüne hizmettir. Millî irade, sizi, 
bunu hazırlamakla, bizi de bu tasarıyı ıslah et
mekle vazifelendirmiştir. Vazifemizi, çoğunlu
ğunuza dayanarak kısıtlamaya hakkınız yoktur. 

Benim, Sayın Bakanın şahıslarına saygım 
vardır, sevgim olduğunu da hulûs ile arz ede
rim. Ama, bendeniz, Sayın Bakanın Hükümeti
nin uyguladığı politikanın karşısındayım. Bu
nun hatasını belirtmek vazifemdir, buna imkân 
veriniz. 

Aziz arkadaşlarım, rakamlardaki yanlışlar
dan, mevzuata aykırı beyanlardan, hulâsa, ko
nuşulan sözlerin büyük çoğunluğunun gerçeklere 
uymadığından bahsederek hizmeti rayına sok
mak istiyoruz. îzin veriniz, yeterliği reddediniz, 
bunları söyliyelim. Eğer, biz, birtakım maziye 
ait rakam ve mâruzât ile konuşmaya mecbur 
oluyorsak muhalefet olarak, buna siz mecbur 
ediyorsunuz. Siz hesap verecek iken hesap sor
manın göz açıklığı içindesiniz. Yeterliği redde
diniz ki, bunların neler olduğunu sizlere anlata
lım. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, kifa
yet önergesi okundu, aleyhinde de bir arkadaşa 
söz verdim. Şimdi kifayet önergesini oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kifayet kabul edilmiştir. 

SABÎT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, biraz önce kifayet aleyhinde konuşan 
sayın sözcü partimizin reylerinin yüzde 49 a 
düşmüş olduğunu beyanla birtakım hakikatlerin 
kifayet önergeleriyle milletin gözü önünden sak
ladığımız ithamında bulunmuştur, içtüzüğün 95 
nci maddesine göre Grupumuza taarruz vâki ol
muştur, söz istiyorum. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, mâruzâtım cevaptı. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, 95 nci maddeye 
göre taarruz var, diyorsunuz. Nedir taarruz, sa
dece rakam mıdır, efendim? 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Hayır 
efendim, rakam değildir, Sayın Başkan. Cümle
ye öyle başladığı için ben de tekrar ettim. Esas 
taarruz şudur : Milletin gözünden birtakım ha
kikatleri saklamakla itham ediliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, bir muhalefet par
tisi grupu adına çıkan sözcü kifayet aleyhinde 
konuşurken kanaatlerini söylüyor. Bunu yüzde 
49 olup olmadığını, gözden düşüp düşmediğini 
burada ifade etmek ne Ahmet'e ne de Mehmet'e 
göre değişmez. Bunlar rakamlara intikal etmiş, 
kesinleşmiş meselelerdir. Binaenaleyh, tariz 
gibi bir şey görmüyorum. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, sözcü cümleye yüzde 49 la başladığı için 
aynen tekrar ettim... 

BAŞKAN — Evet, onun için sordum, esaı 
mahiyetini anlamak istiyorum. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) —. Efen
dim, ben ne yüzde 49 un ve ne de kendilerinin 
düştüğü yüzde 27 nin hesabını konuşmıyacağım, 
sadece şu cümleyle taarruz vardır... 

BAŞKAN — Nedir, efendim, esas o cümleyi 
söyleyin.. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Onu so
luyorum. Milletin gözü önünden birtakım ha
kikatleri saklamak, ithamında bulundular, ona 
cevap vermek istiyorum, izin veriniz ki, haki-
katlarin saklanmadığını, saklanamayacağını bü
tün detayı ile arz edelim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Avcı, kifayet öner
geleri aleyhinde konuşulan, aşağı - yukarı, bü
tün sözlerde, bu tasarı üzerindeki konuşmalarda 
bâzı şeylerin açıklanmaması isteniyor, bunun 
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için kifayet veriyorsunuz, diye mütaaddit defa
lar, yedi yıldır daima böyle konuşulur. Bence 
Grupa bir tariz yoktur. Onun için söz vermek 
lüzumunu görmüyorum. Yani, kifayetin aley
hinde de bunlar konuşulabilir, normal şeylerdir. 

Muhterem arkadalşar, şimdi tümü üzerinde 
müzakeresini bitirdiğimiz kanun tasarısının mad
delerine geçilmesini kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi vardır, ivedilik
le görüşülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

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

ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. 

Bu madde ile ilgili bir değişiklik önergesi 
vardır, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugüne kadar Edebiyat Fakültesi ile Dil 

ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden mezun olup, 
öğretmen olmak üzere yıllardır sıra bekliyen 
yüzlerce genci, işsizlik ve perişanlıktan kurtar
mak ve tâyin imkânları sağlamak amaciyle 
(1) sayılı cetvele aşağıdaki kadroların eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Yozgat 

Nuri Kodamanoğlu 

D. Unvanı 

Toplam 

Aded 

50 
100 
100 
150 
200 

600 

Aylık 

950 
800 
700 
600 
500 

6 
7 
8 
9 

10 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
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KEMAL YILMAZ (Aydın) — Başkamm, 
önergenin lehinde konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Yalnız önerge sahibine, izah 
babında, kısa bir söz verme hakkına sahibiz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — öner
gemi kısaca izah etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sa

yın arkadaşlarım; 
1. önergem okunduğunda gördünüz, tek

lif ettiğim 600 kadro mütevazı derecelerdendir. 
Binaenaleyh iş bekliyen 5 - 6 yüz üniversite 
mezununu ümitsizlikten kurtarmaya değer bir 
fedakârlıktır. 

2. «Bu kadrolara ihtiyaç yoktur, çünkü al
dığınız kadrolar şu veya bu okulun mezun ve 
mensupları için değil, herkese açıktır, buna lü
zum yoktur» mütalâası Sayın Bakanımız tara
fından öne sürüldü. Bu mütalâa yanlıştır. Bu
nu kısaca arz edeceğim. 

Neden yanlıştır, arz edeyim : Şimdi, tümü 
üzerindeki maruzatımda ifade ettiğim gibi 
3 826 öğrencinin mezun olması Millî Eğitim 
Bakanlığınca beklenmektedir gerekçeye göre. 
Bunların mutlaka, tam bu rakamda mezun ol
ması mümkün olmaz elbette. Ama bunun ezici 
ihtimal olduğunu kabul edebiliriz, eğer Hükü
met gerekçeyi ciddî yazıyorsa. Çünkü Hükü
met okuyanların tamamının sayısını vermedi, 
mezun olması beklenmektedir diyerek, mezun 
olması muhtemel olam, randıman hesaplariyle 
bulmuş demek. Binaenaleyh, aşağı - yukarı 
bu sayıda bir rakam çıkacağı muhakkaktır. 
Aslında, zaten 3 660 la 3 826 arasında 200 kü
sur aleyhe fark vardır. Binaenaleyh ciddî he
sap yaptığına inandığım Eğitim Bakanlığımı
zın küçük bir ihtimal hesabından doğacak ha
tası esasen fazla kadro beklendiği, az kadro 
istendiği için derpiş edilmiştir. O halde bu kad
rolar yetersizdir. 

3. Bu elde edilen kadroları sayın bakan
lık mecburi hizmeti olanlara vermeye mecbur
dur. Hilâfına hareket eden memurlar, mecbu
ri hizmeti olanları ilgili kanunlara göre tâyin 
etmezlerse, mecburi hizmet mükellefiyetinden 
doğma tazminatı re'sen ödemekle yükümlüdür
ler. O halde tâyin etmeye mecburdurlar. Yal
nız bir başka yol var. 2 919 a göre kadroları 
evvelâ başkasına dağıtıp, mecburi hizmetleri 
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kadrosuz bırakıp ücret kadrolarına tâyin et
mek mümkündür. Ama bu imkânın anlamını da 
söylemeliyim; çünkü biraz sonra oy vereceksi
niz teklifime. Bunlar, memuriyet hak, imkân 
ve vecibelerini geniş ölçüde kaybedeceklerdir. 
Çünkü emekli olamıyacaklar, kıdemlerine sayı-
lamıyacak, terfilerine sayılamıyacak. Bu dere
ce hatalı ve yakışıksız bir yolu uygulıyan de
vir olmuştur. Polemik yapmamak için şimdi 
onun hangi devir olduğunu söylemiyeceğim; 
fakat bu yanlış yol. Bu yanlış yola bakanlığı
mızın itibar etımiyeceğine eminim. 

Hulâsa ile arz etmeliyim; eminim bu yola 
katiyen sapmazlar. O halde yetersizlik vardır. 
Bu kadrolar lütfedip Adalet Partisi çoğunluğu 
arkadaşlarımın sayesinde kabul veya reddedi
lecektir, önümüzdeki çoğunluk bellidir. Lüt
fediniz, istirham ediyorum, müspet oy veri
niz. Şu işsiz aydınları açlığın kölesi olmaktan 
kurtarınız. 450 lira maaş için 2 sene bekliyen-
lere acıyınız. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Komisyon adına söz 
istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşla
rım, tamamen teknik bir mevzuda uzun sene
ler teknik eleman olarak eğitim sahasında ça
lışmış olan bir arkadaşımızın tetkiksiz, hesap
sız, plâna aykırı ve kendi kendisiyle tenakuz 
haline düşer bir takririyle karşı karşıya bu
lunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; bir meselede, pren
sip hususunda anlaşmak mecburiyetindeyiz. 
Acaba, kadroları önümüzdeki işe göre mi is-
tiyeceğiz, yoksa mezuniyet sayısına göre mi 
istiyeceğiz? Yani biz kadro aldığımız takdir
de, muhakkak surette bunları kullanacak mı
yız, kullanmıyacak mıyız? Kullanmadığımız 
takdirde bütçenin samimiyet prensibine aykırı 
olur. Böyle bir yolu da tervicetmezler tahmin 
ediyorum. 

Edebiyat Fakültesi mezunlarına.. Dil - Tarih 
ve Coğrafya Fakültesi mezunlarına iş verilebil
mek gayesiyle kadro isteniyor, istenen kadro
ların büyük bir kısmı yüksek derecede, yük
sek dereceli kadrolardır. Yeni mezunlar için 
değildir. Birinci noktası bu. 
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ikinci noktası, orta dereceli okullarımızda 
edebiyat kolunda öğretmene ihtiyaç mevcut de
ğildir. Bu kadrolar alınsa dahi kullanılacak 
yer yoktur. Bir taraftan geleceksiniz, «Lâbo-
ratuvarsız ve sairesiz lise açma» diyeceksiniz. 
öbür taraftan kadro vereceksiniz. Bu şekilde 
okul açılmasını teşvik eden bir yola sokacak
sınız. Bir taraftan plân yapacaksınız, «eğiti
mi teknik dallara kaydırın» diyeceksiniz, öbür 
taraftan bilhassa edebiyat sahasındaki «Dil -
Tarih ve Oağrafya Fakültesi, Edebiyat Fakül
tesinden mezun olanlara iş verin» diyeceksiniz. 
Bu tenakuz değil de nedir arkadaşlar? 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi uzatmıya-
cağım, sadece böyle bir takrir veren ve uzun 
seneler bir teknik eleman olarak çalışmış olan 
şahsın her şeyden evvel böyle bir takriri bir ka
leme alırken, elde mevcut kadro var mıdır, yok 
mudur, önümüzdeki sene ne miktar kadroya 
ihtiyaç vardır? Edebiyat sahasındaki öğretmen
lere ihtiyaç var mıdır, bu kadrolar verilirse 
kullanılabilecek midir, kullanılmıyacak mıdır? 
Bunları tetkik etmesi icabederdi kanaatindeyim. 
Mâruzâtım bundan ibaret. Takririn reddini is
tirham ediyorum efendim. (A. P. sıralarından, 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, komisyon açık şekilde 
Sayın Kodamanoğlu'nun önergesine katılmadı
ğını beyan ettiler. Şimdi bu önergeyi kabul edip 
etmediğinizi oylarınızla halledeceğim. 

Sayın Kodamanoğlu'nun önergesini kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Okuttuğum 1 nci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 1 nci 
madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 

Kanuna bağlı (4) sayılı cetvele, ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı efendim?.. Söz, istiyen yok. Her hangi bir 
önerge de yok. Bunu oylarınıza sunuyorum. 
2 nci maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 
İSMAİL SARIGÖZ (Rize) — Cetveller oku

nup oylanmadı Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Efendim, cetveller okunmaz. 

Maddeyle birlikte onun teferruatı olan cetvel
ler de kabul edilmiştir. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — 4 ncü madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri, 1961 Anayasası Bakanlar 
Kuruluna müşterek sorumluluk esasını kabul et
mişti. Bundan dolayıdır ki, 1961 den evvel çı
kan kanunlar hangi bakanlık tarafından yürü
tülecekse, yürütülme maddesine falan Bakanlık 
tarafından yürütülür, diye hüküm konulur. 
1961 yılından bu yana yedi seneden beri bu Mec
lisin bütün çalışmalarım takibeden bir milletve
kili olarak şunu söyliyebilirim ki, bugüne ka
dar falan veya filân bakan tarafından yürü
tülür, diye bir tek kanun tasarısı veya teklifi 
bu Meclisten çıkmamıştır. 

Af Kanunu çıkar, bu kanunu yalnız Adalet 
Bakanı yürütür; fakat kanunun altında, «Bu 
kanun Bakanlar Kurulu tarafından yürütülür» 
diye hüküm konulur. Bu bakımdan burada 
1960 tan evvel çıkarılmış olan bir kanun ve bu
nun temadi etmesi dolayısiyle «Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanı tarafından yürütülür» şeklin
deki bir gelenek burada da yer almış bulunu
yor. Bu teknik bir hatadır. Şimdiye kadar 
Meclisimizde takibedilen Anayasamıza uygun 
prensibe sadakat gösterilerek bu maddenin ver
diğim takrir gereğince; «Bu kanun Bakanlar 
Kurulu tarafından yürütülür» şeklinde tadilini 
arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, sayın arkadaşımızın 
izah ettiği husus bir takrire raptedilmiştir, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanun tasarısının 4 ncü maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Aydın 

Reşat özarda 

i «Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Bu şekilde çıkarılmış 
birçok kanun vardır, lüzum görmüyoruz, katıl
mıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu öner
geye katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz ede
ceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi okutmuştum, oylarınıza arz 
ediyorum. 4 ncü maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

I Efendim, iki arkadaşım sen söz istiyor, fa
kat lehte mi, aleyhte mi konuşacaklarını işaret 
etmemişler, bira-s sonra kendilerinden soraca
ğım. 

Evvelemirde kanunun tümünü oylarınıza 
arz edeceğim. Kanunun tümünü kabul edenler 
lütfen işaret buyursun... Etmiyenler... Kanunun 
tümü kabul edilmiştir. 

Sayın Sabri Özcan San, lehte mi, aleyhte mi? 
SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Lehte. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Yılmaz? 
KEMAL YILMAZ (Aydın) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte bir kişiye ancak söz ve

rebilirim. Bir de aleyhte söz verebilirim. («Ka
nunun tümü oylandı söz verilmez» sesleri.) Son 
söz efendim, bu. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Sa
yın Başkanım, kanun tümü itibariyle kabul edil
miştir. Ancak Bakana söz verilebilirdi, teşek
kür babında. Kanunun tümü oylanmadan söz 
verebilirdiniz arkadaşların verecekleri oyun 
rengini izhar sadedinde. 

BAŞKAN — 130 a göre istenmiyor, tatbi
kat böyle. 

Buyurun, Sayın ö'îcan San, 
SABRİ ÖZCAN SAN (Gümüşane) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; bu kanunun ge
tirdiği yenilikler var. İlkokullarda anasmıfla-
rı açılıyor. Bu anasmıflarma öğretmenler tâ
yin edilecek, işte bu kanularla bu öğretmenle
rin maaşı sağlanmaktadır. 

Yine yepyeni bir şey; beslenme diyet teknis
yenleri ihdas edilmiş. Bu beslenme diyet teknis-

| yenlerine kadro sağlıyor, kanun. 
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Bundan başka bu yıl raezun olup yeni hiz
mete girecek genç öğretmenlere kadro sağlıyor 
ve eski öğretmen olup da kadrosuzluk yüzün
den terfi imkânı bıılamıyan öğretmen arkadaş
larımıza imkân sağlıyor. 33u kadar güzel bir 
kanunun burada bir polemik mevzuu yapılması
nı gönül arzu etmiyor. Hele bu polemik bir 
öğretmenden gelirse hoş olmuyor, öğretmen 
milletvekillerinin partizan oluşları hos değil. 
Hele hele bu milletvekili Millî Eğitim Bakan
lığının en sorumlu bir mevkiinde bulunmuş ise, 
Millî Eğitim Bakanlığının bütün meselelerini, 
bütün imkânlarım biliyor ise bundan gelmesi 
hoş bir şey değildir. 

Bir taraftan eğitimde fırsat eşitliği diyoruz, 
eğitimi hallan ayağına kadar götürelim, diyo
ruz, halka dönük bir eğitim diyoruz; öbür ta
raftan da niye bu kadar lise açıyoruz, diyoruz, 
niye bu kadar ortaokul açıyoruz, diyoruz... Bu 
bir tezat gibi geliyor bana. Saygılarımı suna
rım. 

M. KEMAL YILMAZ (Aydın) — Oyumu iz
har sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylandı efendim. 
M. KEMAL YİLMAZ (Aydın) — Daha ev

vel söz istedim, vermediniz. 
BAŞKAN — Verdim efendim, fakat lehinde 

istediniz, iki kişiye lehte söz vermek mümkün 
olmadı. 

Efendim, bu kanun Meclisimizce kabul edil
miştir, hayırlı, uğurlu olsun, 

2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka
nunda değişildik yapılmasına dair kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem 
Özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek, 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Ce
nap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'm, İl özel idareleri, belediyeler ve 
bunlara bağlı kuruluşlar personeline avans ve
rilmesi hakkında, Nevşehir Milletvekili İbrahim 
Boz'un, 657 saydı Devlet Memurları Kanununa 
ek 819 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında, Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan Bi-
rincioğlu ile Denizli Milletvekili Zafer Nihat 
Özel'in, Özel idare ve belediyelerle Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans 
suretiyle ödeme yapılmasına dair, Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 

saydı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sa
yılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa ek 819 sayüı Kanuna yeniden ek yapıl
ması hakkında, Istanbıd Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 3659 saydı Kanun hükümlerine tabi ku
ruluşlarda çalışanların aylık ve ücretlerine ge
çici zam uygulanmasına dair 819 sayılı Kanuna 
ek, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 5 ar
kadaşının, Mahallî idarelerde ve Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde çalışan memur ve hizmetlilere 
zam yapılması hakkında, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, 
dul ve yetim aylığı alanlara da geçici zam veril
mesini sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli Sandı
ğı Kanununa bir madde eklenmesine dair ve Ba
lıkesir Milletvekili Adnan Akın'ın, 29 .12 .1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişildik yapılma
sına dair kanun teklifleri ve İçişleri, Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er 
üye seçilerek kundan Geçici Komisyon raporu 
(1/508, 2/439, 2/518, 2/519, 2/250, 2/543, 2/544, 
2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. Sayısı : 716) (1) 

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar, sıra sayısı 
716 olan kanun tasarısının müzakeresine geçi
yoruz. 

Buna dair bir öncelik önergesi vardır, oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gelen kâğıtlarda bulunan ve 716 

sıra sayısını taşıyan 819 sayılı Kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısının öne
mine binaen gündeme alınarak 48 saat bekle
meksizin diğer bütün işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Rize 

Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, evvelâ 
şimdi okunan önergeye göre tasvibinizi alaca
ğım. Bu kanun tasarısının gündeme alınmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Gündeme alınması kabul edil
miştir. 

(1) 716 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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48 saat beklemeden görüşülmesi hakkındaki 
talebi kabul buyuranlar lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, söz alan sayın milletvekil
lerinin sırasını okuyorum : Sayın Reşit Ülker, 
şahsı adına; Sayın Süleyman Onan, şahsı adına; 
Sayın Hilmi incesulu, G. P. Grupu adına; Sa
yın Hilmi işgüzar, M. P. Grupu adına; Sayın 
Nihat Diler, Y. T. P. Grupu adına; Sayın Yah
ya Kanpolat, T. I. P. Grupu adına; Sayın Ham-
di Orhon, C. H. P. Grupu adına; Sayın ihsan 
Ataöv, şahsı adına; Sayın ihsan Kabadayı, 
şahsı adına; Sayın Ruhi Soyer, şahsı adına; Sa
yın Mahmut Bozdoğan, şahsı adına; Sayın II-
yas Kılıç, şahsı adına; Sayın Mustafa Akalın, 
şahsı adına. 

Söz gruplara tercihan verildiğine göre Sayın 
Hilmi incesulu'nundur, buyurunuz efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HlLMt İNCESULU 
(Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
konumuz olan kanun, önem itibariyle Parlâ
mentomuzda senatör ve milletvekili olarak 12 
arkadaşımızın teklifini gerektirmiştir. Bu gös
teriyor ki, konu genel olarak benimsenmekte ve 
önem taşımaktadır. Bu 12 milletvekili ve sena
tör arkadaşımızın kanun tekliflerinden sonra 
Hükümet harekete geçmek suretiyle 819 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesini değiştirmek amaciyle 
bir tasarı sevk etmiş ve bu tasarı ile belediyeler 
ve özel idareler memurlarının da 819 sayılı Ka
nunda bahsedilen zamlardan istifade etmesini 
sağlamaya çalışmıştır. 

Ancak, bugün Türkiye'de gerek Devletin ve 
gerek özel idarelerin çalıştırdığı memur ve di
ğer hizmetlilere ait ücret düzeni o kadar karı
şık ve o kadar birbirine uymıyan ve sosyal ada
let ilkeleriyle bağdaşamaz bir hal almıştır ki, 
çeşitli zaruretler, çeşitli zamlarla ancak geçici 
olarak halledilmek yoluna gidilmektedir. 

Cumhuriyetin ilânından bu yana memurların 
ücretlerinin tanzimi için çeşitli kanunlar çıka
rılmıştır. 1452 sayılı Kanun bunların ilki idi ve 
zamanına göre oldukça iyi bir kanundu. Fakat 
sonradan 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla Dev
let istihdamı tanzim edilmiş, maaş ve ücretler 
belli olmuştur. Paranın değerinin kaybolması, 

fiyat endekslerindeki yükselmeler, istihdamda 
Devlette çalışanlarla dışarda çalışanlar arasın
da eşit hizmete eşit ücreti temin edemez hale ge
lince 7244 sayılı Kanunla Devlet memurlarının 
maaşlarına yüzde yüz zam yapılmıştı ve bu zam 
yapılırken 7244 sayılı Kanun belediyeleri, özel 
idareleri, iktisadi Devlet Teşekküllerini de kap
samına almıştı. Bilâhara yine paranın değeri, 
fiyat hareketleri, memurların maaşlarına, Dev
let istihdamında çalışanların maaşlanna zam 
yapmayı gerektirdi. Hatır buyurulacağı üzere 
263 sayılı Kanunla yüzde 35 zam yapıldı. Bu 
yüzde 35 zam da genel mahiyette idi ve bütün 
Devlet istihdamını kapsamakta idi. 

Devlet istihdamında ücretler, aylıklar ara
sında meydana getirilen çeşitli tenakuzlar ve is
tihdam edilen, çalıştırılan kişilerin nitelikleri, 
çeşitli ücret vermeyi gerektirmiş, yine kanuni 
bir mesnedi olmadığı halde 1956 dan sonra za
ruretin, hayatın akışının icabı bir de ücretli 
personel yönetmeliği adiyle bir yönetmelik ka
bul edilmek suretiyle teknik personele Devle
tin istihdam nizamını tâyin eden bu kanunların 
dışında ayrı ücret düzeni, ücret miktarı, yevmi
ye miktan belli edilir bir yönetmelik meydana 
gelmiştir, zaruretin icabıdır. 

Bunlar gösteriyor ki, Türkiye'de istihdamı 
ve bilhassa Devlet istihdamını, memurların ve 
Devlet hizmetlilerinin istihdamını belli bir en
dekse göre veya belli bir eşele göre tâyin ve tes-
bit etmedikçe ücrette eşitlik veya ücrette fiyat 
yükselişlerine karşı, geçim zaruretlerine karşı 
ciddî bir tedbir alma icabetmektedir. Bu alın
madıkça alacağımız her tedbir geçici mahiyet 
arz ediyor. Bugün önümüze getirilen 819 sayılı 
Kanun muvakkat bir mahiyet arz etiği gibi, 
onun 1 nci maddesinin tadili suretiyle teşmil 
edilmek istenilen husus da muvakkat bir mahi
yet arz ediyor ve aynı zamanda gayriâdil bir 
düzeni devam ettirmek istiyor. 

Bu tasarının adaletsiz tarafı şurada : Cum
huriyetin ilânından bu yana çıkarılan istihdam 
kanunları yani diğer adiyle barem kanunları ve 
ücret yönetmelikleriyle ücretlerde ve istihdam
da eşitlik tanımış iken, 3656 sayılı Kanun, 3659 
sayılı Kanun bunların temeli. 7244 sayılı Kanun, 
yapılan zammı umumi, 3656 ve 3659 sayılı ka
nunlara tabi olanlar için yapmışken, yine 263 
sayılı Kanun aynı şekilde neticeye bağlanmış 
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iken, 819 sayılı Kanunla sadece 657 sayılı Dev
let Personel Kanununun bir nevi zam ve refah 
kanunu gibi anlaşılmasından ve bütçeye tahmil 
ettiği miktar itibariyle uygulanamaz halde bu
lunması gerekçesiyle ertelendiği için, geçici ola
rak yüzde 10 ve yüzde 15 bir zamla mesele hal
ledilmek istenmiştir. Yani bu da geçici bir ted
bir mahiyetini almıştır. 

Bu 819 sayılı Kanun Devletin istihdam bü
tünlüğünü de zedelemiştir. O kadar zedelemiş
tir ki, bir defa kamu hizmeti niteliğinde bulu
nan Devletin dışındaki özel idarelerin ve beledi
yelerin istihdam ettiği memur ve hizmetlileri 
zammın dışında tuttuğu gibi, yine adından an
laşılacağı üzere Kamu İktisadi Teşebbüsleri de
diğimiz yani aslında 3656 sayılı Kanuna tabi 
olan teşekküllerin aylıklı memurlarını da zam
mın dışında bırakmış bulunuyor idi. 

Şimdi 819 sayılı Kanunun tadili için getiril
miş olan Hükümet tasarısında da yine 3659 sa
yılı Kanunun çerçevesi içerisinde aylık alanlar 
bu zamdan istisna edilmiş oluyor. Böylece üc
rette bütünlük, dolayısiyle sosyal adalet, eşit 
hizmete eşit ücret presipleri yine zedelenmiş 
oluyor. Tabirimi Hükümetin mazur görmesini 
istirham ederim, bu tedbir de palyatif mahiyet 
arz ediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün bun
lardan evvel kesin olarak söylenmesi lâzımgelen 
bir söz vardır: 657 sayılı Kanun Yüce Heyeti
nizce kabul edilmiştir, kanunlaşmıştır. Malî hü
kümleri hariç diğer hükümlerinin uygulanma
sı emredilmiştir. 657 sayılı Kanunun sınıflan
dırma yönetmelikleri dolayısiyle çıkarttığı müş
külâtı ileri sürmek suretiyle kabul edildiği 
günden bu yana yani iki seneden fazla, üç büt
çe devresini kapsıyan müddet zarfında uygu-
lanamaması, yerine yenisini getirmeyi gerektirir 
idi. Bugüne kadar 657 sayılı Kanunun üzerin
de çok söz söylenmiş olmakla beraber bunun 
mahzurlarını bertaraf eden yeni bir tasarı şu 
saate, şu ana kadar Meclisimize sunulmamış-
tır. Dolayısiyle de Dıevlet istihdamı perişan
lık, eşitsizlik içersinde hattâ bir nevi keyfi
lik içinde devam etmektedir. Bu, bütçeye de 
israflar getirmektedir; hizmetin randımanı ba
kımından israflar getirmektedir, kalite bakı
mından israf getirmektedir, çeşitli konularda 
topluma zarar verici bir gelişmeyi, daha doğ

rusu bir gelişmeyi değil bir yerinde saymayı de
vam ettirip gitmektedir. 

Bu bakımdan temenni ederiz ki, hiç olmaz
sa Parlâmentonun bu devresini sona erdirme
den evvel yani 1969 bütçesi ile beraber 657 sa
yılı Kanunun yerine kaim olacak ve bütün bu 
konuları ciddî olarak Devlet hayatına ve Dev
let nizamına yakışır şekilde halledecek bir ta
sarının getirilmesini, beğenilmiyenin yerine çı
karılıp uygulanmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz ne yapmış olu
yoruz? 319 sayılı Kanun müzakere edilirken, 
burada, hatırlıyorum özel idarelerin, belediye
lerin ve İktisadi Devlet Teşekküllerinin, yani 
3659 sayılı Kanuna tabi olanların da zamdan 
istifade ettirilmesi için çeşitli takrirler ve çe
şitli konuşmacıların teklifleri oldu. Nazarı iti
bara alınmadı. 

Bu nazarı itibara alınmamak bize, âmme 
hizmetinin, gerek komünlerde olsun gerek Dev
lette olsun bölünmesini, dolayısiyle âmme hiz
metinde çalışan personel arasında ayırımı ve 
bu ayırımın neticesinde belediyelerden ve özel 
ibarelerden bir kısım memurların Devlet kad
rolarına geçmesi için çeşitli teşebbüsleri ve 
intikalleri gerektirdi. Ne yapıyoruz şu halde? 
Bütünlük kalmıyor, insicam kalmıyor, devam
lılık kalmıyor, dolayısiyle âmme hizmetini gö
recek dairelerdeki personelimiz çeşitli ayrın
tılarla, zaten ellerine geçen para fiyatların 
yükselmesiyle mütenasibolarak artan bir sis
teme dayanmadığı için, fiyatları çok geriden 
ve geç takibetmesi dolayısiyle mahzurlar tev-
lidediyor. Hizmetin selâmetini, gelişmesini, 
ciddiyetini ihlâl ediyor. Ve bu, bir vakıa ola
rak gözümüzün önünde. 

Belediyelere ve özel idarelere, dolayısiyle 
belediyeler ve özel idarelere ait kuruluşlarda 
çalışanlara avansın teşmil edilmesi, Hükümet 
tasarısiyle imkân dâhiline giriyor. Ama yine 
3659 sayılı Kanunla aylık alanlara bu avans 
teşmil edilmiyor. Eşitsizlik, dolayısiyle bü
tünlüğün ihlâli devam ediyoruz. Biz bunu 
çok sakıncalı görmekteyiz, öyle ki, bilhassa 
3659 sayılı Kanunla aylık alanların sorumlu-
luluklan, ellerine geçen paranın kifayetsizliği 
sebebiyle yevmiyeli personel talimatnamesine 
kaydırılarak, yüksek mesuliyet mevkiinde bu
lunanlar yevmiyeli olarak istihdam edilmek 
yollarına gidiliyor. 
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Bugün bir vakıadır, sade Türkiye'de değil, 
bütün dünyada iyi beyin, iyi kafa iyi para 
ister. Randımanı ve hizmeti ona göre olacak
tır. E siz, 1 750 liraya % 35 zammiyle gu 
kadara koskoca İktisadi Devlet Teşekkülünün 
umum müdürünü, muavinlerini, sorumlu in
sanlarını çalıştırdığınız zaman onun psikolo
jik hali, geçim seviyesi, dolayısiyle ona daha 
iyi imkânlar hazırlamak için başka şeyler, 
meşru ve normal nizamın dışında anormal 
şeyler düşünmek mecburiyetini kendiliğinden 
ortaya getiriyor, ücretli personel yönetmeli
ğine kaydırmak suretiyle tatmin edici haller, 
yahut da çeşitli mucip sebeplerle ve tefsir
lere dayanarak ihdas edilmiş ek görevler ve 
sair çeşitli görevler yükleme gibi haller. 

Bu bakımdan grupumuz, Hükümetin 819 sa
yılı Kanunun belediyelere ve özel idarelere 
ait eksiği ikmal eden tadilâtını memnuniyetle 
karşılamakla beraber, bütünlük bakımından 
3659 sayılı Kanunla istihdam edilenleri kapsa
mına aJlmadığı için eksik ve mahzurlu görmek
tedir. Bu eksikliği ve mahzuru bertaraf etmek 
zaruretiyle bir takrir sunmaktayız. İltifat edil
mesinde ve dolayısiyle bu avanstan gerek Dev
let, gerek katma, gerek özel idare belediye 
bütçeleri ve onlara bağlı kuruluşlarla, 3659 
sayılı Kanuna göre aylık alanların istifade 
etmelerini ve böylece konuyu bütünleştir
mekte fayda mütalâa etmekteyiz. Aynı zaman
da sosyal adalet ilkesine uygunluk mülâhaza 
etmekle beraber istihdamın gelişmesi bakımın
dan da faydalar sağhyacağı kanısındayız. 

Çünkü, bundan evvel yapılan zamlar, biraz 
evvel arz ettiğim gibi,, bütün bu kanunlara 
tâbi olan personeli ayırmadan bütün olarak 
kapsamıştır. 7244 sayılı Kanunla yapılan % 100 
ve 263 sayılı Kanunla yapılan % 35 zamda 
olduğu gibi. 

Ondan sonra, adı avans, 657 sayılı Kanu
nunun uygulanmasından mütevellit mahrumi
yete cevap vermeye matuf, muhasebe tekniği 
bakımından adı avans olarak konulmuş ve 
saire, ama asıl maksat ve gayesi istihdam edi
lenin eline bir münasip miktar daha çok pa
rayı geçirmek, dolayısiyle düşen para kıy
meti, yahut yükselen fiyat endeksleri karşısın
daki alım gücüne müspet tesir icra etmek
ten ibarettir. Gerekçe bu, bütünlüğü sağlamıyo
ruz,, yine 3659 sayılı Kanuna tâbi olanları dı
şarıda bırakıyoruz. 
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Grupumuz, bu bakımdan bütünlüğü sağlamak 
amaciyle takririni takdim etmiş ve tasarının bi
rinci maddesini teşkil eden iki fıkradan sonra 
bir ek yapılmasını teklif etmiştir. 

Tekrar istirhamım, bütünlüğü sağlamak ama
ciyle takirrimize iltifat edilmesidir. 

Bu konuda kanunun, bir adaletsizliği ortadan 
kaldırıp, bilhassa mütevazi maaşlarla çalışmakta 
olan belediyeler ve özel idareler memurları 
lehine bir fayda bekleyişlerini, özleyişlerini 
giderici müspet bir tesir icra edeceği için, 
kabul edildiği takdirde, kendilerine iyi ve fay
dalı sonuç getireceği inancındayız. Hepinizi 
saygıyla selâmlarız. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, siz A. P. 
Grupu adına söz istediniz, değil mi efendim? 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Özcan San, bu
radalar mı efendim? Bir önergesi var, sarahata 
kavuşturmak için bir sual soracaktım. Yoklar. 
Söz sırası Sayın Hilmi İşgüzar'ın, buyurun efen
dim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri, 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair getirilmiş olan kanun tasarısı 
üzerinde M. P. Meclis Grupunun görüşlerini ar,rî 
ve ifade edeceğim. 

Hepimizin d© malûmu olduğu üzere, 657 
sayılı Devlet Personel Kanununun birinci mad
desinde yer alan prensiplerin dışında istisnai 
bâzı fıkralar getirilmek suretiyle belediye, özel 
idare memurları, İktisadi Devlet Teşekküllerine 
mensubolan memurlar ile üniversite mensupla
rının, subayların, savcıların ve hâkimlerin ayrı 
bir kanuna tabi tutulacağına dair bir istisnai 
hükmü vardır. Bilâhara 657 sayılı Kanuna ek 
bir kanunla Devlet memurlarına avans veril
mesi kabul edilmiştir. Memurlara yapılan zam
lar esasında, hayat pahalılığı karşısında Devlet 
memurlarının içinde bulunduğu sıkıntıyı hafif
letebilmek ve onlara yaşama imkânlarını sağ
lamak içindir. Memurların vazifeleri aynı öne
mi taşımadığı için vazifelerim önemine binaen, 
çeşitli kadrolar, ek ödenekler, tazminatlar, üc
retler, yevmiyeli istihdam politikası ve saire gi
bi hususlar kanunlarımızda yer almış bulunmak
tadır. Herşeyden evvel Devlet idare mekaniz
masının iyi bir düzen içinde yürüyebilmesi, ger-
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çek mânada hizmetin yerine getirilmesi için, ko
nulmuş olan bu sistemlerin her şeyden evvel me
murlar arasmda vazife ahengini tam yapabilecek 
ve sosyal adalet ilkesine uygun olacak şekilde 
ele alınması icabeder. 

Bugün Devlet memurları maaşları arasında 
büyük tezatlar bulunmaktadır. Ayda 200 lira 
olan Devlet memuru, yani statüye tabi olmak üze
re memuriyet sıfatını taşıyan ve ayda 200 - 300 
lira maaş alan Devlet memurları olduğu gibi, 
her gün 150 - 200 lira yevmiye ve ayda 3 000 -
5 000 lira maaş alan, mukavele ile çalışıp ha
zan 7 000 - 10 000 lira ücret alan Devlet me
murları da bulunmaktadır. Bu bize gösteriyor 
ki, Türkiye'de Devlet memurları arasında üc
ret adaleti yoktur, tşte bunu kökünden hallet
mek ve ondan sonra köklü bir şekilde Devlet 
memurları arasındaki ücret politikasını tanzim 
ettikten sonra, bunların; yüzde üzerinden veri
lecek zamların ve avansların bu kadar önem ta
şıması da ortadan kalkacaktır, tşte Devlet me
murlarının maaşlarının arasında çok büyük uçu
rum olduğu ve hayat da günden güne pahalı
lık arz ettiği için avans kanunları ve zamlar 
meselesi ele alındığı zaman efkârı umumiyede, 
bilhassa memurlar arasında büyük yankılar ya
ratmaktadır. 

657 sayılı Devlet Personel Kanununa ek 
Avans Kanunu yapılırken; esasında üniversite 
mensupları, subaylar, savcılar ve hâkimler gibi, 
il özel idare memurlariyle belediye memurları
nın da ayrı bir kanuna tabi tutulacağı, 657 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin istisna hüküm
lerinde yer aldığı halde, 657 sayılı Kanuna ek 
Avans Kanununda sadece belediye, özel idare 
memurlariyle, İktisadi Devlet Teşekküllerine 
mensulbolan kişilerin, 657 sayılı Kanuna ek 
Avans Kanunundan istifade edemiyeceği husu
su öngörülmüş ve diğer üniversite mensupları, 
subaylar, savcıların da bundan istifade eder 
şekli kanunlaşmıştır. O kanun tasarısı üzerin
de görüşlerimizi ifade ederken söylediğimiz gi
bi, bugün memnuniyetle şunu ifade edelim ki; 
o gün izah ettiğimiz, mahzurlarını ortaya attı
ğımız konuyu Hükümet olarak belediyeler ve 
il özel idare memurlarının da aym kanunun me
murlara sağladığı imkânlardan istifade etmesi
ni öngörmüştür. Yalnız burada sadece il özel 
idare memurları ve belediye memurları bu 3656 
sayılı Kanuna tabi memur ve hizmetlileri de bu 
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madde hükmünden faydalanır şekilde bir mad
de ile onların da avans kanunundan istifade 
ettirilmesi hususu sağlanmak istenmektedir. 
Biz tüm olarak bunun bir eksikliği gidereceği 
kanaatindeyiz. Bir ömür boyu Devlete hizmet 
etmliş ve mağdur edilmiş olan ve bugün en fazla 
ücret alan bir il özel idare veya belediye memu
runun maaşı 400 ilâ 700 lirayı, hattâ 800 lirayı 

-geçmez. Bunlara verilmesi lâzımgelen zammın, 
avansın yerinde olduğunu burada işarete mec
buruz. 

Belediye ve il özel idare memurları gibi di
ğer memurların, yani iktisadi Devlet Teşek
küllerinde çalışan memurların hattâ dul, ye
tim, emekli olan kişilerin de, her yıl artan ha
yat pahalılığı karşısında ezilmesini önlemek ve 
memurlar arasında dengeyi sağlamak, onları 
tatmin edebilmek için bu kanunun içerisine bir 
madde halinde onların da ithal edilmesi gere
kirdi. Bu olmadığı için kanun tasarısı bu yönden 
bir eksiklik arz etmektedir, Hükümetin çeşitli 
temaslarda ifade ettikleri veçhile, iktisadi Dev
le Teşekküllerine mensup memurlar ile dul, ye
tim, şehit ve emeklilerin durumlarını kısa za
manda ele almak suretiyle ayrı bir kanun tasa
rısı ile T.B.M.M. ne getirileceği sözünün kısa za
manda tahakkuk ettirilmek suretiyle, T.B.M.M. 
ne kanun tasarısı halinde gelmesini temenni edi
yoruz. 

Bu kanun tasarısının bu yönden eksiklik, di
ğer yönden de, belediye ve il özel idare memur
ları arasındaki huzursuzluğu gidermesi bakımın
dan bir ihtiyaca cevap veren kanun tasarısı ol
duğu inancı içinde sözlerimi bitiriyor, hepinize 
hürmetlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — YTP Grupu adına Sayın Nihat 
Diler, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Y. T. P. Meclis Grupu adına, 819 sayılı 
Kanunda yapılan değişiklikle, yüzde 10 ve 15 
nisbetindeki avansların özel idarelerle beledi
yelerde çalışan memur ve müstahdemlere teş
mil edilmesi hususundaki kanun tasarısı üzerin
de görüşlerimizi açıklamak için yüksek huzur
larınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

' Sayın Milletvekilleri; Y. T. P. Meclis Grupu 
olarak, plânlı kalkınma hamlesinin gerçekleşti
rilmesi için, her şeyden önce, Devlet mekaniz-

485 — 
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maismı gayesine uygun şekilde ıslah ve tanzim 
etmek yolunda bir idari reformun gerçekleşti
rilmesini her vesileyle istemiş bulunmaktayız. 

Bir vücutta sıhhat ne ise Devlet mekaniz
masında da adalet aynı şeydir. Bir vücut için
de organların kendilerine düşen görevlerini bi
hakkın ifa etmeleri sihhati meydana getirir. 
Devlet mekanizmasında ise her organın ve her 
organda vazife ve sorumluluk taşıyanların ken
dilerine düşen görevleri bir ahenk içinde tam 
mânasiyle yerine getirmeleri ise adaleti meyda
na getirir. Adalet, Devlet mekanizmasında 
görev almış bütün memurların faaliyetlerinde 
tecelli eder. 

Bugün Devlet mekanizmasında çalışan me
murlar arasında bir hizmet ve ücret eşitliği ve 
adaleti yoktur. Ayrıca Devlet mekanizması
nın her sahasında bürokrasi hastalığı ve israf 
mevcuttur, işe adam değil, adama iş bulundu
ğu için kadrolar şişkin, buna mukabil âmme 
hizmetleri gereği gibi görülmemektedir. Amme 
hizmetlerinde emniyet, sürat ve adalet yoktur. 
Devlet bünyesinde çalışan memurlar geçim sı
kıntısı içindedirler, içlerinden bir kısmı asga
ri yaşama şartlarını haiz ücret veya maaş ala
mamaktadırlar. Bu durumda topyekûn Devlet 
mekanizması hak ve adalete uygun çalışmamak 
tadır, memurlar sıkıntı içinde yaşamaktadır
lar. (E) ve (D) cetvelindeki memurlar bir
çok sosyal haklardan mahrum bırakılmışlar
dır. Bunlardan bendeniz birçok mektuplar al
dım, bilhassa (E) cetveline dâhil edilmiş olan 
memurlar mevsimlik olarak çalıştırılmakta ve 
vazifelerine nihayet verildiği zaman çoluk çocu
ğunun kendilerini daimî şekilde tazyik edip, ıs
tıraplarını babalarına ifade ettikleri vakit ba
balan bu ıstırabı dile getirmek imkânını bula
mamakta ve ancak bu ıstıraplarını bize yazdığı 
mektuplarla bildirmekte ve tesellilerini o şekil
de bulmaktadırlar. 

Bir Devlet mekanizmasında çalışan memur
lar kendilerini emniyet içinde hissetmezlerse 
bir Devlet mekanizmasında çalışan memurlar 
büyük bir adaletsizlik içinde olduklarını anlar-
larsa bu taktirde bu memurlar acaba kendileri
ne düşen görevleri, psikolojikman olsa dahi, 
yerine getirmek imkânını kendilerinde bulur
lar mı? İşte bununla, Türkiye Devletinin için
de bulunduğu durumu sizlere arz etmek isti
yorum. 

Sayın milletvekilleri; vaziyet böyle oldu
ğuna göre, bugün maalesef çeşitli rivayetler 
dolaşmakta ve bu çeşitli rivayetler bizim vic
danlarımızı sızlatmaktadır. Rüşvetler, suiisti
maller ve türlü yolsuzlukların Devlet mekaniz
masında alıp yürüdüğü ifade edilmektedir, iş
te bunun önüne geçmek için, plânlı kalkınma 
hamlesinde, her şeyden önce bir idari reformun 
şart ve zaruri olduğunu bizim ilgili aydınları
mız ortaya koymuş ve plânın içine bu hususlar 
yerleştirilmiştir. Plânlı kalkınma hamlesinde 
yapılmış plânlar muhteva bakımından, esas yö
nü itibariyle ne kadar mükemmel olurlarsa ol
sunlar, uygulamasını yalnız Devlet Plânlama 
Teşkilâtı gibi dar bir kadrodan beklemek abes 
bir düşünce olabilir. Bunun tam mânası ile uy
gulanabilmesi için Devlet mekanizmasında ça
lışan topyekûn vazife almış memurların, müs
tahdemlerin plânın tatbik edilmesinde mühim 
rolleri vardır ve yardımcı olmaları lâzımdır. 
işte bunun için «Beş Yıllık Plânda idari refor
mun gerçekleştirilmesi lâzımdır.» dendi ve bu
nun neticesinde 657 sayılı Devlet Personel Ka
nunu çıkarıldı. 

Devlet Personel Kanunu personel rejiminin 
ıslâh edilmesi için çıkarılmıştı. Fakat bâzı 
maddeleri, bilhassa sınıf tüzüklerinin kanun 
metnine alınması zaruri görülmüş bulunman 
dolayısiyle ve malî bâzı zaruretlerle tatbik edi
lememiş, bunun yerine artan hayat pahalılığı 
karşısında durumları daha da çok vahimleşmiş 
bulunan Devlet memurlarına mütaaddit kereler 
zamlar yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu zamlar yapıl
dığı zaman plânlı kalkınmanın içinde arzu edi
len ekonomik istikrar ve malî istikrar, bir de 
fiyat istikran tam mânası ile sağlanmadığı için 
zamlar yapılınca, zamlar ağır ağır yapıldığı 
halde, merdivenlerden çıkar gibi ağır ağır ya
pıldığı halde fiyatlar asansör hızı ile yükselme
ye başlamış, netice itibariyle bu yapılan zam
lar memurlan ıstıraptan kutaramamıştır. Do
layısiyle memurlar bu zamlann refaJhına kavu
şacağı yerde, bilâkis memurlar, zam yapıldığı 
için psikolojikman piyasada artışlar hâsıl ol
muş, zamlardan bir refah duyacaklan, bir par
ça ferâhlıyacaklan yerde iktisadi bakımdan, 
fiyat artışlan dolayısiyle daJha da hayatları 
ağırlaşmış, daha peşiran hale düşmüşleredir. 
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Birçok Devlet memurlarından bize mektup 
lar gelmektedir. «Bize bir maaş veriliyor, biz 
çoluk çocuğumuzu geçindirmek durumu ile 
karşı karşıya bulunmaktayız. Biz yiyeceğimiz 
gıda maddesini bu maaşla nasıl temin edeceğiz? 
Tenvir ve teshin, temizleme ihtiyaçlarımızı 
nasıl karşılıyacağız? Elbise ve çamaşır ihtiya
cımızı, ev kirasını ve sair diğer ihtiyaçlarımı
zı nasıl bu para ile karşılıyacağız» Diye bizden 
soruyorlar. 

Bununla şu netice ortaya çıkıyor muhterem 
arkadaşlarım: Biz bu kanunla zam yapacağız, ni
hayet muayyen bâzı kimselerin içinde bulun
duğu ve ıstırap duyduğu, insanların psikolojik-
man durumlarını tatmin edeceğiz ve onlar belki 
psikolojikman tatmin olacaklardır, çünkü bu
güne kadar kendilerine haksızlık yapılmıştır, 
adaletsizlik yapılmıştır. Ama eğer bu yapmış 
olduğumuz zamlar yeniden bir hayat pahalılı
ğına vesile olur, tekrar bir ıstırap ortaya geti
rirse, ekonomik tedbirler, malî tedbirler, fiyat 
istikrarı tedbirleri alınmazsa bu zamların bir 
mânası, bir hikmeti kalır mı muhterem arka
daşlar? îşte memurlar bize, korkuyorum, bu 
zammı yaptıktan sonra dahi bir takım sualler 
sorma durumuna geleceklerdir. 

Bununla şunu demek istiyorum: Grupumuz, 
öteden beri Devlet mekanizmasının ve adalet 
içinde çalışması haksızlık, zulüm ve adaletsizlik 
tevzi edeceği yerde hak, adalet tevzi edecek bir 
müessese haline gelmesi, âmme hizmetlerinde sü
rat, emiyet ve eşitlik sağlanması için Devlet Per
sonel Kanununun süratle Hükümet tarafından 
ele alınmasını istiyoruz. Ancak bu suretledir 
ki, Devlet mekanizması içinde çalışan memur
lar arasında eşit hizmet, eşit ücret, eşit maaş 
hâsıl olacak ve adalet tahakkuk edecektir. 
Eğer bu Personel Kanunu asrm icaplarına gö
re çıkarılmış olursa, konjonktür dalgalanma
ları karşısında da otomatikman hayat pahalı
lığına intibak ettirecek ve Devlet memurları 
sıkıntı içinde değil, müreffeh bir vaziyette ken
dilerine düşen görevi bihakkin ifa edecekler, 
Devlet mekanizmasının organları da bir ahenk 
içinde çalışacak, hak ve adalet esaslarına göre 
hizmetler tevzi edilecektir. Aksi halde bunun 
tahakkuku mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar 819 sayılı Kanun gö
rüşüldüğü zaman grupumuz adına bu mevzua 

temas edilmiş, bilhassa yalnız Devlet memurları 
değil, özel idareler, belediyeler ve İktisadi Dev
let Teşekküllerinin de bu zamlardan istifade 
ettirilmesinin zaruretini ifade etmiş idik. An
cak, o zaman bunlar istisna edilmiş, bunlardan 
bir kısmı İktisadi Devlet Teşekkülleri, özel 
idareler, belediyeler dul ve yetimler bundan 
istisna edilmiş idi. Şimdi bu kaun bir adalet
sizliği bertaraf etme babında getirilmiştir. Ya
ni, aynı durumda Devlet mekanizmasında çalı
şan, aynı hizmeti yapan memurlar arasında 
haksızlığı, adaletsizliği bertaraf etmek için ge
tirilmiştir. Bu, bizim memnuniyetimizi mucip
tir. Nihayet binlerce özel idare memuru, bin
lerce belediyelerde çalışan memur ve müstah
demler hiçolmazsa psikolojikman bu haksızlığın 
bertaraf edilmesini duydukları zaman büyük 
bir memnuniyet ve ferahlık duyacaklardır, ken
di iktisadi durumlarında fevkalâde bir deği
şiklik yapmasa bile. Bu bizim de memnuniyeti
mizi muciptir. 

Bu zammı biz yalnız özel idarelere, yalnız 
belediyelere teşmil eder isek kanunun hakiki 
maksadına aykırı bir durum takınmış olacağız. 
Zira İktisadi Devlet Teşekkülleri, dul ve yetim
ler ve emekliler, bir kısım memurlar yine ha
riç kalmaktadır. Bunların yekûnu da büyük 
bir miktar teşkil etmektedir. Bize bilhassa PTT 
çilerden, Devlet Demiryolları mesuplarından ve 
diğer emeklilerden mütemadi şekilde mektuplar 
gelmektedir. Biz bunlara cevap veriyoruz, diyo
ruz ki, bu kanun görüşüldüğü zaman sizin 
mâruz kaldığınız haksızlığı telâfi etme babın
da Yüce Mecliste gereken müdahaleyi yapaca
ğız ve Yüce Meclisin muhterem üyelerine bu 
haksızlığı ifade ederek düzeltilmesi talebinde 
bulunacağız... Belki sizlere de bir çok mektup 
gelmiştir, sizler de duruma muttalisiniz. Biz 
böyle bir kanunu çıkarırken, bir malî mülâhaza 
ile artık haksızlığa göz yummıyalım, adalet
sizliğe meydan vermiyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yeni Türkiye Par
tisi Meclis Grupu olarak meseleyi şu yönde 
hulâsa etmek istiyorum: 

1. İlk önce Hükümetin Devlet mekanizma
sının mükemmel bir şekilde çalışabilmesi için 
Personel Kanununun süratle Meclise getirilme
sini diliyoruz. Aksi halde Devlet memurları 



M. Meclisi B : 82 28 . 6 . 1968 O : 1 

arasındaki adaletsizlik ve haksızlık, Devlet me
kanizmasını keşmekeşten kurtaramıyacak, Dev-

. let mekanizması bugünkü rivayetler içinde 
suiistimal, haksızlık ve adaletsizlik içinde ça
lıştığı hususu giderilmiyecek, vatandaşın ıstı
rabı da giderilmiyecektir. Onun için Hükümet
ten ilk önce Devlet Personel Kanununun sü
ratle getirilmesini istiyoruz. 

2. Devlet Personel Kanunu getirilinceye 
kadar bu zamlar yapıldığı zaman fiyat istik
rarının korunması için gereken tedbirlerin alın
masını istirham ediyoruz. Aksi halde eğer 
fiyat istikran tedbiri alınmazsa bu zami" 
psikolojikman bizim de katıldığımız gibi, mahallî 
idareler mensuplarını, memurlarını tatmin eder
se de ileride yine bunları çıkmaza sürükliyecek-
tir. Bu iki hususu istirham ediyoruz, önerge
mizde de noksanlık olarak gördüğümüz iktisa
di Devlet Teşekkülleri personeli ile emekli dul 
ve yetimlerin de bu avanstan istifade ettiril
mesini istiyoruz. Bütün bunlar tahakkuk et
tiği takdirde memnuniyetimizi mucibolacak-
tır. Ancak sadece bu kanunu bu haliyle çıkar
mak ve gereken diğer tedbirleri askıda bırak
mak, almamak Devlet mekanizmasını daha da 
keşmekeşe sürükliyecek, haksızlık, adaletsiz
lik, eşitsizlik devam edecek, bundan milleti
miz zarar görecek ve plânlı kalkınma da bir 
hayal olmaktan öteye gidemiyecektir. Plânlı 
kalkınmanın en esaslı şartlarından birisi de 
Devlet mekanizmasının süratle selâmete, adale
te ulaştırılmasıdır. Mâruzâtım bundan ibaret
tir. Bu yolda vereceğim önergeyi tasvibinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — T.I.P. Grupu adına Sayın Kan-

bolat buyurunuz efendim. 
T.I.P. GRUPU ADINA YAHYA KANBOLAT 

(Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
28.12.1966 tarih ve 819 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısını eksik telâkki etmekle beraber lehte oy 
kullanacağımızı belirtmek isterim. 

Kanun tasarısı, özel idare ve belediyeler me
mur ve hizmetlilerini mahrum bırakıldıkları 
avanstan faydalanmalarını mümkün kılmakla 
mevcut bir haksızlığı ortadan kaldırmış olmak
ta, fakat iktisadi Devlet Teşekkülü personelini 
avans dışında bırakmakta ve bu durum, Devlet 
personeli arasında yersiz ve haksız bir ayırıca-
lığa sebebolmaktadır. 

Bu konuda Türkiye Kamu iktisadi Teşebbüs
leri Personeli Sendikaları Federasyonu tarafın
dan yapılmış olan yazılı açıklamalardan bâzı pa
sajları, tutanaklara geçmesi için, Yüce Kurula 
arz etmek isterim. Federasyon şöyle demekte
dir : «Teadül hukuku uygulamalarında şimdiye 
kadar kamu hizmeti gören bilcümle Devlet per
soneli arasında ayırım yapılmamıştır. Şöyle ki; 
1.3.1959 da yapılan yüzde 100, 1.3.1961 de yapı
lan yüzde 20; 1.2.1962 de yapılan yüzde 15 zam
lar bilcümle Devlet personeline, ayırıcalık ya
pılmaksızın, tatbik edilmiştir. Zamların esas 
gerekçesi olan hayat pahalılığı, bütün Devlet 
personelini aynı şiddetle müteessir etmekte
dir. Bugün de aynı gerekçe caridir. Haksızlı
ğa ve adaletsizliğe meydan verilmemeli ve kamu 
hizmeti ifa eden personelden bir kısmı bir nevi 
cezalandırılmamalıdır. Günlük çalışma saatleri 
esas alındığında, iktisadi Devlet Teşekkülleri 
personeli yılda iki maaş ikramiye almalarına 
rağmen, mesailerinin karşılığı ücreti alamamak
ta ve mağdur edilmektedir. Memleketimizin 
bir numaralı dâvasının ekonomik kalkınma oldu
ğunu ilân ettiğimiz bir zamanda, bu kalkınma 
dâvasında çok önemli rolü olan, memleketimiz 
ekonomisinin temelini teşkil eden iktisadi Devlet 
Teşekkülleri personelinin bu avanstan mahrum 
bırakılması sebebini anlamak mümkün değildir. 
Avansın yalnız ve yalnız iktisadi Devlet Te
şekkülleri personeline verilmemesi, bu perso
neli maddî ve mânevi bakımdan daha da ciddî 
şekilde üzecektir. Bu durum, iktisadi bünye
mizin çok önemli bir kısmını teşkil eden ik
tisadi Devlet Teşekküllerinde verimi, prodük
tiviteyi de azaltıcı mahiyettedir. Verilmeme
sinden mütevellit muhtemel ziyan avans ola
rak verilecek miktarın çok üstünde olacaktır. 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin gelişmesini en
gelleyici olan bu farklı muamele ve haksızlığın 
önlenmesini istiyoruz.» 

Ayrıca, Türkiye Posta ve Telgraf Dağıtıcıları 
Sendikası da kendi mensuplarının derdini ve 
dileklerini şöyle açıklamaktadır : «10 000 kişi 
olan biz dağıtıcı ve hat bakıcılar 6145 sayılı 
PTT kuruluş Kanununa göre hizmetli kadrosun
da bulunduğumuz halde 3659 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesindeki ücretlilerin almakta olduğu 
üst dereceden de mahrum bulunmaktayız. Halen 
Devlet memurlarına nazaran daha fazla ve yıp
ratıcı şekilde çalıştığımız sizlerin de malûmu-
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dur. Buna karşı avantajımız ise, yalnızca senede 
en çok verilen iki ikramiyeden ibarettir. Şayet 
az maaşlı olan bizler yüzde 15 avanstan mah
rum bırakıldığımız takdirde aldığımız ikra
miyenin de hiçbir avantajı olmıyacaktır. Esasen 
iki ikramiye ancak yüzde 15 avansa tekabül 
etmektedir. Bizler 5 yıldan beri hiçbir zam gör
medik. Buna karşılık toptan fiyat endekslerine 
göre hayat, vasati olarak her yıl 8 - 10 nisbe-
tinde artmaktadır. Bu avans kanunu, artan fi
yatlara karşı dar gelirli memurların hayat se
viyelerini bir nisbette muhafaza etmeleri gayesi
ne matuf bulunmaktadır. Bizler bu avanstan 
mahrum bırakıldığımız takdirde, günden güne 
ağırlaşan hayat şartlan daha çok sırtımıza ve 
aile efradımıza yüklenecektir.» 

işte her iki sendika kendi mensuplarının 
dert ve dileklerini böylece dile getirmektedir. 
Bütün geri kalmış memleketlerde bir avuç me
murun terfihi ve büyük kısmının ise perişanlık 
seviyesinde tutulması bir kaidedir. Kanun tasa
rısının ihtiva ettiği eksiklik, bu kaideden bizim 
de memleket olarak kurtulamadığımızı açıkla
maktadır. 

Yüce Kurula saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın Or-

hon buyurunuz efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA HAMDI ORHON 

(Trabzon) — Muhterem arkadaşlar; Devlet per
sonelinin hayat tazyiki karşısında yaşayışını bi
raz rahatlandırmak için kabul edilen avans ko
nusunun mahallî idarelere teşmili meselesi ile 
karşıkarşıya bulunuyoruz. Bu konuyu inceler
ken Türkiye'de personel durumunun endişe 
verici halini gözden geçirmemek mümkün de
ğildir. 

Bugün Türkiye'de, 3656 sayılı Kanunla, 
büyük Devlet memuru kütlesini maaşlandıran 
sistemin yanıbaşmda, iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin mensuplarını maaşlandıran Kanun, onun 
yanında 7244 sayılı Kanun, onun yanında büt
çelere bağlı birtakım cetvellerde, açla tok ara
sında mücadele eden birtakım memur, onun 
yanıbaşmda yevmiyeli personel talimatı ile hiz
metleri düzenliyen bir sistem... Bu gösteriyor ki, 
Türkiye'de personel dâvasının, personel rejimi 
işinin üzerine zaman geçmeden eğilmek lâzım
dır. 

Personel Kanunu, bir ıslahat kanunudur, bir 
reform kanunudur. Bu kanunun başına gelen, 

bizi buralara kadar sürüklemiş bulunmaktadır. 
Bundan evvel, Personel Kanununun tatbikatı
nın gecikmesini, muhterem iktidar partisi adına 
konuşan bir arkadaş, geçici bir mazerete bağla
mak istemiştir. Bunun açıkça belirmesi ve ik
tidarın bu tatbikte gecikmesinin kusurunun tes-
biti Yüce Mecliste zaruridir. 

Arkadaş buyurdular ki, «Anayasa Mahkeme
si, Personel Kanununun bâzı tüzüklere raptını 
Anayasaya aykırı olarak telâkki etmesi yüzün
den Personel Kanununun tatbikini iktidar gecik
tirmek zorunda kalmıştır.» Gerçek bu değildir, 
beyler. Hakikatleri Yüce Mecliste olduğu gibi 
bilmek, millete bildirmek zaruridir. 

Sene 1965... Üniversiteler Anayasa Mahkeme
sine başvurmuştur. Tüzükler ve bu meyanda üni
versitelerin Anayasa kuruluşları olması itiba
riyle, Personel Kanununun bünyesinde mütalâa 
edilmesi mümkün olmadığından bozmuştur. 

Sene 1965... Ne der Anayasa Mahkemesi ka
rarlarında? 6 ay mehil verir. Sene 1966 - 1967 -
1968. O halde iktidar, bütçe kanunlarına bir
takım formüller koyarak, kendisini Personel Ka
nununu tatbikte güçlü görmediği için, 5 sene 
Personel Kanununu uzatma yoluna gitmiştir. Bu 
bir g'erçektir, örtülemez. Bunu böylece bilmemiz 
lâzımdır. 

Bu arada arkadaş tekrar buyurdular ki, 
- Grup adına olmasa idi cevap vermezdim, grup 
adına olan sözler, grupu bağlar - «Geldi efendim 
Personel Kanunu Meclise» gelmiş değildir, bey
ler. Hattâ encümen tâbirini, komisyon tâbirini 
kullandı, yoktur böyle bir şey. Halen Personel 
Kanununun nerede olduğu belli değildir, kayba 
karışmıştır. 

Şimdi, bu dağınık personel rejimini topla
mak... Hakikaten, sizler de bunun ıstırabını çe
kiyorsunuz. Memur bugün perişandır, arkadaş
lar. Piyasaya çıkarsınız, bugün gazetede gör
düm : Kara zeytinin kilosu 8 lira, zeytin yağı 
9 lira, et 12 lira, kayısının kilosu 2 lira, domates 
2 lira, şu şöyle, bu böyle... Artık memur meyva-
nın yüzünü dahi görecek halden uzak kalmıştır. 
Bu, bir gerçektir, hakikati bilelim. Buna, bu 
derde süratle bir çare bulmanın yoluna gire
lim. Bunun muhalifi muvafıkı olmaz. Ama, bü
yük kusur ve mesuliyetin çare arama mesuliyeti
nin iktidarın sırtında olduğunu da açıkça belirt
mek zarureti vardır. 
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Şimdi bu kanun - bu şeyi arz ettikten sonra -
bize ne getiriyor? Sonra bu yoldan da vazgeçe
lim : Bütün bu kanunlar, hep seçime yaklaştı
ğımız zaman gelir. Havasiyle gelir, metni ile 
gelir. 

Mahallî idare mensubu, yani özel idareler, be
lediyeler ve bunların mensubu memurlar haki
katen feci durumdadırlar. Avans Kanunu bura
ya geldiği zaman, muhalefet grupu sözcüleri, 
«Eşitliği ihlâl edemezsiniz. Bu, sosyal adalete 
aykırıdır. Yarın, bunun dışında bulunan me
murlar feryat edeceklerdir. Mecbur olacaksınız 
yeni bir ek getirmeye» demişlerdir, konuşul
muştur burada. O zaman verilen cevaplar şu
dur : «Personel Kanunu, Devletin hizmetinde 
bulunanlara matuf bir kanun olduğu için, avansı 
getirmiş oluyoruz. Mahallî idarelerle İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle bu avansın ilgisi yoktur. 
Onların ayrı kanunları hazırlanacaktır, ayrı ka
nunları getirilecektir. O zaman düşünülecek
tir.» 

Bugün yapılan nedir : İktidar, bu sözünden 
rücu ederek, mahallî idare mensupları için bir 
istisna getirmiştir. Yani, Personel Kanununa 
atfedilen Avans Kanununun memurlara matuf 
kısmında istisnayı kabul etmiştir. Yani, o ge
rekçe ortadan kalkmıştır. Ne yapmıştır? Ma
hallî idare mensuplarını buraya almıştır. Pal-
yatif tedbirdir, geçici tedbirdir. Yarın karşımıza, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları yığın 
halinde tebliğlerle geleceklerdir. 

Onu tahlil edeceğim, İktisadi Devlet Teşek
küllerini. Arkadaşların birçokları refah içinde 
zannediyorlar, bunun yanlış olduğunu burada 
size ispat edeceğim. 

Bunun yanıbaşmda ne gelecektir? Miktarları 
yüzbini bulan 250 liradan 1 000 liraya kadar 
emekli, dul ve yetim maaşı alanlar gelecektir. 
Bunlar perişandır, Devletin himayesine muhtaç
tır. Bunlar gelecekler, Yüce Meclisi tazyik 
edeceklerdir. Ve bu sözlerin mürekkebi kuru
madan, yarın bakacaksınız ki, yine istisnanın 
bir tarafından Meclisin karşısına ek bir kanun
la gelmek zorunda kalacaksınız. 

Şimdi, İktisadi Devlet Teşekküllerine teşmil 
edilmeyiş sebebini, Komisyonda dinledim, tah
min ederim ki, Sayın Maliye Vekili veya söz
cü arkadaşım buraya çıkıp, şu gerekçeye bağ
lıyacaklardır : 
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«Bunlar ayrı bir statüye bağlıdır. Bunlar iki 
ikramiye almaktadır. Bunlar, birtakım sosyal 
himaye tedbirleriyle karşıkarşıyadır.» 

Bu böyle midir? Ve İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin mensuplarına 3659 sayılı Kanunla, vak
tiyle istisnai muamele niçin yapılmıştı? Bunu da 
bilmeliyiz ki, salim bir neticeye varabilelim. 

Muhterem arkadaşlar, 3659 sayılı Kanunun 
üzerinden hayli yıllar geçmiştir. Memleket bir 
kalkınma devresi içindedir. Elde teknik eleman 
yoktur. İstihsale matuf olan bu müessese men
suplarına, bankası ile, işletmesi ile mensupları
na, istihsali artırmak gayesine matuf olarak 
3659 sayılı Kanun çıkarılmış, bilindiği gibi, iki 
ikramiye ile beraber üç üst derece vermek yolu
na sapılmıştır. Zamanla bu da burada kalma
mıştır. Ne olmuştur? Yine teknik eleman bulu
namamıştır. Devlet, yevmiyeli personel siste
mine dönmüştür. Mühendis bulamıyor, teknik 
adam bulamıyor. O sisteme dönmüştür. Daha ne
ye dönmüştür? Mukaveleli personel istihdam et
mek sistemine dönmüştür. Ama, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri bunlar değildir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini yüzbin raka
mı ile hesaplarsanız bunun % 5 i ancak üstün 
ımaaş alır, bunun altındaki bütün memurlar 
400 liradan 1 250 liraya kadar maaş alır. 
1 250 lira maaşı alabilmek için yıllarca hiz
met görmesi lâzımdır. Hatırlarsınız, bu 1 250 
de tavan kabul edilmiş, dondurulmuş idi. Na
çizane yaptığım bir teklife Yüce Meclis, ikti
dar ve muhalefet iltifat ederek bu tavan 1 750 
liraya çıkarılmıştı. O halde bu muazzam kütle 
de himayeye muhtaçtır. Şimdi % 10 - 15 1er 
vermek suretiyle İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde, bu arz ettiğim küçük sınıfın almış ol
duğu maaşların senelik ikramiye yekûnu da 
% 10 ilâ 15 tir. Hepsi aynı seviyeye getirilmiş 
demektir. O halde iktisadi Devlet Teşekkülle
ri mensuplarını bunun dışında mütalâa etme
nin hiçbir gerekçesi yoktur, istisna ise, mahal
lî idareleri bu kanun içine sokmak suretiyle 
girmişizdir. Onların da buraya girmesi lâzım
dır. 

Şimdi, tasavvur ediniz muhterem arkadaş
larım, kış yaz demeden... Burada birçok arka
daşlar üzerinde durdular, yalnız İktisadi Dev
let Teşekkülü mensubu deyince refah içinde, 
rahat insanlar akla gelmektedir. Ama böyle 
değil. Kış yaz, kar yağmur demeden, pabucu 
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su alan posta memurları gelir kapılarınıza. 
Bunları, bu fedakar adamları köyde gider gö
rürsünüz, kapılarınızda görürsünüz, hiçbir 
şeyi zayi etmeden getirir, size teslim ederler. 
Bunlar da iktisadi Devlet Teşekkülü mensu
budur muhterem beyler. 

Devletin bir bankasının veznesini kendisi
ne teslim edersiniz. Bunun aldığı maaş 700, 
âzami 1 250 liradır, ama milyonları kendisine 
teslim edersiniz. Ne büyük bir milletiz ki, bu 
insanlar namuslu durmasını, faziletli durma
sını biliyorlar da, bu para hazinesi olan yerler
de milyonlar mahfuz, sıhhatli, yerinde dura
biliyor. Binaenaleyh, bu zümreye matuf söy
lenecek bütün gerçekler muallâkta durmakta
dır. Buraya onun için eklenmesi zaruridir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri efendim za
rar ediyor. Zarar eder beyler. En büyük ya
tırım insandır. Çarkı insan işletir. Aç adam
dan hizmet beklemeyiniz. Eğer Türk memuru 
faziletiyle bu hizmetin karşılığını ödüyorsa, 
Ira, bizim için bir bahtiyarlıktır. Doyuracaksı
nız, iş alacaksınız. Ona verdiğiniz parayı, onun 
istihsali artırmasiyle elde edersiniz. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri kendi bünyelerinde kâr 
edenler on milyon lira kâr edecekmiş de varsın 
üç milyon lira kâr etsin efendim. Ama bu 
mutlaka yapılmalıdır. «Zarar ediyor» bunun 
gerekçesi değildir. Tek tek şu koridorlara çık-
sak, iktidar partisi bir tasarı getirmiştir, bile
mem grupu onun etrafındadrr, değildir, ama 
nihayet o tasarının etrafında görüyorum bir 
toplanma var, koridora çıksak, haşhaşa bu 
dertleri konuşsak, bize vereceğiniz cevap, si
zinle beraberiz. Başka türlüsü mümkün değil, 
hepimiz vicdan taşıyoruz. Mümkün değildir, 
olmaz. 

Bunun yanıbaşında bir de emekli ve dulla
rımız var, yetimlerimiz var. Bu feryatlar siz
lere de geliyor çeşitli mektuplarla. 250 liradan 
başlar aylıkları, çok üstte olanlar 1 200 -
1 300 lira.. Bugün bodrumlar 300 lira beyler, 
yalnız burada değil. Hepiniz biliyorsunuz, ka
zalarımızda yüz liradan aşağı mesken yok. Bu 
jetim ve dullara karşı vazifemizi yapalım. De
min arz ettim, kara zeytin sekiz lira, zeytin 
yağı on lira. Kitap meseleleri bir âlem, def
ter meselesi bir âlem, kalem meselesi bir âlem, 
bunların çocukları var, okuyacaklar, Vere-

ı ceğimiz bu para üe tatmin edilir mı? Asla. 
j Ama Yüce Meclisin müşterek vicdanı, muay-
1 yen bir derdin üzerine elindeki imkân ile eğil-
J menin mânevi huzurunu bize veriyor. Şu Yüce 
1 çatının itibarını, itimat buyurunuz, büyük 
i ölçüde takviye eder. Binaenaleyh, yetim ve 
j dulları bunun dışında düşünmek mümkün de-
j ğildir. Biliyorsunuz emekli sistemimiz iki bö-
j lümdür. Bir, 1950 tarihinden evvelleri Hazi-
j ne öder, bir, 1950 tarihinden sonrasını Emekli 
j Sandığı öder. Hesabettim otuz milyon birisi 
j tutuyor, otuz milyon birisi tutuyor, bunlara 
] da teşmil ederseniz. Ama büyük bir dâvayı, 
I biz burada çok milyonlar verdik, halledecek-
I siniz. Bâzı arkadaşlar gelecek buraya şunu 
j diyecekler, derlerse, bilmiyorum ama cevabını 
] peşinen vereyim. Efendim, biz grupumuzda 
I toplandık, Sayın Başvekilimiz, sözüm senet-
j tir, buyurdular, biz emeklileri % 70 yapacağız. 
j Güzel, iyi bir haber, hakikaten sevindirici bir 
i haber, buna hiçbirimiz bir şey demeyiz, ama 
I yapıncaya kadar bunları buraya getirelim. 
1 Yaptığımız zaman esasen o % 15 lerin hepsi 
I ortadan kalkar. Ama yapıncaya kadar biz ge-
I tirelim. Bakınız Personel Kanununun üzerin-
I den tam saydım dört sene geçti, 1965, 1966, 

1967, 1968,1969 a gidiyoruz, bunun izahı miim-
I kün değil. 

I Sonra, kanun esas bir maddedir. Diğer mad-
] deler bâzı hükümlerin haklı olarak tatbik edil-
j miyeceğini gösterir. Bu kanun öyle gayriâdil 
I bir kanun M, meriyet tarihinden, varsa önü

nüzde lütfen dikkat buyurun, okuyun, diyor M, 
I «Bu kanun neşredildiği tarihi takibeden ay-
I dan itibaren...» Bakm, nereye gidiyoruz. Gel

dik 1959 a zaten, Yani, bu kanunu, biz bura-
I da çıkarmak nasibolur, çıkarır, Yüce Senato-
I dan da çıkar, kanunlaşır, demek Temmuzu 

geç, Ağustosta alacak. Yani sekizinci aya gi
diyoruz. Bu büsbütün gayriâdil Hani aslına 
bakarsanız bir adaletsizliği ortadan kaldırmak 
istiyorsak kanunun mebdei olan 1 Mart 1966 
olması lâzım. (Bravo sesleri) Adalet istiyorsak, 
Yüce Meclise yakışan bu. 

Nereden vereceğiz bu parayı? Borç senedi 
verir mahallî idareler, on senede öder. Bunun 
formülleri var, beş senede öder. Borç senedi çı
karır,, bono çıkarır, bilmem ne çıkarır,, ama bu 
halledilir. Bunu da yapmamışlar. Hattâ, ben 

I beklerdim ki, bu kanun hiç olmazsa 1 Mart 
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1968 olsun. O da değil. Neşredildiği tarihi ta-
kibeden ay, yani üç, dört ay verecekler. Bunun 
neresi tutulur yani. Yol*;, âdil tarafı yok. Bir 
tarafı feryat ede ede, Hükümeti tazyik ede 
ede, Meclisi Âliyi tazyik ede ede nihayet ma
hallî idareler bir şey koparmaya muvaffak ol
muşlardır. Bunun hiç kimse aleyhinde değil, 
ama esas sistemi topyekûn ele almak lâzım
dır. 

Sonra bakmaz bir ıstırabım var, onu da arz 
edeyim. Bu,, şahsidir, yüce grupuma taallûk et
mez. Milletvekilleri bir ıstırabı Meclise kanun 
olarak getirirler. Kalır dosyalarda. Neden,, sa
bahleyin Sayın Başkanımız da Yüce Meclise arz 
ettiler, efendim kanunun öncelikle, ivedilikle 
görüşülmesini Hükümet ister, bir de sözcü is
ter. Milletvekilinin orda kanunu durur. 45 gün 
geçtiği zaman gelir Meclise derdini anlatır, 
Mecliste de ya anlarız, ya anlatamayız, redde
dilir gider. Reşat Özarda buralarda mıdır,, ku
lağı çınlasın, onun meşhur memurlar hakkın
daki kanunun bağından ne maceralar geçti, he
pimiz burda gördük. Şimdi bakıyorum ki, bu 
şeye eklemek lüzumunda bulunmuşlar, zaru
ridir tevhiden müzakeresi. İktidardan ve muha
lefetten ona yakın arkadaş kanun teklifi yap
mış. Bakın bunlar hangi prensipleri, vicdan
ları zorlamış, neleri ihtiva ediyor? Bir kısmı 
yalnız idareleri ihtiva ediyor, bir kısmı mahal
lî idarelerle iktisadi Devlet Teşekküllerini bir
leştiriyor, bir kısmı emekli, dul ve yetimleri de 
alıyor. İlk teklif, 67 senesinin ilk ayında veril
miş. Niçin durmuş bu, yani milletvekilinin bu 
istikâmette getirdiği şey ancak iktidarı,, ta
ban tazyik ettiği zaman ve seçimlerin aref esin
de, Senato ve mahallî idare seçimlerinin arefe-
sinde bu kanunu getirmek zarureti hâsıl ol
muş, âcil tarafı olmıyan bu kanunu. 

1969 un mebdeine doğru, göreceksiniz Per
sonel Kanununun bir çerçevesi gelecek, belki 
o demin de arz ettiğim gibi - takdir ederim, tas-
vibederim - Emekli kanunu şeyi gelecek. 

Bunlar, dertleri halletmez, yığın halindeki 
dertleri yangın haline getirir ve vicdanları tah-
ribeder. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü hülâsatan 
bağlamak isterim; bu kanun tasarısı ve çeşitli 
partilerden muhterem arkadaşlarımın yapmış 
oldukları teklifler tevhiden görüşülmüş, muaz

zam bir derdin bir damlasına şifâ verir mahi
yette, bu haliyle de tasvibedilir. Ama esas der
din üzerine eğilmek lâzımdır, iktisadi Devlet 
Teşekküllerini, yanlış biliyoruz, onların tazyi-
kiyle bir tasan buraya gelmesin, onları olalım, 
dul - yetimler perişandır, onlarıda alarak, Yü
ce Meclise yakışır bir kanunu millete armağan 
edelim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Söz sırası A. P. Grupu adına 

Sayın Faik Kırbaşlı'dadır, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA FAİK KIRBAŞLI 

(Burdur) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, huzurunuza getirilmiş bulunan kanun 
tasarısı, muhterem heyetinizin hatırlıyacağı 
üzere, 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı ve 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ek Kanun 
ile genel ve katma bütçelerden veya bunlara 
bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandık
larından aylık ve ücret alan memur ve hizmet
lilere 263 sayılı Kanun gereğince zaman esas 
aylık ve ücret tutarları üzerinden verilmiş 
bulunan % 10 ve 15 nisbetlerinde avans şeklin
deki ödemelerin, 657 sayılı Kanunun kapsamı 
dışında kaldıkları için, mahallî idare memur
larına verilmesi hususundaki büyük bir eksik
liği tamamlamak bakımından getirilmiş bulun
maktadır. 

Yani, açıkça denilmek isteniyor ki, 819 sa
yılı Kanun, gerekçesinden de anlaşılacağı, veç
hile, memurin statüsüne tabi bulunan ve Türki
ye'nin memur sınıfı diye hukuken ve diğer hak
lar bakımından tavsifi gereken sınıf içerisinde 
daima mütalâa edilmiş bulunan özel idare ve 
belediye memurlarının da bu avans Kanunun
dan istifade ettirilmesi gibi bir gayeyi istihdaf 
etmektedir. 

Bundan evvel, memurlara verilmiş bulunan 
diğer avanslar, gayet tabiî, tatbikat itibariyle 
özel idare ve belediyede çalışan memurlara da 
tatbik edilegelmekteydi. ilk defa olarak; bu 819 
sayılı Kanun, Yüce Heyetinizden çıktığı za
man sadece 647 sayılı Kanuna bir ek kanun 
esprisi içinde mütalâa edildiği için bu özel ida
re ve belediyelerde çalışan memurları kapsamı 
dışında bırakmış idi. 

Tatbikat göstermiştir ki, bu hakikaten bü
yük mağduriyetlere sebebolmuş ve böyle bir 
tatbikat, kanunun kapsamını zedeliyen bir tat-
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bikat olması hasebiyle, bu defa büyük bir hu
zursuzluk kaynağı diye vasıflandırabileceği-
miz bu eksikliği tamamlamak bakınmından 
Hükümetimiz kanunun gerekçesinde, gerekçesi
ne bağla eklerinde görüleceği veçhile,, muhtelif 
milletvekili arkadaşlarımız tarafından teklif 
edilmiş bulunan, çeşitli tatbikatı öngören, çe
şitli hükümleri ihtiva eden, değişik hükümleri 
içerisine alan tekliflerin hepsi ayrı ayrı mü
talâa edilmiş ve bunlar da nazarı itibara alın
mak suretiyle neticede huzurunuza getirilmiş 
bulunan kanun teklifi Hükümet tarafından ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Hükümetin gayesi, biraz evvel bahsettiğim 
gibi, memurin sınıfında büyük bir ayırımın or
tadan kaldırılmasını öngören bir tekliftin Bu
rada, gayet tabiî malî bir kanun mevzuubahso-
lunca Hükümetin,, Yüce Meclisinizden çıkan büt
çesi, onun malî imkânları da önplânda ele alına
cak demektir, tşte bu kanun bu türlü bir süz
geçten de geçirilerek getirilmiş bulunmakta
dır. 

Netice itibariyle diyebiliriz M, bu kanun 
âdü bir tedbirden başka bir şey değildir. Bu 
âcil tedbir de özel idare ve belediyelerde ça
lışan memur arkadaşlarımızın mağduriyetlerini 
önlemek bakımından, memurin esprisi içerisin
de, hazırlanmış bir kanundan başka bir şey de
ğildir. 

Burada sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşımız, 
«Böyle kanunlar işte seçim havası içerisinde 
gelir» dediler ve bir seçim yemi gibi tavsif et
tiler kanunu. 

Muhterem Heyetinizin de yakandan izlediği 
veçhile bu kanun, görüyorsunuz seçimi mü-
taakıp huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 
Eğer A. P. Hükümeti böyle bir düşünce içeri
sinde bulunsaydı, onun iktidarı dâhilindeydi, 
muhakkak surette seçimden hiç olmazsa bir ay 
evvel bu kanunu getirir ve Meclisten çıkarabi
lirdi. Kaldı ki, bu kanun.. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN (Ba
lıkesir) — Her sene seçim var zaten. Her sene 
kanunlar getirilecektir. 

FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Kaldı ki, bu 
kanun özel idare ve belediyeleri kapsamına 
alan bir kanundur. Seçim ne seçimi idi? Se
çim de mahallî idareler seçimi idi. Şu halde 
Hükümetimiz bunu bir siyasi gaye ile yapma-
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mış, böyle kanunları vasıta ederek gayesine 
ulaşmak gibi bir yol tutmamış, sadece bir hak
sızlığı izale etmek bakımından sırası bugün 
geldiği için, bugün huzurunuza getirmiştir. 
Onun için, bunu bir seçim istismarı gibi bir mev
zua dayandırmak, kanaatimizce esastan mah
rumdur. 

Şunu da bu arada belirtmek isterim, emekli 
aylıkları dul ve yetim maaşlariyle alâkalı ko
nuşmalara grup olarak verecek cevabımız şu
dur Muhakkak surette bu husustaki temen
nilere uygun, emekli maaşlarının % 70 e çıkarıl
ması hususunda gerekli çalışmalar ilerlemiştir. 
Pek yakında bu temennilere uygun çalışmalar 
tamamlandıktan sonra, herhalde huzurunuza 
bâzı tekliflerle gelinecektir. 

Bu arada şunu da ifade etmek isteriz, yine 
Sayın Hamdi Orhon arkadaşımız ifade ettiler; 
dediler ki: Milletvekilleri çeşitli tekliflerde bu
lunmuş oldukları halde bunların hiç biri na
zarı itibara alınmadan Hükümet kendi başına 
bir teklif getirmiştir. 

Böyle bir şey yok. Tetkik edeseniz böyle bir 
şey yok. Gayet tabiî kanun yapma tekniği ba
kımından, milletvekillerinin teklifleri redde
dilmiş gibi bir hava yoktur bunun içinde, mil
letvekillerinin yaptığı teklifler de Hükümetin 
yaptığı teklifle beraber huzurunuza getirilmiş
tir. Yalnız ne var ki,, kanun tekniği bakımın
dan, muhtelif tarzda ifadesini bulmuş teklif
ler, Hükümetin teklifi de başka olmak üzere 
münakaşa ve müzakere edildikten sonra neti
cede, teknik bilgiyi haiz komisyonda, bu tek
lifler esprisi içinde bir kanun tasarısı hazırla
nır ve kabul edildikten sonra huzurunuza ge
tirilir. Hükümetin teklifi de bu mahiyettedir. 
Kaldı ki, Hükümetin teklifine uygun gerek mu
halif partilerden ve gerekse iktidar partisi ar
kadaşlarımızdan teklifler de yapılmış bulun
maktadır. 

Netice itibariyle söyliyeceğimiz söz şudur: 
Bu kanun tasarısı büyük bir haksızlığı gider
mek, büyük bir eksikliği ikmal etmek bakı
mından âcil bir tedbir mahiyetinde getirilmiş 
bulunmaktadır. Aşağı yukarı mahallî idareler
de çalışan binlerce, hattâ yüz binlerce memu
run.. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Hepsi 
yüzbin zaten. 
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FAİK KIRBAŞLI (Devamla) — Yüzbini 
aşıyor efendim. Yüzbini mütecaviz bulunan 
memur arkadaşlarımızın mağduriyetlerini ön-
liyecek çok isabetli, çok yerinde ve Yüce Heye
tinizin tasdikinden çıkan bütçe imkânları, tat
bikatı ve epsrisi içinde hazırlanmış bir kanun
dur ve çok isabetle getirilmiş bulunmaktadır. 
Yüce Heyetinizce kabule mazhar olacağı ümi 
diyle sözlerimi bitirirken hepinizi saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker buyurunuz 
efendim, 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, bugün birçok arkadaşlarımızın ver
miş olduğu ve çeşitli konulara taallûk eden 
tekliflerden yalnızca il özel idare ve belediye
lerle ilgili olanını konuşmaktayız. Aslında ya
pılan teklifler İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
onun yanında Devlet memurlarının devamı olan 
emekli, dul ve yetimleri ve Beden Terbiyesi ile 
ilgili bir tekliften ibarettir. 

Şimdi burada, şu noktayı ifade etmek gere
kir: Daima söylenilen bir söz var. Güler yüzlü 
idare. Hani vatandaşa güler yüzle hizmet ede
cek, güler yüz gösterecek, «Buyur otur karde
şim» diyerek işini dinliyecek, bir idare tesis 
etmek isteriz, Güler yüzlü idarenin gerçekleş
mesi için, idare mevkiinde bulunan Devlet per
sonelinin hakikaten iktisadi ve moral bakımın
dan gülecek, güleç olabilecek durumda olma
ları lâzımdır. Eğer, aldığı para yetmiyorsa, ço
cuğu sabahleyin «yırtık ayakkabı ile mektebe 
gidemem» diye şikâyette bulunmuşsa, yaflıut 
hastasına gerekli ilâç parasını bırakamamışsa, 
doktor ve ilâç parasını bırakamamışsa, o me
murun oturduğu yerde güler yüzlü olması ta
biat itibariyle mümkün olamaz. Güler yüzlü 
idareyi tesis edebilmek için, gerçekten samimî 
söyleniyorsa bu söz, gerçekten samimiyetle 
halka hizmet edecek güler yüzlü insanları mey
dana getirmek istiyorsak, evvelâ o personeli 
düşünmek zaruretindeyiz. 

Osmanlı Türk Devletinin en güçlü olduğu 
devirlere, orada Devleti yönetenlere verilen 
öneme ve malî durumlara bakınız, sonra yok
sulluğa düşürüldüğü zamanki duruma bakınız. 
Bunun farkını, başka devletlerin tarihini ve 
emsallerini bir tarafa bırakalım, önünüzde açık 
olarak durmaktadır, öyle ise, samimî olarak 

I güler yüzlü idareden ve memleket kalkınmasın
dan bahsedenler, Devlet personelinin her kesi
mini ciddî surette ele almak zorundadırlar. 

işte bundan dolayıdır ki, Birinci Beş Yıllık 
I Plân yapılırken devlet personelini, o zaman ik-
I tidarların başında bulunan Cumhuriyet Halk 

Partisi, uuzn yılların verdiği devlet işlerindeki 
tecrübesinin neticesi, temel mesele olarak gör-

1 muştur. Biz o zamanki konuşmalara şahidiz. 
Şunlar söylenmiştir: «Nereden bulunacak, bu 

I plân nasıl gerçekleştirilecek, milyarları kime 
tevdi edeceksiniz, milyarlarla kim bu plânı ger
çekleştirecek, Türkiye'yi kim kalkındıracak?» 
Devlet personeli, öyle ise Türkiye'yi kalkındı
racak Devlet personelini evvelâ kalkındırmak 
lâzım, bu milletin gücü nisbetinde. işte bundan 
dolayıdır ki, belki Cumhuriyet tarihinin en 
köklü reformlarından biri devlet personeli ola
rak getirilmiştir. Başta Devlet Personel Dairesi 
olmak üzere ve Devlet Personel Dairesini ku
ranlar olmak üzere kimin emeği geçmişse; mu
halifi, muvafığı kimin emeği geçmiş ise bu kür
süden onlara şükran borçlarımızı ödememiz lâ-

I zımdır. Türk halkına iyi hizmet, Türk halkına 
güzel hizmet, Türk halkının ayağına gitmek, 
gerçekte budur. Bugüne kadar yapılan memur, 
vatandaş ayırımı tamamen yanlış bir politika
dır. Memur vatandaşın hizmetkârıdır. Devlet 

I hizmetinde bulunanlar, hepimiz herkes halkın 
hizmetkârıdır, hadimidir. Eğer siz ona, o hiz
meti yapacak kimseye ilgi göstermediğiniz tak
dirde asıl olanlara ilgi göstermemiş sayılmak 

I lâzımdır. Halbuki, bugüne kadar tutulan po
litika; efendim ne yapalım, memur yapmıyor, 
memurları nasıl ıslah edelim? Memur partisi 
gerektiği zaman halk nazarında küçüğe düşür
mek için, o parti iyi değilmiş, memur ayrımı 
vardır filân... Evet, iyi hizmet istiyorsak her 
kesimi ile başından sonuna kadar memur sta
tüsünün içine kim okunuyorsa, kim giriyorsa 
kenarından bucağından onu ciddî surette tut
mak mecburiyeti vardır. İşte bu, böyle büyük 
bir reformdur. 

Şimdi bu reform üç anakanuna dayanıyof. 
Birisi Devlet Personeli Kanunu, ikincisi iktisa
di Devlet Teşekküleri Personeli Kanunu, üçün
cüsü de özel idareler ve belediyeler personeli 
Kanunu. Birincisi bu Meclise sevk edildi ve çık-

I ti. İkincisinin ve üçüncüsünün de hazır olduğu 
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o sıralarda biliniyordu. O ikincisi ve üçüncüsü 
çıkmadı. Birincisinin malî hükümleri olduğu gi
bi ortada bırakıldı. Yani, kısa olarak ifade et
mek istenirse, maalesef bir köklü reform yok 
edilmiştir, arkadaşlar. Bu ciddî ve köklü re
form yok edilmiştir, seçimden seçime, seçim 
avansı şekline sokulmuştur. 

ABDÜLBÂR1 AKDOĞAN (Ağrı) — Her se
ne seçim var. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Seçimlerin 
çeşidi var. Şimdi seçim avansı şekline sokul
muştur. Sayın grup sözcümüz gibi düşünüyoruz 
ve tahmin ediyoruz M, burada dışarıda bırakı
lanlar da taksim edilmiştir, hepsini birden ve
rirsek ileride verecek bir şey kalmaz. Şunları 
bölelim, bir tanesini seçimden evvel söyliyelim, 
seçimden sonra verelim, onun geldisi gittisi 
olur. Belki de İktisadi Devlet Teşekkülleri Per
soneli, dul ve emeklilerde seçimden sonra bu 
kanun konuşulacağına göre, beraber çıkar; böy
le bir hava vatandaşlarda var. Yok derlerse, 
bilmiyorum, çıksınlar her hangi bir vatandaşa 
sorsunlar. Yani şeyden evvel çıkmaması, ayrım 
yapılması, ayrımdan dolayı vatandaş, bilhassa 
seçmen vatandaş üzerinde muazzam tesir yapa
cak, birisi çıtır çıtır parasını alıyor, öbürki 
İktisadi Devlet Teşekkülü almıyor, dul yetim 
almıyor, seçimden sonraya kalıyor. Seçimden 
sonra bu mesele konuşulurken ümit içinde her
kes. İktisadi Devlet Teşekkülleri, inşallah bi
ze de verirler... Devlet, Hükümet bizi birbirin-
ien ayırdedecek hiçbir ciddî kıstas olmadığına 
göre çıkarırız diye seçimden evvel ifade edilmiş 
ve seçimden sonraya bırakılmıştır. Tatbik ola
rak hiç de yanlış değil, ama devlet olarak bu 
meseleler bu şekilde ele alınamaz ve muhtemel
dir M, geri kalanlar da öbür seçime, 1969 seçi
mine yakın esasa bağlanacak. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; ilk teklifin ta
rihi 3 . 2 . 1967 dir. Yani, şurada muhtelif tek
liflerden ilki 3 . 2 .1967 dir. Hükümet tasarısı 
2 . 4 . 1968 tarihinde Bakanlar Kurulunca ka
rarlaştırılmış, 4 . 4 . 1968 tarihinde de Meclise 
sunulmuştur. 30 Mart da, seçim kanunlarına 
göre, seçimin başlangıç tarihidir. Seçim başla
mış, hemen ilk seçim hediyesi çıkmış. Yani, bu
nun dışında şöyle oldu, böyle oldu izahları 
mümkün değildir, aşikâr olarak gözükmekte
dir. 

Arkadaşlar, bu metotlar yavaş yavaş terk 
edilmeye mecbur kalınacaktır. Çünkü, Türk 
vatandaşı kendisine ve meselelerine saygı gös
terilmesini istemektedir. Seçim saygısı değil, 
seçime önem değil, daha ziyade oya önem veril
diği anlamını hissetmektedir. Bize, hepimize 
söylenmektedir, seçimden seçime geliyorsunuz 
diye. Seçimden seçime gelmiş olanlara veya gel
memiş olanlara, gittiğimiz her yerde seçimden 
seçime geliyorsunuz denir de, hükümetlere se
çimden seçime bu gibi işleri ele alıyorsunuz 
denmez mi? Dendiğine eminim ve bu yapılma
malıdır. Bir zaman sonra seçimden seçime yapı
lan işlerden dolayı bu memlekette oy alınma
dığının görüldüğü olacaktır. Yakın bir tarihte 
bu memlekette görülmüş olacaktır, görülmüşü 
de vardır. 

Değerli arkadaşlarım; evvelâ şunu ifade et
mek istiyorum. Vaktiyle 657 sayılı Kanun ile 
ilgili 819 sayılı Kanun buraya geldiği zaman 
bütün arkadaşlarımız haykırmışlar, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup sözcüleri çıkıp konuşmuş
lar, diğer partili sayın arkadaşlarımız ko
nuşmuşlar, hepsi, İktisadi Devlet Teşekkülle
rini ve belediyeleri ileri sürmüşler, fakat ilti
fat görmemiş. İltifat görmemesi neden? İltifat 
görmemesinin sebebi taksim edelim, böyle 
idare edelim anlamına geldiği aşikâr şekil
de şimdi anlaşılıyor. Çünkü bugün, Geçici 
Komisyon raporu anlatmaktadır, şunlar şunlar 
teklif vermiştir diye. Bütün gerekçe şundan 
ibarettir : «Geçici Komiyonumuz tasarı ve tek
liflerin tevhiden görüşülmesine ve müzake-
relerde Hükümet tasarısının esas alınmasına 
karar vermiştir. 24 . 6 . 1968 tarihli oturumda 
«Hükümet tasarısı, birinci maddeye sarahat 
verilmesi için yapılan bir değişiklikle kabul, 
diğer kanun tekliflerinin kabulüne ise im
kân görülememiştir.» Bitti. Tek söz, «Tekliflerin 
kabulüne imkân görülememiştir.» yani, şu se
bep, bu sebep yok; imkân görülememiştir. 

Şimdi, arkadaşlarım, şunu ifade etmek isti
yorum, Devlet memurlarını bölmek büyük ha
tadır. İktisadi Devlet Teşekkülleri bir bütün 
içindedir. Devlet personeli bütünü içinde bir 
ünitedir, sayın arkadaşımızın da biraz evvel 
ifade ettiği gibi bunlara ikramiye verilmekte
dir. E, ikramiye niye verilmektedir? Kendi 
özelliklerinden dolayı verilmektedir. 
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İktisadi Devlet Teşekküllerinin 963 rapor
larına göre, en son Meclisten geçen 963 oldu
ğunu zannediyorum, Meclisten geçen rapora 
göre, bunların nominal kıymeti 50 milyarın 
üstünde hesaplanmıştır. Kayıt kıymeti olarak 
50 milyar. Yine o raporun gerekçesinde ifa
de edildiği gibi, bugün iktisadi Devlet Te-
şekkülerinde biriken, temerküz eden, yığılan 
Devlet serveti, halk serveti, 150 ilâ 200 mil
yar arasında tahmin edilmektedir. Devlet De
miryollarından Çelik Fabrikalarına kadar, De
nizyollarına kadar, Sümerbankı içine almak 
suretiyle bütün bu İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin yönetimi bu personele tevdi edilmiştir, 
teknik niteliklerinden dolayı. Dışarda bir özel 
sektör vardır, yine bu İktisadi Devlet Teşek
külleri sayesinde Türkiye'de bir özel sektör 
kurulmuştur. Bu elemanların özel sektöre kaç
maması için orada tutulması için; eskiden 
kaçacak bir yeri yoktu mecburdu orada çalı
şırdı, ama şimdi kaçacak yeri var, kaçacağı 
için haklı olarak insanca yaşamak, Anayasanın 
emri, daha iyi hayat şartlarında yaşamak için 
özel sektöre kaçmaktadır, bunu önlemek için 
bu kayıt getirilmiştir. 

Şimdi bu, kendi özelliğinden gelen bir fark
tır. Devlet memuru olarak gördüğünüz kısım 
var, teknik eleman olarak gördüğünüz kısım 
var. Devlet memuru olarak gördüğünüz kısımda 
hiçbir fark gözetemezsiniz. Eğer onu gözetirse
niz eşit duruma getirmiş olacaksınız, % 10 -15 
avansı vereceksiniz Devlet memuruna, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan Devlet memu
runa bunu vermiyeceksiniz, aradaki ikramiye 
farkı da kalktığı zaman milyarlarca lira za
rara gireceksiniz. Tabiî bunlar hesaplarla, 
ekonomik kaidelere, göre, ekonomi he
saplarına göre zarara girecektir. Bunun 
ne gibi bir faydası vardır? Bunun büyük 
bir kısmını kendileri temin edecek durumda
dır. Bu bakımdan İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ikramiye alıyor iddiası köklü bir iddia değil
dir ve böyle, bu şekilde çıkan kanunlar İkti
sadi Devlet Teşekküllerine büyük darbeler 
vurmaktadır, vuracaktır. Vereceğiniz birkaç bil
miyorum ne kadar miktarı, ama büyük bir 
miktar değil, vedeceğimiz bir parayı düşünün, 
kaybedeceğimizi düşünün. Yani iktisadilik bakı
mından da doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında fi
yat artışlarını da hesaplamak durumundayız. 

Hükümetlerin esaslı vazifeleri bu fiyat artış
larını bir istikrar içerisinde devam ettirme
leri lâzımgelir. Trene biniyorsunuz, trendeki 
memur arkadaş geliyor diyor ki, beyefendi bu
rada bir işçi var kuşet yapıyor, ben de memu
rum, ben şu anda kuşet yapan işçi olmak istiyo
rum, işçinin statüsünde olmak istiyorum. Bir 
tanesi değil, iki tanesi değil, hepinize de söyle
mişlerdir tahmin ediyorum. Yani bulunca söy
lüyorlar. Sebep, çünkü Devlet Demiryollarının 
işçileri toplu sözleşmelerle birtakım haklar elde 
etmişlerdir, hakları olan hakları elde etmişler
dir. Öbür taraftaki memurun yapacağı bir şey 
yoktur, onlar onu geçmiştir, memur, işçi statü
sünde olmayı istemektedir. Bu bakımdan da çok 
büyük hatadır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
işçileri toplu sözleşmelerle hakları olan zamları 
alırken, aynı teşekküllerde bulunan insanlar, 
bir taraftan hayat pahalılığı yükselip giderken 
onlar sabit bir esasın içerisinde kalmaktadırlar. 
Bu da, büyük reaksiyonlar, büyük tepkiler do
ğurmaktadır, bunları da bir kenara itemeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların yanında 
emekliler; emekli diye bir ayırım yapmamak 
lâzımdır. Emekliler hakkındaki teklifler, ki, be
nim teklifim de buradadır, hiçbir gerekçe göste
rilmeden reddedilmiştir. Bu teklif «..emekli, âdi 
malûl, vazife malûlü, dul ve yeti molanlara va
tani hizmet tertibinden ödenen aylıklar dâhil 
29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanundaki 
esaslara göre ve aynı oranda almakta oldukları 
aylıklara göre geçici zam, avans verilir.» şeklin
de bir fıkranın ilavesidir. 

Arkadaşlar, şimdi hele emeklilerin durumu
nu müdafaaya, yani emeklilere vermiyelimi mü
dafaaya imkân yoktur. Emekli, memur demek
tir, memurun kendisi demektir. Memurun deva
mı demektir. Bahtiyar memurlar emekliliğe 
ulaşırlar, ölenlerin dul ve yetimleri kalır, yani 
emeklilik, vazife malûllüğü, dul ve yetimlilik 
memurluğun devamından ibarettir. Memura ne 
muamele yaparsanız onlara da aynı muameleyi 
yani âdil olmak düşüncesinde iseniz, Anayasa 
sosyal adaleti emrediyorsa yapmak mecburiye
tindeyiz. İktisadi Devlet Teşekkülleri ikramiye 
alıyorlar diye sebep bulalım. Ama, dul ve emek
liler için ne sebep bulacağız? Fecî bir hayat ya
şamaktadırlar. Dul ve emekliler bilhassa kira
ların serbest gibi bırakılması, serbest gibi diyo
rum, bir inceliği var da onun için «gibisini» 
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söylüyorum, serbest desem aksini söylemek 
mümkündür, serbest gibi bırakılması, hayat pa
halılığının alıp yürümesi ve bunların çoğunun 
da büyük şehirlerde hayatlarının son günlerini 
doktora, hastaneye ve saireye yakın geçirmek 
zaruretleri dolayısiyfle muazzam bir ıstırabın 
içindedirler. 

Şimdi gönül arzu ederdi ki, burada bunlara 
da kolaylıkla yer verilsin, hattâ evleviyetle, ön
celikle yer verilsin. Ama, demin de ifade ettiğim 
gibi, Sayın Başbakanın da beyanlan var, şimdi 
Sayın Adaelt Partisi Sözcüsü arkadaşım da ifa
de ettiler, bu yoldan değil, başka şeyler söyledi
ler, tam vuzuhlu olmuyor o zaman anlamı, «iler
de bunlar da düşünülecek.» Arkadaşları, Devlet 
memurunun kendisine avansı verdiğimiz an, 
emekli dul ve yetimine de doğrudan doğruya bu 
avansın verilmesi, bunun buraya konulması 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da burada ifa-

....>.. 
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de etmek istiyorum, bugün bu haller sendikacı
lığın ve yeni Anayasanın emrettiği Devlet me
murları sendikalarının bu işte büyük gayretleri 
olmuştur. Yani, Türk sendikacılığının Devlet 
personeli sendikası kesiminin Anayasadan al
dığı güçle bu dâvayı önümüze daha vuzuhla, da
ha açık getirmiştir. Türkiye'de bu kesimdeki 
sendikacılık geliştikçe Türk Personel reformu 
kolaylaşacaktır, onlara da buradan takdirlerimi 
sunmak isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, vakit bir 
hayli gecikti. Çok mühim bir kanun tasarısı mü
zakere edilmektedir. Değiştirge önergeleri, bir
birinden çok ayrı ve çok sayıdadır. Meclisteki 
mevcudumuz da göz önünde tutularak 1 Tem
muz 1968 Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,43 

. . .< . . . . 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şoıabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına daiır kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile istanbul Milletvekili Nuri 
Eroğam'ın, Millet Meclisi içtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

9. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi '5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 922) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 



10. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi GüMoğan ve İstanbul Millet
vekili llhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(MilHet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Milet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Millet Meclisi S. Sayısı : 237 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — İzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Düekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 

239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

15. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898\ 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
yasıama dokunıılmaızlığmm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarında.n mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

17. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet koımisyo/nlaondan mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama doıkunulmıazlığının kaldırılması 
hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve Anıayasıa ve 
Adalet komıisyOınılaıriTiidaın mürekkep Karona Ko
misyon. raporu. (3/76) (S. Sayısı : 488) [Dıar 
ğıtai'a -tarıühi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu'nrun yasama dokunulmazlığınifli kaldı
rılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek-



kep Karma Komisyon raporu ('3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Grüler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
haıkkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

24. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat ÂM Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anaj^asa Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 
492) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyoınlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı : 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
rcli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet •komisyonları/nidan mÜTek-
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ııı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ııı 
yasama dokunulmazlığımın (kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezikeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan DilligdP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

. 30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (S. Sayısı : 498) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
bam'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (S. Sayısı : 499) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

32. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (S. Sayısı : 500) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

33. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/342) (S. Sa
yısı : 501) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (S. Sayısı : 502) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

35. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) (S. Sayısı : 
503) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

36. — İstanbul Milletvekili Çetin Al tan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı : 504) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 



37. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
im yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (S. Sayısı : 505) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

38. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (S. Sayısı : 506) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
in yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kımda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (S. Sayısı : 508) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
ban'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (S. Sayısı : 509) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (S. Sayısı : 510) ([Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/452) (S. Sayısı : 511) [Dağıtana 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

44. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak^ 

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/475) (S. Sayısı : 513) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (S. Sayısı : 514) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

47. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi - 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. Sayısı: 518) [Dağıtma tari
hi: 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletveküi Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nım yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/485) (S. Sayısı: 519) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 



52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı: 520) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

53. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı: 521) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

54. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sa
yısı: 522) [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

55. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Kotmıiısyıon raporu (3/513) (S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/514) (S. Sayısı: 524) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altam'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması Lak-
kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) 
[Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3 / 516) (S. Sayısı: 526) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı: 527) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

60. '— İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/531) (S. Sayısı: 528) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekekp Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı: 529) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

62. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekekp Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı: 530) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'nı, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekekp Karma Komisyon 
raporu (3/542) (S. Sayısı: 531) [Dağıtma ta
rihi: 8 . 2 . 1968] 

64. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

65. — Adama Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/547) (S. Sayısı : 533) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — İzmir Milletvekili Osmam Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535 [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapo.ru (3/579) (S. Sayısı : 536) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarmdan mürekkep 
Karara Komisyon naporu (3/580) (S. Sayısı : 
537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 538) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) [Dağıtma ta
lihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapo.ru. (3/593) (S. Sayısı : 541) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (S. Saısı : 544) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (ıS. Sayısı : 545) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (S. Sayısı : 546) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (S. Sayısı: 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (S. Sayısı : 548) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — 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 : 549) [Dağıt 
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — 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 : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkıı 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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let komisyonlarından mürekkep Karma Komis- ı 
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl ması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı: 553) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) S. Sayısı: 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

88. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 19681 

89. — Adana Milletvekili Toırhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] | 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Araş'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün 
yasama dokunulmazlığının kaldın!ması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (S. Sayısı : 563) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağtıma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağtıma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osman Özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adadet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

98. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlanndan mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 



komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ım ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
'komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı : 573) ([Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or
hun'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 .2 .1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — izmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Mületvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/742) (S. Sayısı : 
579) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adama Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/745) (S. Sayısı : 582) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhun'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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115. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başkakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 588) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/762) (ıS. Sayısı : 592) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
an, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis

yon raporu. (3/763) (S. Sayısı : 593) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan DilligiF-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Korniş- ' 
yon raporu. (3/764) (S. Sayısı : 594) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan DüligiF-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adallet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altaaı'ım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırıllmasa 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (S. Sayısı : 599) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırıknasa hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/782) (S. Sayısı : 600) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonllarndan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (S. Sayısı : 601) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/784) (S. Sayısı : 602) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

132. — Ankara Milletvekili Hıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
irı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malatya Milletvekili Hamit Femdoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlıı'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında. Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

138. — Adana Milletvekili Turhan DilligiV-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 

tarihi : 8 . 2 . 1968] 
139. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-

iıı yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8. 2 . 1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da, Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri 
verilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (2/365) (S. Sayısı : 651) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 2 .1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu. (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 
661) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

X 145. — Ceza ve Islah Evleri ile îş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 



146. — Nevşehir Milletvekili Salâha ttin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sayısı : 
664) [Dağılma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

148 — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkercsd ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

149. _ Adana Milletvekili Turhan Dilligirin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayısı : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan DilligiJ'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Trabzon Milletvekili Osman Turpn'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komiisyonlarmdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Ankara Milletvekili Kâzım Co£."i-;uıf-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma taıihi : 6 . 3 .1968] 

153. —• Hakkâri Milletvekili Ali Karı? han'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 .1968] 
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154. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm ya -

sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
BasbakanJık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtma ta
rihi : 6 . 3.1968] 

155. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet üz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

156. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilköğret-
men okullarının birleştirilmesi hakkındaki Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkımda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Millet 
Meclisti S. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 980) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Ankara ve İstanbul şehirlerine i^me, 
kullanma ve endüstri suyu temini hakkında ka
nun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 9 arkadaşının kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru. (Millet Meclisi 1/197, 2/235; Cumhuriyet 
Senatosu 1/815) (Millet Meclisli S. Sa
yısı : 209 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1068 ve 1068 e ek) [Dağıtma tari
hi .- 29 . 3 . 1968] 

158. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
num birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kımda kanun teklifine dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senato-
sıuınca yapılan değişiklikler hakkında Millet 
Meclisi Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 2/404; Cumhuriyet Senatosu 2/228) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 281 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1000 ve 
1000 e ek [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

159. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğ 
lu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben-



zeri oyun alet ve makinaları hakkımda kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekilli Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cuımihuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine bir fıkra eklenımıesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi re Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Milet Meclisi 2/301. 
173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 2/234) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 307 ye 2 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtıma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

160. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
İçişleri Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 178 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 . 1968] 

161. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar 
İkseCL'iın yasama dokunulmazlığının kaldınl-
muası haıkkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

162. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/423) (S. Sayısı : 688) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 .1968] 

163. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

164. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-
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da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

165. — İstanbul Mlilletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/275) (S. Sayısı : 691) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 692) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

168. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi! ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 694) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

169. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/605) (S. Sayısı : 695) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

170. — Hakkâri Milletvekili Alii Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696 [Dağıtma 
tarihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve Ada-
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İte t komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) [Dağıt
ma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

172. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından! mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/755) (S. Sayısı : 698) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

173. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/757) (S. Sayısı : 699) [Dağıtma ta
rihi : 11 . 4 . 1968] 

X 174. — Ege Üniversitesinin 1963 'bütçe yılı 
Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı 'tezkeresi ile Ege 
Ünivs-rsitesi 1963 bütçe yılı Kesinlbesap kanunu 
tasarım ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/173, 
1/43) (S. Sayısı : 707) [Dağıtma tarihi : 
11 . 6 . 1968] 

X 175. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait uy
gunlu/k bi t i r iminin 'sunulduğuma dair 'Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 19'65 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/662, 1/348) (S. Sayısı : 708) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 176. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabınıa 'ait uygunluk bildirimiiinin 
sunulduğuna daür Sayıştay Başkanlığı tezke
resi il© Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/564, 1/176) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 6 . 1968] 

X 177. —, İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu. (3/114, 1/41) (S. Sa
yısı : 706) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1968] 

X 178. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabına ait uykunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sa

yıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) (S. 
Sayısı : 710) [Dağıtma ttarihi : 14 . 6 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2V 

arkadaşının Avukatlık kanunm teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 çer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 .1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon-
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967°J 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

X 4. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. —T Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

6. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
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Senatosu Memur ve îçhizmetler Teşkilât] kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(S. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

7. — 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. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

8. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Deden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e .1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 9. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
i l arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tica
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

11. — Emekli sandıklariylc maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortalan kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici biı- madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429" a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

12. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşınım Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 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 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

13. — Umumi Ilıfzıssıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisyonları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

14. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

15. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği Kanun tasarısı ile İzmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür
kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 1 . 1968] 

X 16. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu haikkıında kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
im Sarıgöllü ve 11 arkadaşımın, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, 
îgişleri, Millî Eğitim ve Plân komisyon!arım
dan seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 vıe 
273 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 17. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sayısı • 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

18. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çarığa ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ok) [Dağıtma tarihi: 16 .1 . 1968] 
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19. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 16 1 . 1968] 

20. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve İçişleri komisyonları raporları (.1/217) (S. 
Sayısı : 294 ve 294 c 1 nei ek) [Dağıtma tari

hi : 17 . 1 . 1968] 

21. — Kayseri Milletvekili Mehmet Atcşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Hayranı ve Genci Ta
tili ler hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

X 22. •— Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürk-
çjiıne, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı üe Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfiık tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekeli, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçiei Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nei ek) [Dağıtma tarihi: 26 . 1 . 1968] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 24. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet. Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçüen 3 er üyeden kurulu Geçiei Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 25. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 26. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri. 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 

(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

27. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tanın ve içişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

28. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi halikın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 15 
Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyona ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

30. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 31. —• Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 32. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

X 33. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanın, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun-
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duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 .1968] 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 .1968] 

35. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve içişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 .1968] 

X 36. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Tütün ziraati kamunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi îşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, içişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 37. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi : 
21 . 3 . 1968] 

38. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, gece 
öğretimi yapan Ankara Üniversitesi Dil ve Ta
rih - Goğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ile öğ
retim yardımcılarına ve diğer personele ek üc
ret verilmesine dair 707 sayılı Kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerini değiştiren ve bir madde ilâ
ve eden kanun teklifi ve Millî Eğitini ve Plân 
komisyonları raporları (2/559) (S. Sayısı: 679) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 3 .1968] 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sayılı 
Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma tarihi : 
30 . 3 . 1968] 

40. —• Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlfu'nıun, Kozan'm îmamoğlu nahiyesinde 
Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına dair ka
nun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 41. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Koksal 
ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve Mi
mar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun teklifli ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar. Ta
rım, Bayındırlık, Adalet ve Plân komisyon
larından 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 42. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metin
lerin onayı hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra
porları (1/409) (S. Sayısı : 684) [Dağıtma ta
rihi : 4 . 4 . 1968] 

X 43. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvele bâzı kadroların eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/447) (S. Sayısı : 686) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

44. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
13 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanlığı meslekî 
ve teknik öğretim okulları öğretmenlerinin, in
tibakı hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları. (2/606) (S. Sa
yısı : 685) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

45. — Devlet ihale kanunu tasarısı, Ankara 
Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 arkadaşı 
ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli ©ski Üyesi M. Ali 
Demir ve 9 arkadaşının, Devlet İhale kanunu 
teklifi ve Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu'nun, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale Kanununun 66 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Sayıştay, Ticaret, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu. (1/150, 2/31, 2/267) 
(S. Sayısı : 683) [Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 46. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek ka
nun tasarısı ve içişleri, Ticaret, Maliye, Köy iş-



leri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayı
sı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

X 47. — 31.12 .1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/203) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 703) [Dağıtma tarihi : 10. 5 .1968] 

48. —• T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü ımaddesine (ç) fıkrasından sonra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrasın ve geçici 
maddenin değiştirilmesi 'hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı: 704) 
[Dağıtma tarihi: 10 . 6 . 1968] 

49. —• Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk ıSilâhlı Kuvvetleri Personel Ka
nununun geçici 4 ncü ımaddesinin değiştirilme
si ve ıgeçici 18 nci ımaddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (2/631) (S. Sayısı: 705) [Da
ğıtma tarihi: 10 . 6 . 1968] 

50. — Millî Eğitim Bakanlığı kuruluş ve kad
roları ile merkez kuruluş ve görevleri hakkın
daki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılması
na dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komis
yonları raporları. (1/520) (S. Sayısı : 711) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 6 . 1968] 

• • 

82 nci Birleşim. 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadroları ile Merkez kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 

ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1 /520) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 4 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 724/3069 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca nıazırlanan Ve Türkiye 'Blüyuk Millet Meclisine arzı Balkanlar Ku
rulumda 8 . 4 . 19*08 tariıhürid'e' kar arf aştı nilaoı «Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş kadrolkn ile Mer
kez kuruluş ve görevl'eri hakkındaki 2287 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 'olan 4926 sa
yılı Kanuna 'bağlı kadro cıetvellerinide değişiklik yapııilmlaısına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı 
Kanuna <efc 'kanun tasarısı» ile 'gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

G-etfeğinin yapıllmiasmı rica 'ederim. 
Süleyman Demirci 

Barbakan 

GEREKÇE 

Millî Eğitim Bakanlığının 1968 - 1969 ders yılında zaruri kadro ihtiyaçlarını karşılamak üze
re 2 . 7 . 1962 tarih ve 58 sayılı Kanuna ek olaral: hazırlanan bu kanun tasarısı ile 15 571 maaş, 
654 idari görev kadrosu ihdası istenmektedir. 

2 . 7 . 1962 tarih ve 58 sayılı Kanunun gerekçesinin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, Bakan
lığın taşra kuruluşlarının 3 yıllık kadro ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Bu sürenin biti
mini takibeden 4 . 8 . 1966 tarih ve 781 sayılı el: kanun ile 9 400 maaş, 425 idari görev 14 . 7 . 1967 
tarih 910 sayılı ek kanunla da 13 226 maaş 1 038 aded idari görev kadrosu ihdas edilmiş ve bu 
suretle Bakanlığın ' yıllık kadro ihtiyaçları karşılanmıştı. (Bu arada 5 yıllık ihtiyaca göre bir ka
nun tasarısı hazırlanmış ise de Maliye Bakanlığınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ilen sürü
lerek kabul edilmemiştir.) 

Ek kanunlarla alman bu kadrolar, taban derece kadroları olarak konulmuş ve tabanda meydana 
gelen artışa karşılık üst derece kadrolarda her hangi bir değişiklik olmadığından, terfi işlemleri 
242 sayılı Kanun uyarınca yapılmıştı. 1968 malî yılı içinde üst derecelerdeki kadroların kifayet
sizliği sebebiyle 242 sayılı Kanun da işlemez hale geleceğinden öğretmenlerin bir kısmı terfi ede-
miyecek ve bu halde birtakım huzursuzluklar yaratacaktır. Bu durumun önlenmesi için kadrolar 
muhtelif derecelerden konmuştur. 

Kanun tasarısına ekli (1) sayılı cetvelde istenilen 15 571 kadronun : 
.1. 10 adediyle, gelişen Yüksek İslâm Enstitülerinin öğretmen ihtiyacı karşılanacaktır. 

7tl 
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2. 1967 - 1968 ders yılı imtihan dönemleri somunda Eğitim enstitülerinden (2 606), Yüksek 
Öğretmen okullarından (236), Erkek Teknik Yük;:ek Öğretmen Okulundan (298), Kız Teknik Yük
sek Öğretmen Olaılundan (202), Kadın Meslek Öğretmen okullarından (250), Yüksek İslâm 
enstitülerinden (180), İlahiyat Fakültesinden (54) öğrencinin orta dereceli okullarda öğretmen 
olarak görevlendirileceği tesbit edilmiştir'. İhdası istenilen 3 660 aded kadroya bu öğretmen aday
larının tâyini yapılarak yeniden öğretime1 girecek ve her gün öğrenci sayısı artan orta dereceli okul
ların öğretmen ihtiyacı karşılanacaktır. 

İstenmekte olan 10 aded Veteriner hekim kadrosu ile de Beş Yıllık Plân gereğince hazırlıkları 
bitirilen, su ürünlerimizden âzami istifadenin sağlanması için kurulacak, Balıkçılık enstitülerinin 
veteriner hekim ihtiyacı karşılanacaktır. 

3. Hızla gelişen ilkokulların öğretmen ihtiyacı için istenmekte olan (11 650) kadro, ilköğret-
men okullarından' mezun olacak (10 091) öğrenci ile okul dışı bitirme imtihanlarını başaracak ve 
kurslardan mezun olacağı tahmin edilen (1 350) öğretmen adayının tâyini için istenmektedir. 
(1966 - 1967 ders yılı sonunda ilköğretmcn okullarıma dışardan bitirme imtihanlarını, 2 937 öğrenci 
başarmıştır.) 

4. 222 sayılı İlköğretim Kanunu ve 2 nci Beış Yıllık Plân gereğince kurulmasına başıla
nan 'okul önce'si 'eğitim kurunVlıarıındaıı anaokulları için 200 aded öğretmen kadrosu istenmekte
dir. 

Bu okullara öğretmen yetiştirmek için 'gecen yıllar ikiz 'enstitülerinden açılan şubeler, 
1966 - 1967 ders yılımdan itibaren nı'ezun vermeye başlamıştır. 

5. İlköğretim müfettişleri ve rehberlik araştırma 'merkezTerinde çalışan eğitim uzmanları
nım mü'hiim Ibir ikisini ilkokul öğretime n kadrosunda çalışın aktadırlar. Bunlar için istenileni 
106 (kadro ile bir kısım ilköğretim müfettişi ilkokul öğretmen kadrolarından kendi kadrolarına 
geçirilerek ve açılacak aşağı d'OT'cced'eıki kadrolarda yeni atanacaklara tahsis ^edilecektir. 

6. 42 kadro ile, gelişen 'teknik okulların öğretmen ihtiyacnm karşılı yan, yü'ks'ck teknik 
öğretmen 'okullarının öğretmen ihtiyacı giderilecektir. 

7. 34 'kadro, yüksek okulların kütüphanecilik 'bölümümden mezun olanlarla diğier Uü-
tüplhanel'erde görüvlendlr'decekleı- için, ihdası istenilen 654 idari görev kadrosundan : 

1. 4 adedi Yüksek İslâm 'enstitülerinin müdür yardımcısı, 
2. 625 adedi 1968 - 1969 yılında açılacak olan 200 'orta dereceli okulla, yatılı 'bölge 'sanat 

okullarınıın müdür, hu okullarla gelişecek olanlarımda müdür yardımcısı, teknik büro şefi ve grup 
öğretmıenıi ihtiyacı, 

3. 15 adedi Teknik Yüksek öğretmen okullarının müdür yardımcısı vie holüm şefi, 
4. 10 adedi ile de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun idareci İhtiyacı karşılanacaktır. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/520 li . 6 . 1968 
Karar No. : 29 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Mğitlim Bakanlığı Kuruluş Kadroları ile Merkez ıKuruluş görevleri hakkındaki 2287 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 58 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, Millî Eğitim, 
Maliye bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edildi. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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Kanun tasarısının gerekçesinde izah edilen hususlar komisyonumuzca benimsenmiştir. Yal
nız, tasarının 1 nci maddesi ile alâkalı ve tasarıya ekli (.1) sayılı cetvelin (ilköğretmenler) kıs
mında gösterilen listede 4 ııcü dereceden 2lü aded kadronun ve yine aynı cetvelin sonuna 
Besleme ve Diyet 'Teknisyeni ismi altında 50 aded 400 liralık kadroların ilâve edilmesi komisyo
numuzca uygun görülmüş ve yeniden (1) sayılı cetvel tanzim edilmiş ve tasarı da bu değişik
liği ile aynen kabul edilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu kanun tasarısı 

için sözcü 
Uşak Afyon Çorum 

Fahri Uğrasızoğlu Osman Attilâ Hilmi İncesulu 

Gaziantep İstanbul Kastamonu 
Naşit Sanca Prof. Dr. Mehmet Yardımcı Ahmet Şevket Bohça 

Uşak Yozgat 
Orhan Dengiz Söz hakkım mahfuzdur. 

Nuri Kodamanoğlu 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

22 . 6 . 1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonuımuza havale edilen .(ıMillî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları ile 
Merkez Kuruluş ve 'Görevleri hakkındaki 2287 sayılı Kamunda değişiklik yapılmasına dair olan 
4926 sayılı Kamuna bağlı kadro cetvellerinde değişildik yapılmasına dair 2 . 7 . 1962 tarihli ve 
58 sayılı Kamına ek kanun tasarısı) ve tasarıyı önceden inceliyen Millî Eğitim Komisyonunum 
raporu, ilgili Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda görüşüldü; 

(Bakanlığın taşra kuruluşlarının 3 yıllık kadro ihtiyacını karşılamak üzere 2 . 7 . 1962 tari
hinde 58 sayılı Kadro Kanunu kabul edilmiş, bu 3 yıllık sürenin bitimini takiben 4 . 8 . 1966 ta
rihinde 781 sayılı ve bilâhara 14 . 7 . 1967 tarihinde de 910 sayılı ek kanunlarla toplam olarak 
22 626 aded maaş ve 1 463 aded de idari görev kadrosu ihdas edilmiştir. 

Alman bu ek kadrolar taban kadrolar olduğu için üst derecelerdeki terfiler 242 sayılı Kanun 
uyarınca yapılagelmiştir. Ancak, 1968 ımıalî yılı içerisinde üst derece kadroların yetersizliği kar
şısında 242 sayılı Kanunda işlemez hale geleceğinden, tasarı ile .istenilen ıkadrolar bu defa yalnız 
taban olmayıp muhtelif dereceleri de kapsıyaeak şekilde düzenlenmiştir. 

Tasarıya bağlı 1 sayılı cetvelde istenilen kadroların dağıtılışı ise şöyledir; 10 adedi İslâm Ens
titülerine, 3 660 aded 1967 - 1968 ders yılı sonunda, eğitim enstitülerinden, erkek, kız yüksek tek
nik okullarından, kadın meslek eğitim öğretmen okullarından ve yüksek İslâm 'enstitülerinden 
mezun olacak ve orta dereceli okullarda görev alacak öğretmenlere, 10 aded veteriner hekim 
kadrosu, su ürünlerimizden yeteri derecede faydalanmayı sağlamak amaciyle kurulacak olan ba
lıkçılık enstitülerinde görev alacaklara, 11 650 aded kadro, ilköğretmen okullarından mezun ola
caklara, 200 aded kadro anaokullarına, 106 aded kadro ilkokul imüfettiş ve uzmanlarına, 42 aded 
kadro kız, erkek ticaret yüksek tekniker okullarına öğretmen ihtiyaçlarını karşılamak üzere da-

Başkan 
Çanakkale 

Ahmet Nihat Akay 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

Nihat Diler 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/520 
Karar No. : 142 

M. Meclisi . (S. Sayısı : 711) 
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ğıtılmaktadır. 'Bu dağıtılıştan da anlaşılacağı üzere talebedilen kadrolar, gelişen eğitim ve öğre
nim için zaruri ve birinci şart olan öğretmene duyulan ihtiyacı ıkarşılamıak amacını gütmektedir. 

'Tasarıyı tüm olarak (kabule şayan mütalâa eden 'komisyonumuz, [Millî [Eğitim Komisyonun
ca, 1 sayılı cetvelde ilkokul öğretmenleri bölümüne 4 ncü dereceden 210 aded öğretmen kadro
su ile, yine ısöz konusu cetvelin sonuna 12 inci dereceden 50 ;aded beslenme ve diyet teknisyeni 
kadrosu ilâvesi suretiyle yapılan değişikliği de olumlu ımütalâa etmiş ve tasarıyı bu değişik şek
liyle kabul etmiştir. 

•Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan iBaşkanvekili ıSözcü Kâtip 
Aydın Rize Sakarya [Bolu 

/. Sezgin E. Y. Akçal N. Bayar H. 1. Cop 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Niğde 
H. Özalp 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Samsun 
S. Kılıç 

İmzada bulunamadı. 

Ankara 
i. S. Hatipoğlu 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Gümüşarie 
8. Savacı 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Sinop 
Söz hakkıım mahfuzdur. 

H. İşgüzar 

N. 

A, 

Yozgat 
Tanndağ 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
R. Soyer 

Trabzon 
, /. Birincioğlu 

Aydın 
M. §. Koç 

İmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
/ . Angı 

İzmir 
t. Gürsan 

İmzada bulunamadı. 

iSakarya 
E . Alican 

İmzada bulunamadı. 

Tuabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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Hükümetin teklifi 

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

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele ilişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — 2 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(4) sayılı cetvele, ilişik (2) sa
yılı cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitim bakan
ları yürüiür. 

8 . 4 . 1968 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

içişleri Bakanı 

Millî Eğitim Komisyonunun 
tlağiştirişi 

Millî Eğittim Bakanhğı ûturuluş 
kadroları ile Merkez kuruluş ve 
görevleri hakkındaki 2287 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair olan 4926 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinde değişik
lik yapılmasına dair 2.7.1962 
tarihli ve 58 sayıh .Kanuna ek 

kanun tasamı 

MADDE 1. — 2 . 7 . 1962ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvele ilişik (1) sa
yılı cetvelde gösterilen .kadro
lar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen *kabul !«dil-
mişti'r. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen ikabul edil
miştir. 

F. Sükan 
Dışişleri' Bakanı V. 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Sağ. ve Sos. Yardım Bakanı 
V. Â. Özkan 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

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

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil-
jniştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen ^kabul »edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4 . — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Tarım Bakam 
B. Bağdaş 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Çalışma Bakanı 
A. -N. Erdem 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 
•Enerji ve Tabii Kay. ^Bakanı 

R. Sezgin 
Turizm ve Tanıtma .Bakanı 

N. Kürşad 
îmar ve iskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy işleri Bakanı 

T. Toker 

M. Meclisi (S. Sayısı : .711) 



Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] ISAYILI CETVEL 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

D. Memıurilyetiiin nev'i Aded Aylık 

Yüksek İslâm Enstitüsü 
7 Öğretmen 800 

700 

10 

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

okulları 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Veteriner Hekim 
» » 
» » (1 
» » 
» » 
» » 

» (Uzmanlık yeri) 

200 
300 
500 
600 
700 

1 000 
150 
200 

1 
1 

sri) 2 
2 
2 
2 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

3 660 

İlkokul öğretmenleri 

8 Öğretmen 650 700 
9 » 950 600 

10 » 1 250 500 
11 » 1 750 450 

D. 

12 
13 

Memnıriyetiın raev'i Aded Aylık 

2 180 
4 870 

400 
350 

11 650 
Ana Okulu öğretmenleri 

13 Öğretmen 200 350 
İlköğretim müfettişleri ve Eğitim uzmanları 

5 
8 
9 

10 
11 
10 
10 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

İlköğretim Müfettişi 
» » 
» » 
» » 
» » 

Eğitim Uzmanı 
» » 

Kız, Erkek Ticaret Yüksek T 
Öğretmen 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

okulları 

6 
10 
10 
20 
30 
10 
20 

106 

eknik 

• > 

8 
8 

10 
10 

1 100 
700 
600 
500 
450 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

42 

Küti'q)haneler Müdürlüğü 
Başmenmr ve Memur- 4 

» - » 9 
» » 15 

9 
10 
11 
13 Memur 

600 
500 
450 
350 

34 

M. Meclisi (S. Sayısı : 711) 
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Memuriyetin nov:i 

[2] SAYILI CETVEL 

özlük işleri Genel Müdürlüğü 

Aded Ücret | Memuriyetin nev'i 

Yüksek İslâm Entstitüleri 
Müdür Yardımcısı 
Orta Öğretim Genel Müdürlüğü 
Meslekî ve Teknik Öğretim Müs
teşarlığına bağlı okullar İmam -

Hatip okulları ve üköğretmen okulları 
Müdür 

» 
» 
» 

Yatılı Bölge Sanat Kursu Müdürü 
Müdür Yardımcısı 

Teknik Büro Şefi 

25 
40 
50 
80 
5 

70 
100 
100 
120 

5 

200 

250 
200 
175 
150 
150 
170 
150 
120 
100 
170 

Grup Öğretmeni 

Kız, Erkek, Ticaret Yüksek Teknik 
Öğretmen Okulları 

Müdür Yardımcısı 
Bölüm Şefi 

Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 

» » 
Lâboratuvar Şefi 

Aded 

30 

625 

5 
10 

15 
•u 

1 
1 
4 
4 

ÜCLCt 

100 

300 
150 

300 
200 
170 
140 

D. Memuriyetin nev'i 

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirici 

[1] SAYILI CETVEL 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Sayı Aylık | D. Memuriyetin nev'i 

Yüksek İslâm Enstitüsü 
7 Öğretmen 5 

5 

10 

800 
700 

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

okulları 
6 öğretmen 200 
7 » 300 
8 » 500 
9 » 600 

10 » 700 
11 » 1 000 
12 » 150 
13 » 200 
4 Veteriner Hekim 1 

Aded Aylık 

3 660 

İlkokul öğretmenleri 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
250 

4 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Öğretmen 
» 
!» 
» 
» 
» 
» 

210 
650 
950 

1 250 
1 750 
2 180 
4 870 

11 860 

» 1 1 100 
» (Uzmanlık yeri) 2 950 
» 2 800 
» 2 700 
» 2 600 

1 250 
700 
600 
500 
450 
400 
350 

M. Meclisi (S. Sayısı :, 711) 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

Ana Okulu öğretmenleri 

13 Öğretmen 200 350 

İlköğretim müf eritişleri ve Eğitim uzmanları 

5 İlköğretim Müfettişi 

9 » 
10 » 
11 » 
10 Eğitim Uzmanı 
10 » » 

6 1 100 
10 7.00 
10 600 
20 500 
30 450 
10 500 
20 450 

106 
Kız, Erkek Ticaret Yüksek Teknik 

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

D. 

6 
7 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

» 

Aded 

8 
8 
10 
10 

Aylık 

950 
800 
700 
600 

42 

Kütüphaneler Müdürlüğü 
9 Başmemur ve Memur 

10 » » 
11 » » 
13 Memur 

4 
9 
15 
6 

600 
500 
450 
350 

34 

Yatılı ve Pansiyonlu okullar için beslenme 
ve diyet teknisyeni 

12 Beslenme ve Diyet Teknisyeni 50 400 

(Bütçe Plân Komisyonunun cetveli) 

f l j grftTTDr CBTVBU. 

Millî Eğitim .Komisyonunun (1) sayılı cet
veli aynemk^ukedîimiştdr; 

[-23- SAYILI CETVEL 

Tasarıya Bağlı (2} sayılı cetvel ayıren kaBul 
edilmiştir. 

»m<( 

M. Meclisi (S. Sayısı : 711) 



Dönem : 2 *f t g% 
Toplantı s M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / İ D 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda, deişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özden'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek, Cumhuri
yet Senatosu Aydın Üyesi Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'm, îl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar persone
line avans verilmesi hakkında, Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında, Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan Binicioğlu ile Denizli Milletvekili 
Zafer Nihat Özel'in, Özel idare ve belediyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri me
mur ve hizmetlilerine avans suretiyle ödeme yapılmasına dair, Trabzon Millet
vekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 
ek 819 sayılı Kanuna bir ek madde eklen meşine dair, Cumhuriyet Senatosu De
nizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
819 sayılı Kanuna yeniden ek yapılması hakkında, İstanbul Milletvekili Reşilt 
Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluşlarda çalışanların aylık 
ve ücretlerine geçici zam uygulanmasına dair 819 sayılı Kanuna ek, İstanbul Mil
letvekili Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî idarelerde ve Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinde çalışan memur ve hiz netlilere zam yapılması hakkında, İstan
bul Milletvekili Keşifc Ülker'in, Emekli, âdi malûl, vazife malûlü dul ve yetim 
aylığı alanlara da geçici zam verilmesini sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununa bir madde eklenmesine dair ve Balıkesir Milletvekili Adnan 
Akın'm, 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
4 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu (1/508, 2/439, 2/518, 

2/519, 2/520, 2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda deği ikJik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/508) 

T. ('. 
Başbakanlık 4.4. 1968 

kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-721/2395 

y LİIX KT A L ECI iİSİ BAŞ KANLIĞIN A 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
2 . 4 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 
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29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı (657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun) ile genel 
ve katma bütçelerden veya bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından ayhk 
ve ücret alan memur ve hizmetlilere, 263 sayılı Kanun gereğince zamma esas aylık ve ücret tu
tarları üzerinden % 10, 15 nisbetlerinde avans şeklinde ödeme yapılmış ve 657 sayılı Kanunun 
kapsamı dışında kaldıkları için mahallî idareler memur ve hizmetlileri bu kanundan faydalandırıl-
mamışlardı. 

Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulanmasını sağlamak üzere hazırlanan ta
sarıda, il özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerinin de bu kanun kapsamına alınmaları 
öngörülmüş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan il özel idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerine de avans verileSbilnıesini 
temin amacı ile 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve bu tasarı hazır
lanmıştır. 

Maddelerin gerekçesi 

Madde 1. — Bu madde ile 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrası, il özel idareleri 
ile belediye memurlarını da içine alacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 2. — Bu madde 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (Bu kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte her ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan 
ödemeden istifade ederler) şeklindeki 2 nci fıkrası ile, 5 nci maddesinin (1966 malî yılından 
müterekim avansın ödeme şekli ve zamanı Bakanlar Kurulunca ayrıca kararlaştırılır. Şu kadar ki, 
müterakim avansların en geç 1 Haziran 1967 tarihine kadar ödenmiş olması şarttır.) şeklindeki 
2 nci ve 3 ncü fıkralarının ve (Bu kanun 1 . 3 . 1966 tarihinden muteber olmak üzere yayımlan
dığı tarihi taikibeden aybaşından yürürlüğe girer.) şeklindeki 6 nci maddesinin il özel idareleri ve 
belediyeler memurları hakkında uygulanmamasını hükme bağlamaktadır. 

Madde 3. — Bu madde ile 819 sayılı Kanuna 3 madde eklenmiştir. 
Ek birinci madde ile özel idareleri memur ve hizmetlilerine ödenecek avansın kendi bütçelerine 

konacak ödenekle karşılanmasına işaret edilmiş bulunmaktadır. 
Ek ikinci madde ile verilecek avamsın idareler bütçelerine gider yazılmak suretiyle mahsubu 

sağlanmış ve bu avansın ödeme ve mahsup şekillerinin tâyin ve tesbiti il daimî komisyonlarına ve 
belediye encümenlerine bırakılmıştır. 

Ek üçüncü madde ile, avans ödemelerinin, bu kanunun yayımlandığı tarihi izi iyen. aybaşından 
itibaren yapılacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 4. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Bu kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine aittir. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 

Esas No. : 1/508, 2/439, 
2/518,2/519,2/520,2/543,2/544, 21 . (i . 1968 
2/611, 2/613, 2/628, 2/692 

Karar No. : 3 
Yüksek Başkanlığa 

29 . 12 . .1968 tanih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını gö
rüşmekle görevli bulunan komisyonumuz, 12 . 6 . 1968 tarihli 1 nci Birleşiminde mevzu ile alâ-

U. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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kah; Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özden'in '657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek: kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit Ortaç'm il özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar personeline avans verilmesi hakkında kanun teklif, Nev
şehir Milletvekili İbrahim Boz'un 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler eklenmcsli hakkında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan Birincioğlu 
ile Denizli Mileltvckili Z. Nihat Özel'in özel idare ve belediyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri me
mur ve hizmetlilerine avans suretiyle ödeme yapılmasına dair kanun teklifi, Trabzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 2 arkadaşının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, -Cumhuriyet 'Senatosu Denizli Üyesi ıHüseyin Atma-
ca'nm 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek yapılması hakkın
da kanun teklifi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi 
kuruluşlarda çalışanların aylık ve ücretlerine geçici zam uygulanmasına dair 819 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi, İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının mahallî idarelerde ve 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan memur ve hizmetlilere zam yapılması hakkında kanun tek
lifti, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in emekli, âdi, malûl, vazife malûlü, dul ve yetim aylığı 
alanlara da geçici zam (avans) verilmesini sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli ıSandığı Kanunu
na bir madde eklenmesine dair kanun teklifi, Balıkesir Milletvekili Adnan Akm'ın 29 . 12 . 1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tekliflerinin de komisyonumuza 
(havalesini istemiş ve Millet Meclisinin 19 . 6 . 1968 tarihli 78 nci BMeşiıminde kalbul edilen ve yu
karda zikredilen teklifler komisyonumuza havale edilmiştir. 

Geçici Komisyonumuz tasarı ve tekliflerin tcvlıiden görüşülmesine ve müzakerelerde Hükü
met tasarısının esas alınmasına karar vermiştir. 24 . 6 . 1968 tarihli oturumunda, Hükümet ta-
tasarısı, birinci maddeye sarahat verilmesi için yapılan bir değişiklik ile kabul, diğer kanun tek
liflerinin kabulüne iisc imkân görülmemiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

Erol Yılmaz Akcal 

Sözcü 
Balıkesir 

Söz hakkım mahfuzdur 
Adnan Akın 

Kâtip 
Tekirdağ 

Halil Basol 
Afyon 

Şevki Güler 
İmzada bulunamadı 

Bolu 
Hasan Özcan 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
Nihat Pasinli 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

Gümüşanc 
Söz hakkım mahfuzdur 

Ali İhsan Çelikkan 

Hatay 
Şemsettin Mursaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Kars 
Celâl Nuri Koç 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
Ahmet Şevket Bohça 

ıMuğla 
Söz hakkım mahfuzdur 

Turan Şahin 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

Nuri Bayar 

Sivas 
Orhan Kabibay 

İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Kemal Nebioğlu 

İmzada bulunamadı 

Trabzon 
Muhalefet şerhim eklidir 

Hamdi Orhon 
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Sosyal adalet icabı; 
1. (Ankara merkez belediyesi ve İstanbul birleşik idaresi zat maaşları sandığı) mensuplarına, 
2. Emekli, dul, yetimler, 
3. İktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları da avansıtan faydalanmalıdır. 

24 . 6 . 1968 
Trabzon Milletvekili 

Hamdi Orhon 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özdenin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
819 sayılı Kanunun 1 nci maddsine ek kanun teklifi (2/439) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 3 . 2 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı ; 7212/3412 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ekrem özdenin, 6S7 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
819 sayılı Kanunun 1 nci mado>sine ek kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumlhuriyelt 'Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek kanun tekli
fim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 26 . 1 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem Özden 

GEREKÇE 

Son günlerde 'çıkarılan 819 sayılı Kanun hükümleri Türkiye'de bilumum (belediyelerle özel ida
relerde çalışan ımemurilara avans verilmıesini uygun görmemiş ve bunları hariç bırakmıştı r. Uzun 
yıllardan beri bu dairelerde çalışan memurları cüzi de olsa bu avans verme işinden mahrum etmek 
adalete, eşitliğe hattâ Anayasanın öngördüğü sosyal telâkkilere tamamen muhaliftir. 

Devlet memuriyetinde çalıştıktan sonra belediyelere veya özel idarelere geçen ve emeklilik hak
ları tanınan, Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak vecibelerini ifa eden bu memur ve ücretlilerin 
diğer Devlet memurlarından tefrikini icabettirecek mâkûl ve muteber bir sebep mevcut değildir. 
Belediyeler ve özel idareler kendi imkânları dahilinde bu gibi tediyeleri yapmak istedikleri halde 
ortada kanuni hükümler mevcudolmadığmdan bir işleme 'gidememiştir. 

Meselâ bu beyanda İstanbul Belediye Meclisi, sendikaların müracaat ve 'şikâyetlerini mâkul 
karşılamış, ancak, re'sen memurlara avans verilmesi imkânı bulunmadığından ^çaresizlik içinde 
kalmıştır. İstanbul Belediye Meclisi bu durum karşısında bir kanun çıkarma hususunda gerekli te
şebbüslerde bulunmak üzere, Belediye Başkanını görevlendirdiği bize 'gönderilen resmî yazılardan 
anlaşılmıştır. 
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Bu durum muvacehesinde, belediye, özel idare memur ve müstahdemlerinin 819 sayılı Kanun
dan istifade ettirilmeıleri için 'bir kanun teklifini Yüce Meclise sunmak zaruri olmuştur. 

CUMHURİYET SENATOSU İSTANBUL ÜYESİ EKREM ÖZDENİN TEKLÎFİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
«Şehir, kasaba, bucak ve köylerde kurulmuş bilûmum belediyelerde ve tekmil özel idarelerde 

çalışan bütün memur ve hizmetlilerin maaş ve ücretlerine bu maddede yazılı hükümler dairesinde 
ve kendi bütçelerinden avans suretiyle ödeme yapılır. Bunlar hakkında yapılan işlemlerde aşağı
daki maddeler hükümleri de aynen tatbik olunur». 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ile, Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Cahit Ortaç'm, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar personeline avans verilmesi 

hakkında kanun teklifi (2/518) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 22 . 5 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7930/04608 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege ve bir arkadaşının, «îl özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar personeline avans verilmesi hakkında kanun teldifi ve ge
rekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

22 . 5 . 1967 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

«İl özel idareleri, 'belediyeler ve ibunlara bağlı kuruluşlar personeline avans verilmesi hakkında 
'kanun teklifi» ımizi gerekçesiyle binlikte ilişik olarak sunuyoruz. 

G-ereğine müsaadelerini saygılarımızla rica ederiz. 

Aydın Senatörü Bursa Senatörü . 
İskender Cenap Ege Cahit Ortaç 
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GEREKÇE 

Yurdumuz sürekli bir değişme ve gelişme içindedir. Sosyal yapımızda olduğu kadar o sosyal 
yapıya uymak ve cevap vermek durumunda olan Devlet yapımızda da değişmeler ve gelişmeler 
olması tabiîdir. Devlet yapımızın, bu değişmeden doğan çok yönlü meseleleri vardır. Personel mese
lesi bunlardan biridir, iyi niyetli ve cesaretli bir teşebbüs olarak girişilen personel reformu çalış
maları, gelecekteki personel rejiminin ana esaslarını tesbit eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile her ne kadar nazari olarak hedefine varmış ise de, yürürlüğe konması ile tezahür eden aksak
lıkları, bilindiği1 gibi, bu reform çalışmalarının bâzı bakımlardan daha gerçekçi ölçüler içinde ye
niden ele alınmasını zorunlu kılmıştır. 

Söz konusu aksaklıklardan bir kısmı malî yönde tecelli etmiş ve Devlet cihazımızda vazife gör
mekte olan personelin, artan millî gelirden faydalandırılmaları ve daha yüksek bir hayat seviyesine 
kavuşturul'maıları hakındaki arzulara kısmen de olsa cevap verebilmek için Hükümetçe getirilen 
«Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasına dair kanun tasarısı» Yüce Mecliste ileri1 sürülen gö
rüşlerle de olgunlaşarak 819 sayılı ve (657 sayılı Devlet memurları Kanununa ek Kanun) halinde 
mevzuatımıza mal olmuştur. 

Bu tasarının Yüce Mecliste görüşülmesi sırasında Sayın Parlömanteıierden pekçoğu kanunun kap
samının geliştirilerek mahallî idareler personelini de içine almasını istemişlerse de bir yandan Devlet 
Personel Kanununun il özel idareleri ve belediyeler personeli için ayrı kanunların yapılmasını ön
görüp bunları şümulü içine almamış olması, öte yandan karşılanması zarureti doğacak malî külfe
tin bu idarelerimizin esasen yardıma muhtaç bütçeleri tarafından karşılanarmyacağı endişesi kendile
rinin tasarıya ve kanun metnine ithaline mâni sebep teşkil etmiştir. 

Ancak, yurdumuzda 3656 ve 3659 sayılı kanunlarla getirilen ve 657 sayılı Kanunun fiilen yürür
lük kazanmasına kadar devam etmesi tabiî olan bir sistem olarak mahallî idare personeli hak ve veci
beler bakımından tamamen Devlet memurları ile aynı statüye tabi tutulagelmiş; zam, ikramiye, gibi 
adlarla genel1 idare personeli içini tan'ınan hak ve imkânlar daima mahallî. idare personeli için de 
teşmil edilmekle arada farklar hâsıl olmaması gözetilmiştir. 

Söz konusu 819 sayılı Kanunun tedvini sırasında ise bu personelin muhtar idarelere bağlı ve ayrı 
bütçeden maaş ve ücret alan kimseler olmaları sebebiyle kanun kapsamı dışında mütalâa edilmeleri 
görüşü hâkim olmuş ise de mûtadolmıyan bu tefrik mahallî idare personeli arasında mağduriyet 
psikolojisinin doğmasına, çalışma şevkinin azalmasına ve genel idareye bağlı kuruluşlara kayma te
mayülünün gelişmesine vücut vermiştir. 

Kaldı ki, verilecek avansın karşılanıp karşılamnıyacağı endişesi de ilk bakışta yerinde olmakla 
beraber, bundan evvel 6211 sayılı Kanunla verilmiş olan ikramiyelerde 7244 sayılı Kanunla yapılan 
% 100 artırmalarda, 263 sayılı Kanunla sağlanan % 35 zamda da peşinen hâkim olan bu endişenin 
vâridolmadığı görülmüştür. 

Bu teklifimiz kanunlaştığı takdirde söz konusu idarelerin günden güne gelişen tahsilat imkânları 
ile malî karşılığının kendiliğinden sağlanacağı muhakkaktır. 

Bu sebeple yıllardan beri aynı statüye tabi olnıu'ş hak ve vecibede eşit durumda olmaları hizmetin 
selâmeti bakımından gerekli görülmüş mahallî idare personelinle de 819 sayılı Kanunla genel idare 
personeline tanınan malî imkânların hiç olmazsa 1 . 3 . 1967 den itibaren sağlanarak mağduriyet
lerinin giderilmesi zaruri görülerek bu teklif hazırlanmıştır. 

Teklif metninin' ayrıntıl'a'nua1 g<elitvee : 
Teklifimiz 7 maddeden iba/ret olup birinci mailde 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine mütena

zırdır. Yapılacak avan's ödemesinin oranını ve süresini belirtmekte, ödemeden faydalanacakları 
açıldığa1 kavuşturmaktadır. 
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657 sayılı Kanunun 1 ııei maddesi ile il özel idareleri ile belediye personelinin özel kanunla

rı hükümlerine tabi olaeaklannı tasrih etmekte bu'ilar için Devlet Memurları Kanununa paralel özel 
kanunlar çıkarılacağına işaret etmiştir. Nitekim bu yolda Devlet Personel Dairesince yapılmış çalış
malar varsa da 657 sayılı Kanunun yürürlüğünün taliki sdbebiyle şimdilik bekletilmektedir. 657 sa
yılı Kanunda yapılacak revizyon mahallî idareler personeli kanunlarını da tadil etmiş olacaktır. 
Teklif ettiğimiz avans, tedvini 657 sayılı Kanunla öngörülen mevzuatın getireceği malî hükümle
re öncülük 'etmektedir. 

Teklifimiz mahallî idarelere bağlı kuruluşlar personelini de kapsamakta böylece belediyelerin 
katma veya ayrı bütçeli işletmelerinin personelini de istihdaf 'etmektedir. Çünkü bu iıdareler'in personeli 
arasında ayırım yapmak hukukan mümkün olma lığı gibi fiilen de sakıncalı olacaktır. 

Ayrıca Emekli Sandığı Kanununun çıkışından önce tesis edilmiş, mahallî idare personelinin 
emeklilik işlemlerinin tasfiyesi ile meşgul hususi idareler, Ankara ve İstanbul belediyeleri Zat Ma
aşları Sandığı adlı kuruluşun persioneli de teklif 3 ithal edilmiiştir. (Bu Sandık, 14 . 1 . 1933 gün 
ve 2097 sayılı vilâyet hususi idarelerinden maaş alan memur ve muallimlerim tekaüt maaşları 
hakkında Kanun ile 21264 sayılı İstanbul Mahallî İdaresi ile Ankara Merkez Belediyesi Memurları 
Tekaüt Kanununa dayanan bir kuruluş olup 5434 sayılı EmeMi Sandığı Kanununun geçici 5 nci 
maddesi ile 1683 isayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış «emekli, dul ve yetim aylıklarının öden
mesi sona erinceye kadar, çalışmasına devam etmektedir.) 

819 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde yer alan ve sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan memur ve hizmetlilerin kanundan istifade edemiyecekleri hakkındaki büküm, mahallî idare
lerin bu vasıfta elemanları esasen olmadığından teklife alınmamıştır. 

2 nci madde avansın hukukî vasfını belirtmekte ve 819 'sayılı Kanunda olduğu gibi, Genel Mu
hasebe Kanunu ile tezada mahal bırakmamak istediği gi'bi ayrıca Belediye Muhasebe Usulü Tüzüğü
ne de aykırı düşmemesi sağlanmaktadır. 

3 ve 4 ncü maddeler, 819 sayılı Kanunun aynı maddelerinin mütenazırıdır. 
5 nci madde, venileeek avansın mahsup işlemimi göstermektedir. 
Teklifimiz 1 . 3 . 1967 den itdıbaren yürürlüğü öngördüğünden 1966 yılından teraküm etmiş 

avansın tediyesi ve dolayısi'yle usulünün tesbiti söz konusu değildir. 
Geçmiş ayların birikmiş 'avanslarının tcliyesi bu idarelerin genel karar organlarınca ve malî 

imkânları göz önünde bulundurularak 1967 malı yılı içinde yapılacaktır. 
6 ve 7 nci maddeler yürürlük hükümleridir. 
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CUMHURİYET 'SıENATÛSU AYDIN ÜYESİ İSKENDER CENAP EGE İLE BURSA ÜYESİ 
CAHİT ORTAÇ'IN TEKLİFİ 

11 özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar personeline avans verilmesi hakkında kanun 
teklifi 

MADDE 1. — İl özel idareleri ve belediyeler personeli hakkında kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar özel idare ve belediye bütçeleri ile bunlara bağlı kuruluşlardan ve Hususi 
idareler, Ankara ve İstanbul belediyeleri ıZat maaşları sandığından maaş ve ücret alan memur ve 
hizmetlilere, 2G3 sayılı Kanun gereğince zamma esas olan aylık ve ücretlerinden her ay aşağıda
ki oranlarda avans suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık veya ücret Oran 

1 100 — 2 000 Tl. •% 10 
100 — 950 » '% 15 

Her ne sebeple olursa olsun 'görevlerinden 1 Mart 1967 den itibaren ayrılmış bulunanlar 1 nci 
fıkraya göre yapılan ödemeden faydalanırlar. 

;Bu kanunun yürürlüğe /girdiği tarihte işten el çektirilmiş, valilik veya başkanlık emrine alın
mış yahut kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalmış bulunanlar istihkakları miktarına göre 
bu madde hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Avans münhasıran esas aylık veya ücretlere uygulanır. Ek görev ve diğer ad
larla verilen istihkaklara teşmil edilmez. Ödenecek olan miktarlar Genel Muhasebe Kanununun 
ve Belediye (Muhasebe Usulü Tüzüğünün avansa ilişkin hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 3. — ıBu ödemeler hakkında 484 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uy
gulanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı olarak hesaplanır. 

MADDE 4. — 'Bu kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince 
emekli keseneği ve 223 sayılı Kanun gereğince Tasarruf Bonosu kesilmez. Avans, 5434 sayılı 
Kanun ile Devlet Personel reformu uygulamasında müktesep hak sayılmaz. 

MADDE 5. —• İl Özel idareleri ve belediyeler personeli hakkında kendi özel kanunları yürür
lüğe girinceye kadar, hu kanun gereğince verilecek avanslar saymanlıklarca bütçeye gider yazıl
mak suretiyle ödeneğine mahsubedilir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 . 3 . 1967 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihi ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifi. (2/519) 

22 . 5 . 1967 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

(557 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Sİ9 saydı Kamına bâzı maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifim ve gerekçesi takdim kılınmıştır. 

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 
Nevşehir Milletvekili 

İbrahim Boz 

(İ EREKÇE 

31 . 12 . 1966 tarih 12492 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa ek 819 .sayılı Kanunla 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren genel ve katma bütçeler ile bun
lara bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından maaş ve ücret alan memur xe hizmetli 
lere hâkim, savcı ve yardımcılariyle sınıflarından sayılanlara, Üniversite öğretim üyelerilye yar
dımcılarına Sayıştay mensuplarına Subay, Astsubay 6320 sayılı -çavuş ve uzman çavuş Kanunu 
ile 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara c/c 10 ilâ 15 oranında 
avans verilmesi öngörülmüştür. 

Tl özel idareleriyle belediyelerin bu haktan yoksun, bırakılması Anayasa (45 M.) veya »sosyal 
adalet, eşitlik bütünlülük, refah ilkesiyle kalkınma plânı ve insan Hakları Beyannamesine niteliği 
itibariyle aykırı bulunmaktadır. 

İl özel idareleriyle belediye memurları barem tarihinde ilik defa özlük haklar bakımından 
diğer memurlar muvacehesinde ayrı bir muameleye tutulmuş olması bir hakikattir. Bu sebeple 
l)u mahallî idarelerde çalışan memurlar arasında huzursuzluk baş göstermiş ve 'birçok ımemurlar bu 
teşekküllerden ayrılarak başka yerlere gitme çabası içinde bulunmaktadırlar. 

Bu memurlara avans verilmediği gibi yapılan fiyat ayarlamalariyle de ikinci bir detfa mağdur 
olmuş bulunmakta ve geçim sıkıntısı çekmektedirler. 

8.19 sayılı Kanun bunlara da tatlbik edildiği takdirde Hazineye hiçbir malî külfet yüiklemiyecek
tir. Çünkü teklifte hu teşekküllerde çalışan personellerin avanslarının kendi özel bütçelerinden 
alınması derpiş edilmiştiı. Şu hale göre verilecek' avansın Hazineye bıir yük olmıyaoağma g'öre bu 
duruma göre malî külfeti olmıyan bu kanun teklifinin kabulünde bir sakınca olmıyacağı gibi 
eok zor geçim sıkıntısı içinde bulunan ibu personellerin de yüzlerinin güldürü'lmıesi bu sebeple «ada
letsizliğin ortadan kaldırılması yerinde olacağı düşüncesiyle kanunun teklifinde bulunmaktayız Yük
sek Takdirlerinize arz olunur. 

Nevşehir Milletvekili 
ibrahim Boz 

NEVŞEHİR MİLLETVEKİLİ İBRAHİM BOZ'UN KANUN TEKLİFİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna yeniden ilâve yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 819 sayılı Kanunla Devlet Memurlarına tanınan oran ve esaslar 11 özel idare 
ve belediye memurları ve hizmetlilerine de uygulanır. 

MADDE 2. — Avans karşılıkları il özel idare ve belediyeleri bütçelerinden ödenir. 
MADDE 3. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinden itibaren özlük haklara uygulanır. 
MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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Trabzon Milletvekili A. İhsan Birincioğlu ile Denizli Milletvekili Z. Nihat özel'in, özel idare ve 
belediyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans suretiyle ödeme yapılma

sına dair kanun teklifi (2/520) 

24 . 5 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Özel idare ve belediyelerle KaMu İktisadi Teşebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans suretiyle 
ödem/e yapılmasına dair kanun teklifi ilişikte takdim: edilmiştir. 

Gereğinin ifasına tavassutunuzu rica ederiz. 
Saygılarımızla,. 

A. İhsan Birincioğlu Nihat Özel 
Tralbaon Denizli 

GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanun, özel idareler ve belediyelerle İkti
sadi Devlet Teşekkülleri personelini kapsamı dışında bırakm,ış bulunmaktadır. 

819 sayılı Kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin tatbikinin, sınıf 
tüzüklerinin nihai şeklini almamış olması dolayı siyle uzun zurnan gecikmesinden Devlet memurla
rının içinde bulunduğu malî güçlükleri bir dereceye kadar gidermek amaciyle hazırlanmış ve kabul 
edilmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kabulünden sonra, derhal özel idare ve belediyelerle 
İktisadi Devlet Teşekkülleri personelini kapsıyacak iki ayrı kanunun çıkarılması hazırlıklarına) 
başlanmıştı. Ancak, bir yandan Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin tatbikine geçile-
memıesi ve diğer yandan mezkûr kanunun, bir kısım memurların mevcut statülerini aleyhlerine 
olarak büyük ölçüde değiştirdiği hususunun ileri sürülmesi, özel idare ve belediyelerle İktisadi Dev
let Teşekkülleri personeli için hazırlanması öngörülen kanunlarla ilgili çalışmaların daha ağır yü
rütülmesine müncer olmuştur. Nitekim 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kabulünden bu 
yana uzun süre geçmiş olmasına rağmıen hâlâ sözü geçen kanunların çıkarılması konusunda büyük 
bir ilerleme kaydedilmiş değildir. 

Hal böyle olunca, özel idare ve belediyeler memurlarının malî durumunu kendi kaderlerine terk 
etmek büyük bir huzursuzluk ve hele Devlet memurları için kabul edilen zam kanununun dışında 
bırakılnijasiyle adaletsizlik doğuracaktır. 

819 sayılı Kanun Devlet memurlarının maaş ve ücretlerine geçici de olsa yaptığı zamlarla bu per
sonelin geçim şartlarını bir ölçü dâhilinde iyileştirmiş olduğu bir hakikattir. 

Devlet memurlarına tanınan bu imkânın özel idare ve belediyelerle İktisadi Devlet Teşekkülleri 
memur ve hizmetlilerine de teşmili amaciyle ibu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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TRABZON MİLLETVEKİLİ A. İHSAN BlRİNCOlOĞLU İLE DENÎZLİ MİLLETVEKİLİ Z. Nİ
HAT ÖZELİN" TEKLİFİ 

Özel idare ve belediyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans 
suretiyle ödeme yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — özel idare ve belediyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve hizmetlilerine, 
263 sayılı Kanun gereğince zamma esas olan aylık ve ücretleri üzerinden her ay aşağıdaki oranlarda 
avans suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık veya ücret tutarları Oraîn 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış bulu
nanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden istifade ederler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işten el çektirilmiş, bakanlık emrine alınmış veya kadrosu
nun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bulunanlar istihkakları miktarına göre bu madde hükmünden 
istifade ederler. 

Avans, münhasıran esas aylık veya ücretlere uygulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen is
tihkaklara teşmil edilmez. 

MADDE 2. — 1 nci madde gereğince avans olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhasebe 
Kanunu ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özel yönetmeliklerinin avansa mütaallik hükümlerine tabi 
değildir. 

MADDE 3. — Bu ödemeler hakkında 484 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi hükümleri uy
gulanır, ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı olarak hesaplanır. 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince 
emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kanun gereğince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. Avans 
5434 sayılı Kanunun tatbikatında müktesep hak sayılmaz. 

MADDE 5. — özel idare ve belediyelerle Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personeli Kanununun 
kabulü ve malî hükümler uygulanıncaya kadar avansların ödenmesine devam edilir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihinden muteber olmak üzere yayınlandığı tarihi ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
819 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/543) 

13 . 6 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

G57 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte 8111111111111.51111'. 

(»ereğini saygıyla arz ve rica ederiz. 

Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener Ilamdi Orhon Ali Rıza Vzuner 

M. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
kanun teklifi 

GEREKÇE 

Cumhuriyet devrinde memur ve hizmetlilerin malî hakları üzerinde alman her tedbir daima 
biı* bütün olarak ve bu meyanda özel idare ve belediye memur ve hizmetlilerine' de siyyaneıp tatbik 
edilmiş ve eşitlik daima muhafaza olunmuştur. 

Sons defa Kurucu Meclisçe yapılan % 35 zatmlar da aynı eşitlik tatbik olunmuştur. 
819 sayılı Kanun ilk defa bu eşitliği bozmuş bulunmaktadır. Bu fedakâr memurların âmme 

hizmetlerinde kasaba ve şehirlerde vatandaşlar nezdinde daima hizmetleri müspet olmuş bir du
rumdadır. Bu hal Anayasa, insan haklarına tamamen aykırıdır. Eşitliği ve adaleti temin etmek 
maksadiyle bu kanun teklifini yapmak suretiyle 819 sayılı Kanunun boşluğunu doldurarak bir 
adaleti yerine getireceği kanisiyi a teklifte bulunuyoruz. 

TRABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER VU 2 ARKADAŞNIN TKKLİFİ 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair 
kanun teklifi 

EK MADDE 1. — 819 sayılı Kanun hükümlerinden özel idare ve belediye memur ve hizmet
lileri aynı oran ve esaslar dâhilinde faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüsoy'n Atmr.ca'nm, 657 sayılı Devlet Momurlan Kanununa ek 
819 sayılı Kanuna yeniden ek yapılması hakkında kanun teklifi (2/544) 

Cumhuriyet Senatosu 
•Genel Sekreterliği .16 . 6 . 1967 
Kan un lar Müdürlüğü 

Sayı : 8131 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na Ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek yapılmasına dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuş
tur, 

Gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
İbrahim Şevki At aşağım 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

M. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

657 sayılı Devlet M omurları Kanununa Ek 8i9 sayılı Kanuna yeniden ek yapılmasına dair ka
nun tekliftim, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. „ „ .,„„_ 

/ - , - . . , / . , . J 6 . b . 1907 
Gereğini saygıranmra arz ve rica edenim. 

Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek 8.19 sayılı Kanuna yeniden ek yapılmasına dair kanım 
teklifi gerekçesi 

G57 sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek 810 sayılı Kanunla 1 Mart 1966 tani'hindeıı itibaren 
T. B. M. M. üyelerine genel, katma bütçelerle bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet Kan
dıklarından maaş ve ücret alan memur ve hizmetlere, hâkim Savcı ve yai'dımcılaı'iyle bu sınıflar
da sayılanlara, üniversite öğretim üyeleri ile yardımcılarına, Sayıştay mensuplarına, subay astsu
baylar, 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu ile 635 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre 
ücret ve aylık alanlara % 10 ile1 % 15 oranında a vans verilmesi öngörülmüştür. 

iktisadi J)cvlet Teşekkülleri, belediyeler ve özel (idarelerde çalışan memur, ücretli ve hizmetli
ler 'bu kanun kapsamı dışında bırakılarak aynı haktan mahrum bırakılmışlardır. Şimdiye kadar 
Türk memurları barem tarihinde özlük haklar ayırımı yapılmamıştır. Bu ayırım Anayasanın 45 nci 
maddesine, İnsan Haklarına, sosyal adalete ve eşitlik ilkelerine aykırı •bir tutumdur. Aynı eşdeğer
de kamu hizmetli gören ve aynı sorumlulukla çalışanlar arasında ayımın yapmak Türk memur top
lumu arasında, Parlementoya itimadı sarsacaktır. Avans verilmelimi gerektiren gerekçe, aynı eş hiz
meti yapan, aynı toplum içinde görev yapan ve aynı geçim sıkıntısı çeken memurlar için de mev
cuttur. Bu adaletsizliğin gidebilmesini zaruri görmekteyim. 

İktisadi Devlet Teşekkülü, belediye ve özel idare personelinin hasbelkader bu kurum bütçele
rinden ayh'k almaları avans hakkından mahrum bırakı!malarını gerektirmez. Adaletsizliğin gide
rilmesi için bu teklifi Yüce Meclise sunuyorum. 

1. Bıirinci madde 819 sayılı Kanunun İktisadi Devlet Teşekkülü, belediye ve özel idare memur 
ve ücretlilerine de uygulanması suretiyle memurlar arasındaki ayrılığın kaldırılması ve söz konusu 
memurların geçim sıkıntısını hafifletmek için teklif edilmiştir. 

2. İkincıi ve üçüncü maddeler ödeme şekilleriyle, geçmiş yıl ve ayların avanslarının tasfiyecinin 
nasıl yapılacağına dairdir. Buna karar verecek yetkili merciler bu maddelerde tesbit edilmiştir. 

3. Dördüncü ve beşinci maddeler yürürlük tarihini ve kanunun Bakanlar Kurulunca yürütü
leceğini hükmünü getirmektedir. ' Denizli Senatörü 

Hüseyin Atmaca 

O^MİIITKİYHT SENATOSU DENİZİ/Î ÜVK'Sİ HÜSEYİN ATMACANIN TEKLİFİ 

657 sayılı Devlet Memurdan Kanununa El; 819 sarılı Kanuna yeniden ek yapılması hakkında kanun 
teklifi 

BîADDE 1. — 29 . 12 . 1936 tarih, 819 sayılı Kanun hükümleri özel idare, belediye ve iktisadi 
Devlet Teşekküllerinden aylık ve ücret alanlaıv, da aynı oran ve esaslar dâhilinde uygulanır. 

MADDE 2. — Avans ödemeleri kurumların bütçelerinden yapılır, ödeme zaman ve şekilleri ile 
daimî komisyonları, belediye encümenleri, Iktisali Devlet Teşekküllerinin idare meclislerince ka-
rarlaştırıln\ 

MADDE 3. — Geçmiş yıl ve ayların avansları 1967 malî yılı sonuna kadar ödenir. 
MADDE 4. — Bu kanun 1 Î'/Iart 1968 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluşlarda çalışan
ların aylık ve ücretlerine geçici zam uygulanmasına dair 819 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
(2/611) 

21 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluşlarda çalışanların aylık ve ücretlerine 'geçici zam 
uygulanmasına dair #19 sayılı Kanuna ek olarak hazırladığım kanun teklifi, gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

'Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluşlarda çalışanların aylık ücretlerine geçici zam uygu
lanmasına dair 819 sayılı Kanuna ek kanun teklifi. 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere 28 . 2 . '1959 tarih ve '7244 sayılı çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 
(kanunlarda mevcut 'aydık ve ücret tutarlarının değiştirilmesine mütaallik Kanun, '3 .7 .1939 tarihli 
ve 3659 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanları da kapsamı içine almıştır. Diğer taraftan 7244 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına ve ibu kanuna bâzı hükümler eklenmesine mütaallik 24 . 2 .1961 
tarih ve 263 sayılı Kanun da 3659 sayılı Kanun hükümlerine -göre çalışanları da kapsamına almak 
suretiyle Türk Devlet personeli arasında bir tefrik yapmamış ve dolayısiyle çeşitli hizmetlerde ça
lışan personelin kamplara ayrılmasıma mahal bırakmamıştır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa paralel olarak İktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve 
hizmetlileri için de bir kanun hazırlandığı ve bu kanunun da aynı zamanda malî hükümleri ihtiva 
edeceği muhakkaktır. 819 sayılı Kanunun gerekçesinde personel reformunun en kısa sürede daha 
gerçekçi ölçüler içinde yeniden ele 'alınacağı ve hâsıl olan bu yeni dunum karşısında Hükümetin, 
subay, memur ve hizmetlilerin ıgeçim şartlarını bir ölçü dâhilinde iyileştirmeyi zaruret olarak mü
talâa ettiği açıklanmış ve bundan dolayı maaş ve ücretlere geçici zam yapılmasının öngörüldüğü 
•belirtilmiştir. 

3659 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık veya ücret alan personel de dondurulmuş bir statü 
içindedir. Uzun •sureden (beri ücretlerinde her hangi bir artış olmamış ve aynen 819 'sayılı Kanun 
içinde mütalâa edilen personel gibi kendilerinin geçim 'şartlarının bir ölçü dâhilinde iyileştirilme
si zorunluğu hâsıl olmuştur. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri memur ve hizmet1!ilerini kapsıyacak yeni Personel Kanunu da W7 
sayılı Kanunun malî hükümlerini getirecek kanuna muvazi olarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
foahsi geçen personelin de ele alınması ve genellik ve adalet ilkelerinin 'tatbikinde bir ayrım yaratıl
masından kaçınılması hakkaniyete uyigum •oiaea'jDtır. Filhakika 6'57 sayılı Kanun kapsamına giren 
personel yanında, hâkimler ve subaylar da 819 sayılı Kanundan son anda faydalandırılmıştır. Bele
diyeler ve mahallî idareler personelimin de aynı haklardan yararlanması için hazırlanmış bulunan 
kanun tasarısı Parlâmentodadır. Bu duruma göre gerek 7244z gerek 263 sayılı kanunların tamamını 
kapsamına aldığı Türk Devlet personelinden yal uz iktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve 'hizmet
lileri dış arda kalmaktadır. 

3059 sayılı Kanun statüsüne bağlı İbu personel içinde büyük ölçüde teknik personelin veya kali
fiye elemanların bulunması zorunluğu ve bu personelin teşebbüslerin verimliliğinde büyük Ölçüde 
müessir oldukları göz önünde tutulursa, bilûmum Devlet personeli için düşünülen ve tatbik sahası
na getirilen konular dışında bırakılmamalarmda büyük faydalar bulunacağı tabiîdir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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î^bu 'kanun 'tasarısı hazırlanırken ^63 sayıılı Kanun hükümlerine paralel olarak ilgililerin yalnız 
'emekliliğe esas olan aylıkları üzerinden geçici zam yapılması esasından ayrılınmamıştır. Bunun malî 
(külfeti büyük ölçüde oTmıyacaktır. Bunu 'balhsi geçen teşekküllerin çoğu kendi kaynakları ile karşı-
ilıyabileceklerdir. Bu teşekküllerde çalışan işçiler için yapılan toplu iş ıstizleşmeıleri de genellikle ge
ne geçim indekslerindefci artışlara muvazi olarak işçilerin yevmiyelerine zamlar getirmektedir. Ni
tekim geçim şartlarının bir ölçü dâhilinde iyileştirilmesine zorunluk bulunduğu Sayın Hükümet ta
rafından da açıklandığına göre bu iyileştirmenin tatbikinin istisnasız yapılması hakkaniyet icaba-
tıdır. 

İSTANBUL M I L L E T V E K I I L İ REŞlT ÜLKER'İN TEKLÎFl 

3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluşlarda çalışanların aylık ve ücretlerine geçici zam uy
gulanmasına dair 819 sayılı Kanuna ek kanun teklifi. 

MADDE 1. — 819 sayılı Kanunun birinci maddesi kapsamı dışında kalıp da 3659 sayılı Kanunun 
hükümlerine tabi kuruluşlarda vazife gören memur ve hizmetlilerle sermayesinin yandan fazlası 
veya tamamı Devlete ait kuruluşlarda çalışan memur ve hizmetlilerden ücret ve aylık alanlara, 263 
sayılı Kanun gereğince zamma esas olan aylık ve ücretleri üzerinden her ay aşağıdaki oranlarda 
avans suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık veya ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun görevlerinden aynlmış bulu
nanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden istifade ederler. 

Avans münhasıran esas aylık veya ücretlere uygulanır. Ek görev veya diğer namlarla verilen 
istihkaklara teşmil edilmez. 

MADDE 2. — 1 nci madde gereğince avans olarak ödenecek miktarlar Genel Muhasebe Kanunu
nun avansa mütaallik hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 3. — Bu ödemeler hakkında 484 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygu
lanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayn olarak hesaplanır. 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince 
emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kanun gereğince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. Avans 
5434 sayılı Kanun ile 7244 ve 263 sayılı kanunlar tatbikatında müktesep hak sayılmaz. 

MADDE 5. — İşbu kanun tatbikatı İktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetlileri hakkın
da çıkacak olan personel kanununun malî hükümleri uygulanmaya başlanacağı tarihe kadar devam 
eder. Avansın ödeme ve mahsup seldi Bakanlar Kurulunca tâyin ve tesbit olunur. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 . 3 . 1967 tarihinden muteber olmak üzere yayımlandığı tarihi ta-
kibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür, 
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İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, mahallî idarelerde ve Kamu İktisadi Teşeb
büslerinde çalışan memur ve hizmetlilere zam yapılması hakkında kanun teklifi (2/613) 

6 Ocak 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 

«Mahallî idarelerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan memur ve hizmetlilere- zam ya
pılması hakkında kanun teklifi» m, gerekçesiyle bi- lıikto ilişikte takdim kılınmıştır. 

(İçreğinin yerine getirilmesini derin saygılarım I;\ rica ecderiz. 

Coşkun Kırca 
İstanbul Milletvekili Turan Şahin 

Güven Partisi Mıillet Meclisi Grup Başkanvekili G. 1\ Muğla Milletvekili 

Mehmet Emin Erdinç Ruhi Soy er Cemal Yavuz Sakıp Ilatunoğlu 
G. P. Van Milletvekili Niğde Milletvekilli Bingöl Milletvekili C. S. Erzurum Üyesi 

Mahallî idarelerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan memur ve hizmetlilere zam yapıl
ması hakkında kanun teklifi. 

G E N \<) L G E R E K Ç E 

29 Aralık 1966 tarihli ve 819 sayılı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun, Genel ve 
katma bütçeler ile bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından aylık ve ücret alan 
Devlet personeline, 1 100 ilâ 2 000 liralık aylık ve ücretler için % 10; 100 ilâ 950 liralık aylık ve ücret
ler için de % 15 oranında bir zam sağlanmıştır. Söz komrn.1 kanuna göre bu zam, 1 Mart 1967 ta
rihinden itibaren yapılmış olup, Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe 
gireceği tarihe kadar uygulanacak ve bu hükümlerin uygulanın asiyi e sağlanacak zamdan mahsube-
dilecektir. 

Böyle bir mahsubun yapılabilmesi içiin, Devlet Memurları. Kanununun malî hükümleriyle sağla
nacak zammın, en asgari miktariyle, bu avansa eşit olması gerektiği şüphesizdir. Esasen, aksi halde, 
Devletin kendri. memurlarını ve hizmetlerini aldatması gibi, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmıyacak bir 
durum ortaya çıkar. Şu halde, söz konusu 819 sayılı Kanunla yapılmış zammın, gerçek mahiyetiyle, 
nihai bir zam olduğu ve «Avans» teriminin bu kanunda, sırf bir muhasebe terimi olarak kullanıldı-' 
ğı muhakkaktır. 

Ancak, Devlet memurları ve hizmetlerine bu zammın yapılmasiyle birlikte, aynı aranda bir zam 
mahallî idarelerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde toplu iş sözleşmelerinde faydalanabilecek 
olanlar dışında kalan personele yapılmamış olduğu cihetle, Türk memur camiası içinde pek valıîm 
bir eşitsizlik ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

İşbu kanun teklifi, bu eşitsizliği 1 Mart 1967 tarihinden itibaren kaldırmayı öngörmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde i. —• Bu maddede avans niteliğindeki bir zamdan faydalanacak olan mahallî idareler ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve kanunla kurulmuş bankalarda çalışan memur ve hizmetliler belirtil
miştir. Aynı maddede, zammın oranı da, 29 Aralık 1966 tarihli ve 819 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine paralel olarak gösterilmiştir. 

Madde 2. — Bu madde,, söz konusu 819 sayılı Kanunun 2 nci 'maddesine paraleldir. 
Madde 3. —Bu madde de, söz konusu 819 sayılı Kanunun 3 ncü maddcsdne paraleldir. 
Madde 4. — Bu madde de, söz konusu 819 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine paraleldir. 
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Madde 5. — Bu madde ide, söz konusu 819 sayılı Kanunun 5 nci (maddesine paralel olup, ka-
nıuıii tekniğinin gerektirdiği değişikliklerine kale mc alınlmıştır. Bu maddede, malî güçlüğe uğra
yacak kuruluşlara genel bütçeden yardım yapılması öngörülmüştür. 

Madde 6. — Bu madde de, söz konusu 819 sayıllı Kanunun 5 nci maddesine paraleldir. 
Madde 7. — Bu madde, yiürütmeye dairdir. 

ÎOTANBÜL MİLLETVEKİLİ COŞKUN" KIUCA VE 5 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Mahallî İdarelerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan memur ve hizmetlilere zam yapılması 
halikında Kanun 

MADDE 1. — Uzun vadeli kalkınma plânı esaslarına göre yapılacak personel reformuna 
dair çıkarılacak kanunların getireceği malî hükümlerin uygulanacağı tarihe kadar, 12 Ma
yıs 1964 tarihli ve 468 sayılı Kanun gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimine tabi 
olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile sermaye vo fonlardan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sından, doğrudan doğruya kanunla kurulmuş bankalardan, mahallî idarelerden ve mahallî ida
relerin ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ödenmiş sermayesinin yarısından faz
lasını sağladıkları kurumlar ile bu kurumların ödenmiş sermayesinin yansından fazlasını sağla
dıkları kurumlardan aylık veya ücret alıp toplu iş sözleşmelerinin kapsamına girebilmek için 
gereken kanuni şartlan haiz olmıyan memur vo hizmetlilere, her ay aşağıdaki oranlarda avans 
suretiyle ödeme yapılır: 

Aylık veya ücret Oran 

1 100 lira ve daha fazla % 10 
950 lira ve daha az % 15 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa okun görevlerinden ayrılmış bulu
nanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden istifade ederler. 

ıSürekli görevle yabancı memleketlerde bulunan ve emsali aylık alan memurlar ile aynı yerlerde 
istihdam olunan hizmetliler, bu kanun hükümlerin den faydalanamazlar. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte işten el çektirilmiş, Bakanlık emrine alınmış veya kadro
sunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bulunanlar, istihkakları miktarına göre bu madde hükmün
den istifade ederler. 

Avans, münhasıran aylık veya ücretlere uygulanır; ek görev ve diğ"er namlarla verilen istihkak
lara teşmil edilemez. 

MADDE 2. — 1 nci madde gereğince avans olarak ödenecek miktarlar, Genel Muhasebe Kanu
nunun avansa mütaallik hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 3. — Bu ödemeler hakkında 481 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri uygula
nır ve her aya ait ödemenin vergisi ayn olarak hesaplanır. 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince 
emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kanun g-ereğince tasarruf bonosu tevfikatı yapılmaz. 
Avans, 5434 sayılı Kanun ile avanstan faydalanacak kimselere dair yürürlükteki kanunların ve 
1 nci maddede söz konusu personel reformu kanunlarının tatbikatından müktesep hak sayılmaz. 

MADDE 5. — 1 nci maddede söz konusu porsonel reformuna dair çıkanlacak kanunlann 
malı hükümleri uygulanıncaya kadar, bu kanun gereğince verilecek avanslar, ilerde mahsubu ya-
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pılmak üzere ayrıca kayda geçirilir. Avansın ödeme ve «ıaJhsup şekli, bir Bakanlar Kurulu ka
rarnamesiyle tesbit olunur. 

1967 malî yılından müterakim avansın ödeme şekli ve zamanı, bir Bakanlar Kurulu karar
namesiyle kararlaştırılır. Ancak, müterakim avansların en geç 1 Haziran 1968 tarihine kadar 
ödenmiş olması şarttır. 

1 nci maddede söz konusu avans ödemelerini yapmakta malî zorluklara uğrayacak olan Ka
mu İktisaJdi Teşebbüslerine, sermaye ve fonlara, bankalara, mahallî idarelere ve kurumlara, Ba
kanlar Kurulunca bir kararnameyle lüzum görülürse, genel bütçöden faizsiz ikraz tarzında yar
dımda bulunulur. Bu ikrazın geriye ödeme süresi, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle tesbit 
edilir. 

MADDE 6. — Bu kanun, 1 Mart 1967 tarihinden muteber olmak üzere, yayımlandığı tarihi 
takibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim aylığı alanlara 
da geçici zam (avans) verilmesini sağlamak üzer o 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir madde 

eklenmesine dair kanun teklifi (2/628) 

16 . 1 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Emekli1, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim aylığı alanlara da geçici zam (avans) verilmesini 
sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifim 
gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

GEREKÇE 

Hayatlarını Türk Devletinin hizmetinde çalışmakla geçirmiş «emekli» Mk payesine erişmiş olanlar
la, Türk Devletine hizmet edenlerin malûllerine, dul ve yetimlerine Anayasamızın sosyal adalet il
kesi içinde lâyık oldukları hayatı yaratamadığımız acı bir gerçektir. 

Emekli, dul ve yetimlerin haklarının emniyet altında bulundurulması, mağduriyet ve ıstırabın 
kaynağı olan adaietsizlikleri'n giderilmesine çalışmak görevimizdir. Böylece Türk Devletine ve Türk 
halkına hizmet etmiş oluruz. 

Eski yeni farkı, asker - sivil farkı, memurlara yapılan zamlardan emeklilerin otomatik olarak fay
dalanmaları gibi konular büyük önem arz etmekte lir. 

Devlete, İktisadi Devlet Teşekküllerine, belediyelere ve özel idarelere hizmet edenlerin ve diğer
lerinin emeklileri ile fiilen görev başında bulunanları aldıkları para bakımından ayrılmasına imkân 
olamaz. 

Bu nedenle bütün emekli, dul, yetim, âdi malûl, vazife malûllerine de 819 sayılı Avans Kanunu 
esaslarının uygulanması teklif edilmektedir. 

Böylece 100 - 950 lira aylık alanlara yüzde 15 daha fazla alanlara yüzde 10 geçici zam (avans) 
verilebilecektir. 

Eşitliği sağlamak bakımından 1 Mart 1966 dan itibaren uygulanması da teklif edilmiştir, 
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İSTANBUL MÎLLETVTCKÎLt REŞlT ÜLKER'İN TEKLÎFl 

Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim aylığı alanlara da geçici zam (avans) verilmesini sağ
lamak üzere 5434 sayılı Emeldi Sandığı Kanununa bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyati Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki madde ek
lenmiştir : 

EK MADDE — Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve yetim olanlara (Vatani hizmet terti
binden ödenen aylıklar dâhil) 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanundaki esaslara göre ve aynı 
oranda almakta oldukları aylıklarına göre geçici zam (avans) verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1966 tarihinden muteber olmak üzere yayımlandığı tarihi ta-
kibeden aybaşında yürürlüğe girer. 

MADDE Z. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Balıkesir Milletvekili Adnan Akın'm, 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi (2/692) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

819 sayılı Kandında değişiklik yapılmasına dair Hükümet tasarısında zikredilmiyen 3656 sayı
lı Kamuma tabi (Beden Terbiyesi bölgeleri memur ve hizmetlileri) kapasmıma alan 819 sayılı Ka
mumun değişik şekli ilişikte takdim edilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim. 12 . 4 . 1968 
A. Akın 

Balıkesir Milletvekili 

819 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair tasarının gerekçesi 

«29 . 12 . 1966 gün ve 819 sayılı Kamunda değişiklik yapılmasına dair kamum» tasarısından, 
belediye ve lözel idare personelinin yararlamdırıldığı, Bedem Terbiyesi bölgeleri personelinin ise 
söz konusu tasarıya ithâl edilmediği görülmüştür, 

Beden Terbiyesi bölgeleri personeli, mer'i 819 sayılı Kamumdan, Maliye Bakanlığınım bir tefsi
ri «sebebiyle istifade ettirilememektedir. Halbuki, Beden Terbiyesi bölgeleri personeli 3656, 7244 
ve 5434 numaralı kanunlar şümulünde bulunımakta ve Bedem Terbiyesi Genel Müdürlüğü persone
li bu avanstan istifade etmektedirler. 

655 sayılı Kamum ile, belediye ve özel idare paylarımın kaldırılması (neticesinde, Bedem Ter
biyesi bölge personelinin aylık ve ücretleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesinde (ıA/3 
cetveli 34.260 bölüm ve maddesi) «İller bölge müdürlüklerine yapılacak yardımlar» adı altımda 
tahsis okunan ödenekten karşılamagelmektedir. Söz konusu bölümüm (R) formülünde, bu yardı
mın sarf çerçevesine «Bölgelerin memur ve hizmetlileri ücret ve aylıkları» ifadesi sarih olarak 
dâhil edilmiştir. 

Yukarıda açıklaman vazıh duruma rağmen, Maliye Bakanlığı tefsiri sebebiyle, Beden Terbi
yesi bölgeleri personeline ödenemiyen avansların, söz konusu tasarıya ithali suretiyle tatbikattaki 
yanlışlığım tashihi ile ödemeye imkân verilmesinin temini gerekmiştir. 

Söz komusu tasarıya (Beden Terbiyesi bölgeleri memur ve hizmetlileri) ibaresinin ithali su
retiyle düzenlenen yemi metim ilişiktir. 
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BALIKiESlli MİLLETVEKİLİ ADNAN AKIN'IN ŞEKLÎM 

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

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

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı ta
rihe kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kapsamına girenlere ve genel, katma bütçeler ile bun
lara bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından aylık ve ücret alan memur ve hizmetli
lere, hâkim, savcı ve yardımcıları ile bu sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim üyeleri ile 
yardımcılarına, Sayıştay mensuplarına, subay, astsubay ve 6320 sayılı çavuş ve uzman çavuş 
kanunu ile 635 sayılı uzman jandarma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, il özel idareleri, 
belediye «ve Beden Terbiyesi bölge» bütçelerinden aylık ve ücret alanlara, 263 sayılı Kanun ge
reğince zamma esas olan aylık ve ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlarda avans suretiyle öde
me yapılır. 

Aylık ve ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

MADDE 2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrası ile 
5 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkraları ve 6 nci maddesi hükmü il özel idareleri ile belediye büt
çelerinden aylık ve ücret alan memur ve hizmetliler hakkında uygulanmaz. 

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

EK MADDE 1. — İl özel idareleri memur ve hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel idareleri 
bütçelerinden, belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar, belediyeler bütçelerinden 
«ve Beden Terbiyesi bölge memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar bölge bütçelerinden» öde
nir. 

EK MADDE 2. — Bu kanun gereğince il özel idareleri, belediyeler «ve Beden Terbiyesi böl
geleri» memur ve hizmetlilerine verilecek avanslar ilgili saymanlıklarca bu idareler bütçelerine 
gider yazılmak suretiyle ödeneğine mahsubedilir. Avansın ödeme ve mahsup şekilleri, il özel idare 
memur ve hizmetlileri için il Daimî Komisyonunca, belediye memur ve hizmetlileri için belediye 
Encümenince «Beden Terbiyesi bölgeleri memur ve hizmetlileri için Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce» tâyin ve tesbit edilir. 

EK MADDE 3. — ti özel idare, belediyeler «Beden Terbiyesi bölgeleri» memurlariyle hizmetlile
rine verilecek avanslar bu kanunun yayımını takibeden aybaşından itibaren ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

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

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

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı 
tarihe kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kap
samına girenlere ve genel, katma bütçeler ile 
bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet 
sandıklarından aylık ve ücret alan memur ve 
hizmetlilere, hâkim, savcı ve yardımcıları ile 
bu sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim 
üyeleri ile yardımcılarına, Sayıştay mensupla
rına, subay, astsubaylar ve 6320 sayılı çavuş 
ve uzman çavuş kanunu ile, 635 sayılı Uzman 
Jandarma Kanununa göre ücret ve aylık alan
lara, il özel idareleri ve belediye bütçelerinden 
aylık ve ücret alanlara, 263 sayılı Kanun gere
ğince zamma esas olan aylık ve ücretlerinden 
her ay aşağıdaki oranlarda avans suretiyle öde
me yapılır. 

Aylık ve ücret Oran 

1100 - 2000 % 10 
100 - 950 % 15 

MADDE 2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkra
sı ile 5 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkrala
rı ve 6 nci maddesi hükmü il özel idareleri ile 
belediye bütçelerinden aylık ve ücret alan me
mur ve hizmetliler hakkında uygulanmaz. 

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

EK MADDE 1. — ti özel idareleri memur 
ve hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel ida
releri bütçelerinden, belediyeler memur ve hiz
metlilerine verilecek avanslar, belediyeler büt
çelerinden ödenir. 

M. Meclisi 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEÖİŞTİRİŞİ 

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

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

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin uygulanacağı ta
rihe kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kap
samına girenlere ve genel, katma bütçeler ile 
bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet 
sandıklarından aylık ve ücret alan memur ve 
hizmetlilere, hâkim, savcı ve yardımcıları ile 
bu sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim 
üyeleri ile yardımcılarına, sayıştay mensupları
na, subay, astsubaylar ve 6320 sayılı çavuş ve 
uzman çavuş Kanunu ile, 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, 
il özel idareleri ve.belediye bütçelerinden aylık 
ve ücret alanlara, 263 sayılı Kanun gereğince 
zamma esas olan aylık ve ücretlerinden her ay 
aşağıdaki oranlarda avans suretiyle ödeme ya
pılır. 

il özel idareleri ile belediyelere bağlı kuru
luşların 3056 sayılı Kanuna tabi memur ve hiz
metlileri de bu madde hükmünden faydalanır
lar. 

Aylık ve ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

MADDE 2, — Tasarının ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

EK MADDE 1. — Tasarının ek madde 1, ay
nen kabul edilmiştir. 
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MAldDE 2. — Bu kanun goregiii.ee il özel 
iıiaroleri ve ıklodiyeler me,,ım- ve liiiitivjd'ıîüriiiö 
Vürllecek avaiiülar ilgili ;;,!ay.'r<a.iil;kkii';a mı İda
reler Lsütçü'iorm'j fddo:1 yaıu!':-d<: ;iıv;;'.yd-'İG cdo-
ıısğiüü ViLd^raderuld'. Avıuısm öden -j ve '••:,< d? ^ p 
riökillcii, ii ösel klaro MCium- ve ni^j^cbdoıi .bAı 
ü daimi koiid.iyommco, bddd^ye n r i ^ a ; ve dlz-
rn&t1.i's.cri i.;-m lüoJ iyo c.,.c"d,i,uüdıoe id/d:!. vo irüî-
bit edüir. 

EK MAD73^ 3. — fi d ' d k'aıe \-o tokAyo-
I:.•:/:• mcra^da-Tİyla- k k ^ etlilerine verikcûk avanr>-
lar bu karnımın yayr rmı takkeden ay "•-•a1:;: :• idari 
itibaren ödenir. 

I l â D i i S d. ..... Bu k a l ı t ı y^ya ' IrAddıde 
yüriüüğe girer, 

MADDE A — 7Aı k a ™ . u IdArrAır Arndu 

(ieciei Komisyonun değiştirici 

EK MADDE 2. — Tasarının ek madde 2, ay
nen kabul edilmiştir. 

yürütür. 

Başbakan 
S. Danirel 

Devlet Bakanı 
/ / . Akıbcyli 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savımnıa, Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma, Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

2 . 4 . 1068 

Devlet Bakanı 
H. Özlürk 

Devlet Bakam 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
77. Di.urr 

irişleri Bakanı 
F. Bükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındı rlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. A. Özkan 

Tai'iim. Bakanı 
B. Dağ daş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

EK MADDE 3. — Tasarının ek madde 3, ay
nen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay-
! nen kabul edilmiştir. 
i 
I 

Turizm ve Ta. Ba'lcam İmar ve İskân Bakanı 
N. Kür şad II. Menteşe oğlu 

Köy İşleri Bakam 
T. Toker 

)>-m<i 

M. Meclisi (S. Sayısı : 716) 
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