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5. _ GÖRÜŞÜLEN İŞL 
Sayfa 

836 

1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu is
tanbul Üyesi Ekrem özden'in, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ek 819 sayılı 
Kanunun 1 noi maddesine ek, Cumhuriyet 
Senatosu Aydın Üyesi iskender Cenap Ege 
ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Ca
hit Ortaç'in, il özel idareleri, belediyeler 
ve bunlara bağlı kuruluşlar personeline 
avans verilmesi hakkında, Nevşehir Mil
letvekili ibrahim Boz'un, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa ek 819 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında, 
Trabzon Milletvekili Ahmet İhsan Binici-
oğlu ile Denizli Milletvekili Zafer Nihat 
Özel'in, özel idare ve belediyelerle Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri memur ve hizmetli
lerine avans suretiyle ödeme yapılmasına 
dair, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
iki arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununa ek 819 sayılı Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair, Cumhuriyet Se
natosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
819 sayılı Kanuna yeniden ek yap?İması 
hakkında, istanbul Milletvekili Ee'jit Ül
ker'in, 3659 sayılı Kanun hükümlerine ta
bi kuruluşlarda çalışanların aylık ve üc
retlerine geçici zam uygulanmasına dair 
819 sayılı Kanuna ek, istanbul Milletve
kili Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, Ma
hallî idarelerde ve Kamu iktisadi Teşeb
büslerinde çalışan memur ve hizmetlilere 
zam yapılması hakkında, istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Emekli, âdi malûl, 
vazife malûlü, dul ve yetim aylığı alanla
ra da geçici zam verilmesini sağlamak üze-

Sayfa 
re 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa 
bir madde eklenmesine dair ve Balıkesir 
Milletvekili Adnan Akın'm, 29 . 12 . 1G6G 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyon-
lanndan 4 er üye seçilerek kurulan Geçi
ci Komisyon raporu (1/503, 2/439, 2/518, 
2/519, 2/250, 2/543, 2/544, 2/611, 2/6! 3, 
2/628, 2/692) (S. Sayısı : 716) 836:841 

2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya MiLeSvûkili Faldh özfakin iie Ada
na Milletvekili Kemal Sarnbrahimoğiu ve 
23 arkadaşımı, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Bursa Milletvekili Ea-^n önadım'-
m, Kooperatifler kanunu teklifi VÖ Tarım, 
Adak;-. Ticaret ve Pliln komisyonlarından 
3 er üyeden kurulu Gacici Komisyon ra
poru (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı: 351 
VÖ 35İ e İ nc i ek) 841:854 

3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Ganel Müdürlüğü kısmına kadro eklenme
si hakkında kanun tasarısı ile Ankara Mil
letvekili Kemal Bağoıoğlıı'nun, Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 saydı Kanuna bağlı (I) sa-
jıh. cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına ilâve yapılmasına dair kanım 
teklifi ve içişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/511, 2/636) (S. Sayısı: 721) 854: 

864 

4. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçimleri, Maliye, İmar ve İskân 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden ku
rulu Geçici Komisyon raporu (1/157) (" 
Sayısı : 440 ve 440 a 1 nci ek) 864:865 

*>&<i 
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1. _ GECEÎT TUTANAK Ö3ETİ 

Bingöl Milletvekili Mehmet Emin Gündoğ-
du'nun, Bingöl ili Kiğı ilçesi ve çevresinde vu-
kubulan deprem felâketi ve alınması gereken 
tedbirlere dair demecine imar ve İskân Baka-
m Haldun Menteşeoğiu, 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'ın, 
Çukurova pamuk ekicilerinin güç duruma düş
tüklerine ve gereken tedbirlerin alınmasına da
ir demecine de Ticaret Bakanı Ahmet Türkel 
cevap verdiler. 

Konya Milletvekili M. Ziyaeddin îzerdem'in, 
4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâvesi' bık
kında kanun teklifi ikinci defa acık oya, sunul
du ve oyların ayırımı sonunda kabul olunduğu 
bildirildi. 

Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'm, istan
bul Teknik Üniversitesi öğrenci Yurduna polis 
birlikleri tarafından yapılan başlını ve daya 
atma olayında kusurlu oldukları iddiasiyîe içiş
leri Bakanı ve 

V;lk İ 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Türki
ye'ye girişi yasak edilen bir papazın özel izinle 
istanbul'a gelmesine izin sağlandığı ve Türkiye 
a" oy hindeki faaliyetlerinin suç teşkil etmesine 
rağmen tevkif edilmediği iddiasiyle Dışişleri ve 
Adalet Bakanları haklarında gensoru açılması
na dair önergelerinin gündeme alınmaları, ya
pılan görülmelerden sonra, reddolundu. 

Görüşmeler sırasında devamlı müdahaleler
de bulunan Adana Milletvekili Ali Karcı'ya iki 
ihtar cezalı verildi. 

4 . 10 . İ9ö3 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak ihere Birleşime saat 19 da son verildi. 

Başkan 
Balkanvekili 
Nurettin Ok 

Kâtip 
Konya 

İsmet Kapısız 
Katip 
Tokat 

Fethi Alacalı 

2. — GEL KÂĞITLAR 

TEKLİF l Eyüp Sabri Leveııter'e vatani hizmet tertibin-
1. — Hatay Milletvekili Hüsnü özlran vs C \ don maaş tahsisine dair kanun teklifi. (2/736) 

arkadaşının, Balkan, Birinci Cihan ve istiM?,! S (TSaliye ve Plân komisyonlarına). 
Savaşlarına iştirak eden Muhabere Ba".oavufp \ 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saa';i : 15,00 

BAŞKAN — Başlım vekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Fethi Alacalı (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin nci Birıcşr tını açıyorum. 

3. — YOLLAMA 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 

üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını rioa 
ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Müzakere için gerekli çoğunlu

ğumuz vardır. Görüşmelere başlıyoruz. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı lla-

tipoğlu'nun, Araç Kaymakamının dövülmesi ola
yı hakkındaki demeci ve İçişleri Bakam Faruk 
Sükan'm cevabı. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Eatipoğlu, 
Araç kazasında Kaymakam Fahrettin ölmez'e 
yapılan tecavüzü tel'in için eski bir idareci ola
rak gündem dışı söz istiyorsunuz. Kısa olmak 
kaydiyle buyurun efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
ben, dövülen kaymakam arkadaşımızın eşinin 
yazdığı mektuptan birkaç pasaj okuduktan son
ra maruzatımı arza bağlıyacağım. 

Kaymakamın hanımının gazeteyle intişar et
miş olan mektubu : 

«Ben, on iki seneden beri Devlet hizmetini 
kaymakam olarak ifa eden Fahrettin ölmezin 
eşiyim. Muhtelif kazalarda kaymakamlık yap
tı, azılı bir şakı olan, jandarmayı öldüren Osman 
Gevrek'in öldürülmesinde önemli vazife gördü 
eşim. Oradan Zonguldak'm Devrek kazasına 
geldik. En son olarak da Araç kazasında vazi
feye bağladık. 

Kocam canını dişine takarak kırJnn üstün
de okul, autuzbeş su işi ve bir o kadar da yol 
yaptı. Son bulunduğu kazada da aynı hizmet 
aşkı ve inancı içinde çalıştı. Ama 3 Eylül 1968 
Salı günü Köse ve Okçular köyleri arasındaki 
su ihtilâfını halletmek üzere vazife ile gittiği 
yerden üstü başı kan, başı sargılar içinde ve bü
tün bunların üstünde çalışma gücünü, köylüye 
hizmet etme şevkini de kaybetmiş olarak solgun 
ve bitkin bir şekilde döndü, bugüne kadar ne 
bakanlıktan, ne de her hangi bir yüce mevkiden 
yardım görmedi.» şeklinde dert yanan bir mek
tuptur bu, muhterem, arkadaşlarım. 

Sevgili arkadaşlarım, silâhlı zabıta kuvvetle
rinin seyirci kalan gözleri önünde Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin otoritesi, şerefli bir kay
makam olan Fahrettin ölmez'in şahsında şerha 
şerha kanlar içersinde yere seriliyor. 

Sevgili arkadaşlarım, burada kaymakama vu
rulan darbeler, kaymakamın şahsına değil, Hü
kümetin şahsiyeti mânevisine, Hükümetin oto
ritesine indirilmiş darbedir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 
I Bu hâdiseler ilk değil muhterem arkadaşla

rım, Gercüş Kaymakamına da buna benzer bir 
hâdise yapılmış, gazetelerde intişar ettiğine gö
re, Gebze'de de buna benzer bir hâdise ile kay
makamlar karşılaşmıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, idare tarihinde bunun 
gibi şeni ve menfur hâdiseler hemen hemen hiç 
olmamıştır. Ama bu hâdiselere bugünkü Baka
nın ve Hükümetin, idareciler hakkında tutmuş 
olduğu tutum sebebolmuştur. 

Sevgili arkadaşlarım; Hükümet idarecileri 
kapıkulu kaymakam, maiyet memuru vali yarat
ma endişesiyle hareket etmektedir. Haysiyetli 
ve şahsiyetli kaymakamların üzerinde partizan
lık, bir Bemoldesin Kılıcı gibi ba?ı ucunda sal
lanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım., bu şerefli meslekte 
I belki bir iki istedikleri tipte insan bulacaklar

dır. Ama bu şerefli insanlar bilirler ki, kula 
kulluk etmek geçici bir zaman için kendilerine 
ikbal sağlar, ama evlâtlarına şerefli bir miras 
olmaz, işte bunu müdrik olan idare meslekinin 
şerefli insanlın ve bu arada Araç'm değerli Kay-

I makamı Fahrettin ölmez'in bu asil hareketi lu 
I heyecanlı hareketi idare tarihine altın yaldız

larla geçecektir. 
! Muhterem, arkadaşlarım; işin en acı ve en 
I haıin taraf?, şudur: Eir hafta tecavüze uğrayım 

kaymakamla Bakanlık hiç meşgul olmamış, ni
hayet bir hafta sonra tecavüzü yapan köylülerin 
vekâlete bir milletvekili arkadaşla gelmesi neti
cesi, kaymakam hakkında tahkikat yapmak ille
re, tecavüze uğrıyan kaymakam hakkında tah
kikat yapmak üzere, bir mülkiye müfettişi gön
derilmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım; işte bu mesleki bu ka
dar ayaklar altına almak istiyen insanlar bunda 
muvaffak olamıyacaklar. Biraz evvel arz etti
ğim gibi, bu kaymakam da diğer şerefli 
mensupları gibi, idare tarihine şerefle geçecek
ler. Ama, bugün bu Bakanlığın başında bulunan 
Sayın Bakan tarihin sinesine, suçlu olarak, idare
nin, ırzına geçmiş bir insan olaırak geçecektir. 
Saygılar sunarım. (Ö.H.P. sıralarından alkış 
lar, A. P. saralarından gürültüler.) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — Bu ne 
I biçim konuşma efendim? 

— 830 — 



M. Meclisi B : 88 4 . 10 . 1968 O : 1 

IBAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, bir dakika. 
Bir milletvekiline bu mukaddes çatı altında 

asla ve kat'a yaraşmıyacak ve yakışımıyaoak bir 
lisanda bulundunuz. Bunda, sözü duyan arka
daşlarımız dahi büyük bir üzüntü, büyük bir he
yecan duydular. Lütfediniz bu sözünüzü geri 
alınız, bu sözünüzle kürsüyü kirletmeyinİE,ri-
ca ediyorum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
—Sevgili arkadaşlarım, Sayın Balkan bunu me
cazi mânada ifade ettim haddizatında... 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu; mecasi mânada 
dahi olsa bu sekide bir beyanda bulunmaya İç
tüzük mânidir. Lütfen sözünüzü bu yönden ge
ri alınız, rica ediyorum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— <Saym Başkan, sizin anladığınız mânadaki sö
zümü geri alıyorum, ama bu mesleke bu kadar 
kötülük eden, bu mesleki kapı kulu idarecilerin 
bulunduğu bir meslek haline getirme mezbuhane 
gayreti içinde bulunan Bakanı da tel'in ediyo
rum. 

BAŞKAN — O başka. 
Savın io,Meri Bakam buyurunuz. 
AHMMET MUSTAFA OĞLU (Erzurum) — 

Kulluk devri »iaden kalma. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; yeni 

İçtüzüğümüz ve yeni Anayasamız, kürsüde kul
lanılan bâzı galiz elf azı, galiz beyanı zabıtlardan 
çıkarmak imkân ve yetkisini Başkanlığa bırak
madı qı cihetle bu galiz ve müstehcen beyanı maa
lesef zaıbıttan çıkarmak imkânı bulunamarııstır, 
O.bakımdan özür dilerim; arkadaşımız geri al
mak !»uret.tyl8 nevama bu sözünü söylememin ka
bul et/mistir, kendisini. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İOİSTF.RÎ BAKANI FARUK SÜKAN rKon 
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 

terfihim Sıtkı Hatipoğlu eski bir Maireci ve 
kaymakam. İbrahim 'Sıtkı Hatinoğlu'nun bura
daki beyiniannı Tannedivomm ki, hio kim«e ya-
d.ır.̂ amaz, Bütün memuriyet hayatı, bütün res
mî ha vatı hattâ hususi hayatı bu tarzdaki beyan
ların sahavetinin îoratını, ölçüsünü, değerini 
zannediyorum ki... 

İBRAHİM SÎTKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Vay demagog vay!. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Başka türlü... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) —< 
Vay demagog vay; vay demagog vay! 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, rica öderim 
efendim, müdahale etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De-
vamla) — O itibarla yalan... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Benim iresmî hayatımı bilmeye senin Bakanlığın 
kâfi gelmez. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu. 
İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De-

vama) — Yalan, tezvir ve iftira onun için ekmek 
kadar, su kadar kendi hayatı için tabiî bir hâdi
sedir. Bunu tabiî telâkki etmek lâzımdır. Şah
siyeti icabı, karakteri icabı, yetişme tarzı icabı 
o tarzda konuşması lâzımdır ve öyle konuştu. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri; C. H. P. sı
ralarından müdahaleler) 

NERIMİN NEFTÇİ (Muş) — «ayın Başkan, 
şatea... 

BAŞKAN — Hanımefendi; deminki beyan 
üzörine tehevvür göstermediniz. Rica ederim, 
müdahale etmeyiniz. Oturunuz efendim. Bir da -
kiıka, kürsüde söylenen sözleri Başkan takdir 
eder. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — O itibarla, daha fazla bu konu üzerinde 
aynı tarzda beyanda bulunmayı, zannediyorum 
ki, lüzumsuz addediyorum. 

Şimdi, kıymetli milletvekilleri; Araç'ta olay 
doğrudur, ama idarenin ilgisizliği, Bakanlığın 
ilgisizliği ve hâdijseye anında müdahale edilme
diği yalanıdır. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Edilmemiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De-
vamla) — İşte elimde mülkiye müfettişinin ra
poru. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Bir hafta sonra gelmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bir milletvekili ile gelerek ide izam 
edilmiş değildir, mülkiye müfettişi. Hâdise öğ
renilmez, ki iki köy arasındaki su ihıtüâftnJdaaı 
mütevellittir; hâdise mahallinde derhal mevcut 
zabıta kuvvetleri takviye edilmiş ve suçlular ya
kalanarak adalete tevdi ödihniş ve 13 tanesi de 
tevkif edilmiştir. 
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Balha başka, eğer hâdise anında müdahale 
edilmemiş olsa, hâdisede kaymakam, bakanlık 
tarafından suçlu bulunursa veyahut da daha on
dan evvel cereyan eden hâdiseler muvacehesin
de Araç Kaymakamı hâdiseyi tahrik eden bir 
davranış içerisinde mütalâada bulunursa Bakan
lık, o zaman belki Sıtkı Hatipoğlu arkadaşımı
zın bu tarzdaki beyanı kısmen haklı olabilir. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Ben senin arkadaşın değilim. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK ıSÜKAH (Da
vamla) — Ama, hâdise olmuş ki, olabilir. İki 
köy arasındaki su ihtilâfını halle giden bir kay
makama bir köy halkı 300 kişi ile tecavüzde bu
lunuyor. Her Ihalde, kalabalık halk kütlesine, 
o anda bulunan üç, beş jandarma ile ateş mi et
tirmek lâzıimidı? Hâdise bastırılıyor ve derhal 
İğdir Karakolu'ndan ve Araç'dan Jandarma kam 
ediliyor, getirtiliyor; müdahale ediliyor, suçlu
lar yakalanıyor, adalete veriliyor; omun için tev
kif ediliyor; muhtar da dâhil. Mülkiye müfet
tişi, gidiyor, hâdiseyi derinliğine tetkik ediyor. 
Tetkikatı neticesinde kaymakamın inzibatî ve 
idari hiçbir kusuru olmadığı taayyün ediyor ve 
gereken tedbir alınıyor. Bunda idarenin, içişle 
ri Bakanlığının kusuru nedir arkadaşlar? Yanı 
mutlaka tenkid etmek için, mutlaka, anyer pen
seleri, 'hisleri burada deşarj e'rıdk için bir Ba
kana veya muayyen Hükümet erkânca knır;* du
yulan iğbirarı muayyen vesilelerle ifrlrle etmek 
için her halde bu kürsü kullanılma m ̂  fa İ T . (A.. P. 
sıralarından «Bravo» şerçleri) 

Kendisi idareci, gelmiş olsaydı dostumun;... 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Ben senin dostun, değilim. 

İÇİŞLERİ BAK AKI FARUK SÜKAN (De
vamla) — Bütün dosyalan kendilerine tevdi 
ederdim, burada lüzumsuz demagojiye ve pole
miğe mahal ve imkân bırakmazlardı, Hatipoğlu 
dostumuz. 

1960 ihtilâlinden sonraki hâdinebr iççırhirde 
Sıtkı. Hatipoblu'nun demokratik nidama ne ders
çe inandığının ölçüleri ve misallcırmi de çek iyi 
biliyoruz, Hürmetlerim ile arz ederim. (Â. P. 
sıralarından şiddetli alkışlar, «Bravo» sesleri) 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) - -
Söyle söyle; ne biliyorsan söyle. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar. 
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İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, rica ederim, şâhsıma tecavüz oldu. 
BAŞKAN — Sizin yaptığınız tecavüz bütün 

millete, Türkiye Meclisine oldu; rica ederim 
efendim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan; çok rica edeirim, direniyorum. 
Lütfen. 

BAŞKAN — Oturun [Sayın Hatipoğlu, Mec
lisin müzakeresini ifsadetmeyiniz, rica ediyo
rum. 

İBIL4HİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Hayatımız hakkında bilgisi varmış, açıklasın. 

,2. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar'm, 
tohumluk ve hayvan yemi sıkıntısının giderilmesi 
irin /Fükümetçe tedbir alınması gerektiğine dair 
demeci vo Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hayri Başar buyurunuz, 
tohumluk konusunda beyanda bulunacaksınız, 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; bu sene tabiî âfet
ler, kışm şiddetli ve uzun olması, yağmurların 
.•m ı̂anmda yağmaması neticesinde hububatta 
ümidedilen ve tahmin edilenden az istihsal du
rumu ile karşı kalrsıya bulunuyoruz. Hasat za
manınla Ofisin iâyıkiyle mubayaa yapamadığı, 
hububat fiyatlarının daha ilk günlerde Hükümet
çe tsebit. Gidilen fiyatların üstünde muamele gör
düğü bir vakıadır. Aradan iki ay gibi çok fcıia 
I ir müddet geçmesine rağmen Hükümetçe 55 ku-
?ur;a. tc b/t çilen arpanın 75 kurum, 80 kuruş ola
rak t es bit edilen buğdayın istihsal bölgelerinde 
b".le 95 kuruşa-kadrır yükseldiğini ve uzun za-
manda.n beri; bugün belki 10D kuruş olmuştur, 
bar gün, gün begün yükselmektedir; samanın 
d.?, hiç görülmemiş bir halde 30 ve 35 kuruşa ka
dar değer kazandığını şimdiden tesbit ediyoruz. 
Hornk kw oylarına girmeden talebin artışı, pi-
yaıa fiyatlarının bugüne kadar görülmemiş şe-
k''ld.e yükselişi, irmmî bir kuruluş olan yem sa-
•nayimm hayvan yem fiyatlarında artış yapma-
"i, ekim r ĵv,r,im;i gelmiş olmasına, rağmen tohu
mun bulunamaması karşısında köylünün ve çift
çinin durumu endişe vericidir. 

Eskişehir gibi bir çiftçi memleketinde top-
vokân vilâyet ve kazalariyle bütün köyleri tecile 
tabi tutulacak kadar istihsal azlığı karşısında 
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ilin tohumluk ihtiyacına karşılık ancak 1/10 
unun karşılanabilmesi, bütün Türkiye'ye bir mi
sal olacak kadar tohumun azlığının bilr örneği
dir. Basında da tohumluk ve yiyecek hububat 
istihsalinin resmî kaynaklara atfen çelişmeli neş
riyat yapılması ve bilhassa devalüasyon sözleri
nin de ortaya atılması, memlekette bu hususta 
büyük bir spekülâsyon yarattığı kaaıaati vardır. 
Bu durumlar karşısında köylü ve çiftçinin tottıum 
ihtiyaçları zamanında ve yeteri kadar karşıla
nabilecek midir? 

Milletimizin başlıca gıda maddesi yemlik hu-
baibatın, Türkiye ihtiyacmı karşılayıp karşılıya-
madığı, karşılıyamaidığ takdirde alınmış ve alı
nacak tedbirler var ise neler olduğunun açıklan
malında zaruret vaırdır. Ayrıca, en iptidai hay
van yemi samanın dahi görülmemiş şekilde fiyat 
kazanması, önümüzide uzun bir loş olursa bu 
hayvan telafatma sebebolacağından hayvan ye
mi hafclönda da vatandaşlarımızın teıdlbiirli bu
lunmadı için bir açıklığa zaruret varıdır. 

Köylü ve çiftçilerimizin tohum ekimine baş
ladıkları Ira günlerde teslim ettikleri pancarları
na kaırsılık pek çok masraflarım, mukaveleye ya
rdı avanslarım da alamamaktan mütevellit sıkın
tılı durumları, önümüzdeki sene hububat eki
minde bir noksanlık yaratacağı endişesi büyük
tür. 

Yukarda arz ettiğimiz sebeplerden dolayı 
memİ!?keit sathında doğan endişeleri silmek ve 
önümüzdeki seme ekilice bir noksanlığa, sebebi
yet vermemek ve çeşitli spekülâsyonlara meyda,n 
bırakmamak için ş i mididen tedbirler a.lımra^??n 
ve alınan ve alınacak tedbirlerin de Hükümetçe 
Yüksek Meclise ve efkârı umum iyeye duyurııl-
mar^nda, zaruret ve millî menfaatler olduğunu 
p.aypülpınmla ar?; eder, bu açıklamalarla memle
ket istihsaline ve spekülâsyonlara eğer bir ölçü
de mâni olabilirsek kendimi bahtiyar sayarım. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Tarım Ba
kam. Bu konuda cevapvereceksiniz değil mi 
efendim? 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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Eskişehir Milletvekili Hayri Başar arkadaşımı
zın, çiftçinin tohumluk sıkıntısı, hayvan yemi 
sıkıntısı hususunda gündem dışı konuşmasına 
arzı cevabedeeeğim. 

Bu sene 275 645 ton tohumluk buğday, 
11 000 ton tohumluk arpa, Devlet üretme ve 
Devlet üretmenin tavassutu ile en yüksek ka
deme, en yüksek vasıftaki tohumlar üretilmiş 
ve Eylülün 15 inden itibaren çiftçinin tohum
luk ihtiyacını karşılamak üzere ihtiyaç bölgele
rine sevk edilmiştir. Bunların bir kısmının da 
sevkiyatma devam edilmektedir. 

Genel olarak ofis, 30 Eylül akşamına kadar 
530 000 ton buğday mubayaa etmiştir ve 30 Ey
lül akşamı ofis anbarında 720 000 ton hububat 
mevcuttur. Bunun dışında, zahireci ve fabrika
tör elinde 30 Eylül akşamında 771 254 ton ci
varında ve. çiftçi elinde de 2 356 167 ton civa
rında buğday stokunun mevcudolduğu ve ye
kûn stokun 3 127 421 tonu bulduğu yaptığımız 
araştırmalar neticesinde tesbit edilmiş durum
dadır. Bu meyanda Eskişehir ve havalesine 
2 500 ton güdük ve 600 ton da Meksika men
şeli olmak üuere, 3 000 ton civarında bir to
humluk tahsis edilmiş ve tohumlukların da 
sevkiyatma başlanmış durumdadır. Ayrıca, 
Devlet Vekili arkadaşım, birkaç gün evvel Es
kişehir'e yaptığı seyahatten sonra, biraz daha 
tohum sıkıntısının Eskişehir'de mevcudolduğıı-
nu söylediler, ilâveten 1 000 ilâ 1 500 ton ci
varında da, Eskişehir'e tohumluk tedariki ci
hetine gidildi. Ümidediyoruz ki, Hayri Başar 
arkadaşımızın belirttiği şekilde hiç kimso to
humsuz kalmayacaktır. 

Hayvan yemi sıkıntısına gelince; Trakya 
bölgesinin dışında ciddî bir hayvan yemi sıkın
tısı, yaptığımız çalışmalarda kendisini göster
memiştir. Bilhassa Doğu Anadolu'muzda bu se
ne çok miktarda, hattâ geçmiş senelere naza
ran ^azlasiylebir hayvan yemi, ot istihsalinin 
ve diğer yem bitkileri istihsalinin mevcudoldu-
ğımu beyan etmek isterim. 

Hürmetlerimle. 

3. — Mardin Milletvekili Fuat Uluç'un öl
müş olduğuna dair Başbakanlık tezkeresi ve 
merhumun ruhuna taziz için bir dakikalık say
gı duruşu yapılması. (3/981) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mar
din Milletvekili Fuat Uluç arkadaşımız, Başba-
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kanlıktan gelen bir yazıdan da anlapla;;agı 
üzere, maalesef arfcık aramızda bulunamamakta
dır. 

Kendilerinin vefat, etmiş olduğuna doJv 
Başbakanlıktan gelmiş bulunan tezkereyi, oku
tacağım. Onu takiben de nzh ruhlar ın t0'.cîl 
için Yüce Meclisi bir dakika iktiranı sükûtem 
davet edeceğim. 

Yazıyı okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mardin Milletvekili Fuat Uluç'ım, tedavi 

edilmek üzere 3 . 9 . 1968 günü yatırıldı; a An
kara Hastanesi Dahiliye Servisi 450 numaralı 
lüks odadıa 24 . 9 . 1988 günü saat 7,00 clö ve
fat ettiği, İçişleri Bakanlığının 24 . 9 . 1363, 
27.9.1963 tarihli ve 3.23302/64 - 7105, 3.23302/34 
7265 sayılı tezkereleriyle bildiriîr.ır tır, 

Teessürle arz ederim. , 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

BAŞKAN — Yüce Meclisi bir dakika aziz 
ruhları önünde ihtirama davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşu yapıldı) 
BAŞKAN — Ruhları şadolsuıı. 

4. — Yerli ilâç endüstrisi üzerinde araştır
ma yapmakla görevli Araştırma Komisyonu I>as-
kanlığının, komisyonun görev süresinin bitimi 
tarihinden itibaren iki ay daha uzatıl'masına 
dair tezkeresi. (10/13) 

BAŞKAN — İlâç Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının süre uzatımına dair bir tezkere 
gelmiştir, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yerli ilâç endüstrimizin sağlık, sosyal ve 
ekonomik cephelerini bütün ayrıntıları ile tet
kik etmek üzere kurula.n Araştırma Komisyo
numuz, ilgili bakanlık ve firmalardan olda edi
len dokümanları incelemiş ve raporunu hasır
lamaya başlamıştır. 

Komisyonumuza Genel Kurulca verilen müd
det bittiğinden müddetin bitimi tarihinden iti
baren iki ay daha uzatılması için gerekli ka
raran alınmasını arz ve teklif ederim. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Sabahattin Savacı 
öümüşane 

O"» 
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BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

iki ay müddetle Araştırma Komisyonunun 
görevi uzatılmıştır. 

5. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'-
m, Türkiye'de esen veya estirilen rejim buhra
nı havasının nedenlerini ve durdurulması çevrele
rini araştırmak maksadiyle bir genel görüşme 
aritmim, hakkındaki önergesini geri aldığına da
ir önergesi. (8/28) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakıhç tara-
ı-.nd'an verilmiş bulunan bir önergede, altı ay 
evvel vermiş bulunduğu genel görüşme takri-
liiiifi g«)ri alındığı beyan edilmektedir, önerge-
lormi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 . 10 . 1968 

Altı ay evvel vermiş olduğum, Türkiye'
mizde esen veya estirilen rejim buhranı hava
sının nedenleri vs durdurulması çarelerini araş
tırmak maksadiyle, bir genel görüşme açılması 
hakkındaki önergemi geri alıyorum. 

ygılarımla. 
Ahmet Tahtakıhç 

istanul Milletbvekili 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum; gündeme girmiş bulunduğu için tasvip 
almak gerekiyor. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu şekliyle gündemden genel görüşme öner
gesi çıkarılmış bulunmaktadır. 

(>. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesinle dair Başkanlık tezkeresi. (3/982) 

BAŞKAN — Bâzı milletvekillerine izin ve
rilmesine dair Başkanlık Divanı kararını oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazık siayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle 
vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca uygun 
mütalâa edilmiştir. 

Yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

4 — 
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Dpnizli Milletvekili Nihat özel, 17 gün, has
talığına binaen, 25 . 12 . 1967 tarihinden itiba
ren. 

Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm, 19 gün, has
talığına binaen, 4 . 3 , 1968 tarihinden itibaren. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı, 11 gün has
talığına binaen, 20 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili Selim Sarper, 19.6.1968 
tarihinden itibaren 25 gün, 30 . 9 . 1968 tari
hinden itibaren 19 gün. olmak üzere 44 gün has
talığına binaen. 

istanbul Milletvekili Orhan Erkanlı, 72 gün, 
hastalığına binaen, 30 . 9 . 1968 tarihinden iti
baren. 

Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, 15 gün, 
hastalığına binaen, 30 . 9 .1 968 tarihinden iti
baren. 

İstanbul Milletvekili Ali Esat Birol, 1 ay, 
mazeretine binaen. 30 . 9 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup Yüce Mec
lisin oyuna sunacağını. (Denizli MUetvekili 
Nihat Özel, 17 gün, hastalığına binaen 
25 . 12 .1967 tarihinden itibaren) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
(Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm, 19 gün, 

hastalığına binaen, 4 . 3 . 1968 tarihinden itiba
ren) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
(Denizli Milletvekili Fuat Avcı, 11 gün, 

hastalığına binaen, 20 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
(istanbul Milletvekili Selim Sarper, 10.6.1968 

tarihinden itibaren 25 gün, 30 . 9 . 1968 tarihin
den itibaren 19 gün, olmak üzere 44 gün has
talığına binaen) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
(istanbul Milletvekili Orhan Erkanlı 72 gün, 

hastalığına binaen, 30 . 9 . 1968 tarihinden 
itibaren) 
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BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
(Antalya Milletvekili ihsan Ataöv, 15 gün, 

hastalığına binaen, 30 . 9 . 1968 tarihinden iti
baren) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
(istanbul Milletvekili Ali Esat Birol, 1 ay, 

mazeretine binaen, 30 . 9 . 1968 tarihinden iti
baren) 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
- HAMDİ OSHON (Trabzon) — izm tarihle
ri eski tavzih edilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, hiç reaksiyona 
lüzum yok. Başkanlık bu meseleleri sizden çok 
daha fazlasiyle teemmül eder, tezekkür eder, 
ondan sonra buraya getirir. 

HAMDİ OSHON (Trabzon) — Tarih hatası 
var. 

BAŞKAN — Eski tarihle dahi olsa, bâzı 
aidatlarının verilebilmesi kararma mesnet ol
mak üzere Yüce Meclisin ünıine iktiran etmesi 
lâzımgelmektedir. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Eski tarih
li raporlar. 

BAŞKAN — Raporlar yeni geliyor, gelen 
raporlara göre izin taayyün ediyor. 

7. — Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı 
içinde iki aydan fazla izin alan İstanbul Millet
vekili Orhan Erkanlı'nm, ödeneğinin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi. (3/983) 

BAŞKAN — Orhan Erkanlı'ya ödeneğinin 
verilmesi için Yüce Meclisin tasvibi lâzım. Baş
kanlık tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı sebebiyle bir toplantı yılı içinde 

iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili 
Orhan Erkanlı'ya ödeneğinin verilebilmesi, iç
tüzüğün 197 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun kararına bağlı olduğundan keyfiyet yü
ce tasviplerine arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 
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BÂŞ.SÂN — I'ÜCÜ Meclisin oyıma, îJıiauyo-
rdüi, 

Kabul edenler... Kabul etmi yenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

8. / , ,»> ,.- '. Hastalığı t hinle bir 

] Genel Kurula 
| £k\:k:ıa/}. ;jjLel:.iyİj k k toplantı yılı ioin*k> 
) ku ı-y.'.u;.: ı;;:k;;i kkı füan kkanbul Milletvekili 
i :-> Vi:••!. ;kLV;J.::;-\3 ödjıiöğkım vorie'biimosi, îetü-
İ 'kyk ' . •'•'/ ^ . i M'^Mcıü goreğkıoo, Genel Ku-

r k k z kanu u;;ı, !;agk. ok.hiğfiudan keyfiyet Yü-
CCJ iyj\rlıih....:\'lzii VÂ'Z olunur. 

ı/orruh Bozbcyîi 
Millût Meclisi Başkanı 

3AÇKAIT — halini Sarpeke ödoneğkkn vrü- BAŞKAM — Oyunuza sunuyorum. 
rilöbimıed iyin Yüce M a r k i n kv.vibi 1'M:IY:\. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
E.a'jka3:Lİık tc^kerciûiii akamıyorum. odil--aig.tii\ 

idinde iki andan fazla izin, (dun, İ-aaıktai k k 
hivekiii Selim S-ar-per'in-, iül eneğinin verilince/'-!: 
dair tJaşkanlik tezkeresi. (3/92 i) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di gündem gereğince öncelikle görüşülmesi 
kararlaştırılan işlere geçiyoruz. 

1. — 29 . .12 . 1966 tarih ve 819 saydı Ka
nımda değişiklik, yapılmasına ektir kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem üzdeıdin, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa ek, 819 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine ek, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ite Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Cahit Orlaç'ın, İl Özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşla/r perso
neline avans verilmesi hakkında, Nevşehir Mil
letvekili İbrahim Boz'un, 657 saydı Devlet 
Memurları Kanununa ek 819 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler ellenmesi hakkında, Trabzon 
Milletvekili Ahmet İhsan Binicioğlu ile De
nizli Milletvekili Zafer Nihat Özckin, Özel 
idare, ve belediyelerle Kamu İktisadi Te
şebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans su
retiyle fideme yapılmasına eledr, Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa, ek 819 
saydı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek ya
pılması hakkında, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümleri
ne t ahi kuruluşlarda çalışanların aylık ve 
ücretlerine geçici zam uygulanmasına da
ir 819 sayılı Kanuna ek, İstanbul, Milletvekili 
Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının. Mahalli idare
lerde ve Kamu İktisadi Teşehbüslerinde ça
lışan memur ve hizmetlilere zam yapılması 

hakkında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
i km ekli, âdi malûl, vazife, malûlü, dul ve ye
tim aylığı alaıdara da geçici zam verilmesini 
r.ağlamak üzere 5131 saydı Emekli Sandığı 
Kamuıuna, bir madde eklenmesine dair ve Ba-
td.eeir Mdiei vekili Adnan Akın'ın, 29.12.1966 
tarih, ve 819 sayılı Kanunda değişiklik ya-
;>dı;iii:.:ua dair kanun teklifleri ve İçişleri, Mil
li Sancıma, M ad iye ve Plân komisyonlarından 
•i er üye seçilerek kurulan, Geçici Komisyon ra
pora, (.1/508, 2/İ39, 2/518, 2/519, 2/250, 2/543, 
2/5 i i, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. Sayısı : 
Via) (!) 

BkÇ;LA.!<r —- Kedicin tatile girmesini isıı ön-
GO - k k i k/^'kiık* ı^ikikkcre kanlamış ve muayyen 
kk . iKrk-vcvy-o ka .k r ulaşmış bulunmakta idi. 

kimdi yine kanunun tümü üzerindeki gö-
likpnryö devam edeceğiz. Kanunun tümü üze-
rkıdö nimdiya kadar bütün parti grupları adı
na, arkadaşlar beyanda bulunmuşlardı. 

Simdi, gerek şahısları adına konuşmacı olan 
arkadaşlarımıza ve gerekse ikinci defa grup 
c.dYA'jı b:vyr->3vla bakınmak istiyen arkadaşları-
rw\ söz vereceğim. 

S :ym Ahmet Soner, buyurunuz. Bu kanu
nun tümü ürerinde. 

r;,kfd.i. Savın Şener bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

T.Vr; 

m"? o r:5i 
\ikadaşiarım, bu kanunun tümü 
kereler devam ettiği şu sırada 

{ I) 716 S. Saydı hasmayazı 28 . 6 . 1968 
tarihli 82 Birleşim tutanağı sonuna eklidir. 
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bir önerge gelmiştir. Sayın Şener'in konuşma
sını takiben bu önergeyi okutacağım. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Arkada
şımız Grup adına mı, şahsı adına mı konuşa
caklar? 

BAŞKAN — Grup adına mı efendim? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Şahsım adı

na. 
BAŞKAN — O halde Sayın Şener, Grup 

adma değilse size söz veremiyeceğmı. Efendim, 
şimdi Sayın İrfan Solmazer Güven Partisi Gru-
pu adına, söz aldılar. 

Buyurun (Gürültüler) 
İtiraza lüzum yok. Kişisel görüşlerle grup 

adma görüşler, diye bir tefrik yok. Grupları 
adına, bütün gruplar birer defa konuşmuş bu
lunmaktadırlar. 

Sayın Solmazer siz istirahat edin bir da
kika. 

Şimdi, şahısları adma söz almış bulunan ar
kadaşların isimlerini okuyorum:. 

Süleyman Onan, 
ihsan Ataöv, 
ihsan Kabadayı, 
Ruhi Soyer, 
Mahmut Bozdoğan, 
ilyas Kılıç, 
Mustafa Akalın, 
Abdülbâri Akdoğan, 
Kemal Palaoğlu, 
Güven Partisi Grupu adına irfan Solma

zer, 
Fahri Uğrasızoğlu, 
Ömer Usta, 
Müslihittin Gürer, 
Ahmet Şener. 

Şimdi siz Sayın Aren, T. i. P. Grupu adına. 
G. P. Grupu adma Hilmi incesulu, konuş

muştur. 
M. P. Grupu adma Hilmi işgüzar, konuş

muştur. 
Y. T. P. Grupu adma Nihat Diler, konuş

muştur. 
T. İ. P. Grupu adına Yahya Kanbolat, gö

rüşmüştür. 
C. H. P. Grupu adına Hamdi Orhon, konuş

muştur. 
A. P. Grupu adma Faik Kırbaşlı, konuş

muştur. 

Reşit Ülker konuşmuştur. 
Sayın Ülker, zatiâliniz şahsınız adma ko

nuştunuz? 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Şahsım adına 

konuştum. 
Şimdiye kadar konuşan arkadaşlar bun

lar. 
Şimdi bir önerge gelmiştir, önergeyi oku

tacağım. 
Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemin öncelikle görüşülmesi 
karalaştırılan işler bölümünün birinci sıra
sında bulunan 716 sıra sayılı, 819 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının tümü üzerindeki müzakerelerin biti
mine kadar sayın üyelerce değişiklik önerge
lerinin verilmesine karar verilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkam 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ge
çici Komisyon Başkanı olarak bir talepde bu
lunulmuştur; tümü üzerinde müzakerelerin bi
timine kadar arkadaşlarımızın maddeler üze
rinde değişiklik önergeleri var ise komisyo
nun tetkik edebilmesine imkân bırakmak üze
re lütfetmeleri talebediliyor. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Şimdi oku
tulan bu önerge üzerinde mi konuşacaksınız? 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Böyle değil
dir, komisyon yanlış yoldadır. 
- BAŞKAN — Bir muamele yapılacağını söy
lemedim. «Bir talepte bulunuyor», dedim. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Yanlatır. 

BAŞKAN — Hayır, bir uygulama yapıla
cağını söylemedim. 

Komisyon kendisinin, maddeler üzerinde 
müzakereye geçilinceye kadar, maddeler üze
rinde durumu kontrol etmesini temin için- ar
kadaşlarımızın, maddeler üzerinde şimdiye ka
dar önerge vermemişler varsa, önergelerini 
vermelerini talebediyor, ricada bulunuyor. 

AHMET ŞENER (Tabzon) — Meclis şim
diye kadar toplandımı ki, önerge versinler? 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Talep nok
san, müsaade ederseniz izah edeyim. Komisyon 
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yanlış yoldadır, izah edersem Başkanlığın da 
işi kolaylaşmış olur. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
HAMDİ OİIHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, maksadım Yüce Riyasetin müza
kereleri sıhhatli idaresine yardım ve komis
yonun da vazifesini rahatça yapabilmesine 
hizmettir. 

Hafızalarınızı yoklamak isterim; bundan 
evvel bütün gruplar görüşlerini arz ettiler. Bu
nun üzerine komisyon başkanlığı, Meclisin te-
mayülâtı dikkat nazarına alınarak yeni metin 
bize getirilmek için tasarıyı geri almıştır. Şim
di bakıyorum ki, bu muamele bertaraf edilmiş, 
sanki müzakereler normal devam ediyor, sözcü
ler söyliyecek, maddelere geçilecek ve madde
lerde dö önerge verilecek. Riyasetin dikkatini 
bu noktada toplamak isterim. Konuşmalar bit
miştir, komisyon sözcüsü burada konuşmuştur. 
Komisyon sözcüsü Yüce Meclisin, milletvekil
lerinin ve siyahi partilerin görüşlerini ve tema-
yülâtmı değerlendirmek ve komisyon da ilti
hak edecekse edecek, etmiyecekse etmiyerek 
tekrar buraya gelip müzakere açması icabe-
derken bu muamele bertaraf edilmek isteni
yor ki, usule aykırıdır. Bunu arz etmek iste
dim Makamı Riyasete. 

BAŞKAN — Sayın Orhon'un, burada be
yan ettiği husus; dayandığı mesnet bakımın
dan, çürüktür. Çünkü komisyon bu tasarı üze
rinde müzakereyi bitirmiş durumda değildir. 
Müce Meclisin takdirine arz edeceğim husus şu 
olacak: Bu tasarı Mecliste müzakere edildiği sı
rada, tümü üzerinde müzakere sonuçlanmamış
tır. Tatil dolayısiyle müzakere muayyen bir 
noktada kesilmiş durumdadır. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Geri almış
tır. Şimdi zabıtları getirteceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arka
daşlar, müsaade ederseniz vaziyeti izah ede
yim. Zabıtları inceledim; tatilden evvelki du
rumu da gayet iyi hatırlıyorum. Kanunun tümü 
üzerinde müzakereler halen cereyan etmekte
dir. Komisyon takrirleri istememiştir. Verilen 
takrirler de devam etmektedir. Zannediyorum, 
şimdiye kadar 6 - 7 takrir verilmiştir. Bunlar 
Meclis Başkanlığına verilmiştir, komisyona bu 

takrirler gelmiş değildir. Verdiğimiz takrir
im yapmak istediğimiz husus şudur: Kanunun 
maddelerinin müzakeresi esnasında da bir hay
li takrirler geliyor ve bunlar için yeniden ko
misyonu toplamak mecburiyetinde kalıyoruz, 
dolayısiyle bir saman geçmesi icabediyor ve
yahut komisyonun mesuliyetini Başkan olarak 
şahsan ben üzerime almak mecburiyetinde ka
lıp, belki do Komisyonun hissiyatına tercü
man olmadan, bir cevap vermek mecburiye
tinde kalacağım. Bu durumun önüne geçmek 
için tümünün müzakereleri cereyan ettiği sırada 
takrirlerin verilmesini rica ettik. Kanunun 
tümü üserindo müzakereler cereyan ettiği 
için, takrirlerin verilmesi için de kâfi zaman 
vardır zannediyorum. 

Vaziyet bundan ibarettir. Hürmetlerimle 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Hiçbir uyul muamelesini bu
rada uygulamamaktayız. 

Tümü üzerinde müzakere kesildiği nokta
dan devam etmektedir. 

Buyurunuz Sayın Solmazer. 
NİHAT DÎLER (Erzurum) — Bir daki

kanızı rica ederim. Başkalarına usul hakkında 
söz veriyorsunuz. Çok mühim bir mevzudur. 

BAŞKAN — Yerinizden söyleyiniz. Hangi 
usulsüzlük var? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Bu kanım 
müzakere edildiği zaman Meclis Başkanlığına 
biı* takrir vermiştim. Acaba bu takririm Ko
misyon Başkanlığına verilmiş midir? 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı şimdi ken
disine hiçbir tJfsrir gelmediğini söyledi. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Meclis Baş
kanı marifetiyle verdiğim takrir Komisyona 
gelmediğine göre yeniden bir takrir hazırla
mak mecburiyetindeyim. 

BAŞKAN —- Bütün önergeler Başkanlıkta 
mahfuz tutulmaktadır. 

Takdir edersiniz ki, önergeler madde sıra
sına göre Başkanlıkça Komisyona bildirilir. 
Komisyon, Meclisten ricada bulunuyor, müm
künse maddeler üzerindeki önergelerinizi sü
ratle hazırlayıp veriniz. Bu, mecburi bir hal 
değil, rica ediyor 

Buyurunuz Sayın Solmazer. 
G P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMA

ZER (Tokat) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarını; 657 sayılı Devlet Memurları Kaııu-
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nuna ek kanun olarak kabul edilen 20 Ara
lık 1966 tarih vs 819 sayılı Kanunla genel 
ve katma bütçelerden veya bunlara bağlı dö
ner sermayelerden, kefalet sandıklarından ay
lık alanlara 1 100 ilâ 2 000 lira arasındaki
ler için % 10, 100 ilâ 950 arasındakiler için 
% 15 orannıda ismine «Avans Kanunu» dedi
ğimiz bir avans tanınmıştı. İsmi ne olursa 
olsun bu zamlar hukukî bakımdan bir üc
ret artışıdır. Bu ücret artışının dışında tu
tulan; belediyeler, özel idareler, Kamu ikti
sadi Devlet Teşekkülleri personeli, emekl', dul 
ve yetimler, vazife malûlleri ve âdi malûller
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdiye kadar 
Devlet memurlarına yapılan zamlardan hiçbir 
zaman özel idare memurları,, belediye memur
ları, İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları, 
emekli dul ve yetimler istisna •edilmemizi. Biz 
Güven Partisi olarak 819 sayılı Kanun kap
samı dışında kalan özel idareler, belediye
ler, Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
de bu samlardan faydalanmasını öngören bir 
kanun teklifini Yüce Başkanlığa sunmuştuk. 

Şimdi, memnuniyetle görüyoruz id, Sayın 
Hükümet, birçok milletvekili ve se^aijr ar
kadaşlarımızın bu mevzudaki tekliflerini be-
nimsiyerek bir avans kanunu getirmiştir. Fil
vaki bu getiriş biraz gecikme ile olmuştur. 
Fakat gelen bu tasarmm en büyük no^ardığı 
Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerini, emoMi, 
dul ve yetimleri kapsamı içerisine almamalı
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; 819 sayılı Kanun 
çıktığında bir vali bu avanstan faydalandı, 
özel idareden maaş alan valinin şoförüne bu 
avans tanınmamıştır. Şimdi başka bir hak
sızlık içerisindeyiz. Ağır hizmetler gören ma
kasçı, gardöfren, kondoktür, yol çavuşu, yol 
bekçisi, tren şefi, ateşçi, makinist, kısım şefi, 
hat 'baskıcısı, hat memuru, posta dağıtıcısı, 
atlı dağıtıcı, telgraf memuru, bu Avans Ka
nunundan istifade etmez, fakat biz m'llo"ve
killeri, Bakan, bu Avans Kanunundan istifade 
ede:' Onun için muhterem arkada-larmım 
bu vahim ayırıcılığa düşmemesi için tlth dav
ranmasını Güven Partisi olarak özellikle rica 
etmekteyiz. Sayın Hükümetin de bu yolda 
anlayış göstereceğine inanmak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bilebildiğinnz ka
dar Cumhuriyet Devrinde her ne nam altında 

olursa olsun, ücret artışlarında hiçbir ;-;a:nan 
devlet personeli tefrik edilmemiştir, daima 
müşterek mütalâa edimişlerdir. Devlet Demir
yollarının o çilekeş memurları toplu.sözleşme 
hakkına sahip c1::;'"! (ki, bugünkü Iıeye" ;..--v.,lı
ğına apralel olarak bir toplu sözleşme ile hak ka
zanabilsin. Şu halde sadece onun bu hayat pa
halılığına ayak uydurabilmesi için kendisine 
bu hakkın tanınması lâzımdır. Toplu sözleşme 
yi yapabilenlerin dışındaki kişiler bu zamdan 
istifade etmelidir. Çünkü, biraz evvel arz etti
ğim gibi, ismine ne dersek diyelim, bu Avans 
Kanunu bir ücret artışıdır ve bunun gerekçesi 
de hayat pahalılığıdır. 

Güven Partisi olarak maddeler geldiğinde 
Kamu İktisadi Devlet Teşekküllerinin de, emek
li, dul, yetim, vazife malûlü ve âdi malûllerinin 
de bu Kanunun kapsamı içine 'alınmasını ayrı
ca teklif edeceğiz. 

Bir hususu daha dikkatinize sunarak söz
lerimi bitireceğim. 

Avans Kanunundan, 819 sayılı Kanundan, 
Devlet memurları hangi tarihten itibaren fay
dalanmaya başlamışlarsa, o gün faydalandırma
dığımız Özel İdareler, Belediyeler, Kamu İkti
sadi Devlet Teşekülleri, emekli, dul ve yetim
lerin de aynı tarihten bu zamma müstahak kı
lınmasını Güven Partisi olarak arz ediyoruz. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAH — Muhterem arkadaşlarım, Sam
sun Milletvekili Yaşar Akal vermiş olduğu 
bir önergede kanun tasarısının tümü hakkın
daki müzakerenin yeterli olduğuna dair be
yanda bulunuyor, bunu da izah etmek istiyor. 
Okutuyorum. 

Millet Meclisi Eaşkanlığına 

29 . 12 . 1936 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
nın tümü hakkındaki müzakerelerin yeterli
ğini teklif ederim. 

Önergeyi izah için söz talebediyorum. 

Samsun 
Yaşar Akal 

BAŞKAN — Buyur MÜ Sayın Akal, İçtüzük 
gereğince çok kısa bir beyanda bulunacaksı
nız. 
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YAŞAR AK AL (Samsun) — Saym millet
vekilleri; bu 819 sayılı Kanuna ek kanun ta-
sıvi'inı g sidiğinden bugüne dek yapılan bütün 
k}:Î^EIfuarda anlolan şu; il idarelerine verili
yor, hclocHy elere veriliyor, iktisadi Devlet Te
şekküllerinde çalışanlar ve bir de emekli dul 
ve yetimlere verilmiyor. Doğru.. Şimdi bun
dan £onra her çıkacak arkadaşımız da aynı te
mennide bulunacaktır. Bu ise Hükümetin bir 
görüşü meselesidir. Hükümetin getirdiği tasarı
da i±üsadi Devlet Teşekküllerine, dullara, ye
timlere bu Avans Kanunundan yararlanma hak -
ki ve rib:; ilmektedir, Bu müzakereler tümü üse-
rivıdo no kadar uzarsa uzasın, netice dönüp do
lanıp gelecek Hükümetin ve dolayısiyle Komis
yonun görüşünde birleşecektir, 

Şimdi burada soruyoruz; Komisyonun, ikti
sadî Devle l Teşekküllerinde çalışanlara, dulla
ra yetimlere ve emeklilere bu Kanunun Hükü
metle birlikte teşmilini düşünüyorlar mı, dü-
şüıvnüyorlar mı? Düşünmüyorlarsa uzatıp git-
ı-ekle bir fayda, yoktur. Bu avanstan istifade 
etmek istiyon bütün arkadaşlar beklemektedir
ler. Arkadaşlarımızın getirdiği kanun teklifini 
eğer Hükümet istemiyorsa, Komisyon istemiyor
sa, doîayrjiylc İktidar Partisi de istemiyor de
mektir. iktidar partisinin istemediğini; şura
da muhalefet, olarak sayımız belli, eıkaramıya-
cağımız da aşikârdır. Bu bakımdan, sarahata 
'.V/.-.'ÎV. k \ r ki sundan söylüyoruz; Hükümetin 
v}? v ü«\ -miri böyle bir.. 

->""" r.\J - — Saym Akal, siz müzakerenin 
k ' fv -4kıi tokbf ediyorsunuz, onu söyleyin 
kafi. 

• YAŞAR AKAL (Devamla) — Onu söylüyo
rum. 

Eu bakımdan sayın arkadaşlarım, Avans 
Kanununun biran önce çıkması gereklidir, İk
tisadi Devlet 'Teşekküllerinde çalışanlara da 
teşmil edilerek, emeklilere, dullara, yetimlere 
de teşmil edilerek çıkarılması zaruridir. Eğer 
böyle çıkmıyaeaksa bu müzakerelerin uzayıp 
gitmesinde de bir fayda yoktur. Bu itibarla 
tümü üzerindeki müzakerelerin yeterliliğini tek
lif ediyorum. 

BAB'IAM — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyma ars ediyorum. 

Kabul edenler... Etnıiy enler.. Kabul edilmiş
tir. 

— 840 

4 . 10 . 1383 O : 1 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Ebniyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi sırasında bir önerge , 
vardır, önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tümü üzerindeki müzakereleri bitmiş olan 

718 S. Sayılı Kanun tasarısı için saym üye
lerce verilmiş olan bütün değişiklik önergele
rinin tetkik ve karara bağlanmasını teminen 
Komisyonumuza tevdiine ve bu sebeple bu dos
ya hakkındaki müzakerelerin 11 Ekim 1988 
Cuma günkü birleşime tehirine karar verilmesi
ni arz ve teklif ederiz. 

Geç' i Komisyon Başkanı 
Erol Yılmaz Akçal 

BAŞKAN -— Muhterem arkadaşlarım, Ko
misyon, maddelere geçilmesi kabul edilmiş bu
lunan kanun, tasarısının maddeleri üzerinde ve
rilmiş bul onan bilcümle değişiklik önergeleri
nin kendisine havalesini istiyor. Bir kere bu 
havale mecburi olacaktır. Çünkü, İçtüzük ge
reğince Komisyon kendisine maddeler üzerinde 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerinin hava
lesini isterse Başkanlık bu havaleyi mecburen 
ifa edecektir. 

İkine kü de, bu değişiklik önergelerini tetkik 
edip bir karara bağlamak üzere bir mehil tale-
bediyor. Bu Yüce Meclisin tasvibine ait bir 
keyfiyet. 

önerge aleyhinde buyurun Saym Şener. 
Sayın Şener, önergeyi ikiye ayırdım. Bili

yorsunuz, birinci kısımda Başkanlıkça yapıla
cak bir muamele yok, mecburidir, ikirfei kısım 
ise mehil meselesidir. 

AHMET ŞENER — Saym Başkan, muh
terem arkadaşlarım, Saym Komisyon Başkan
ımı bu konudaki talebi Tüzük gereğince Sa
ym Başkanın ifade ettiği gibidir. Ama ikinci 
mehil kısma ise, şahsan bu kısım üzerindeki 
mütalaalarına iştirak etmek mümkün değildir. 
Çünkü tatilden evvel bu kanun müzakere edil
miştir ve bunu bekliyen bir kitle vardır. Bir 
çok önergeler o zamanda da verilmiş idi. Zan
nediyorum bugün bu önergelere ilâve edilmiş 
olan önergeler müzakere edilmediğine göre, pek 
azdır. O halde evvelce yapılması gereken bu 
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toplantının, komisyon toplantısının yapama
ması halinde şimdi yeniden aşağı - yukarı bir 
haftalık bir müddet istenmektedir. iki doğru 
değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu ku"i"onmı bek
lenilmesinde haklı olan bizim bir yı-an Kikâ-
yosine benziyen, Personel Kanunu gibi, lakdir 
edersiniz, bu da o hale gelmiştir. Sayın H'ika
met bu konuda hesaplarını, plânını, prejoeim, 
parasını, eğer yani menşeini bulmuş ise lûefen 
kalkar burada gayet rahatlıkla; «iktisadi Dev
let Teşekküllerini veya dul ve yetimleri ben 
buraya ithal edemem veyabutta ederim;: eler. 
Aksi takdirde bir taraftan Personel Kanrrfu-
ınuz da bu hale gelmiştir. 

Sayın Seyfi öztiirk arkadaşımızın Hükümet 
sözcüsü olarak Yeni istanbul Gazetesindeki be
yanı malûm, «dibi yok, temeli bo^.ık bir ka
nun» der. Bir tarftan senet verilir, bu kanunu 
çıkaracağız diye, bir taraftan böyle söyleni'. 
Bir taraftan da Sayın Maliye Bakam; tetkik 
ediyorum, Meclise sunacağım, der. filmdi bu k^-
nun da bu hali ile aynı şekilde sürüncemede ka
lırsa. Rica ederim eğer lazımsa Pazartesi günü 
gelmek üzere mehil verelim.. Yoksa, ak?i tak 
dirde bunun aleyhinde rey kullanacağımı ara 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon ad ma S:e 
ym Erol Yılmaz Akçal. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKAMI El?OL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arka
daşlar; müzakereleri kısaltmak gayesi ile bu 
takriri vermiş bulunuyorum. Kanunun şevki 
sırasında düşünülen ilâve tediye gücü öO mil
yon lira civarındadır. Meclis Başkanlığına ve
rilmiş bulunan takrirleri özel olarak, inceledim 
Meydana çıkan meblâğ 290 milyon lirayı bul
du, Emekli Sandığına da buna ilâve olarak G0 
milyon liralık bir yük getirildi. Meveımn ehem
miyetini hepimiz müdrikiz. Ancak ödenmesi 
icabeden meblâğın yüksekliği karşısında etraflı
ca komisyonda bir incelenme yapılmasına lü-

,zum hissediyoruz. Bu bakımdan takriı-kri. ko
misyonda incelemek icabecliyor. Pasart^ni gü
nü ancak komisyonu topiıyabilrdz. Çarşamba 
günü, gensorulara, sörlü sorulara ayrık:ÎT ] .ir 
gündür. Ama Yüksek Heyetiniz karar verir ve 
bu kanunun Çarşamba günü görüşülmesi husu
sunu kabul ederse biz de komisyon olarak bu 
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teklife iltihak edebiliriz. Pazartesi günü "yetiş
tirebileceğimiz kanaatinde değilim efendim. 
Mârıısatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
verilmiş bükmem "nergede iki husus mever.m:";'; 
b'rinci husus, verilmiş bulunan değişiklik öner
geleri komisyon tarafından Başkanlıktan isten
mektedir. içtüzük gereğince Başkanlık bu ta
lep üzerine değişiklik önergelerini tetkik için 
havale edecektir. 

İkinci husus; Komisyon, bu tetkikatmı ya
pıp bitirinceye dek kanunim görüşülmesinin bu 

• hal içerisinde mümkün olamıyacağını beyan et
mektedir, dolayısiyie tetkikikatını bir hafta 
ilerisinde bitirip Yüce Meclise sunabilmek 
üzere bu kanunun maddeler üzerindeki müza-
kores-nln 11 Ekim Cuma günü yapılmasını iste
mektedir. 

Bu hususu Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul deenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

işbu kanun, üzerinde mevcut değişiklik 
•önergeleri komisyonca karara bağlandıktan 
sonra madde madde geleeek Cuma günü gö
rüşülecektir. 

2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
un Milletvekili Fakih Özfak'h ila Adana Mil
letvekili Kemal iUırıihrııhimoghı ve 23 arka-
•he-iiiın, Kooperatifler kanunu teklifi re Bursa 
"d i! I ci ve!:, ili Kasını Önadım'm, Kooperatifler 
kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve 
Plân, komisyon! a:'ındon 3 er üyeden kurulu 
derici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sanısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; geçen 
birleşim görüşülmesine devam edihniş bulunan, 
koperatifler kanun tasarısı ve Konya Millet
vekili Kakih özfakih ile Adana Milletvekili Ke
mal Sarıiorahimoğlu ve 23 arkadşmm, Koope
ratifler Kanunu teklifi ve Bursa Milletvekili 
Sasım önadım'm, Kooperatifler Kanunu teklin 
ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonla
rından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru üzerindeki nıüsakereye devam ediyoruz. 
Şu anakadar tümü üzerinde Kemal Sarıibra-
bi noğlu, Talât Köseoğlu, Ahmet Tahtakılıo ve 
Güven Partisi adına Hayri Başar konuşmuş bu
lunmaktadırlar. Söz alan arkadaşlarımızı Birası 
ile kürsüye davet edeceğim. 
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Mahmut Bozdoğan sıra sizde. 
MURAT ÖNER (Afyon Karahisar) — Grup 

adına. 
BAŞKAN — Grup adına; yazılmamış. Mu

rat öner, grup adına istiyorsunuz, takdimen 
size söz vereceğim. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 

(Afyon Karahisar) — Değerli milletvekilleri; 
ûKoperatifler kanunu tasarısı üzerinde C. H. P. 
Grııpunun görüşlerini arz edeceğim. 

Türk halkının kooperatifler halinde el ve iş
birliği yapması çok önem verdiğimiz bir konu
dur. 

Kooperatifler; iktisadi kalkınmamıza geniş 
halk topluluklarının katkısını sağlıyabilirler. 

Halkın içten ve dıştan sömürülmesini önle
mekte etkili araçlar olabilirler. 

Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin azaltıl
masında halkımıza hizmet edebilirler. 

Ferdin temel hak ve hürriyetlerine, serve
tin ve devletin Anayasa dışı baskılarını hafif
leterek demokrasimizin serbestçe gelişmesine 
ve işlemesine olumlu etkide bulunabilirler. 

Halkta geleceğine güven, kalkınacağına 
inanma, kendi kararı ile kaderine hâkim olma 
duygularını geliştirebilirler. 

iktisadi kalkınmada, tüm üretimi artırma
da en büyük eksiğimiz şüphesiz yatırım aslığı, 
tasarruf aslığı, sermaye aslığıdır. Özel sermaye 
kûsicîiindüki gönüllü tasarruf eksikliğini Dev
let gücüyle sermaye toplıyarak gidermeye çaba
lıyoruz. Bunun yanında teker teker yatırım 
gücü olmıyan halkın bir araya gelmesini, koo
peratifler kurmasını sağkyabilirsek onların ya
tırım güçlerini artırmış olacağız, öte yandan 
kooperatifler halkın emeğinden, işgücünden da
ha büyük verim almasını mümkün kılarak ser
maye eksikliğini emelde kapatabilecektir. 

Bu yönden kooperatifler bizde gelişmiş ülke
lerdekinden daha etkili olabilir. Oralarda küçük 
sermayesini emeğiyle birleştirerek çalışanlar 
önemli genişlikte değildir. Söz gelimi A. B. D. 
nde bütün çalışan nüfusun % 83 ünü ücretli
ler, yaklaşık olarak % 4 ünü işverenler, % 7 si
ni kendi sermaye ve emeğini birleştirerek çalı
şanlar teşkil eder. Bu ekonomik yapıda tüketim 
kooperatifleri gelişebilir. Fakat başka çeşit koo
peratifler tüm ekonomik hayatı etkiliyebilecek 
ölçüde gelişemez. 
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Bizde ise, (kendi ailesinin işinde ücretsiz ça
lışanlar hariç) geri kalan çalışan nüfusun % 54 e 
yakım küçük sermayesi ile kendi hesabına ça
lışır. Asıl kazançları emeklerine bağlı olan bu 
küçük işletmelerin sanayileşmiş ülkelerden fark
lı olarak, özellikle üretim ve alım - satım alan
larında kooperatifleşmeye ihtiyaçları bulundu
ğu açıktır. Bu zümreye girenler başlıca küçük 
çiftçiler, -hayvan yetiştiriciler, küçük esnaf ve 
sanatkârlardır. Bunların sermayeleri azdır, te
ker teker borçlanma, kredi alma imkânları dar
dır. Büyük bir topluluk teşkil ettikleri halde 
1965 sayımı örnekleme sonuçlarına göre 3 mil
yon 817 bin kişi) önemli sayılacak ölçüde yatı
rım yapamamaktadırlar. 

Bu. küçük işletme sahiplerinden bâzıları ger
çekte yatırım güçleri bulunmamasına rağmen, 
kendilerini özel sermaye sektörü içinde sanarak, 
kredi yoluyla üretim araçları elde etmekte ve 
fakat işletmeleri bu araçları kullanacak geniş
likte olmadığından, makina ve donatımdan ve
rim alamamaktadırlar, borçlarını ödiyemez ha
le düşmektedirler. Bu durum, Türk ekonomisi 
için sermaye israfı doğurmaktadır. 

Öte yandan traktörler için römorklar, dis-
karolar, pulluklar yapanlar, otomobil ve motor 
parçaları imal edenler, bütün kabiliyet ve ma
haretlerine rağmen, büyük bir sıkıntı içindedir
ler. Hammaddelerini kolajr ve ucuz sağlıyamaz-
lar, mamullerini değer pahasına ve kolayca sa
tamazlar. Bu yüzden de üretimlerini artıramaz
lar. 

Hele tarım alanında el ve işbirliği bulunma
yışı, kalkınmamızın hızını kesmektedir. Çiftçi
lerimizin yüzde 70 ine düşen ortalama arazi ge
nişliği 20 dönümdür. Bunların, kaldırdıkları 
üründen karınlarını doyurduktan sonra, yatı-
tırım için para ayırmaları mümkün değildir, ya
tırım yapacak derecede borçlanmalarına da im
kân yoktur. Bu durumda küçük çiftçinin üre
timi artırması beklenemez. 

Hayvan yetiştiricileri de aynı durumdadır
lar. Çoğu beslediği hayvanın henüz sahibi değil
dir. Gerek kahredici bir ortakçılık usulünün 
yaygınlığı, gerekse hayvan ürünlerinin satışın
daki dolambaçlı tefecilik oyunları bunların ta
sarruf yapmalarını imkânsız kılmaktadır. 

Balıkçılarımızın perişanlıkları ise daha yeni 
yeni kamu oyuna duyurulmaktadır. 

— 842 — 
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İşte, bütün bu halkın yatırım imkânı kazan
ması kooperatifleşmesiyle kabil olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, kooperatifçilik, kal
kınmamıza halkın katkısını sağlamakla kalmı-
yacak, güçsüz zümrelerin içten ve dıştan sömü-
rülmesini de önliyecektir. 

Gerçekten bugün küçük çiftçimiz, küçük es
nafımız, sanatkârımız alınterlerinin tam karşılı
ğını alamamaktadırlar. Çiftçinin 30 - 40 kuru
şa elinden çıkan patatesin, manava gelinceye 
kadar birkaç misli pahalanmasının mâkul izahı 
yoktur. Yetiştiriciden 40 - 50 kurusa koparılan 
elmanın hangi fiyatla sofraya konabildiğim gö
rüp de şaşmamak kabil mi? Sütün, fındığın 
avans voliyle üreticiden nasıl ucuza kapatıldı
ğını bilmiyen kaldı mı? Bir römork ustasının 
anlattıklarına bakın : «Römorku traktör bayi
lerine satıyorum, o da traktör satarken birkaç 
misli fiyatla çiftçiye veriyor. Bizim emeğimize 
acımıyor musunuz?» 

İhraç malı yetiştiren üreticinin başına ge
lenler, söz gelimi tütün yetiştiricisinin macera 
lan bu kürsüde çok dile getirilmiştir. Bütün bv 
sıkıntıların giderilmesinde değilse bile, hafifle
tilmesinde kooperatiflerin olumlu etkisi olabi
lir. 

Kooperatiflerin gelişmesinin yalnız iktisadi 
hayatta değil, siyasi hayatımızda da rahatlatı
cı sonuçlan olacaktır. Fert temel hak ve hür
riyetlerini sınırlıyan iktisadi ve Anayasa dışı 
engeller dolayısiyle siyasi haklarını da kendi 
yararına kullanamamakta, büyük güçlerin et
kisinde kalabilmektedir. 

Gerçekten bütün üretim araçlarının kamu-
laştınldığı yerlerde devletin kahir gücü, fer
din temel hak ve hürriyetlerini, huzurunu tah-
ribetmektedir. Buralarda siyasi haklardan, 
hürriyetlerden, halk hâkimiyetinden bahsetme
ye imkân yoktur, öte yandan, özel sermaye 
kesiminin hâkim olduğu yerlerde de fert başka 
bir baskının altındadır. Halk topluluklan ger
çek bir oy kullanma serbestliğine kavuşamı
yor. iktisaden geri kalmış ülkelerde demokra
tik idare usulünün gelişmemiş olmasının ve 
hattâ iç siyasi hayatın dış etkilere açık olma
sının en önemli sebebi budur. Bizde de küçük 
tarımcılar, esnaf ve sanatkârlar, Anayasanın 
reddettiği böyle bir baskı altına düşürülebil
mektedirler. Onlann kooperatifleşerek iktisa

den güçlenmeleriyle gerek devlet gücünü kul
lananların ve gerekse özel sermaye kesiminin 
siyasi etkilerinden kurtulmaları yolu açılacak
tır. Ferdin, servet veya devlet güçlerini ellerin
de tutanlara kul olması yollarını kapıyaoak 
ölçüde ve nitelikte bir kooperatifleşme halka 
huzur verecek, onun geleceğine ve kendine gü
venini artıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, Türk halkı için bu 
kadar önemli bir alanı düzenliyecek olan koo
peratifler kanunu tasansı uzun hazırlıklardan 
sonra 1965 te İnönü Hükümetince Yüce Mec
lise sunulmuş ve fakat Birinci dönemde görü
şülemediğinden 1966 da Hükümetçe yeniden 
sunulmuştur. Bu durumu, tasarının büyük bir 
ihtiyaçtan doğduğuna delil saymaktayız. 

önce şunu belirtelim ki, halkımızın büyük 
çoğunluğunu teşkil eden küçük çiftçilerimizin 
kredi ve sataş alanları esas -itibariyle bu ka
nunun sınırlan dışında kalmaktadır. Halbuki 
tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri, uzun 
uygulama yılları geçmiş olmasına rağmen, ta-
nm alanındaki düzen bozukluklarını gidere* 
memiş, tefeciliğe son verememiş, ortaklarının 
kredi ve satış ihtiyaçlarını karşılıyamamış, bü
tün çiftçileri ve bütün tarım ürünlerini içine 
alamamıştır. Üstelik bunlar ilgili banka veya 
bakanlıktan şube veya dairesi haline dönmüş
tür. Ortakların büyük çoğunluğu kooperatifle
ri kendi kuruluşlan, kendi şirketleri ve kendi 
öz mallan sayamamaktadırlar. Bu kanun çık
makla da tanm kredi ve tarım satış koopera
tifleri halkın dışında, âdeta halka yabancı ku
ruluşlar olarak kalacaklardır. Bu alanı da ye
niden düzenlemek için bir tarım kooperatifleri 
kanunu tasansı hazırlanıp biran önce Yüce 
Meclise getirilmelidir. 

Halkımızın kooperatifler yoluyla düzen bo-
<îukluklarına karşı başardı bir hareketi yürü
terek annterini hakkıyla değerlendirebilmesi, 
onun kooperatifi benimsemesine bağlıdır. Koo
peratifin benimsenmesi ise, ortakların bu kuru
m l a n tam hâkim olmalanna vabestedir. De
mokratik yönetim gerçekleşmezse, dış etkilere 
elverişli bir ortam yaratılırsa, halkımız koope
ratifleri erene bir devlet dairesi sayacak ve ya-
"<>ma mücadelesini kooperatifler dışında yürüt
meye devam edecektir. Bövle üzücü bir sonuç
la karşılaşmamak için kooperatiflerin yöneti-
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mine ortakların dışından karışılması şimdiden 
önlenmelidir. 

Bu görüşle tasarıda yer alan müdahale ko
nularına dokunacağız. 

Kooperatiflerin kuruluş izinleri Ticaret Ba
kanlığınca verilecektir, izin verilmezse ne ola
cak? Genel kurallara göre, kurucular izni ay
larca bekliyeoekler, sonra izin verilmedi, diye 
Danıştaya dâva açacaklar ve bir sonuç almak 
için yıllarca gene bekliyecekler. Kooperatifler 
iktisaden güçsüz olan halkımızı ilgilendirdiği
ne göre, bu uzun zamanın kaybından doğacak 
zarar nasıl kapanacaktır? Bu sakıncayı gideri
ci tedbirler kanunda bulunmalıdır. 

Ayrıca; aynı mahalde, aynı konuda iki koo
peratif kurulması için izin istenirse; bakınlı-
ğın, kurucuların siyasi eğilimlerine göre karar 
vermesi ihtimalini bertaraf etmek için, ilk 
müracaata öncelik veren bir usul konmalıdır. 

Ticaret Bakanlığı bâzı kayıt ve şartlarla da 
olsa, kooperatif genel kurulunu toplantıya ça
ğırabilecek. Teknik elemanlar, bugünkü şart
lar içinde karşılaştıkları bâzı problemleri çöz
me kolaylığına kavuşmayı elbette isterler; fa-
(kat bakanlığa verilecek bu yetkinin, demokra
tik yönetim ilkesine aykırı olduğunu belirtme
liyiz. 

Bakanlığın hangi amaçla toplantı yaptırdı
ğı mahallinde yorumlanacak ve siyasi iktidarın 
baskısı başlıyacaktır. Hele gündemde bulun
madığı halde, yönetim kurulunun azlinin ka
bul edilmesi, tertipli çoğunluklarla kooperatif 
yönetiminde darbeler yapma devri açabilecek 
ve bakanlığın toplantıya çağırma yetkisi bek
lenmedik sonuçlar verecektir, iyi niyetli ted
birlerin kötüye kullanılması ihtimalini bu ka
nunla önlemek gerekir. 

Tasan, kooperatifleri Ticaret Bakanlığının 
teftiş ve denetimi altına sokmuştur. Bunu 
önemli bir ihtiyaç saymaktayız. Bu yolla pek 
çok yanlış önlenebilir ve yöneticiler eğitilebi
lirler. Fakat teftiş ve denetimin sonucu ne 
olacaktır? Raporların kooperatif yöneticilerine 
verilmesiyle mi yetinilecektir, teftiş ve denet
lemeyi yaptıran bakanlığın icraî (bir rolü ola
cak mıdır? 

Tasarı bakanlığa bir yetki tanıyor. Teftiş 
ve denetleme sonucuna göre kooperatife tali
mat verecek ve kooperatif bu talimata uymak 
zorunda olacaktır. Bu yetki, uygulamada koo

peratifleri bakanlığın daireleri haline getir
mek istidadı taşımaktadır. Kooperatiflerin de
mokratik usulle yönetilmeleri ve siyaset bakı
mından tarafsız olmaları ilkelerine aykırı bir 
durum hâsıl olması sonucunu doğurabileceıktdr. 

Teftiş ve denetleme yetkisi daha bir süre 
elbette gereklidir, zaruridir. Fakat talimat ver
me, talimata uyma zoruınluğu yerine ortakları 
harekete getirecek demokratik bir usul bulun
ması zarureti vardır. 

Değerli milletvekilleri, siyasi tarafsızlık il
kesi bir kuruluşun kooperatif olmasının zaru
ri şaıntlarındaaıdır. Tasarıda kooperatiflerin si
yasi tarafsızlığına ait hükümler bulunması el
bette halkımızı memnun edecektir. Ancak ta
sarılarda bulunan başka hüküm, komisyon 
tarafından kabul edilmemiştir. Gerçekten tasa
rılarda «Siyasi partilerin ilçe, il ve merkez yö
netiminde görev alan ortaklar, aynı zamanda 
kooperatif yönetim kurulu üyeliğine seçile
mezler.» hükmü vardı. Bu fıkra komisyonca 
lüzumsuz ve Anayasaya aykırı sayılarak me
tinden çıkarılmıştır. Halbuki... 

BAŞKAN — ıSaym öner, bir dakikanızı ri
ca edeyim. Yüce Meclis konuşmaların 15 er 
dakikayla kayıtlanması kararını almıştı. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Grup 
sözcülerinin konuşmaları yarım saat olarak ka
bul edilmişti. 

BAŞKAN — öyle bir teklif yok. 
Sayın öner ne kadar var? 
C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 

(Devamla) — Müsaade ederseniz yarım sayfa 
var. 

BAŞKAN — Peki efendim buyurun, iki 
dakikanız var. 

C. H. P. GRUPU ADINA MURAT ÖNER 
(Devamla.) — Değerli milletvekilleri, bu hü
küm lüzumludur ve Anayasanın metnine, ruhu
na uygundur. Esasen Geçici Komisyon rapo
runda bu müceırret iddianın izahı da yoktur. 
Bu konu da tasarıdaki hükmün Yüce Mecliste 
itibar göreceğini, komisyon mütalâasının ise 
kabul oTunmıyacağmı ummaktayız. 

Değerli milletvekilleri, esas itibariyle O. H. 
P. Gruıpunun tasviple karşılıyacağı Kooperatif
ler Kanununu düzenlemekle iş bitmiyecektir. 
Kanunun uygulanmasında hükümetlerin takı
nacakları tavır ve kooperatiflere karşı siyasi 
iktidarların yürütecekleri politika önemlidir. 
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Anayasamız kooperatiflerin desteklenmesini 
Devlete görev olarak vermiştir. Bozuk düze
nin değiştirilmesi asıl bu destekle sağlanabile
cektir. «Kanunu çıkardık, bizim işimiz bitti» 
demek, Türk halkını bu konuda kendi der
diyle başbaşa bırakmak olacaktır. 

Kooperatifleri iktisadi ve malî yönden güç
süz halk zümreleri kuracak. İşin bu mahiyeti
ne göre kooperatiflerin sermayeleri amaçlarını 
gerçekleştirmeye, hiç olmazsa hızla gerçekleş
tirmeye yetmiyecektir. O zaman kredi isteyecek
lerdir. Bankaların kooperatif işlerine öncelik 
tanımaları gerekecektir. Bu yapılmadıkça koo
peratifleri gerçekten halka yarıyan kuruluşlar 
olarak ayakta tutmaya imkân olmıyacaktır. 

A. P. iktidarı, Devlet sermayesi bulunan 
bankalarca kooperatiflerin kredi isteklerine ön-

' çelik tanınmasını sağlıyacak bütün tedbirleri 
«İmaya taraftar mıdır? Tütün çiftçisi koopera
tif kurduğunda malını doğruca ihracedebilme-
si için, meselâ bugün tütün alıcısına açılan 600 
milyon liralık krediyi bu kooperatife tahsis 
edecek midir? Meselâ taran araçları yapan za
naatkarlar kooperatifleştiklerinde ilgili banka
nın önce bunların kredi ihtiyaçlarını karşıla
malarını sağlıyacak mıdır? Kooperatiflerin or
taklarına lâzım olan üretim araçlarını ve ham
maddeyi doğrudan doğruya kendilerinin ithal 
etmelerini mümkün kılacak kanuni, malî ve 
idari tedbirleri alacak mıdır? 

Devlet, şartlar eşidolduğunda kooperatif 
mallarını tercihan satınalaoak mıdır? Devlet 
kuruluşları imal ettikleri malları satarken koo
peratif isteklerine öncelik tanıyacak mıdır? 
Meselâ bir Demirciler Kooperatifi ortaklarının 
ihtiyaçlarını Karabük Fabrikasından öncelik 
ve kolaylıkla alabilecek midir? Yoksa büyük 
siparişlerle üretim hacminin kapatılmasına göz 
yumulup kooperatif ikinci, üçüncü ellere mi 
başvurmak zorunda kalacaktır? Kooperatif or
taklarının imal edecekleri, kooperatiflerin pi
yasaya çıkaracakları malların benzerlerinin it
hal edilmemesi için döviz tedbirleri alınacak 
mıdır? 

Bu ve buna benzer tedbirler alınmazsa Koo
peratifler Kanununun yapılması halkımıza bü
yük faydalar sağlamıyacaktır. 0. H. P. Grupu 
kooperatiflerin Devlet tarafından bu ölçüde 
desteklenmesi gerektiği inancındadır. Koope

ratifler Kanununun Türk Milletine mutluluk 
getirmesini diler, Yüce Meclise saygılar arz 
ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon başkanlığınca bir 
önerge verilmiştir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin öncelikle görüşülmesi 

kararlaştırılan işler bölümünün ikinci sırasın
da bulunan (351 ve 351 e 1 nci ek sıra sayılı) 
Kooperatifler kanunu tasarısının 102 maddelik 
bir tasarı olması ve biran önce kanuniyet ik-
tisabetmesi zarureti göz önünde tutularak, ev
velce de tatbikatı yapılmış olduğu veçhile, 
sadeoe değişiklik önergesi verilen maddeler 
üzerinde müzakere açılmasına, 

Değişiklik önergesi verilmiyen maddelerin 
okunup oylanımasiyle iktifa edilmesine, 

Sayın üyelerin değişiklik önergelerini gele
cek birleşime kadar Başkanlığa tevdi etmele
rine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

İsmail Hakkı Boyacıoğlu 

ALİ KARCI (Adana) — Aleyhinde söz isti
yorum. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, buyurun bu öner
genin aleyhinde. 

ALİ KARCI (Adana) — Saym Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüştüğümüz kanun ger
çekten de Türk Halkı bakımından önemle 
üzerinde durulması icabeden bir kanundur. 
Şimdi tasarının tümü üzerinde yapılacak olan 
görüşmeler hiç şüphesiz tasarıyı grupların ve 
şahısların didik didik edip Büyük Meclisin 
önüne sermesi sonucunu doğuracaktır. Oysa 
ki, şim£i yapılacak olan tatbikat maalesef bu 
tarzdan uzaklaştırılacak ve bir olup - bittiye 
getirip hemen kanunlaşması sebebini doğura
caktır. Bu bakımdan Büyük Meclisin buna 
«hayır» diyeceğine ve grupların ve biraz önce 
Sayın Başkan okudular, 15-20 tane isim var; 
hattâ mümkün ise bir yeterlik önergesi ver
meksizin bu arkadaşların konuşmalarına da 
fırsat ve imkân hazırlanmasını temin bakımın
dan anlayış göstereceklerine olan inancımı be
lirtmek isterim. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlıanm, Sayın 
Karcı her halde önergıenin muhteviyatını iyice 
anlamadı, önergenin öngördüğü husus, bu ka
nun 102 maddeden ibaret olduğu cihetle, ge-
lecek birleşime kadar maddeler üzerinde de
ğişiklik önergesi vermek istiyen milletveMllleri 
hangi maddeler üzerimde değişiklik istiyorlar 
ise önergelerini versinler, önerge verilmiyen 
maddeler üzerinde ayrıca müzakere açılmasın. 
Arzu edilen şey bu. Yoksa, konuşmaların kı
sıtlanması, kayıtlanması veya kesilmesi diye 
bir mevzu ortada yoktur. 

Buyurun Sayın Bozdoğan. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Çok de^ 
ğerli arkadaşlarım; kooperatifçilik mevzuu 
çoktan beri özlediğimiz bir mevzudur. Türki
ye'nin ekonomik hayatında sayısız faydalar 
sağlıyacak olan bu müesseselerin kanununu bu
radan ceffelkalem çıkarmak faydadan ziyade 
zarar (getirir. 

Büyük Meclis içerisinde, değerli üye arka
daşlarımız arasında maliye tahsili, ekonomi 
tahsili yapan kıymeti değerler vardır. Kanu
nun tümü üzerinde de olsa bu arkadaşlarımızın 
serd edeceği çeşitli fikirlerden istifade etmek 
kanunun tedvininde çok faydalı bilgiler orta
ya koyacağından yeterlik önergesine itibar edil
memesini... 

BAŞKAN — Sayın Bozdoğan, okunan öner
ge demin de izah ettim, yeterlik önergıesi değil. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Devamla) — Şimdi 
Sayın Başkanıım, yeterlik önergesi değil, ama 
belli, maddeler üzerinde fikir seırd edilsin, di
yor, benim anladığıma göre. 

BAŞKAN — Pazartesi gününe kadar, ya.^i 
gelecek birleşime kadar önergeler verilsin, diyor. 
Bütün milletvekilleri bu tasarıyı okusunlar, tet
kik etsinler, hangi maddesini değiştirmek isti
yorlarsa Pazartesi gününe kadar o maddeler 
üzerindeki değişiklik önergelerini versinler, di
yor. Bütün mesele bu. 

MAHMUT BOZDOĞAN (Devamla) — Say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, öner
geyi tekrar izah edeyim: 

Bu önergede; «Bu kanun tasarısı 102 mad
deden ibaretir, binaenaleyh, diğer kanunlarda 

j yapmış olduğumuz gibi, her maddeyi ayrı ayrı 
| okutup» üzerinde konuşmak istiyen var mı?» 

gibi sual sormaya ihtiyaç kalmaksızın, gelecek 
birleşime kadar milletvekilleri hangi maddelerin 
değişmesini istiyorlar ise o maddeler üzerinde 
değişiklik önergelerini Başkanlığa veya komis
yona versinler, o günden sonra her madde ayn 
ayrı okunup müzakereye tâbi tutulmasın, deği
şiklik önergeleri verilen maddeler müzakereye 
tabi tutulsun,» deniyor, icra iflâs Kanununda 
yapmış olduğumuz gibi. 

önergeyi okunan bu şekli ve benim izah etti
ği nışekil dâhilinde Yüce Heyetin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

O halde Yüce Meclisin aldığı karar gereğince, 
Kooperatifler kanunu tasarısının maddeleri üze
rinde değişiklik istiyen arkadaşlarımız gelecek 
birleşime kadar değişiklik önergelerini Meclis 
Başkanlığına veya Komisyon Başkanlığına tev
di etmeye mecburlardır. Onu takiben artık 
değişiklik önergeleri verem iyeceklerdir. 

Sayın ihsan Kabadayı, buyurunuz, tümü üze
rinde. 

G. P. GEUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Balkan, muhterem arkadaş
larım; 

Huzurunuza gelen bu kanun tasarısının ka
nunlaşması memleketimizde gerçeğin ta kendisi 
olan birçok yaraların sanİTnasuıa ve birçok fay
daların sağlanmasına vasıta olacaktır. 

Ayrıca geniş bir vatandaş kütlesini teşkil 
eden müstahsil ve müstehlik kütlenin bugünküne 
kıyaca daha iktisadi, emniyet ve huzur içersin
de yalamasını temin edecek. 

Halen meri olan kanunlar maalesef özlemini 
çektiğimiz kooperatifçiliğin gelişmesini icra et
mekten uzak, arzulanan imkânlardan, nitelikler
den mahrumdur. Millî gerçeğe, ihtiyaca cevap 
vermekten çok uzak olduğu için bugünkü koo
peratifler kanunu müstakil hüviyeti ile hu
zurlarınıza gelmiş bulunmaktadır. 

Buffüne karlar tatbikatta kooperatifçiliğe 
aidolan kanunlar müstakil hüviyette bir kanun 
olmayıp, mevcut kanunlara madde madde ser
piştirilmiş, dağınık bir vaziyette olduğundan, 
demin arz etmeye çalışmış olduğum kifayetten, 
yararlı niteliklerden uzak bulunmaktadır. 

Bu kanun tasarısının kanunlaşması, gerçek
te var olan dertlere şifa, acılara derman olacak, 
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sosyal ve iktisadi alandaki mevcut kaynaşma ve 
sivriliklerin mühimce bir kısmını silecektir. 

Tekmil müterakki memleketlerde kooperatif
çilik, bizden uzunca yıllar evvel girmiş olduğu 
için, sınıflar arasındaîd sömürmeyi, istismarı, 
millî gelirdeki, servet dağılışındaki anormallik
leri ve bu dağılıştaki korkunç farklılıkları ön
lemiş, bu yüzdendir ki, o memleketlerde sosyal 
adalet, sosyal devlet yerleşmiş ve mevcut hür
riyet düzeni içerisinde huzura varmışlardır, in
şallah bu kanun tasarısı, himmetlerinizle eksik
likleri de ikmal edilerek kanunlaşırsa, iyi işlemesi 
de sağlanırsa memleketimizdeki müstahsil, müs
tehlik ve zürra, ciddî tüccar ve iş adamı hüvi
yetinin dışındaki açıkgöz istismarcıların ve te
fecilerin sömürüsünden, yolunmasından kur
tulmuş olacaktır ve böylece alnıteri dökenin 

.verimi bizzat o yolda emek verenin kendisinin 
, / olacaktır. Alınteri dökmiyenin bir başkasının 

sırtından geçinme kapılarını da mühimce kısmı 
ile kapatmış olacaktır. 

Şu tatil gezilerimde, üzerimde derin iz bıra
kan bâzı hâdiseleri zikretmek suretiyle, koope
ratifçiliğin bu dertleri önliyeceği sevinci içinde 
bu misalleri vermekten kendimi alamıyacağım. 

Alaşehir'in Sarıgöl kazasına gittim. Geniş 
bir vatandaş kütlesi geçen seneki tütün alımın
dan acı acı dert yanarak; kalitesi çok üstün olan 
tütünler alınmamışken, düşük kaliteli olan tü
tünler binbir tesirle (aklınıza gelen tekmil öl
çüleri dilediğiniz gibi tefsir etmekte muhtarsı
nız) alınmış, ama randımanı üstün olan tütün
ler alınmamış, yakılmıştır, dediler ve eksper
lerden (muhterem iktidar mensupları) vatan
daş, tütün ekicisi acı acı şikâyet etti. Tek eks
perden çıkıp, çift eksperle yapılmalı, bir de bi
zim hakkımızı koruyacak tütün eksperi bulunur
sa bu dertler silinir, dedi, Şöylece bu koopera
tifçiliğin girişi ve bütün müstahsil arasında 
bulunuş öyle zannediyorum ki orada gerçekten 
doğan dertleri önliyecektir. 

Keza yine bu kış Niğde ve Kayseri bölgesin
de gezerken - Ruhi Bey buradadır - elma har
manlarının başında vatandaşların ağladığını gör
düm. 15 kuruştu bu elma. Bir elmacı koope
ratifi kurulsaydı bu dertler de silinirdi; elma 
suyunu yapacak veya elmamızı ihraccdecek im
kânlar olsaydı bu da temin edilmiş olurdu. 

Ben Beyşehir liyim, geniş çapta soğan eke
rim. 15 kuruş soğan, yüzüne bakan yoktu. «İM 

lira, cennet nimeti oldu» diye bir parti lideri söy
lemiş olduğu için, paket yapıp koli halinde gön
derdiler. Böylece o soğan müstahsili hemşehri
lerim de bir kooperatif kursaydı maliyeti 30 ku
ruştan aşağı olmıyan, çoluk - çocuğu ile çalışan 
bu vatandaşların dertleri silinecek, zengin ol
mak şöyle dursun, aç kalmaktan kendisini kur
taracak, karşılıklı bir dayanışma, karşılıklı bir 
yardımlısına doğmuş olacaktı. 

Haber veriyorum size; bu sene tütünün re
koltesi düşük, randımanı yüksektir. Açıkgöz 
istismarcı, dedim ya ciddî tüccar ve iş ada
mı hüviyetinin dışında olanlar köylere yayıl
mışlar, kapalı, 7 - 8 liradan tütün almakta
dırlar. Rekolte düşük, randıman yüksek ol
duğu için büyük fiyatla yapılacak. Eğer tü
tün müstahsilinin karşılıklı ^yardımlaşma ve 
dayanışma içinde bulunduran bir kooperatif 
olsaydı bunlar çoktan önlenmiş olacak, ihti
yaçlarına cevaz veren bir müessesenin bulu
nuşu perişanlık içinde bulunan müstâhsilin 
gayriahlâki yollarda istismar edilmesine mâni 
olacaktı. 

Üzüm : 207 kuruş. Konyalı hüviyetim ka
dar Manisalı hüviyetim de vardır. 200 - 210 
kuruşa bir üzüm idare etmez. Kooperatif, 
kendi müntesiplerinin üzümünü alıyor, koo
peratife üye olmıyanlarınkini almadığı için 
onlann üzümü fy30 - 170 kuruşa kadar sa
tılmakta ve hele yağmur yiyen üzümün yüzü
ne bakan yok, 160 kuruştan. Böylece tekmil 
üzümcü zürraı içine alan bir kooperatif ol
saydı bu dertler silinmiş olacaktı. Haber 
vereyim, şimdi üzüm 207 kuruş, iki ay sonra 
bu üzüm 250 kuruş olacaktır. 

Pamuk : 235 kuruş. O da üzümle paralel. 
Maliyet fiyatı değildir. Ciddî anlamda tek
mil pamukçuyu içine alan bir kooperatif de 
bulunmadığı için boynunu büke büke gidip 
tüccara bunu 220 kuruştan, 210 kuruştan sa
tacak, ama elinden çıktığı andan iki ay geç
meden bu 250 kuruşu, 280 kuruşu bulacak
tır. İnşallah şu kanun tasarısı himmetlerinizle, 
bütün eksiklikleri de giderilmek suretiyle çı
karsa, bu dertlerin silineceğine inanıyoruz ve 
bunun şimdiden çıkmış, işler halini görmüş 
olmanın çabukluğunu arzu etmekteyiz. 

Koopeartifçilik gelişmesi memleketimizde 
orta sınıfı kuvvetlendirecektir. Halen Türki
ye'de, kim ne derse desin, bir halk çocuğu 
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ve halk içinde gezen bir insan olarak, orta 
sınıf zayıflamaktadır. Türkiye'de nüfus artışı, 
erezyon ve bâzı kere de çok zenginin çok 
vergi vermekten kaçar hali ve belki bunların 
kontrol dışında kalışı orta tabakayı Türki
ye'de göçertmektedir. Fakirlik, fukaralık, 
sefalet artmaktadır. îtşe bu artış solculara, 
aşın solculara sermaye olmaktadır. Bu dertli 
vatandaşlara onlar, kendi âlemlerinde yaşat
tıkları ölçülerle, vaitlerde bulunup onların 
kışkırtmaktadır. İşte kooperatifçilik gelişirse 
solun gayriciddî, yalan dolu lâflarına şamar 
olacak, bu ıstıraplar da gerçeği ile yenile
diği için sol ve aşın sol Türkiye'de sermaye 
bulamıyacâk, imkân bulamıyacak ve tutuna-
mıyacaktır. 

Biz çocukken, - Beyşehirli idik dedik ya! -
dua ettirir, ip bağlatır da sıtma geçsin der
dik. Halbuki okuyup dua etmekle sıtmanın 
geçtiğini pek zannetmiyorum. Sivrisinek öl
dürmekle de sıtma geçmez; ancak batağı ku
rutulursa insan sıtmadan kurtulabilir. Tür
kiye'de bugün «sol ve komünizm kahrolsun» 
diyoruz, ben de bunu bağıranlardan birisiyim. 
Ama sol ve komünizmin sadece kuru bağır
malarla, meydan topluluklariyle önlenmiyece-
ğine kaaniim. Muharebede de «düşman kahrol
sun» diye bağırmakla, dua etmekle düşman 
kahrolmaz. Ancak Allahın insanlara yardı
mı, Müslümanlara yardımı sayesinde, en az 
düşman ayannda eğitim görüp, düşman aya-
nnda silâha, araca sahibolunursa düşman 
öyle yenilebilir Türkiye'de solu ve aşırı solu 
hudutlardan çok ötede tutup kahn zembe
reğe uğratmak için açlığı, sefaleti yenmeli
yiz, bunun tedbirlerini mulalka almalıyız. Bu 
tedbirler alınmadığı müddetçe batak genişli-
yecek, sivrisinek vızıltısı gibi solun sokucu 
laflan vatandaşın huzurunu, rahatını kaçır
maya devam edecektir. 

Demin de anlatmış olduğum gibi, kooperatif
çilik bu yönleriyle alınırsa orta sınıf kuvvetle
necektir. Güven Partisi olarak kanaatimiz odur 
ki, kooperatifçiliğin samimiyetle ele alınışı, yü
rütülüşü memleketimizde orta sınıfı kuvvetlen
direcek, içinde bulunmuş olduğu bugünkü dert
lerden kurtararak milletimizin mevcut hürriyet 
ye demokratik düzen içerisinde uzun ömürlü, 
huzur içinde yaşamasına imkân ve cevaz vere
cektir. Ayrıca lasa vâdede avanturye zengin 

olmaların kapısını kapayacak, besirgânvari is
tismarlardan müstahsili da, mütehliki de koru
muş olacaktır. Sosyal Devlete kavuşmanın, sos
yal adalete erişmenin yolunda kooperatifçiliğin 
samimiyetle gelişmesi memlekette en büyük hiz
metin, köprünün ta kendisi olacaktır. 

Beyler; her hangi bir mevzuda olursa olsun 
sadece kanunları çıkarmak kâfi değildir. Çıkan 
kanunun faydalı ve verimli şekilde işleyiş vasa
tını hazırlanmadıktan sonra hayal edersiniz ve 
çıkan kanun romantik olmaktan öteye gitmez. 
Aslolan onun zeminini hazırlamaktır. Şimdi 
yüksek lütuflarınızla kooperatifçilik kanunu en 
şahane bir şekilde çıksa dahi, bu kooperatifçilik 
kanununun işler, vasatını kurar şekilde hazır
lıkta bulunulmadıktan sonra hiç kıymeti yok
tur. 

Türkiye'de kooperatifçilik lâfı henüz yeni- \ 
dir, daha şöyle 3 - 5 sene evveline varmaz. Batı 
bilir, ama Orta - Anadolu ve Doğu - Anadolu 
kooperatifçilik lâfını esnaf kooperatifleriyle 
ancak duyar hale gelmiştir. Bunu işler hale 
getirmenin yegâne hal çaresi, bin işçi bir başçı 
derler, bunu yönetecek kooperatif elemanlarını 
iyi yetiştirmek gerek. Halkı bu yolda iyi eğit
mek gerek, seminerler, kurslar vermek gerek, 
plasmanını iyi finanse etmek gerek ve hele he
le kooperatifin işleyişini hissî tesirlerden, hısım 
akrabalıktan, politik tasallutlardan uzak kılmak 
gerek. Bunları yapmaz isek; Konfiçyüs'ün de
diği gibi, «İnsanoğlu cemiyet tarihinde yaşama
ya başladığı günden bugüne kadar, onu yönet
mek için kanunlar yapıldı, fakat* çok kere insa
noğlu dertli kaldı, diyor. «Bu dertler kanun
lardan değil, kanunları yöneten ellerdendir.» 
diyor. Kötü kanunlar iyi ellerde iyilik ve hu
zur getirmiştir, en mükemmel kanunlar da kö
tü ellerde zulüm ve ıstırap vasıtası olmuştur, 
diyor. Her Parlâmentoda şahane kanunlar çı
kabilir, ama bunu yönetici vasat, imkân hazır
lanmazsa maalesef iyi özlemlerle çıkan bu ka
nun da tatbikatta arzu edilen imkânları, fayda
yı sağlamayan bir kanun olur. İnşallah bu ka
nunu eksiksiz olarak çıkarırız, işleyişinde de 
demin söylemiş olduğum hatalara varmadan nef
simize hâkim, vicdanımıza esir olarak koopera
tifçiliğin gelişmesini temin ederiz. 

Güven Partisi olarak samimî özlem telâkkimiz 
bundan ibarettir. Hürmetler ederim efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Karcı, buyurunuz. Sözü
nüz 15 dakika ile kayıtlıdır. 

T. 1. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (Ada
na) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türkiye'de kooperatiflerle ilgili mevzuatın 
yeterince ihtiyaçları karşılamadığı, Türk Tica
ret Kanunundan ayrı bir kanunla bu alanın dü
zenlenmesinin gerektiği uzun bir süreden beri 
iddia edilmekte idi. Tasarının bu yönde atılmış 
olumlu bir adım olduğu söylenebilir. Ancak, 
kooperatifler kanunu tasarısı incelenince, ken
di kendimize sormak mecburiyetinde kaldık; 
bu kanun bir kooperatifler kanunu tasarısı mı, 
yoksa ticari şirketlerin kuruluşunu düzenliyen 
bir kanun tasarısı mıdır? Nitekim daha tasa
rının birinci maddesi kooperatif ve kuruluşu ta
rif ederken: «Tüzel kişiliği haiz olmak üzere, 
ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
^Bellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını 
karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiy
le sağlayıp korumak amaciyle gerçek ve kamu 
tüzel kişileri ile..» diyerek doğru bir tarifte bu
lunurken, gerekçenin ilk cümlesi amacın bu ol
madığını hemen belli etmektedir. Burada: «Ana
yasa ilkelerinin ışığı altında ve demokratik dü
zen içinde kalkınma hamlelerinin ekonomik 
alandaki gelişmelerini birlikte çalışma yoliyle 
gerçekleştirmek, tek başına yetersiz olan emek 
ve sermayenin birleştirilmesiyle büyük yatırım
lara yönelmeyi sağlamak,...» diye devam eden 
cümle, amacı gayet açık olarak belli etmektedir. 
Sermaye birleşmesi ve büyük yatırımlara gidil
mesi kooperatifçiliğin değil, ticari şirketlerin 
amacıdır. Gerçekten 93 ncü maddede belirti
len : 

«a) Birbirlerinden ve ortaklarından aldık
ları faiz ve komüsyonlar ile ortaklarına kefalet 
etmeleri dolayısiyle bunlardan aldıkları para
lar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisin
den, 

b) Her nevi defterlerin ve anasözleşmelerin 
tasdiki ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mü
hürlenmesi, her nevi haredan ve Damga Vergi
sinden, 

c) Kiraya verilmediği veya irat getirmiyen 
bir cihete tahsis edilmediği müddetçe sahibol-
dukları gayrimenkul mallar üzerinden alınacak 
her türlü vergilerden, 

d) Ortakların temlik edecekleri gayrimen-
kuller her türlü vergi ve harcından, muaftır.» 

diyor. Ayrıca bu muafiyetlere 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun 199 sayılı Kanunla 
değişik 7 nci maddesinin 16 ncı bendindeki esas
lar dâhilinde Kurumlar Vergisi muaflığından da 
yararlandığı göz önüne alınırsa bu tip koopera
tiflere girerek ticari iş tutmak, anonim veya 
başka türlü şirket kunnaktan çok daha kârlı 
olacaktır. 

Tasarı; üzülerek belirtelim ki, iş yapmak is-
tiyen müteşebbisleri vergi muaflığı zırhına bü-
rüyerek tam anlamiyle korumakta, daha çok ka
zanmaları yolunu açmaktadır. Zaten maddele
re ve gerekçeye şöyle bir bakış iddiamızın doğ
ruluğunu hemen gözler önüne serecektir. 

Örneğin: Bir ortağın çekilmesiyle koopera
tif mevcudiyetinin tehlikeye düşmesinden bahse
den 10 ncu madde. «Hiçbir ortak kooperatifin 
iş sırlarını öğrenmeye yetkili değildir. Her or
tak kooperatife ait iş sırlarını gizli tutmak zo
rundadır. Bu- mecburiyete uymıyan ortak bir 
yıla kadar hapis veya 500 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezası ile veya her ikisi ile bir
likte cezalandırılır» diyen 25 nci madde tasarı
daki kooperatifçilik anlayışı hakkında bizlere 
kâfi bilgiler vermektedir. Çok rica ederiz, iş
ten, sermayeden, iş sırlarından, hapisten, 10 000 
lira para cezasından bahseden bir kooperatif
ler kanun tasarısı, kooperatifçiliğe mi daha ya
kındır, yoksa kooperatif gömleği giydirilmiş kâr 
için kurulmuş olan şirketlere mi daha yakın
dır? 

Bakınız gerekçenin 4 ncü bölümüne : 
«A) Ortakların fazla yatırım yapmalannı 

teminen ortaklık paylarına faiz verilebilmesi im
kânları sağlanmıştır.» denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sormak gerek; 
fazla yatırımı kim yapar? Yine cevabım biz ve
relim; Parası fazla olanlar. Görülüyor M, işler 
öylesine tezgâhlanmış ki, bir taraftan temettü 
öbür taraftan yüzde 7 faiz. Bu suretle özel sek
töre kooperatif adı altında şirket kurarak, toz 
sermaye dedikleri küçük tasarruflara hâkim ol: 
ma, onu kullanma olanakları sağlanmıştır. 

Açıkça bellidir ki, bu tasarı güçsüzlere yar
dımcı olacak olanları bir araya getirecek bir ko
operatif niteliği taşımamaktadır. Bu husus, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, tasarının 10 ve 
17 nci maddelerinde açıkça görülmektedir. Bir 
kişinin ortaklıktan ayrılması ile, çıkma keyfiye
tinin kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye dü-
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sürmesi hali, bu kuruluşların şirket olduğunun 
en belirgin delilidir. Çok rica ederiz, bunlar 
nasıl kooperatifler ki, bir kişi ayrılmak arzusu 
duyarsa o kooperatif sarsıntı geçirir? Koopera
tiflerde güçler daima denk olur oysa. Eğer 
güçler denk olmazsa o kuruluşun adı şirket 
olur. Tasarı bir kişinin ayrılması ile kooperati
fin tehlikeye düşebileceği esasına dayanırsa bu
na nasıl olur da kooperatifler kanun tasarısı 
diyebiliriz? Eğer bu tasarı bu tarzda kanunla
şırsa kurulacak kooperatiflere görülecektir ki, 
tek tek kişiler hâkim olacaktır. Parası olan, 
fazla yatırım yapan kişiler. Denebilir ki, nasıl 
olur bu? Kooperatif yönetimi seçimle iş başına 
gelmektedir. O halde bu doğru değildir. 

Sayın milletvekilleri, fazla yatırım yapan 
kişi kooperatifi istediği yöne iletmek, idareye 
hâkim olmak, kooperatifin politikasını tâyin et
mek için çekilmeyi, Demokles'in kılıcı gibi koo-
peratiffin tepesinde tutacaktır. Bir kişinin ay-
nlmasiyle tehlikeye girecek olan bir kooperatif 
ve onun ortakları çoğu kez bu duruma boyun 
eymek mecburiyetinde kalmazlar mı? Bu durum 
tıpkı anonim şirketlerde olduğu gibi büyük ka
pitalin hâkimiyetinin sonucunu doğuracaktır. 
Yine denebilir ki, bir kişinin ayrılması tasarıda 
bâzı kayıtlara bağlanmıştır, doğrudur. Ama bu 
doğruluk sonucu değiştirmez. Kaldı ki, büyük 
sermaye kooperatiften ayrılmak da istemez. 
Çünkü yukarıda saydığımız muafiyetlerden, fa
izlerden yararlandıktan sonra niye ayrılsın? 
Üstelik kooperatife yatırım yapan borçlu bir 
kimse her türlü hacizden de yakasını kurtar
maktadır. O kadar ki, sadece ortak bulunduğu 
sürece değil, ayrılıp varlığını kooperatiften çek
tiği an bile bu imtiyazı devam etmektedir. Bü
tün bu imtiyazlar ister istemez yerden mantar 
biter gibi kooperatif şirketlerin kurulmasının 
sebebi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yine tasarıda üzerinde 
önemle durulması gereken hususlardan biri de 
kooperatife emeği karşılığı ortak alınması key
fiyetidir. Kim karar verecek buna? Seçilen 
yönetim kurulu. Şu halde kendisinin yeni seçi
mi kaybedeceğini anlayan bir yönetim kurulu
nun sırf oy toplamak amaciyle bu maddeyi kö
tüye kullanacağı gözden ırak tutulmamalıdır. 
Normal olarak kooperatife aynı daldan insanla
rın girmesi gerekirken, muhasebeci, memur ve 

saire adı altında alınacak birçok yeni ortaklar 
ilk seçilen yönetim kurulunu, daimî olarak oy-
lariyle kooperatif yöneticisi olarak ayakta tu
tabilirler. Bunlar, genellikle kendilerini ortak 
yapan yönetim kurulu ile hiç şüphesiz paralel 
çakşırlar. Bu bakımdan emekleriyle ortak alı
nacak kimselerin belirli sayılarla sınırlandırıl
ması şartı vardır. Yoksa kooperatifler hazır 
yiyicilerle dolacaktır. 

İşte bu nitelikte bulunan bir tasarı 2 nci mad
dede de yazılı olduğu üzere 7 ortağın yanyana 
gelmesiyle kurulursa tam bir yaran şirketi ha
line gelir. Her türlü dış etkilere karşı bağışık
lık kazanır. Bâzı kötü tatbikatı önlemek ama
cı ile ortak sayısı 25 - 30 olmadan kooperatif 
kurulmasına izin verilmiyecek şekilde tasarıda 
değişiklik yapılması lâzımdır. Hele bu kuruluş
lar Ticaret Bakanlığının da iznine tabi oltırsa, 
ister istemez bu ortamda, yani partizanlığm_ 
umuru âdiyeye sayıldığı bu ortamda pek çok 
suiistimaller olacaktır, örneğin : İktidardaki 
parti taraftarlarının hâkim olduğu bir yörede, 
diğerlerinin kuracakları bir kooperatif Ticaret 
Bakanlığınca önlenebilir. Bunun pamuk, tütün, 
zeytin, fındık yetiştiren bölgelerdeki etkilerini 
düşünmek bu maddenin sakatlığını kendi ken
dine ortaya koyar. Çünkü belirli bir yörede 
kurulmuş olan bir kooperatifin tüm krediler
den yararlanmak istemesinden daha doğal bir 
şey yoktur, üstelik kurulan kooperatifler iş -
kâr esasına dayandığına göre, daha başka tür
lü düşünmek de mümkün olamamaktadır. 

Bu arada hemen şunu da belirtmek isteriz 
ki, tasarının 19 ve 80 nci maddelerindeki «kre
di kurumları» deyiminden hiçbir şey anlama
dık. Kredi kurumlarından maksat nedir? Biz, 
bu, açıldığa kavuşmadığına göre, ister istemez 
Sosyal Sigortalar Kurumu ile Emekli Sandığını 
hatırlıyoruz. Tasarı kanunlaştıktan sonra pe
kâlâ kooperatiflerin gelişmesi gerekçesiyle bu
radaki paraların bu 7 kişilik, her türlü resim ve 
harçlardan muaf, ayrıca Kurumlar Vergisi ver-
miyen, varlığı haczedileıniyen ve bir ortağın ay-
rılmasiyle devamı tehlikeye giren nevi şahsına 
münhasır kooperatif şirketlere verilmesinden 
korktuğumuzu belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, tasarının 20 nci madde
si kooperatifin mevcut bir işletmeyi veya ayın-
ları devralmasından bahsetmektedir. Yani, za
rar eden bir işletmenin mallariyle kooperatife 
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ortak olarak girebileceği gibi, kooperatife or
tak olarak girerse daha çok kazanacağına ina
nan iair işletme de bu durumda kooperatife or
tak olarak katılabilecektir. İşte bütün bunlar 
tasarımn kooperatifleri, şirket gibi görmesinin 
bir sonucudur. Bu durum önlenmelidir. Koope
ratifler 1 nci maddede yazılı olduğu gibi, ortak
larının belirli ekonomik menfaatlerini ve özel
likle meslek ve geçinılelrine ait ihtiyaçlarını, kar
şılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 
sağlayıp, korumak diye niteliyen şekle dönüş
melidir. Tüm maddeler bu amaca yönelmiş şe
kilde olmalıdır. Aksi takdirde Devlet alacağı 
vergi ve harçlardan mahrum bırakılmış olacak, 
kooperatifler amacına ulaşmamış olacaktır. 

Yine tasarının 21 nci maddesi kooperatifle
re ortak olarak girecek kimselerin ayınlarımn 
değerlendirilmesi işi bâzı hallerde mahkemeye 
bırakılmakla beraber, esas dışardan seçilecek bi
lirkişilere bırakılmaktadır. Esasta dışarıdan 
seçilecek bilirkişilere bırakılmaktadır. Bu hu
sus ya tamamen mahkemelere bırakılmalıdır, 
ya da kurucular tarafından toplantıya çağırıla
cak genel kurulda bilirkişi, gizli oy, açık tasnif
le ortaklar arasından seçilmelidir. Denecektir 
İd, zaten bir itiraz vukuunda mahkeme tesbiti 
yapacaktır ve mahkemenin kararı kesindir. O 
halde soruyoruz, neden doğrudan doğruya bu iş 
mahkemeye verilmemektedir? Söylediğimiz bu 
şeklin başlangıçta meydana gelebilecek tatsız 
olayları önliyecek bir baraj olduğunu, bilmi
yoruz uzun uzun anlatmaya lüzum var mıdır? 

Maddelere geçildiğinde fikirlerimizi uzun 
uzun söyliyecek ve gereken değişiklik önerge
lerini vereceğiz. 

Anayasanın 51 nci maddesi: «Devlet koope
ratifçiliği teşvik eder.» derken hiç şüphesiz yi
ne bir Anayasa müessesesi olan Plânlama Teş
kilâtı ve onun hazırlıyacağı plân hedeflerine uy
gun kooperatifçiliğin teşviki kastedilmektedir 
ve kooperatifçilik bu amaca yönelmelidir. Kal
dı ki, duyduğumuz doğru ise, Plânlama koope
ratifler konusunda bâzı bilimsel çalışmalar yap
makta imiş. Bir taraftan bu çalışmalar yapı
lırken, diğer taraftan acele ile kanunun getiril
mesi ister istemez zihinlere bâzı sorular getir
mektedir. Oysa yukarıdan beri anlatmaya ça
lışıyoruz ki, kooperatiflerin amaçları kâr edip 
ortaklarına temettü dağıtmak değildir. Eğer 

amaç bu olursa bu kuruluşların adı imtiyazlı şir
ketler olur. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, iki dakikanız var. 
Görüyorum ki önünüzdeki notlar çok kabarık. 

T. t. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De-
vamla) — iki dakikada bitecek Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — O zaman hakkınız zaten. Buyu
run. 

T. i. P. GRUPU ADINA, ALİ KARCI (De
vamla) — Hele tanınan yasasal bağışıklıklar 
böyle çok olursa,, ticaret şirketi kuracak olan
lar haklı olarak bundan vazgeçer, kooperatif 
kurar, büyük vurgunlara gidebilirler. 

Ayrıca tasarının bir diğer eksik noktası da 
başlıca kooperatif tipleri dikkate alınmadan 
hazırlanmış olmasıdır. Bilindiği üzere koope
ratifler istihsal koperatifleri, istihlâk koope
ratifleri, kredi kooperatifleri, yapı, pazarlama 
ve satış kooperatifleri ve saire gibi muhtelif 
cinslere ayrılabilmektedirler. Bunların her bi
ri kendisine has niteliklere sahiptir. Hükü
metlerin normal olarak bu belli tip koopera
tifler hakkında belli bir görüşü ve politika
sı vardır, ya da olması gerekir. Hele plânlı 
kalkınmayı metot olarak kabul etmiş bir ülke
de, plân hedeflerine uygun olarak belli bir ya 
da birkaç tip kooperatifin geliştirilmesi elzem 
olabilir. Tasanda bu nokta tamamen ihmal edil
miştir. Problem ekonomik ve sosyal açıdan de
ğil tamamen hukukî ve teknik açıdan ele alın
mıştır. Halbuki tasarının gerekçesinde koope
ratiflerin, ülkenin kalkınmasında büyük hiz
metleri olacağına temas edilmiştir. Buna rağ
men bu hizmeti en iyi şekilde ifa edecek olan 
kooperatifler hakkında ne bir prensip vardır, 
ne de bunların geliştirilmesi için ne gibi ted
birlerin alınması gerektiği belirtilmiştir. Bü
yük Meclisin ileride vereceğimiz değiştirge 
önergelerine oy vererek kooperatif şirket ni
teliğindeki bu tasarıyı gerçek kooperatifler 
Kanununa dönüştüreceğine olan inancımızı be
lirtiriz. Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu adı
na Büyük Meclisi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Koo
peratifler kanunu tasarısının tümü üzerinde
ki görüşmelerin yeterli görüldüğüne dair bir 
önerge gelmiştir.. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 
konuşma yapmadık Sayın Başkan.. 

— 851 — 
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BAŞKAN — Biz, tabiî, grup adına konuş
ma yapılıp yapılmıyacağmı tetkik ve tahkike 
memur değiliz. Biz ancak İçtüzük gereğince al
tı milletvekilinin konuşup konuşmadığını tet
kik ederiz. O bakımdan grup adına konuşma 
yapılmadığından bahsile zatıâliniz yeterlik 
aleyhinde konuşabilirsiniz. Bu yüzden Başkan
lığı kınamanızı pek doğru bulmadım. Önerge
yi okutuyorum. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Yeterlik öner
gesinin aleyhinde yazı ile söz istemiştim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yeterliğin aleyhinde Sayın Ni
hat Diler'e söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının tümü üzerinde yeteri derecede 

görüşülmüştür. Müzakerenin yeterliğine karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Aydan 
Nahit Menteşe 

BAŞKAN — Evet Sayın Nihat Diler, de
mek ki Başkanlık yeterlik önergesi geldiği za
man grupların konuşup konuşmadığını tahkik 
etmez, altı kişinin konuşup konuşmadığını 
araştırır. İşbu önerge geldiği zaman da altı 
kişinin konuşup konuşmadığı araştırılmış ve 
konuştuğu tesbit olunmuştur. Buyurunuz efen
dim, yeterlik önergesinin aleyhinde, grup adı
na. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Şahsım adına. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Grup adına 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Beyefendi, kendisi grup başkan-

vekili, rica ederim, yani niçin meseleleri böy
le bizden daha iyi görüyorsunuz? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Grup adına 
konuşacağım, grup adına.. 

BAŞKAN — Kendisi grup başkanveMli ol
masa şahsım adına dediği anda, size söz vere
bilirdim. 

Grup Başkanvekilisiniz değil mi Sayın Di
ler? 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Binaenaleyh bir grupu temsil 

ediyor, grup adına konuşuyor. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri Kooperatifler kanun tasarısı Türkiye'
nin plânlı kalkınmasının temel taşını teşkil 

edebilecek bir tasarı vaziyetindedir. Bunun üze
rinde grup sözcüleri kendi görüşlerini ortaya 
koymuşlardı. Ancak Yüce Meclisin içinde bir 
parti grupunun kendi görüşünü açıklamayışı 
bir eksikliktir. 

Kooperatifler kanun tasarısı üzerinde mü
talâa serd edildiği zaman, şirketlerle muka
yesesi yapılmış, şirketlerden ayrı bir tarafı
nın mevcudolduğu ifade edilmiş, bâzı yönleri 
açıklanmıştır. Ancak Kooperatifler kanun ta
sarının, Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plân dev
resinde, plânlı kalkınmanın hangi sebeplerden 
dolayı aksadığı tesbit edilmemiştir. Biz plân
lı kalkınmanın.. 

BAŞKAN — Sayın Diler,, anlaşılan siz 
grup adına hazırlamış olduğunuz nutku illâ 
burada okuyacaksınız. Halbuki verilen söz mün
hasıran yeterlik önergesi aleyhine. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Devamla) — Efendim, görüşmelerin niçin ye
terli olmadığını ifade etmek maksadı ile bunları 
açıklıyorum. Bunlar ayduılanmamıştır. 

Madem ki biz plânlı kalkınmaya girmiş bu
lunmaktayız, bu kanunun plânla münasebetle
rini tesbit etmek ve plânda mevcut aksaklık
ların neden ileri geldiğini tesbit etmek, Koope
ratifler kanununun o zaviyeden ele alınıp ka
nunlaşmasını temin etmek bizim başta gelen 
razifemiz olmalı idi? Fakat maalesef bu mev
zu üzerinde yalnız bir iki kelime ile geçiş
tirilmiştir. Hangi yönlerden plân aksamıştır 
ve bu plânın aksaklıklarını kooperatifleşme 
ile ne şekilde giderebiliriz, bu mevzu üzerin
de hiçbir hatip arkadaş gerektiği şekilde dur
mamıştır. Durmadığı için de bir noksanlık arz 
etmektedir. 

Yine bir hatip arkadaşımız plânlı kalkınma
nın gerektirdiği şekilde kooperatifleşmenin ona 
ahenkli olarak ayak uydurması için Devlet 
Plânlama Teşkilâtı mensuplarının görüşlerinin 
alınmadığını ifade etmiştir. Bu hususlar ay
dınlatılmadan ve bir partinin de görüşü bura
da serd edilmeden kifayet önergesi verilmesi 
yersizdir ve haksızdır; kabul edilmemesini say
gılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülme, teklifi vardır, ivedili
ği oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçildiği sırada komisyon tara
fından verilmiş bulunan bir önerge var, onu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tümü üzerindeki müzakereleri bitmiş olup 

maddelere geçilmesi kabul edilen 351/1 sıra 
sayılı dosya hakkında verilmiş bulunan deği
şiklik önergelerinin tetkik ve karara bağlan
masına temin için önergelerin komisyonumuza 
tevdiine ve bu sebeple görüşmelerin 7.10.1968 
günkü birleşime bırakılmasına karar veril
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

ismail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Önerge iki hususu kapsamak
tadır. Birinci husus, verilmiş bulunan ve biraz 
önce Meclisin kararı ile tesbit edilmiş şekle 
göre Pazartesi günü saat onbeşe kadar veri
lebilecek bulunan değişiklik önregelerini tet
kik etmek üzere değişiklik önergeleri komis
yonca talebedilmektedir. Talep üzerine deği
şiklik önergelerinin komisyona havalesi mec
buridir. 

İkinci kapsadığı husus, bu önergelerin tet
kik edilmesine imkân bırakmak üzere işbu ka
nun tasarısının maddelerinin müzakeresinin 
7 . 10 . 1968 Pazartesi günü, yani gelecek bir
leşim, üçgün sonraki gelecek birleşim bu mad
delerin müzakeresine meydan verilmesini 
önerge öngörmektedir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim,, önerge 
üzerinde konuşulabilir de. Yani mâni hal yok. 
Bir önerge gelmiştir, Meclisin oyuna sunaca
ğım. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu kanunun çık
masını zannederim ki muhalif muvafık bütün 
milletvekilleri arzu etmektedirler. Zaten biraz 
evvel burada bir karar alındı, üzerinde de

ğişiklik önergesi verilmiyen maddeler müza
kere edilmeden okunup kabul edilecek: 

Arkadaşlarım takdir edersiniz ki, bu be
yandan biçok arkadaşımız yarın muttali ola
caktır. Önümüzdeki Pazartesi günü öğleye ka
dar bu önergelerin yetişemiyeceği gerek ik
tidar ve gerekse muhalefet grupları tarafın
dan bilinmektedir. Şimdi daha iyi bir tetki
kat yapılabilmesi bakımından ve memleketin 
hemen hemen bütün sorunlarım kapsıyan bu 
kanun tasarısının iyi çıkması ve Hükümete yar
dımcı olmak için, ilerideki tatbikatlarda ak
saklık olmaması bakımından lütfetsinler öner
gelerin kabul süresini uzatsınlar. 

Komisyon önergeleri Pazartesi saat 15,00 
e kadar istemektedir. Belki birkaç arkadaş 
önergelerini verebilir. Zaten kanun üzerine 
grupların görüşünü de kısa bir zamanda kes
tik. Fikirlerini söylemeyen gruplar da oldu. 
Lütfetsinler de bilhassa bu önergelerin tes
limi Pazartesi öğleye kadar değil de, hiçol-
mazsa, eğer komisyon uygun görürse, Sayın 
Başkanlık da bunu tensibederse, daha ileride
ki bir güne kalsın, önergenin ikinci maddesini 
bu bakımdan kabul etmeyiniz. Diğer önerge
leri komisyon elbette talebedebilir. İkinci fık
rayı ben uygun görmemekteyim. Çünkü bu 
kanunun iyi çıkmasını temin etmek maksa-
diyle önergeleri kabul süresini lütfediniz 
uzatmış olalım. Daha iyi tetkikat yapılarak 
önergeler verilmiş olsun. Aksi takdirde bu ka
nunun iyi bir şekilde çıkacağına kaani deği
lim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Sayın 
Şener arkadaşımız konuştuğu sırada komis
yon yerinde mütalâa serd etmiştir ve müdde
tin Pazartesi gününe kadar değil de, onu ta-
kibeden Cuma gününe kadar uzatılmasını uy
gun bulmuştur. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Bu hususa 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Şimdi,, komisyonun vukubul 
lan bu tashihatı muvacehesinde gelecek haf
ta Cuma gününe kadar önergelerin verilmesi 
ve bu Kooperatifler kanunu tasarısının mad
deleri üzerindeki müzakerenin Cuma günü in-
tacedilmesi hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 

— 853 — 
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Kabul edilmiştir. Bu kanun tasarısı gelecek 
hafta Cuma günü normal sırasında müzake
reye tabi kalınacaktır. 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair alan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'-
nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayıh Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmınla ilâve yapılmasına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/511, 
2/636) (S. Sayısı : 721) (1) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan madde
ler arasında, önemine binaen görüşülmesi ge
rektiği inancı içerisinde Sayın İçişleri Bakam 
ve Sayın Bütçe Karma Komisyonu Başkanı ta
rafından verilmiş bulunan Önergeler var, on
ları okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin 4 . 10 . 1968 tarihli gün

deminin beşinci bölümünün birinci görüşül
mesi yapılacak işler kısmında 52 nci sırada 
yer alan «Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayıh cetvelin Emniyet Genel Müdürlü
ğü kısmına kadro eklenmesi hakkındaki ka
nun tasarısının» diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemde bulunan 721 Sıra Sa

yılı «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlü
ğü. kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun 
tasarısının» biran önce kanunlaşması zaruri 
bulunduğundan, öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Erol Yılmaz Akçal 
Plân Komisyonu Bşk. V. 

(1) 721 S. Sayılı basm)ayazı bu Birleşim 
tutanağı sonuna eklidir. \ 
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BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi
yettedir. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le.1.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Di
ğer maddelere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülecektir. 

Sayın Hükümet Erkânı ve Komisyon yerini 
alsın. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Kanun tasarısının Plân Ko

misyonu tarafından hazırlanmış raporunu 
okuttum. Kanun tasarısı münhasıran kadro ve-
irlmesini öngörmektedir. Bu hususta Millet 
Partisi Grupu adına Sayın İşgüzar konuşmak 
isterler. Buyurunuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı üzerindeki görüşlerimizi kısaca arz 
etmek istiyorum. 

Gerekçede de belirtildiği veçhile, memle
ketimizin içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, 
hattâ siyasi gelişmelere muvazi olarak polis 
kadrolarının, emniyet kadrolarının ele alın
ması, bu vesile ile can, mal, ırz emniyetinin 
teminata bağlanması ve bu yönde yardımcılık 
görevini daha iyi görebilmesi bakımından bu 
kanun tasarısının tüm olarak lehinde olduğu
muzu bilhassa belirtmek isterim. 

Kamu düzenini, vatandaşlar arasındaki mü
nasebetlerin daha ahenkli bir şekilde yürütül
mesini, memleketimizin bilhassa 1961 Anayasa
sının getirdiği yeniliklere ve fikir hürriyetine 
aidolan kısımlarda polise düşen vazifeyi daha 
iyi yapabilmesi bakımından da bunların tak
viye edilmesi elbette yerindedir. Nüfusumuzun 
artışı ve mevcut nüfusa polis kadrolarının nis-
betini mukayese ettiğimiz zaman diğer memle
ketlerdeki, en hür memleketlerdeki sayıların 
çok dununda olduğunu, memleketimizdeki po
lis adedinin az olduğunu görmekteyiz. 

Bu vesile ile polis ve emniyet konusunda 
bâzı hususlara da değinmek mecburiyetinde 
olduğumuzu bilhassa işaret etmek istiyorum. 

Polis kadrosunun artırılması, emniyet kad
rosuna yeni imkânların verilmesi meyaıunda, 
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ihtisas kadrolarının geliştirilmesi, teknik vası
talara kavuşturulması çok yerindedir. Gerekçe
de de belirtildiği üzere, çeşitli vazifeleri meya-
nında, memleketimizin asayişini daha iyi şe
kilde temin edecek tedbirlerin alınması lâ
zımdır. Gazetelerde boy boy resimlerini gör
düğümüz emniyet ve huzursuzluğa delil teşkil 
eden Doğu AnadolumuzdaM eşkiya hâdisele
rinden dolayı bilhassa Sayın Bakanlığın ve 
Bakanın bu konuya tekrar eğilmesini işaret 
etmek istiyorum. 

Son zamanlarda, memleketimizin birçok 
yerlerinde vukua gelen bilhassa Hürriyet Ga
zetesinde ve diğer bâzı gazetelerde sık sık rast
ladığımız trafik hâdiseleri, Eylül ayı içerisinde 
dikkatimizi çekecek derecede kesafet peydah 
etmiştir. Plâkasız arabaların ve ehliyetsiz şo
förlerin yolcu taşıdıklarını hattâ Ankara'nın 
merkezinde dahi ehliyetsiz dolmuş şoförlerinin 
çalıştıklarını işarete mecbur olduğumu da söy
lemek isterim. 

Bu vesile ile Sayın Bakanlığın, emniyet 
kadrosunda görevli olan arkadaşların dikka
tini çekmesi bakımından arz ediyorum. Son za
manlarda vine faili meçhul cinayetler serisine 
şahidolmaktayız. Bilhassa Düzce'de ve Bolu'-
da, Orman muhafaza memurlarının katledil
meleri, faillerinin bulunmaması o mıntakayı et
kilemiş ve âmme vicdanımda büyük yankılar 
yaratmıştır. 

Savın İçimleri Bakanlığından bu kadrola
rın verilmesi münasebetiyle istirhamımız, bü
tün ömrünü, hayatını 300 - 350 lira gibi bir pa
ra ile geçiren, dağ baslarında yasıvan orman 
muhafaza memurlarının kaiatillerinin kısa za
manda bulunmasıdır. Bunu da istemek bizim 
hakkımız olsa gerektir. 

BAŞKAN — Orman muhafaza memurları 
ile bu kanunun alâkası nedir? 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Tümü üzerinde konuşmalar vesi-
lesivle. emniyet ve asayiş konusuna taallûk et
mesi hasebiyle işaret etmek istiyorum. Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Ama bu kanun ile hiç alâkası 
yok. 

M, P. GRUPU ADI*TA HtT.MÎ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Elbetteki ihtisas durumunda 
olan polis enstitülerine, emniyet müdürlükleri

ne, çeşitli trafik servisinde vazife alan arka
daşlara düşen vazifeleri burada bu vesile ile be
lirtmek istiyorum. 

Tüm olarak memleketin asayişini, vatanda
sın can, mal, ırz emniyetini sağlamak bakımın
dan gelecek her türlü kadroların verilmesi le
hinde olduğumuzu beyan etmek suretiyle, hepi
nize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özarda, buyurunuz. Ki
şisel görüşlerinizi beyan edeceksiniz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
-'.ayın milletvekilleri; 

Müzakere edilmekte olan kanun tasarısı, 
emniyet teşkilâtına yeni kadrolar verilmesiyle 
ilgili bir tasarı değildir. Bu tasan, emniyet teş
kilâtı içerisinde görev almış memurlarımızdan 
^vîi süresi gelmiş olmasına rağmen, kadrosuz
luk sebebiyle bir üst dereceye, bir üst makama 
terfi edemiyen kıymetli emniyet mensuplarına 
terfi imkânını sağlamak amacı ile getirilmiş bir 
kanun tasarısıdır. 

Bu vesile ile burada şuna işaret etmek iste
rim İd, Türkiye'de Devlet memuru olarak vazife 
«•örenler içerisinde, görevi cidden en ağır, en 
ncşakkatli, daima tehliko içinde gecen sınıf
lardan birisi de hiç şüphesiz emniyet mensup-
Tarıdır. Yakînen ziyaret, ettiğimiz karakollar
dan görüyoruz, öğreniyoruz ki, pek çok polis 
memuru haftada bir gsce ancak evine gidebil
mekte, haftanın 6 günü gece ve gündüz vazife 
başında bulunmaktadır. Bu, büyük bir fedakâr
lık, büyük bir azim istiyen bir görevdir. 

Bununla beraber, zaman zaman polise karşı 
birtakım husumetlerin, husumet seslerinin yük
seldiği aşikârdır. Çünkü, polis daima kanun ve 
nizam dışı kimselerle karşı karşıya geldiği için 
görevini yapmakta o derece güçlük çekmekte
dir. Hiç kimse karakolları ziyaret etmek, poli
sin hatırını sormak için oraya gitmez. Daima ya 
basma bir felâket gelmiştir; ya bir hırsızlık 
vakası olmuştur, bunları şikâyet etmek için gi
der. Binaenaleyh, cemiyetin bütün şikâyetleri
ne, uğradığı bütün haksızlıklara ilk kademede 
muhatabolan teşkilât, emniyet teşkilâtıdır. Bu 
bakımdan, diğer memurlar gibi, emniyet men
supları da maddi bakımdan sıkıntı içinde yaşa
makta oldukları göz önünde tutulursa, müdde
tini doldurmuş ve terfi etmek imkânına da sa-
hibolmamış olan emniyet mensubu arkadaşları-
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miza böyle bir kanunla terfi etmek imkânını 
sağladıkları için içişleri Bakanına teşekkür ede
rim. 

Kanunun, bundan faydalanacak olan emni
yet mensuplarımıza hayırlı, uğurlu olmasını te
menni eder, reylerimizi lehinde kullanacağımızı 
arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar, Güven 
Partisi Grupu adına, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA MUSTAFA UYAR 
(izmir)— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım: 

Müzakere konusu olan tasarı, bir memleket
te hükümetlerin varlığını tesbit eden iki amaç
tan birisi ile ilgili olan bir tasarıdır. Cümlenin 
malûmu olduğu üzere, bir Hükümetin varlığı, 
dışta itibar, içte sulh ve sükûnun teessüsü ile 
anlaşılabilir. 

İkinci Cihan Harbinden bu tarafa, bütün 
dünyada meydana gelen sosyal ve ekonomik 
akımlar sonunda, devletlerin idaresinde, içte 
sulh ve sükûnu temin etmek için o zamana ka
dar tatbik edilegelen usuller, metotlar, kurum
lar ve teşkilât yanında, gelişen hayat ve artan 
ihtiyaçlara paralel olarak da, emniyet teşkilâ
tında çeşitli yönlerde tezahür eden çalışmalar ve 
teşkilâtların kurulması kendisini göstermiştir. 

Ezcümle şimdiye kadar, genel odarak «emni
yet mensubu polis» demekle yetindiğimiz teşki
lâtın, muhtelif ihtisas kollarına aynlarak, Top
lum Polisi, Malî Polis, Hazır Kuvvet, Trafik Po
lisi, Bölge Trafik Polisi, hattâ son zamanlarda 
memleketlerin büyük bir gellir kaynağı olan tu
rizmle ilgili Turizm Polisi, şekillerinde çoğalmak 
suretiyle karşımıza çıktığı bir vakıadır, gerçek
tir. 

Türkiye'mizde, bilhassa demokrasiye girdi
ğimiz 1945 yılından bu tarafa, 1950 iktidar de
ğişiminden bu tarafa, 1950 - 1960 yılları arasın
daki mücadelelerde, şerefli Türk polisinin de
mokrasinin yerleşmesinde büyük önemi olmuş
tur. Devlet kuvvetlerini, emniyet kuvvetlerini 
zaman zaman iktidarın elinde, onun emniyet 
kuvveti gibi göstermeye çalışan zihniyet kendi
sini göstermiş ise de, şayanı şü'krandır ki, Türk 
polisi, Türk emniyet teşkilâtı bu zihniyete râ-
molmamış, her hangi bir iktidarın koruyucusu 
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değil, Türk Milletinin mal, can ve ırzını koru
yacak, demokrasiyi koruyacak, yaşatacak bir 
teşkilât olduğunu göstermiştir. 

27 Mayıs öncesi hareketler, 27 Mayıs sonrası 
kabul edilen yeni Anayasanın ışığı altında mey
dana geden gelişmeler ve son bir seneden beri 
sokağa düşen hareketler karşısında Türk polisi 
kendisine düşen görevi lâyîkiyle ve şerefle yap
mıştır, buna inanıyoruz. 

Ancak, milletçe dâhilde arzuladığımız huzu
ra kavuşmak için her şeyden evvel biz politika
cıların, Devlet kuvvetlerini, emniyet kuvvetleri
ni, Devlet namına iş gören müesseseleri politi
kanın dışında tutmaya azmetmeliyiz. Her hangi 
bir odayı şu veya bu açıdan ve politik maksat
larla izah etmekten öte memleketin, milletin yü
ce menfaatini göz önünde tutarak mütalâa et
memiz ve politik tefsirden, politik damgadan 
kaçınmamız lâzımdır. 

Emniyet kuvvetleri her zaman, her yerde bi
zim yanımızda, huzurun* yanında, sulhun ve sü
kûnun, suçlunun ve suçsuzun yanındadır. Bina
enaleyh, huzurun teessüs etmesi için birinci va
zife bize düşüyor. İkinci vazife de yetersiz olan, 
artan nüfusa, artan ihtiyaçlara, gelişen sosyal 
ve ekonomik hareketlere göre aynı nisbette art
ması lâzımgeden kadroların da verilmesi şarttır. 
İşte bu tasarı sulh ve sükûnun teessüsünü sağlı-
yacak ikinci noktayı bir parça daha tahakkuk 
ettirmek, gerçekleştirmek için huzurumuza gel
miş bulunmaktadır. 

1967 yılında buna benzer iki kanun çıkarmak 
suretiyle emniyet kuvvetlerinin kadrolarını bi
raz daha artırdık. Artırdık ama artan nüfusa 
göre bunlar yetmemektedir. Yalnız emniyet kuv
vetlerinin sade polis, komiser, emniyet âmiri 
kadrolarını artırmak kâfi değil, aynı zamanda 
buna paralel olarak teknik ve sıhhi sahada bu 
teşekküllün organize olmasını sağlıyacak kadro
ların da verilmesi gerekmektedir ki, bu tasan, 
bu kadroları da getirmektedir. 

Güven Partisi olarak, memleketin huzura, 
milletin sulh ve sükûna kavuşmasına yardım 
edecek olan bu tasarının lehindeyiz. Biran ev
vel kanunlaşmasını temenni eder, tasarının le
hinde oy kullanacağımızı arz ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Nazmi özoğul. 

HAMDI ORHON (Trabzon) — Grup adına 
söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Beyan ediniz de efendim bile
yim. Size daha sonra söz vereceğim, çağırdım. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Başkan, 
muhterem miflletvekilleri, 

Muhterem Hükümete getirdiği bu kadro ka
nunundan dolayı teşekkür ederim. Biz yalnız po
lislerimizin yakın zamanımıza kadar hizmet et
tiklerini hem kürsüde, hem de vatandaş karşı
sında ifade etmekteydik. Muhterem Hükümetin 
hizmet eden polis memurlarının ve âmirlerinin 
terfii bakımından getirdikleri bu kanun tasarı
sı her zaman hizmet için koşan bu memurların 
malî durumlarını takviye etmiş bulunuyor. 

Yine tasarının diğer tarafı tetkik edilirse, 
polisin teknik çalışmalarını da takviye etmekte
dir. Bugünkü polis, motorize ediliyor, telsizler
le, teknik elemanlarla, bu kanunla takviye edil
miş bulunuyor. Yani polisin, diğer milletlerde 
olduğu gibi, teknik olarak çalışmasını bu kad
royu çıkarmakla temin etmiş bulunuyoruz. 

Ben bir noktaya daha temas ederek kısaca 
sö3Ümü bitirmek isterim : 

Son gamanda gazetelerde trafik hâdiselerin
den büyük puntolarla bahsedilmekte ve bu yüz
den her sene Türk bütçesine veyahut Türk ma
liyesine veyahut Türk vatandaşının millî geli
rine bir milyar lira zarar ika edildiği ifade 
edilmektedir. Şimdi rakamları ifade edersem 
her halde size bir fikir vermiş olurum. Bugün 
Paris'te trafik memuru adedi beş bindir. Yani, 
bir şehrin içinde beş bin trafik memuru vardır. 
Habeşistan'ın Adisababa şehrinde iki bin trafik 
memuru vardır, bir şehrin içinde, bütün Ha
beşistan'ın hudutları dâhilinde değil. Bizim Tür
kiye'deki trafik memuru adedi bin küsuru geç
memektedir. Yani trafik kontrolü, bugünkü 
trafik memurları takatları haricinde, başında 
Dahiliye Bakanı, Emniyet Genel Müdürü, tra
fik âmirleri, trafik şube müdürleri, trafik me
murları gecelerini gündüzüne katarak trafik 
suçlarına mâni olmak için çalışmaktadır. Ancak, 
kadrosuzluktan dolayı Türkiye'de trafik hâdi
seleri mevcuttur. Bu bakımdan muhterem Hü
kümetin yeni kadrolar getirmesini, bu suretle 
trafik derdinin halledilmesini ve bilhassa çok 
muhterem Hükümetin hazırlayıp Meclise sun
muş bulunduğu trafik teşkilâtına ait kanunun 
da milletvekilleri arkadaşlarımızın yakın alâka-
lariyle bir an evvel çıkmasını temenni ederim. 

Ancak bu suretle Türkiye'deki trafik hizmetle
rinin daha normal durumda olacağı kanaatin
deyim. 

Kanun yerindedir. Çünkü bugüne kadar le
hinde nutuk çektiğimiz bu memurların malî im
kânları yeni kadrolar verilmek suretiyle düze
lecektir. Kanunun kabulünü arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Orhon. 
NİHAT DlLER (Erzurum) — Grup adına 

söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Orhon da grup adına. 

Onu takiben de sırada sizsiniz. 
O. H. P. GRUPU ADINA HAMDİ ORHON 

(Trabzon) — Muhterem arkadaşlar, bir kadro 
kanunu vesilesiyle Türk Emniyet Teşkilâtı hak
kında söz söylemek imkânını kazanmış bulunu
yoruz. Huzurunuza getirilen tasarı tıkanmış, 
amirlik kadrosunda kalmış fedakâr emniyet 
mensuplarının terfilerini sağlama imkânını ve
ren ve bu maksatla da bâzı kadrolar ekliyen bir 
kanım tasarısıdır. Gerek gruplar olarak, gerek 
milletvekilleri olarak Türk emniyet teşkilâtı 
hakkında bâzı görüşlerimizi beyan etmek, bâzı 
temennilerde bulunmak ve Türk polisini şeririn 
üzerine, masumu himaye etmek maksadiyle, ce
saretle yüklenmesini, onların şevkini, vazife aş
kını takviye edeceği için Yüce Mecliste bu alan
da ne konuşulsa yerindedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türk polisi çeşitli 
devrelerde, çeşitli tekâmül göstermiştir. Ama 
şunu iyice bilmek lâzım M, demokratik nizamın 
polisinin vazifesi güçtür. Yeni Anayasanın ge
tirdiği müesseseler, topluluklar, sosyal zaruret
ler ve vatandaşların teşkilâtlı olarak meşru yol
dan yaptıkları mitinglere, yürüyüşlere, siyasi 
toplantılar, bütün bunların meşru çizgiler içe
risinde rahatça, huzur içerisinde tertiplenmele
rini sağlamak gibi ağır vazifeler de Türk poli
sinin sırtındadır. 

Kanaatimiz şudur ki, bugün Türk polisinin 
en ağır vazifesi budur. Bunun yanı başında 
Türk polisi trafik gibi ağır bir hizmetle karşı 
karşıya olduğu gibi, Türkiye'de turistin sevgi
sini ve huzurunu sağlamak, bu memlekette ken
di memleketi gibi rahat dolaşmasını temin et
mek de Türk polisinin vazifesidir. 

AJrz ettiğim bu hususlar Türk polisinin gayet 
iyi yetiştirilmesini, iyi kaynaklardan alınmasını 
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ve seçilmede, ayırmada çok dikkatli hareket edil
mesini emreder. 

Memnuniyetle müşahede etmek ioabeder ki, 
birtakım, müesseselerimiz açılıyor, mevcutlara 
ilâveler yapılıyor ve her imkânda Türk polisi için 
İstenilen malî fedakârlığa Yüce Meclis daima ko
laylık gösteriyor ve bu imkânları sağlıyor. 

Şunu arz etmek istedim ki, bugün derdimiz 
nedir? Bir de dert tarafımız var. Buradan her 
şeyin güzel tarafını beyan ederken, sıkıntılı ol
duğumuz tarafını da belirtmek ioabeder. Bir 
defa sakız gibi ağızlarda çiğnenen «sokağa dö
külme» gibi biir lâf edilir durur. Dışarıda edi
lir, Yüce Meclisin kürsüsünde edilir. Sokağa 
dökülme diye bir mesele yoktur. Gayrimeşru 
hareketlerin karşısında Yüce Devletimizi temsil 
eden bu Parlâmento dimdiktir. Kanunlardan al
dıkları, Anayasaldan aldıkları meşru halklarını 
miting meydanlarında, yürüyüşlerinde toplantı
larında meşru hudutlar içinde müdafaa eden in
sanlara «sokağa dökülme» gibi yakışıksız kelime
yi yakıştırmamak lâzımdır. 

Anayasanın getirdiği bu toplantı hürriyeti 
olmasaydı toplum polisine ihtilaç olmazdı. Mil
yonlar veriyoruz, seve seve veriyoruz. Toplum 
polisinin iyi taraflarını müşahede ediyoruz, Hiz
metlerini alıyotraz. Eğer bu haklar meşru Ana
yasaldan kuvvet almamış olsaydı tonlum -poli
sine ihtiyacolmazdı. Demek ki sokağa düş
tü, sokağa çıktı» lâfı politik bir söz olmaktan 
ileri eritmez. Devlet, gayrimeşru hâdiseler kar
şısında âciz değildir. 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Kanunsuz hareket edenler de var.. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Varsa âciz 
değiMir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bura
da her zaman çıkar Bakanlarımız söyler, Baş
bakanımız söyler olur bunlar. Anayasadan 
alman bir hakkın karşılığı toplum polisi çık
mıştır. O olmasa toplum polisine ihtiyacolmaz 
Bunu iyice bilelim. 

Beyler, polisimiz tam bakımlı değildir. Ka
rakolları gezerseniz, bütün fedakârlığına rağ
men Yüce Meclisin, hastadır polislerimizden 
bilr çokları: ciğerlerinden rahatsızdır, ailele
rinden uzaktır jkadrolanmız azdır ve güçlükle-
vazife görüyorlar. Büyük şehirlerde dahi 

mümkün mertebe bir polis kadrosu tekasüfüne 
rağmen vazifelerini rahat görme imkânlarından 
uzaktır. 

Tahmin ederim Sayın İçişleri Bakanı bura
ya çıktığı zaman beyan ederler, veremlisi 
çoktur, hizmet ağırdır. Buna da bir imkân ara
malıdır İçişleri Bakanlığı ve Hükümet. Bun
ların sosyal tesisleri, bu kadroyu huzur içinde 
vazife görür hale getirecek şekilde kurulmalı
dır. 

Bir üçüncü nokta, yorgun olmasına bağışla
mak dahi biraz güç gelir: Masum, başına bir 
dert gelmiş vatandaş karakola iltica ederken 
kendi evine iltica edecek zihniyeti ve sev
gisi vatandaşta teessüs etmelidir. Her za
man söylerim, zaman zaman polisimiz bu yön
den zedelenmiştir. Karakollar bazan masum
ların değil, masuma karşı gelen adamların il
tica ettiği yerleir haline gelmiştir. Onun için 
vatandaş olarak basma bir dert gelen büyük 
veya küçük, kendi babasının evine iltica eder 
gibi, huzur ve emniyetin temeli olan karakol
lara rahatça gidebilmelidir. Bunun da ancak 
eoitim voliyle imkânı vardır. Memnuniyetle 
sözlerimin basında da arz ettim, eğitim mües
seselerimiz zaman zaman çoğalmakta ve bura
larda bu çocuklara büyük itina gösterilmekte
dir. 

İçişlerinin kadrosu dardır. Hepimiz kaza
larımıza polis teşkilâtı isteriz. İçişleri Baka
nı. kadrolar yönünden polisi takviye edecek, 
daha rahat hizmet görecek imkânları komisyon-
l.p.ra, Yüce Meclise getirdiği zaman (hepimiz 
toisleri Bakanına yardımcı oluyoruz. Binaen
aleyh İçişleri Bakanı bu snlhaida dalha cesaretli, 
daJha, çabuk elini tutarsa Yüce Meclis kendisine 
müzahir olur. 

Bir temenni olarak da sunu eklemek iste
rim: Toplum polisinin, muhterem arkadaşlar, 
vazifesi çok ağırdır. Toplum polisi, öyle bir 
zaman gelir M ağıza abnmıyacak sözlere muha-
tsfaolur. Kütlenin, toplumun psikolojisi güç
tür. Kütlemin hareketi, onu durdurmaya, meşru 
hudutlar içine almaya gayret eden Devletin za
bıtasına karşı bazen lâfzen, bazen fiilen saldırı 
haline geçebilir, iste bu halde dahi Türk top
lum polisi, bütün bu hareketlerin kendi şah
sına değil. Devlete karsı, meşru kuvvetlere 
karşı tevcih edildiğini bilmeli, sükûnetini, va-
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karını, huzurunu muhafaza etmelidir. Bina
enaleyh, toplum polisi yetiştirilirken bunlar 
telkin edilmelidir. 

Kim. ne derse desin Sayın Bakanı ben bu
rada itina ile dinledim, o konuya dönecek deği
lim, konumuz dışındadır; temennimi arz edi
yorum, İstanbul hâdiseleri daha dikkatli, da-
iha kültürlü, daha az yorgun olsun... Israr edi
yorum yorgundur Türk polisi, toplum polisi 
büsbütün yorgundur, daha az yorgun, daha az 
sakin olsaydı, daha az sabırlı olsaydı hem 
kütlelere hâkim olur, hem de o müessif hadi
seler meydana gelmiyebilirdi. Onun için, Türk 
polisine, bilhassa toplum polisine vazifelerini 
daha sakin, daha as yorgun olduğu zamanda 
yapma imkânı verilmelidir. Onlar da insan
dır. Bir tarafta yorgunluk, bir tarafta kültür 
za'fı elbetteki birtateün kusurlara ısebebolabiljir. 

Bir temennim de, dönüp dolaşacak, o konu 
da buraya gelecek. Artık bekçi, polisin yar
dımcısı olmaktan uzaktır. Üzerinde tafsilâtiy-
le duracak değilim, Yüce Meclise Bekçi Kanu
nu nasıl geldi, nasıl gitti, nasıl Hazineye 
maledildi, hepinizin bildiği konudur. Olmaz 
muhterem arkadaşlar, artik o az paralarla 
bekçiden emniyet vazifesini bekliyemeasiniz, 
Binaenaleyh, Hükümet olarak Sayın Bakan 
arkadaşımız bu konunun üzerine de eğilmeli, 
bu teşkilât tarihe maledilmelidir. Ne istiyorsa, 
100 milyon, 200 milyon verecek Devletin imkân 
lariyle, kendi bünyesindeki okullarından yetiş
tirilmiş, iyi kaynaklardan seçilerek alınmış in
sanlarla ve polis teşkilâtı olarak milletin huzu
runa çıkarmalıdır. Artık bekçi teşkilâtı, mek
tupçuluk teşkilâtı gibi tarihin malı olmuştur. 
Nâçiz kanaatim budur. 

Bir temennim de, cümlemizin ıstırabıdır; 
grup olarak, milletvekili olaark, Yüce Meclis 
olaralk içişleri Bakanından ricamız kasabalar
da meydan muharebesi gibi silâh atılmaları 
önlenmelidir. Bunu önlemek imkânları var
dır, bizim polisimiz tarafsız hareket ettiği 
gün... Bir tek misal vereyim size, bakınız 
nasıl yapar. 

Vatandaş bilirse ki, buradaki emniyetin 
başı, polisin başı arkadaş tarafsızdır, hiç kim
senin gözünün yaşına bakmaz, Devletin ka
nun merciine mutlalka silâh atanı yakalar 
getirir, orası sütlimandır. Ama, ben atarım si

lâhı beni bir tarafa bırakırsın, Hasan atar 
silâhı onu götürürsün olursa, polis itibar
dan düşer, Devlet itibardan düşer, memle
kette huzur olmaz. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN 
.(Konya) — Bu çok zor, bunu ben nasıl yapa
yım? 

HAMDI ORHON (Devamla) — Bugün ka
sabalarımız birer harb meydanı halindedir. 
Bakınız bir komiser, ismini vermiyeceğim, na
sıl önlüyor : Bizim Akçaabat'ta bir komisar 
âmiri var, tıs yok, tıs. Birgün oturuyor
dum baktım ki, denizden silâh atıldı, tak 
tak tak.. O adam koştu, hemen bir motorla 
peşine düştü, yakaladı getirdi. Birisi bir 
vilâyetin bir kazasının belediye reisi, birisi 
bilmem ne. Bütün ısrarlara rağmen, yapma
yın bu misafirdir denmesine rağmen, «Hayır, 
bir tane taviz verrisem, ben burada daha va
zife yapamam, Akçaabatlılar rahattır bu yön
den, biz onlann rahatını bozamayız» demiş
tir. Canlı bir misal. 

Demek ki, ciddî tutarsa polis ve adlî ma
kamlarla, mülki makamlar yani kaymâka-
miyle, savcısiyle o makamlar da polis âmiri
nin hakikaten vazifesini ciddî yaptığına kaani 
olurlarsa polis de rahat eder, kasabaları
mızda silâh sesi duyulmaz. Bu hal medeni vas
fımıza yakışmıyor. 

Bir kasabada turistler gördüm bir tarafta, 
bir tarafta da silâh sesleri. Olmaz beyler. 
Bu hal dışardan gelip gidenlere, bizim hak
kımızda Orta - Çağ devrinin insanları kanaa
tini verir. Buna müsaade edemeyiz. Bunu da, 
Muhterem içişleri Bakanı ne yapması lazımsa, 
neylemesi lazımsa lütfen önlesinler. Bizler 
mebuslar olarak, Parlâmento olarak kanun
larda aldığı vazifesini yapan polis neferiyle, âmi
rinin en büyük teminatı ve hamişiyiz. 

Saygılar sunarım. (O. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İçişleri Ba
kanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım, Yüce Meclisin, yurt emniyet ve asa
yişi konusundaki hassasiyetine İçişleri Bakanı 
olarak en samimî şükranlarımı ifade etmeyi va
zife telâkki ediyorum. 
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Bir devletin olma vasfı basta zannediyorum 
ki, Devlet otoritesinin, kanunların hâkim bulun
ması, Devletin emniyet ve asayişinin yerinde 
olması, ülkesinde yaşıyan insanların huzuru ve 
sükûnunun, can, mal ve ırz emniyetinin mutlak 
surette tesis edilmesiyle ölçülür. Bu itibarla 
Yüce Meclisin her zaman olduğu gibi, yine bu
gün de polis âmirlerine kadro verilmesi hususun
daki hassasiyetine ve bu münasebetle Türk Po
lisi baklandaki güzel sözlerine, büyük hizmet 
görmüş olan şerefli Türk polisi hakkındaki iyi 
d'güncelerine ve Türk polisinin gelişmesi, güç
lenmesi hususundaki temennilerine şükranlarımı 
ifade ederken, bunu mesul bir insan olarak di
rektif telâkki ederek ve engin bir hizmet ve 
me^Kyet idrak ve anlayışı içersinde değerlen-
direneğmıi ar.2 ve ifade etmek isterim. 

IDymetli arkadaşlarım, huusrunuzdaki tasa-
rini'i rf-abiyeti, arkadaşlarımın da ifade buyur-
duklan gibi; terfih imkânı elde edememiş bir
çok £,:••:• ir1 erin terfih imkânına sahibolnıası, ge-
}i"<e~j.. ve günün. martlarına göre inkişaf ettirilen 
Tür- rv^rr ıe yeni teknik kadrolar imkânının 
•-"v^ almasıdır. 

BIIHU İnhaca rakamlarla ifade etmek istiyo
rum : 

İ9S8 yılmda, yani bu yıl, bugüne kadar 
1 500 lük kadroya hak kazanmış 10 emniyet 
müdürümüz olduğu halde, halen elimizde 1 500 
lük iki kadromuz mevcut 1 250 lik kadroyu 
haketmiş 20 emniyet müdürümüz olduğu halde, 
halen ün kadromun mevcut, 1 100 lük kadroya 
hak kazanmış 35 emniyet müdürü olduğu halde, 
halen 10 kadromuz mevcut. Keza 050 lik 45 em
niyet müdürümüz bulunduğu halde 29 kadromuz 
mevcut ve ayrıca 800 lük 151 kadroya da ihtiya
cımız bulunmaktadır. 

işte bu kadro kanunu ile bu tıkanıklık gide
rileceği gibi, ayrıca yeni ve modernleşmek üsere 
gay r i l e r sarf edilen Türk polisine, yeni teknis
yen kadroları imkânı da elde edilmiş olacaktır. 
Böylece inkişaf eden ve yeni kadrolarla kuvvet
lenen polis ve âmir kadrosu piramidi yerine 
oturtulmuş ve boşluklar kaldırılmış bulunacak
tır. 

Kıymetli arkadaşlarım, yine konuşan arka
daşların temennilerine uygun olarak birkaç hu
sus hakkında açıklayıcı bilgiler vermeyi zaruri 
bulmaktayım. 

Hakikaten Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 
şartlar, Türkiye'de Anayasa nizamının tanıdığı 
hak ve hürriyetler, Türkiye'nin sosyal ve politik 
durumu Türkiye'nin nüfus kesafeti ve yüzöl
çümü ve dünya statükosu içinde, jeopolitik du
rumu içinde Türkiye'nin hususi, durumu, hu
susi mevkii itibariyle zannediyorum ki, demok
ratik memleketlerden olduğu kadar, demir 
perde memleketleriyle de mukayese edilecek 
olursa, zabıta kuvvetleri en az GÎan memleket 
Türkiye olduğu istatistikî rakamlarla kesin bir 
açıklıkla ortada bulunmaktadır. 

Türkiye'de 1937 den itibaren çıkarılan teş
kilât kanunlariyle bugüne kadar verilen kad
rolarla, 1967 de aldığımız takviye kadroları 
dâhil, halen 18 000 polisimiz vardır 67 vilâyet, 
572 kazası olan Türkiye'de henüz 290 kazada 
polis teşkilâtımız vardır, 67 vilâyetten ayrı. 270 
kazamızda halen polis teşkilâtımız yoktur. 270 
kaza ve 772 000 km. karelik mesaili sathiyesi 
içerisinde asayiş ve emniyet aşağı - yukarı 
% 10 a yakın bir polis kuvveti ve kudreti ile 
mütebakisi de jandarma teşkilâtımız ile ifa 
edilmektedir. Günün şartları ve anlayışı içeri
sinde jandarma teşkilâtının her halde polis va
zifesi görmesi ve polisin görmekle mükellef ol
duğu hizmetleri yapması hukuken ve formas
yonlar bakımından, telâkkiler bakımından müm
kün değildir. O itibarla emniyet teşkilâtını 
gayet dikkatli ve plânlı bir surette inkişaf et
tirmek lâzım. 

Birkaç defa da arz ettiğim; yine tekrarla
mak , mecburiyetindeyim; Kuru aded bir mâna 
ifade etmemektedir. Zarfla beraber mazrufun 
müştereken düşünülmesi iktiza eder. Bilhassa, 
emniyet ve asayiş mevzuunda, nizam korunma
sı mevzuunda ve ölçüleri pek çok değişik top
lum hareketleri muvacehesinde, kanun dışına 
çıkanların kanun içine alınması ve kanun dı
şına çıkılmaması gibi çok ağır vazifelerin te
kevvün ettiği cemiyetimizde bu işleri korumak 
ve yapmakla mükellef emniyet kuvvetlerinin de 
sağlam eğitim ile yetiştirilmesi iktiza eder. 
Onun için biz, kadrolar aded olarak verilse 
dahi, iyi eğitilmemiş zabıta kuvvetlerini mem
leketin emniyet ve asayişlerine derhal sevk 
etmek kararlılığı ve niyetinde bulunmamakta
yız. Bugüne kaldar ki, tecrübeler ve kıymet
li milletvekili arkadaşlarımın haklı olan tenkid 
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ve temeninleri de bizi bu istikamete, bu tarz- i 
da düşünmeye sevk etmiştir. 

Hepiniz biliyorsunuz, idarede yetişen arka-^ ; 
daşlar gayet vazıh şekilde bilmektedirler; ilk j 
mektep mezunu polise alınır, ertesi gün, bir 
haftalık dahi eğitime tabi tutulmadan kara
kollara sevk edilir ve karakolda muayyen gör
gülerle Devletin emniyet ve asayiş hismetlsri 
gördürülürdü. Arkadaşlar, bu hiç bir suretle 
tasvibedilir bir hareket değildir ve bunun acı
larını yine vatandaş çeker, devlet çeker, hepi
miz çekeriz, işte bütün bu mülâhazalarla biz 
emniyet ve asayişimizi temin ile mükellef za
bıta kuvvetlerimizi eğitim yönünden, kemiyet 
yönünden, aded yönünden sağlam bir plân ve 
programa bağlamış bulunuyoruz. Türk Polis j 
Eğitim Sitesi Orta - Doğu'nun yânında Eğmir 
Gölü'nün bitişiğinde 5 000 dönümlük bir saha 
üzerinde tescili yapıldı, beş yıllık plâna girdi. ı 
Geçen sene 500 000 lira, bu sene 1,5 milyon lira 
tahsisat verildi, inşaat başlamak üzeredir. Üç j 
senede bitecek ve 27 milyona mal olacaktır. 
Böylece sistematik surette her sene 1 000 poli
sin hem yetiştirilmesi, hem eğitimi sağlana
caktır. O zamana kadar da gerek Polis Ensti
tüsü, Koleji, gerekse yeni polis okulları açmak 
sujretiyle işi yürütüyoruz. Biliyorsunuz, evvelce 
kapatılmış olan istanbul Yıldız Polis Okulunu 
1967 yılı basında tekrar, yeni bina almak su
retiyle, hizmete açtık, İzmir Polis Okulunu 
keza takviye ettik. Kayseri'de Zincidere Polis 
Okulunu da Ankara'ya nakletmek suretiyle ye
niden bir inkişafa tabi tutuyoruz. 

Ayrıca, kurslar açmak suretiyle, her sa
hada arkadaşların buyurduğu gibi, gelişen 
Türkiye'nin yeni şartları içerisinde siyasi po
lisi, adlî polisi, turistik polisi ve trafik polisi-
sini ve diğer kollardaki polisi tamamen birer 
ihtisas ve meslek sınıfı telâkki ederek yeni baş
tan nizamlamaya doğru götürüyoruz. Bu kolay 
değil arkadaşlar. ı 

Keza, en çok tenkide tabi tutulan ve en 
çok gözlerin dikildiği toplum polisinin mesaisi, j 
biliyorsunuz üç seneliktir, hizmet görmesi iki se
neliktir. Fakat arkadaşlar, samimiyetle beyan 
ediyorum, her türlü hissî mülâhazaların dışında, 
yani mesul bir makamın nefis müdafaa hissi ve 
duygularının dışında arz ediyorum, iki senelik 
maziye sahibolan Türk Toplum Polisi Türk de- | 
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mokrasisi için, Türk Devflet nizamının, âmme ni
zamının korunması için büyük hizmet görmüş
tür. Ufak tefek hatalar vardır, biliyoruz. Haki
katen yorgundur, arkadaşlar. 2,5 milyonluk İs
tanbul şehrinde istanbul'un toplum hareketleri
ne takaddüm eden ve kanun dışı toplum hâdise
lerinde vazife gören toplum polisinin sayısı bu 
sene 1 200 dür. Geçen sene 550 idi. Bundan bü
yük hisse çıkarıyoruz. 

Bundan büyük hisse çıkarıyoruz, buyurduk
ları gibi arkadaşlarımın yalnız kendisini kanu
nun emrinde ve Devletin hizmetinde telâkki eden 
bir anlayışla hizmet gören Türk polisi büyük va
zife gördüğü için değil, hakikaten Türk halkı 
hiçbir millete ra<dbolmıyan bir nizam dııvgusu 
vo Devlete bağlılık asaleti içerisinde, geleneği 
içerisinde bulunduğu için. Başka memleketler bu 
as kuvvetle bu ana.rşik hareketlerin, hele devam
lı tahrik eden mihrakların buUımduğu bir mem
lekette bu kadar az kuvvetle işlerin nizama so
kulması zordur. Gecemizi, gündüzümüzü; içişleri 
Bakanınız olarak arz ediyorum, vazife olarak 
arz ediyorum; ben üç senelik içişleri Bakanlığı 
devremin, emin olun arkadaşlarım, samimiyetle 
beyan ediyorum; bütün mesaimin yarısından 
fazlasını emniyet teşkilâtımıza, emniyet ve asa
yiş konularına hasrediyorum. Çünkü, memleke
tin ihtiyacı. O itibarla toplum polisi ve polis 
mevzuundaki hassasiyetinize bütün kalbimle 
şükranlarımı arz ediyorum. 

Hükümetten karar aldık; size bu hayırlı ha
beri burada arz ediyorum; 5 000 kişilik yeni top
lum polisi kadro kanununu, 100 milyon lira baş
ka taraflardan tasarruf etmek suretiyle, bir haf
ta içerisinde Yüce Meclise sunabilecek bir hale 
getiriyoruz. Yeni 5 000 kişilik kadro Yüce Mec
lisin tasvibine arz edilecektir. 

Arz ettiğim gibi, eğitimi, tam yapılmadan ve
yahut mehmaemken yapabilecek bir sistem ve 
program içerisinde bunların eğitilmesi için, ce
miyet nizamı için, Türk vatandaşının huzurunu 
temin edecek kadroları vereceksiniz. 

Arkadaşlar, orta mektep mezunu, büyük öl
çüde komando askerliğini ikmal etmiş kimseleri 
tavcihfiı alıyoruz. Çünkü komando yeni bir teş
kilâttır; silâhlı kuvvetlerimizde. Eğitilmiş, ce
sur, hâdiseleri bilen bu şahıslara toplum dersleri 
verilliyor, sistematik eğitiliyor. Böylece zannedi
yorum, iftihar edeceğimiz bir teşkilât olarak top
lum polisi yurdun hizmetine girmiş olacaktır. 
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Trafik mevzuu fevkalâde ehemmiyetlidir. 
Yürürlükte olan kanun eksikliklerle dolu oldu
ğundan yeni bir tasarı hazırlanmıştır, bugün
lerde Meclise sunulacaktır. 

Diğer konular üzerinde arkadaşlarımın ten-
kidlari değerlendirilecek ve bilhassa komisyon
lara daha önceden çalışmalarımız intikal etti
rilecek; arkadaşlarımızın samimî tenkidleri, 
hissiyatları bizim için birer kıymetli rehber 
olarak bu şekilde olgun bir tarzda çıkarılmaya 
gayret sarfedilecektir. 

Türk, polisi ve emniyet teşkilâtı hakkında 
izhar buyurmuş olduğunuz samimî alâkadan 
dolayı, içişleri Bakanı olarak, şükranlarımı 
arz ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, Y. T. P. 
Grupu adına, buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri ; 

Türk Milletinin huzurunu, saadetini, emni
yet ve asayişini temin etmek için birinci dere
cede görev almış Türk polisinin terfiine imkân 
sağlamak ve kadrolarının genişletilmesini te
min etmek, bu vazifeyi günün değişen şartla
rına göre daha mükemmel görmek için geliş
tirilmiş olan kanun tasarısına müspet oy ver
mek bizim Yeni Türkiye Partisinin prensibi
dir. 

Sayın milletvekilleri, Yeni Türkiye Partisi 
olarak biz, bir memlekette emniyeti adaletten 
evvel gören bir siyasi teşekkülüz. Bir memle
kette eğer adalet olmazsa, emniyet olmazsa; 
yani bir memleketin bünyesi içinde huzur ol
maz, vatandaşlar sabah akşam birbirinin boğa
sına sarılır duruma düşerse, o memlekette ırz, 
can, namus, mal emniyeti olmazsa, o memleke
tin içinde ne kadar büyük nimetler olursa ol
sun, o nimetlerden istifade etmek imkânı ol-
mıyacaktır. 

Bu itibarla Y. T. P. olanak biz emniyeti ada
leti adaletten evvel gören bir siyasi teşekkülüz. 
Bu bakımdan Türkiye'de artan nüfus karşısın
da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve do-
layısiyle değişen politik, sosyal, ekonomik şart
ların tesiri altında memleketimizin huzur ve 
emniyetini sağlamak maksadiyle getirilmiş 
olan bu kanun tasarısını yerinde bulmakta
yız. 

Ancak, son günlerde değişen sosyal ve eko
nomik şartlar diyorum; bu ekonomik ve sosyal 
şartların içerisine bir de ideolojik fikirler gir
miştir. Bu ideolojik fikirler maalesef zaman 
zaman tesirini o kadar hissettiriyor ki, Türki
ye Devletinin varlığına, Türk cemiyetinin ha
yatına yönelmiş bir durum iarz ediyor. Bunun 
karşısında maalesef gecesini gündüzüne kata
rak büyük çilelere ve fedakârlıklara katlana
rak vazife görmekte olan Türk polisi, tam mâ-
nasiyle bu emniyetin temini için kullanılmıyor. 
Yani, bendeniz adaletin emniyetten sonra gele
ceğini ifade etmiş oldum. Emniyet tesis edil
dikten sonra adaletin de tecelli etmesi bahis 
mevzuudur. 

Bâzı yerlerde, sayın Hükümet mensupları, 
suç olduğunu ifade ediyorlar, Yüce Meclisin 
huzurunda. Diyorlar ki, şu fiil suçtur. Şikâyet
çi oluyorlar. E., biz de şikâyetçiyiz... Devlet 
otoritesini kim kullanacak? Sayın Hü
kümet kullanacak. Sayın Hükümet kul
lanacak. E, niçin takibedilmiyor? Es
babı mucibesi bizi tatmin etmiyor, şu 
veya bu şekilde bâzı şeyler ileri sürülüyor. 
Suç olan bir şeyi Hükümet eğer zamanında ta-
kibetmezse, yani kanunları seyyanen tatbik 
yoluna gitmezse ideolojik zihniyetlerini muh
telif hâdiselerin içine sokmak suretiyle bu Dev
letin emniyetine, hayatına taarruz edem kimse
ler her vesileden istifade ederek memleketin 
hayatına kasdetme yolunu seçiyorlar ve yapı
yorlar. Bu cesareti nereden alıyorlar? Saym 
Hükümetin suç olduğunu açıikça Yüce Meclisin 
huzurunda, Türk milletine ifade ettiği bir va
kıa karşısında kanunları tatbik etmeyişinden 
alıyorlar. 

Kanunlar eğer seyyanen tatbik edilmezse, 
suçlu vaziyetteki kimseler takibedilmek duru
mu ile karşı karşıya kalmazlarsa, başka kimse
ler de bundan cesaret almak suretiyle kanun
ları ihlâl etmek yoluna girerler ve bunun neti
cesinde Devletin huzur ve emniyeti ihlâl edilir, 
vatandaşların birbirine düşmesi bahis mevzuu 
olur. Bugün memleketimizde mevcudolan ve 
memleketimizi yıkmayı, rejimi yıkmayı hedef 
alan anarşist ve komünistler kemdi fikirlerini, 
cüret bulup, tahakkuk eıttinme yoluna girebile
ceklerdir. 

işte Sayın içişleri Balkanı Hükümetin en mes
ul şahıslarından biridir, zaman zaman bu kür-



M. Meclisi B : 88 4 . 10 . 1968 O : 1 

süden, bâzı ideolojik hareketleri taJkibeden par
ti ve parti mensuplarına âdeta elinde Devlet 
otoritesi yokmuş gibi, şikâyet etmek suretiyle 
hareket etmekte, kanunların hâkim olduğu bu 
memlekette kanunları tatbik etime yoluna git
memektedir. Dolayısiyle bu da bizi endişeye 
sevk etmektedir. 

Kanun tasarısı, partimizce makbuldür ve 
geceli gündüzlü, artan nüfusun ihtiyaçları kar
şısında ve gelişen ekonomik ve sosyal hâdisele
rin karşısında Türk polisi şerefle ve vakarla 
vazifesini yapmaktadır. Bunların terfi etmesini 
temin etmek lâzımdır. Bu bakımdan, Y. T. P. 
olarak oylarımızı tasarı lehinde kullanacağız. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
melerin yeterli olduğuna dair önerge gelmiş
tir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bakandan son
ra bir milletvekilinin konuşimfası -lâzımdır. 

BAŞKAN —• Konuştu efendim. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Grup adına ko

nuşuldu, son söz miHetvelMinindir. 
BAŞKAN — Grup adına ayrı, Milletvekili 

ayrı mı?.. Milletvekili gruptan ayrı bir şey mi? 
Milletvekili gruptan farklı, farklı olur mu Sa
yın Kılıç? 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bütçe tatbikatı 
böyle değildir. 

BAŞKAN — Konuşan şahsın grupu adına 
veya şahsı adına konuşması meseleyi değiştir
mez, matlubolan ve kailde bakandan sonra be-
hema'hal bir milletvekilinin konuşmasıdır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) -— Altı kişi oldu 

mu? 
BAŞKAN — Altı kişi oldu efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasan üzerinde alta milletvekili konuşmuş

tur. Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Aydın 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kafbul edenler... Ka
bul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedüMe giöraşülıme teklifi vardır. İvediliği 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
'Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmı

na kadro eklenmesi hakkında Kanun 
Madde i . — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
ekli (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdür
lüğü kısmına, bu kanuna ekli (1) sayılı cetvel
de derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaş
ları yazılı memuriyetlere ait kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi bağlı cetveliyle birlikte Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde bağlı cetvelle birlikte ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen?.. Lehte Sayın Kabadayı, buyurunuz. 

Sayın Kabadayı vecis bir surette oyunuzun 
rengini belirtmek üzere konuşacaksınız. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Grup adına mı Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Şahsım 
adına. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, huzurunuza gelen 
bu kanun tasarısı hakkında müspet oy kullana
cağım. Çünkü, bir seneye yakın bir süre içeri
sinde polisle sıkı çalışmışımdır. Bu sınıf kadar 
çilesi çok, ıstırabı fazla, müntesiplerinden fera
gat istiyen, ağır hizmet istiyen bir sınıf yok
tur. Bunu yaMnen bilen bir insan olarak tasan 
hakkında müspet oy kullanacağım. 
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Polis, kanun ve nizamların koruyucusu, mal, 
can ve ırzımızın bekçisidir. Gayri ihtiyari başı
mıza nerede bir hal gelirse, elimizde olmaksızın 
polis diye bağırırız. Bu kadar içimize işlemiş, 
benliğimizi, varlığımızı korumak yolunda ilk 
ağızda adını söylediğimiz bir sınıfa şu tasarı as 
da olsa yardım edeceğinden oyumu müspet kul
lanacağım. 

Çok iyi bilirsiniz ki, huzuru olmıyan insa
nın ibadeti dahi, namazı dahi olma?;. Böylece 
ciddî vazifeler gören polis sınıfı, kadrosuzluk 
gibi, bir huzursusluk içerisinde her nereye 
gitti isek daima kadro, kadro, kadro diye ta
lepte bulundular. Kadro olmadığı iein 3 sone 
yerine 6 sene, 7 sene, 8 sene bekliyen polis pek 
çoktur. Bu kanun tasarısı, bu mevzuda as da 
olsa dertlerini alacağından sevinçliyim, severek 
oyumu müspet kullanacağım. 

Son olaylarda gördük ki; birçok hizmet sı
nıfı, müesseseleri olduğu halde gösteri yürüyüş
lerinde, mitinglerde, işgal ve boykotlarda en 
çok çile çeken, ıstırap çeken, üzerine en çok 
husumet çeken, evinden çoluk çocuğundan 
uzak kalarak, haftanın 7 günü vazife gören, 
izinleri kaldırılan, ba?ta Genel Müdür olmak 
üzere, vazife başında kalan en ağır bir sınıfa 
bir nebze de olsa hizmet getireceğinden, iyilik 
getireceğinden oyumu seve seve müspet kulla
nacağım. 

Gönül isterdi ki; böyle ağır, yüklü hizmet
ler gören, bir sınıfa sadece kadro kifayetsizliğini 
giderici bir kanun tasarısı değil, polisliği daha 
çok cazip hale getirecek, imkânlarını artıracak 
kanun tasarısı ile Sayın Bakanlık erkânı gel
miş olsalardı. Bir yıl beraber çalıştım, dedim, 
dertlerini, ıstıraplarını bilen bir insanım, teorik 
olarak anlatan değil, onlarla, beraber polis gibi 
vazife görmüşümdiir. Polisin yattığı yer çok 
kere ranzadır, sobası yoktur, varsa kömürü yok
tur. Bürosundaki makinası, diğer malzemesi, 
masası, sandalyesi, ipten üzengi, tenekeden kılıç 
denecek şekilde, ya yoktur veya perişanlık için
dedir. Gönül ister ki, böyle ciddî vazife gören 
bir sınıfın malzemesi, mobilyası da düzgün ol
sun, hizmet şanına uygun olsun. Temennimiz 
odur ki, en kısa zamanda bu dertleri de gide
recek kanun teklifleriyle gelmiş olsunlar. 

Şunu da üzüntü ile söylemek isterim ki; 
tekmil sınıf mensuplarının çocuklarını okut

maya ait tedbirler alındığı halde maalesef bu
güne kadar polis sınıfının çocuklarının okutul
ması için ciddî bir adımın atıldığını duymadım, 
şahsan, affedin, öğrenemedim. Gönül ister ki; 
polis sınıfının çocuklarını okutucu sosyal cid
dî tedbirler alınsın, hemen hemen her vilâyet
te, başta Emniyet Müdürleri olmak üzere, bü
tün polis mensuplarıma mesken sağlansın. 

Yine demin dediğim gibi, diğer bütün sınıf
lara mesken ihtiyacını karşılayıcı kooperatif 
ve saire gibi tedbirler alındığı halde polise ait 
bu yolda en küçük adımın atılmadığını da 
üzüntü ile beyan ederim. Bir çok pahalı vilâ
yetlerde polis, eline geçen paranın hemen he
men tümünü verse dahi şanına uygun bir yer
de oturamaz ve kalamaz, insaallah kısa gele
cekte bunları da halledici tedbirler alınmasını 
ve Orduya paralel olarak da polis yardunlaşjma 
sandığı kanunu tasarısının gelmesini ve çıka
rılmasını yürekten arzu ederim. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. Şu anlattı
ğım kısa esbabı mueibelerle oyumu müsbet kul
lanacağım. 

Hürmetler. 

BAŞKAN — Kanunun tümünü Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun, Millet Meclisince kabul edildiği ci
hetle, memleket ve millete hayırlı olması dile
ğiyle Senatoya sevk edilecektir. 

/. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Adalet, 
Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/157) (S. Sayısı : 440 ve 440 a 
1 nci ek) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
önerge var, Geçici Komisyon Başkanı Sayın 
Adnan Akın tarafından verilmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemde bulunan 440 sıra sayılı 
Arsa Ofisi kanun tasarısının ehemmiyetine bi
nâen öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar 
verilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Balıkesir 

Adnan Akın 
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MUSTAFA UYAR (izmir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunmakta

yım. 
Sayın Uyar, önergenin lehinde, aleyhinde? 
MUSTAFA UYAR (izmir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — önergenin aleyhinde konuşa

caksınız, buyurun. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, önergenin usul bakımından 
aleyhindeyim. 

Geçen yıllarda Gecekondu Kanunu çıkarılır
ken bu kürsüden bendeniz bu kanunun daha çok 
yararlı olması için buna paralel birtakım ka
nunların çıkması lâzımgeldiğini ifade etmiş, bu 
arada Arsa Ofisi Kanunun da biran evvel çı
karılmasını temenni etmiştim. Aradan iki küsur 
yıl geçtikten sonra bugün şu anda bu temen
nim tahakkuk safhasına girmiş oluyor. Arsa 
Ofisi Kanununun hakikaten biran evvel çıkması 
lâzımdır, memleketteki mesken ihtiyacının ön
lenmesine medar olacak, arsa spekülâsyonculu-
ğunu önliyecek bir kanun olacaktır. 

Ancak, hiç haberimiz olmadan, hangi ka
nunların görüşüleceğini bilmeden hazırlıksız 
olarak geliyoruz, memleket için millet için çok 
önemli kanunlardır, diye hepimiz burada itti
fak ediyor söylüyoruz, fakat maalesef işin 
esasına kühnühe girmeden kanunlar üzerindeki 
görüşlerimizi sathi olarak beyan etmek zorun
da kalıyoruz. 

Bu itibarla, esasen saat ilerlemiştir, Yüce 
Meclisde kimse de kalmamıştır. Çok önemli ol
duğuna inandığım Arsa Ofisi Kanununun, şu 
kadar pek az bir ekseriyetle müzakeresine baş
lanmamasını ve Pazartesi gününe alınmasını, 
Pazartesi günü ilk maddede bunun görüşülme
sini sağlamak üzere, takririn kabul edilmemesini 
rica edeceğim. Çünkü; biraz evvel bu Arsa Ofisi 
Kanununun görüşülme teklifinin geleceğini bil
diğimden, arkadaşlar vasıtasiyle arattırdım, 
440 sayılı tasarıyı bulduramadım. Üzerinde ça
lışmalarım oldu ama, evde kaldı. Ne söyliyece-

....•-. 

ğimi bilemiyorum, söylediğim takdirde, söyle
mek istediklerimin ancak yarısı veya bir kısmı 
olacak, tam mânasiyle gayeye ulaşamamış olaca
ğız. Arşivde dahi bu kanun tasarısı kalmamış
tır. Hangi arkadaşın elinde var, bilmiyorum. 
20 - 30 kişi kadar varız Mecliste şu anda. Zan
nederim iki veya üç tanesinde Arsa Ofisi kanun 
tasarısı ya vardır veyahut da yoktur. Yok olan 
bir tasarı üzerinde hangi fikirleri serd edeceğiz? 
Hafızalarımız daimî surette bir miknatıs değil-
ki, vaktiyle okuduklarımızı muhtelif kanunlar 
içerisinden, maddeler içerisinden ayırıp burada 
söyliyelim. Bu itibarla ellerimizde tasarı yok, 
Mecliste kimse yok, vakit geçti, kerem edin lüt
fedin, Pazartesi giirm gündemin birinci madde
sinde başlamak üzere önergeyi lütfen kabul et-
miyelim, çok önemli bir kanunu Meclisin ekseri
yetiyle, arkadaşların hazırlığı ile müzakereye 
başlıyalım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 

önergenin kabul edilip edilmemesi başka bir ko
nu, bir kanunun müzakeresine geçmek başka bir 
konu. Aslında gündemde muayyen bir takdim 
ve tehirin yapılması için bu önerge verilmiş bu
lunmaktadır. Esasen Başkanlıkça da bu kanu
nun müzakeresine müsaade edilmiyecekti. 

Sym Akın lehinde mi konuşacaksınız? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ADNAN 
AKIN (Balıkesir) — Başkanlık Divanının nok-
tai nazarına biz de iştirak ediyoruz. Yalnız ri
camız, öncelik ve ivedilik kararı alınız, Pazar
tesi günü de ilk kanun olarak müzakeresini ya
palım. İstirhamımız budur. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar'm kürsü
den vâki beyanları karşısında işbu önergeyi oya 
koymak mümkün değildir. 

Bu sebeple birleşimi, 7 Ekim 1968 Pazartesi 
günü sat 15,00 te toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,40 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair karam ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunuma ek 819 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine ©k, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç'ın, H özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar perso
neline 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 Binicioğlıu 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 arfcadaşının, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair. 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmıaca'nm. 657 sayılı B-evlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek ya
pılması hakkında, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümleri
ne tabi kuruluşlarda çalışanların aylık ve 
ücretlerine geçici zam uygulanmasına da
ir 819 sayılı Kanuna ek, İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî idare
lerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 

çalışan memur ve hizmetlilere zam yapılması 
hakkında, İstanbul Millet vekili Reşit Ülker'in, 
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
nılmasına 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) (S. 
Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1968] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile 
K!onya Milletvekili Fakif özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşının, Kooperatifler kanunu teklifi ve 
^ursa Milletvekili Kasım önadım'ın, Koopera
tifler kanunu teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
'S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nc'i ek) [Dağıtma 
*arihi : 21 . 12 . 19671 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

^ikret Turhangil ve 9 ^arkadaşının, Tababet ve 
^nabatı sanatlarının tarzı icrasına, dair 1919 
"ayılı Kanuna bir geçici mıadde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar-
lım ve Adalet "komisyonları raporları (2/140) 
rS. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma ta-
Hhi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozsrat Milletvekili Celâl SungurNm, 
^023 sayılı Türk Tabibi eri Birliği Kanununun 
°8 nci maddesine bir fıkra eklenmesinle d&ir ka
mın teiklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. Sa-



yısı 170 ve 170 e 1 inci eık) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
ınüfu»uınıa kayıtlı Muistafaoğhı 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, Medeni 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 dair 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 
(özımiodanlı) 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 V'azife 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) [Dftğıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Aniayasa 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 : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

2 — 
10. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas

ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan 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; Cumruriyet Senatosu 4/66) (Mil
let 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) (Millet 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'ın, 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 ok; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karmia 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) [Diağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe 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. — îzmir Milletvekili ihsan Gürsan'm, 
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; Cumhuıiyct 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, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

17. — Eski Ufra Yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından 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 
hakkında 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'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karmıa Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/76) (S. Sayısı : 488) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili îbrahim Etem 
Kılıçoğlu'mm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarımdan mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'ih yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında 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 Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 
492) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

26. — Diyarbakır Milletvelkili Metin Ciz-
reli'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkımda Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
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'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonla raıdan mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (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 Cüıad Ba-
ban'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyon]arından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/330) (S. Sayısı : 499) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

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

33. —• Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bıohça'nm yasama dolranulmazlığmın kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/342) (iS. Sayısı: 501) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'm 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 dokunulmazlığınım kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu '(3/393) (ıS. Sayısı : 503) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

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

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

38. —• İstanbul Milletvekili Çetin Alttam'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/404) (S. Sayısı: 506) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

4 ~ 
I 39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/405) (ıS. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/427) (S. Sayısı: 508) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 .1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Balban'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak-

I kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (8/448) (ıS. Sayısı: 509) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

42. — İstanbul Milletvekili Çetin Altant'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında 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 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/452) (S. Sayısı: 511) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

44. — Manâsa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/455) (ıS. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında 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'num yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

| Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/476) (S. Sayısı: 514) 

I [Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 
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47. — Adana Milletvekil Turhan Dilligil'in I 
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. — istanbul Malletvekili Orhan Seyfli Or
han'ım yasama dokunulmazlığının kaldırılmıası 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/481) (ıS. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

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

51. — Nevşehir Milletvekili iSalâhattm Hak- I 
ki Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının ıkal- I 
dınlnıası 'hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon 'raporu C3/485) (IS. Sayısı : 
519) [Dağıtma tarilhd : 8 . 2 . 1968] 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması I 
hakmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (ıS. Sayısı : 520) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . T968] 

53. — Samsun 'Milletvekili Kâmran Evliya- I 
oğlu'nım yasam dokunulmazlığının ıkaldırılma-
sı hakkında Başibakanlık tezkeresi ve Anayasa I 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma I 
Komisyon raporu (3/487) (IS. iSayısı : 521) [Da
ğıtanı tarihi : 8 . 2 . 1968] 

54. — 'Giresun Milletvekilli İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama ıdokunuılmazlığınm kaldı- I 
nlması hakkında Başbaanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep I 
Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sayısı : 
522) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] | 

55. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başibakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı : 
523) [Dağıtma tarflhi 8 . 2 . 1968] 

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

57. — îsfcanfbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/5.15) (S. Sayısı : 525) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

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

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması (hakkında 
Başlbakanılık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Kanma 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 
Komisyon raporu (3/531) (S. Sayısı : 528) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekilli Memduh Erde
mimin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/532) (IS. Sayısı : 529) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

62. — izmir Milletvekili Osman Zeki Bfeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başlbakanılık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/539) (IS. Sayısı : 530) [Da
ğıtma tarihli : 8 . 2 . 1968] 

63. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-



da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep 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 Komis
yon raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

05. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/547) (S. Sayısı : 
533) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Baş'bakanlı/k tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . İ968] 

67. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Kara>er-
kek'im, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet k o m isy onlarından mürekkep 
Karmıa Komisyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 
538) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakaniık tezkeresi ve Anayasa ve 
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I Adalet komisyonlari'ndan mürekkep Karma 

Komisyon raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . i 968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Ay
dın'm, yasama dokunulmazlığının kaildiri'lması 
hakkında Başbakanlık toz'keresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . İ968] 

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

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaıldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Böhça'nm yasama dokunulmazlığının 
'kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon rapora. (3/597) (S. 
Sayısı : 544) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — İstanbul Milletvekilli Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/601) (S. Sayısı : 545) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonları nidan mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/602) (S. Sayısı : 546) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
I let komisyonlarından mürekkep Karma Komis-
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yon raporu (3/603) (,S. Sayısı : 547) [Dağıt- I 
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) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın- I 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada- I 
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 ddkunulımiazlığımn 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 dokunulmazlığımın kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
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 tomisy onlarından mürekkep Karma Komis- I 
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı : 553) [Da
ğıtma tarihli : 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- I 
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkımda 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 dokunulmazlığınım 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 . 1968] 

89. — Adana Milletvekili Turhan 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 Aras'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan AtaöVün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

94. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Bozte-
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'nm, 
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) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — İstanbul Milletvekili Osman özer'in. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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 
komisyonlarından 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 Eıza Kuas'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (>S. Sayısı : 572) [Dağıtma t a 
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 
Orhon'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
lerin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma, Ko-
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misyon raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Dağıt
ma 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) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'num 
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 Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/742) (S. Sayısı : 579) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan DilligMn 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Dağıtma ta
rihi : 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) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana 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) [Dağıt
ma 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 
Orhon'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] 

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. — Istan'bul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık 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 kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 
588) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
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. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon 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 dakunulmıaKİı'klarınm kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adama Milletvekili Turban DMigil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/762) (S. Sayısı : 592) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/763) (S. Sayısı : 593) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1'968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/764) (S. Sayısı : 594) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligir-
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 Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Alrtan'-
ın, 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 kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezekresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
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Komisyon raporu (3/781) (S. Sayısı : 599) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
ikmda Başlbakanbk tetzkerfeısi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/782) (S. Sayısı : 600) [Dağıtma' 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil' 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/783) (S. Sayısı : 601) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

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

132. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ~ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1968] 

133. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in 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 Fendoğ-
lu'n/un 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-
oğlu'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. — Adama Milletvekili Turhan Dilligir-
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 Dilligil'-
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 DilligiP-
in 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. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
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'm 
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 hak
kında Başbakanlık tezkeresi' ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968) 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kesinhcsabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe-
yılı Kesinhesap kanunu, tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 661) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 
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X 145. — Ceza ve Islah Evleri ile iş 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 Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal-
dınlmıası hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sa
yısı : 664) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon Milletvekili Osıman Turan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakandık 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 Başbakandık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

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

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

152. — Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-
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 tarihi : 6 . 4 . 1968] 

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın 
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] 

154. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırDİînıası hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyon] arından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtıma ta
rihi : 6 . 3 . 1968] 

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

156. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilk öğ
retmen ofauıDlarmın birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında 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 
MecMlsi S. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 980) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
oğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tiılt, langırt ve ben
zeri oyun alet ve ımakinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Aid Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali! Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci 
maddesine bir fifkra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikleır hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Millet 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
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

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

1(59. — İzmir Milletvekili Ali Settar 
tksel'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
ıması hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Kanma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 .1968] 

160. — Aydm Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/423) OS. Sayısı : 688) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 19681 

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

162. — İstanbul Milletvekili- Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Baş/bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/769) (S. Sayısı : 690) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

163. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması nakkm-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/275) (S. Sayısı : 691) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

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

H05. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama (dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/451) (S. Sayısı : 694) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/605) ('S. Sayısı : 695) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 4 .1968] 

168. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696) 
[Dağıtma tarih : 11 . 4 . 1968] 

109. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkın
da Başbakanlık tezkerasi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) 
[Dağıtma tarih : 11 . 4 . 1968] 

170. — İstanbul Millet vekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/755) (S. Sayısı : 698) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

İTİ. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) f'S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 172. — Ege Ünversitesinin 1963 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Ünversitosi 1963 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/173, 1/43) (S. Sayısı : 707) [Da
ğıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

X 173. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuma dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinlhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/662, 1/348) (S. Sayısı : 
708) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 
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X 174. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabınra ait uygunluk bildirimim im 
sunulduğuma dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesin
hesap kanunu tasarısı ve ISayıştay Komisyonu 
rapornı (3/564, 1/176) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 6 .1968] 

X 175. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
dirimimin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanonu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu, raporu. (3/114, 1/41) (S. 
Sayısı : 706) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1968] 

X 176. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabınıa ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştav Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) 
(S. Sayısı : 710) [Dağıtma tarihi : 14.6.1968] 

177. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1967 ve Ocak ve Şubat 
1968 aylan hesabı hakkında Hesaplan İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/42) (S. Sayısı : 717) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 7 . 1968] 

178. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nisan ve Mayıs 1968 ayları 
hesabı hakkında Hesaplan İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/43) (S. Sayısı : 718) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7 . 1968] 

X 179. — Yalova Kaplıcalan İşletmesi İda
resinin 1963, 1964 ve 1965 bütçe yıllan hesap iş
lemleriyle bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komis
yonu rapo.ru. (3/887, 3/888, 3/889) (S. Sayısı: 
772) [Dağıtma tarihi : 30 . 9 .1968] 

X 180. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabıma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/898, 1/174) (S. Sayısı : 723) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 181. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Karayollan Genel Müdürlü

ğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/870, 
1/343) (S. Sayısı : 724) [Daşıtma tarihi : 
30 . 9 . 1968] 

X 182. — Beden 'Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sap kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru. (3/153, 1/39) ('S. Saysıı : 725) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 183. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabına ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/287, 1/53) (S. Sayısı : 726) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 9 . 1968] 

X1.84. — Ankara Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru. (3/886, 1/356) (S. Sayısı : 727) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 185. — İstanbul Üniversitesinin 1964 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile İstanbul Üniversitesinin 1964 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu. (3/533, 1/214) (S. Sayısı : 728) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 186. — İstanbul Üniversitesinin 1965 büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/871, 1/306) (S. Sayısı : 
729) [Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 187. — Genel bütçeye dâhil dairelerin 1964 
bütçe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/895, 
1/172) (S. Sayısı : 730) [Dağıtma tarihi : 
30 . 9 . 1968] 

http://rapo.ru


— 14 — 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - KİRİNCI GÖRÜŞMEıSl YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kamımı tasarısı ile* Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakif Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşıının Avukatlık kanonu, tek
lifleri ile 'Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şer üyeden kumlu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) S. Sayısı : 324 vo 
324 e 1 mci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12 .1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanunuma bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kamumum bir maddesi
nin kaldırılmasıma dair kanuni teklifi ve Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(2/75) (ıS. Sayısı : 132 ve 132 ye 1 mci ek) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

iX 3. — Kanun ve kararnameler icabı ola
rak 1960 yılı sonuma kadar Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri mezdindo tekevvün edem Ha
zine alacaklamnıın terkini hakkımda kamun ta
sarısı ve 'Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/270) (IS. Sayısı : 279 ve 279 a 1 mci ek) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 4. —• Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kamunu tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sa
yısı : 291 ve 291 e 1 moi ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşınım, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve İehizmetliler Teşkilâtı ka-
ınıumıu teklifi ve Plân Komisyonu ıraporu 
(2/508) (S. Sayısı 296 ve 296 ya 1 mci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

6. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kamıuımımum 31 mci maddeısime bir fıkra ek
lenmesi hakkımda kamum teklifi ve Maliye ve 
Plân komıisyomları raporları (2/176) (S. Sayı-
sı : 300 ve 300 e 1 mci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

7. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nim değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
mun tasarısı ile 3530 sayılı Bedem Terbiyesi Ka-
muinuma ek 4047 sayılı Kamına bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 mci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kamuma bir ek madde 
eklenmesi hakkımda kamun tasarısı ve Millî 
Eğitim, İçişleri ve Plân komisyomları raporla
rı (1/153, 1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 mci 
ek) [Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 8. — 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 mci ek) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 19671 

X 9. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve 11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 mci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat Özarda'mım, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki 
Kaniunumı 19 ve 21 mci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkımda kanun.' teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân: komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (S. Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Da
mıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

10. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi hiz-
m eti erin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna ge
çici bir madde eklenmlesine dair kanun tasarısı 
ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/56) (S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

11. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
boccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kamunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkında 
Millî Eğitim Bakanlığınca vcrilem disiplin ceza
sının kaldırılması hakkında kamun tleklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

12. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyomları raporları (1/180) (S. Sayısı : 
467) [Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1967] 



13. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve1 İçişleri ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (2/259) 
(S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1.1968] 

14. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel Bir
liği kamun tasarısı ile İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
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 15. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman' Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Milli Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden* kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

;X 16. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesinle, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri1, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

,17. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

,18. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarınv-
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

.19. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
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(S. Sayısı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

X 21. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Eifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

22. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvam 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 23. —• Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 24. — 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 25. —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] 

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



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

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 
15 Temmuz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 
35 nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu 
raporu (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tari
hi : 7 . 2 . 1968] 

29. — Çorum Milletvekili Ahmet Uyisal 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 30. — 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 31. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân 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 32. — 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 Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

33. — 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] 
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j 34. —• Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
I hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko-
I misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 

[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 
X 35. —• Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa-

I rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet-

I vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'in, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm-

I 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 36. — Aydın Milleteekili Reşat özarda'
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenm'esine ve bu kanuna 

I geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtma tarihi . 
21 .3 .1968] 

37. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, 
gece öğretimi yapan Ankara Üniveırsisıeti Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer personele 
•ek ücret verilmiesine dfaiilr 707 sayılı Kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerini değiştiren ve bir mad
de ilâve öden kanun teklifi ve Millî Eğititm 
ve Plân (komisyonları (raporları (2/559) (S. 
Sayısı : 679) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

X 38. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hidro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sa
yılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji 

I ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 'komisyonları 
raporları. (1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 3 . 1968] 

39. — Adana Milletvekili Kemal Sariibra-
himıoğlü'num, Kozan'in, îmamioğlu nahi
yesinde Sarıçam adı ile bir ilçe kurulmasına 
dair kanun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 40. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldıırılma-
sma dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay-

I naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
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komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
I nci ök) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 41. —• Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasa
sının 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren 
metinlerin onayı hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım k>o-
ımîsyondarı aiaporları (1/409) (S. Sayısı : 684) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1968] 

42. — Devlet ihale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
•'arkadaşı ille Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
•eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili! Ali Baran Nüm&noğlu'nun, 2490 
sayılı Artirmıa, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci 'maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
•teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
•seçilen 4 >eır üyeden kurulu Geıçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 43. —2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ye içişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Koımisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 70O) [Dağıtma tarilhi : 10 . 4 . 1968] 

X 44. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değişitirilm'esinıe ve 'bâzı maddelerinin yü
rürlükten kaldımlmasma dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/203) (S. 'Sayısı : 703) [Dağıtana tarihi : 
1 0 . 5 .1968] 

45. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesine (ç) fıkrasından sonıra 680'6 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
ımıaddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon .raporu, (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

46. — Kize Milletvekili tsımail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun göçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi ve geçici 18 nci ımaddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa-
vunmia Komisyonu .raporu (2/631) ('S. Sayısı : 
705) [Dağutma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

X 47. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin dc-
ğiştMlmıesine ve bâzı hükümlerinin kaldırıl-
'masına dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/204) (S. Sayısı : 
712) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1968] 

48. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/456) (S. Sayısı : 714 [Dağıtıma tarihi : 
26 . 6 . 1968] 

49. —• Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, mülki idare amirliği tazminatı hak
kında kanun teklifine dair Plân Komisyonu ra
poru (2/495) (ıS. Sayısı: 444 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 7 . 1968] 

X 50. — M'araş Milletvekili Enver Kaplan'-
ın, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanunim 
na bâzı maddeler eklenımesi'ne dair kanun tek
lifi ve Maliye, Ticaret ve Plân koımisyonları ra
porları. (2/290) (S. Sayısı : 719) [Dağıtma 
tarihi' : 4 . 7 . 1!968] 

X 51. — Türkiye Halik Bankası ve Halk 
Sandıklan Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 19'65 tarih ve 
699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştiriinTesinıe dair kanun tasarısı ve Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları (1/510) (IS. Sa
yısı : 720) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . '1968] 

52. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun1 tasa
rısı ile Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğiu,-
nun, Devlet .memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına ilâve yapıilmasınıa dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/511, 
2/Ö36) (S. Sayısı : 721) [Dağıtıma tarihi : 
4 . 7 . 1908] 



I 

I 



Dönem : 2 7 1 1 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : f Z I 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına 
kadro eklenmesi hakkında kanur tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmına ilâve yapılmasına dair kanun teklifi ve 

İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /511 , 2/636) 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 4 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 708/2514 

•MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
30 . 3 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Memurlan Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve eki ile birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Polis ken'disine tanınan kanunî yetki çerçevesi ve görev sahası içinde, yurtta kamu düzenini ve 
vatandaşların can ve mal emniyetini temin ile mükellef bulunmaktadır. 

Sem. yıllarda, memleketimizideki hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşme hareketleri, Ana
yasa düzeninin yarattığı demokratik zihniyet vasatı sosyal, ekonomik ve politik bünyeımizde önemıli 
gelişmeler meydana getirmiştir. Bu gelişmelerin, polis hizmetlerinin ifasında da derin tesirleri 
olmuştur. Filhakika polisimizin günlük iş yükü çoğalmakla kalmamış, yeni bâzı hizmet dalları da 
ortaya çıkmıştır. Malî polis, turzim polisi, toplum polisi ve bölge trafik polisi gibi yeni hiz
metlerin. taazzuvu bu gelişmelerin zarurî bir soçnucu olarak tezalıür etmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan teknolojide 'meydana gelen büyük terakkiler, gerek özel teşebbüs sahasında ve 
gerekse 'amme hizmetleriı sahasında kullanılan çeşitli malzeme ve metotların geniş çapta de
ğiştirilmesini gerektirmiştir. 

Bu teknik gelişmeye muvazi olarak, polisin suçlularla başedebilmesi için, yeni teknik mal
zeme ve imkânlarla donatılması zaruri görü'müştür. Bunun sonucu olarak, ihtisas ve teknik 
biılgi istiyen şubeler ihdasil'e, bu şubelerin mütehassıs elemanlarla doldurulması, her ileri mem
leket için olduğu gibi emniyet teşkilâtımız için de kaçınılmaz bir haile gelmiştir. 

Memleketliımizdeki sosyal, ekonomik ve politik olay ve hareketlerin 1960 - 1965 yıllarındaki sey
rine bir göz atacak olursak; «Bu devre içinde, polisin hizmet ettiği alandaki nüfus artışı % 21 
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dir. Buna mıikaJbil aynı devrede polis kadrolarında % 1 artış «olmuştur. Şehirlere ve sanayi 
Merkezlerin'e muhaceretin müş'iri olan gecekondu imıııtıkaTarındaJki konut sayışınım 'oıranı Ankara'da 
'% 45, istanbul'da, % 21, İzmirVle % 18, Adana'da % 60 civarındadır. 1960 - 1965 yıllarında 
yurldumuza giren turist sayısının % 30 artış, olmuştur. Yine aynı devre içinde trafik kabaların
da %54, bu kazalarda ölenler miktarında % 61, 7, yaralananlar miktarında da % 56, 5 artış kaydc-
d'il'miştir. 

Bu gelişmelere ilâve olarak, Anayasamızın ve diğer mevzuatın vatandaşlarımıza sağlamış bu
lunduğu kakların ihlâl 'edilmeisi, diğer bir deyimle hürriyet nizamının fcorunması, vasıflı ve yeter 
sayıda polis memurlarına olan ihtiyacı haklı ve zaruri gösteren belli başlı selbeplor olmuştur. 

Hazırlanan bir personel ikmal plânının ışığı altında 5 000 polis memuru kadrosunun Emniyet 
Grenel Müdürlüğü 'kadrolarına ilâvesini derpiş elden 911 ve 912 sayılı kadro 'kanunları 
T. B. M. M. ce 1967 Temmuzunda kabul buyurul muştur. 

Polis hizmetlerinin daha müessir bir şekilde gö rülcbilmcsa için, teknik gelişmelere uygun olarak, 
polisimizi modern teknik malzeme ve imkânlarla teçhiz etmek zaruretine işaret edilmişti. Bunu sağ
lamak üzere, trafik, telsiz ve genel polis hizmetleri sahasında lüzumlu bulunan teknik vasata ve 
malzeme ihtiyaçlarına göre, beşer yıllık plânlar hazırlanmış ve bu plânlar Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca kabul olunarak 1967 yılında tatbikata geçilmiştir. Bu tatbikatın bir sonucu olarak, Emniyet 
Genel Müdürlüğü bütçesine taşıt ve malzeme alımı için 1967 de 19 238 000 lira, 1968 de 15 830 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

Personel, vasıta ve metot konularında yapılacak ıslâhatın eğitimle birilikte yürütülmesi temin 
olunmadıkça hizmetin verimli olamıyacağı aşikârdır. Bu bakından, hazırlanan eğitim plânlama
mızın ilk adımı olarak; bir «Polis eğitim sitesi» inşaatı işi 1967 yılında tahakkuk safhasına so
kulmuştur. İnşaatı 1971 de tamamlanacak olan site 26 000 000 liraya malolacak ve her yıl. 1 000 polisin 
temel eğitimini sağlıyacaktır. Diğer taraftan, polisin hizmetteki verimini artıran ve kabiliyet
lerini geliştiren meslek içi eğitim kursları da devamlı bir şekilde plân ve programa bağlanmakta
dır. Ancak çeşitli eğitim çalışmalarının başarısı her şeyden önce yeteri kadar iyi yetişmiş öğret
menlere ihtiyaç göstermektedir. 

îşte, artırılması uygun görülen polis memuru kadrolarının sevk ve idaresini sağlamak ve tek
nik cihazlanmanm bilgili ve müessir bir şekilde yürütülmesini tahakkuk ettirmek maksadiyle, bu 
kanunla yeteri kadar âmir, memur, mütehassıs, teknik eleman öğretmen ve müfettiş kadrosunun alın
ması zaruri görülmüştür. 

Hiyerarşik murakabenin temini ve tesirli hale getirilmesi disiplin meslekî olan poliste en başta 
gelen unsurlardan biri olduğuna göre, âmir kadrolarının piramit teşkil edecek şekilde ihdası tabiî 
ve aşikâr bir ihtiyacın yerline getirilmesi bakımından uygun görülmüştür. 

Âmir kadrolarında piramit teşkil edilirken, nüfııa ve sanayi potansiyeli gösteren bâzı illeri
mizde artan iş hacmine muvazi olarak şube müdürlüklerinin teşkil edilmesi zaruri mütalâa olun
muş ve kadro derecelerinde buna göre ayarlama yapılmıştır. Bu arada, polis hizmetlerindeki ge
lişmeler sebebiyle şimdiye kadar memurlar tarafından yürütülmekte olan bâzı işlerin artık âmir 
seviyesinde bulunanlarca ifasının daha uygun ve hattâ zaruri olacağı kanaatine varılmıştır. Böy
lece âmir kadrolarının tesbitinde bu görüşmemize de yer verilmiş bulunmaktadır. 

Yine, artan polis kadrolarının tevlidedeceği tesirler göz önünde bulundurularak, müessir bir 
kontrolün yapılması icabedeceği teemmül olunmuş ve teftiş heyeti kadrosunun lihtiyaca göre geniş
letilmesi uygun görülmüştür. 

Aynı şekilde hizmetteki gelişmeye muvazi olarak büro ve lâvazım işlerinin de artışı yeniden 
muamelât memurları kadrolarının alınmasını da zaruri kılmıştır. Bu kadroların alınması netice
sinde, lihtiyaç dolayısiyle büroda çalıştırılmakla olan polis sınıfına mensup bir kısım personel ma
saya bağlı kalmaktan kurtarılarak asli görev sahalarına intikal ettirilecektir. 

Diğer taraftan, prevantoryum ve revirlerimizde uzun zamandan beri âcil bir lihtiyacolarak te
zahür eden hekim, dişçi, eczacı, hemşire ve ebe kadrolarının ihdası da gerekli görülmüştür. 
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Polis kadrolarının artırılması, daha önce belirtildiği üzere, polisin müesair ve verimli hizmet 
görmesini sağlıyan hizmetçi eğitim konusunun önemini de artırmış bulunmaktadır. Filhakika esa
sı halka daha iyi hizmet etmeye matuf bulunan eğitim ve öğretim işlerinin iyi bir şekilde yürü
tülmesi şarttır. Bu da yeterli öğretim ve eğitim kadrosu dle mümkündür. Böyle bir gereğin sonucu 
olarak mevcuda ilâveten öğretmen - emniyet müdürü kadroları ihdas olunmuştur. 

Ayrıca, eğitim ve öğretim idarelerinin takviyesi bakımından, Ankara Polis Enstitüsü ile polis 
okullarına müdür muavinliği kadroları verilmesi uygun görülmüştür. 

Polis lâboratuvarlarmda, kriminel araştırmalar ve incelemeler yapmak üzere, kriminalistik uz-
malann görevlendirilmesi de zaruri bulunduğundan yeteri kadar uzman kadrosu da ihdas olun
muştur. 

Trafik ve telsiz hizmetlerimizin, son teknik gelişmeler ve yeni yatırımlar muvacehesinde, salim 
bir şekilde ifası için mühendis ve teknik elemanlarla takviyesi gerekli görülmüştür. 

Nihayet, lisan bilenlerin,, gerek hudut kapılarında ve gerekse beynelmilel polis teşkilâtı mü
nasebetlerinde istihdamı da hizmet icaplarının bir gereği olarak zaruri görülmüştür. 

Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kamına bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına ilâve yapılma

sına dair kanun teklifi (2/636) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gerekçesi ve metni ilişikte sunulan Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına ilâve yapıl
masına dair kanun teklifimin mevkii muameleye konulmasına delâletlerinizi arz ederim,. 

24 . 1 . 1968 
Kemal Bağcıoğlu 

Ankara Milletvekili 

GEREKÇE 

Emniyet Teşkilâtında fiilî polis işlerinin dışında kalan yazı, hesap ve levazım işlerini yürüt
mekle görevli olmak üzere, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 14 ncü maddesi ile muame
lât memurluğu sınıfı ihdas olunmuş ve aynı kanunun muvakkat 5 nci maddesi ile de Emniyet Ge
nel Müdürlüğünde ve il emniyet müdürlüklerinde yazı, hesap, fen (teknik - parmak izi) ve muha
bere (telefoncu) işlerinde çalışanlar bu sınıf kadrolarına geçirilmeleri sağlanmıştır. 

3201 sayılı Kanunla tesbit olunan genel kadro toplamı, 6901 dir. Bu adedin 8136 sini silâhlı 
sınıfa ait kadrolar teşkil etmiştir. Aynı kanunla alman muamelât memurları .sınıfı kadroları 
«1 nci sınıf Muamelât Me. 27, 2 nci sınıf Mua. Me. 55, 3 ncü sınıf Mua. Me. 99, 4 ncü sınıf Mua. Me. 
240, 5 nci sınıf Mua. Me. 192 aded olmak üzere» 613 adetten ibaret olup 1 nci sınıf muamelât me
muru başkomisere, 2 nci! sınıf muamelât memuru komisere, 3 ncü sınıf muamelât memuru komiser 
muavinine, 4 ncü sınıf muamelâat memuru da polis memuruna muadil tutulmuştur. 

'Yurtta huzur ve güvenliği sağlamak görevi ile vatandaşın hizmetinde bulunan emniyet teşkilâ
tının, yurdumuzun sosyal ve ekonomik şartlarının değişmesi sonucu genişliyen hizmetini gerekli şe
kilde yerine getirebilmesi için silâhlı sınıf kadrolarına yeni ilâveler yapılmak suretiyle genel kadro 
miktarı bugün (1. cetveline dahil 257 kadro ile) 16 696 ya yükselmiş ve kadro maaşlarında deği
şiklikler yapılmıştır. 
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Muamelât memurluğu sınıfında da maaş bakımından mağduriyeti önlemek gayesiyle 1957 yı
lında 6890 sayılı Kanunla 5 nci sınıftan 56, 4 ncü sınıftan 123 kadro kaldırılai'ak 40 ve 50 lira 
maaşlı muamelât amirliği kadroları alınmıştır. Halen bu sınıfta, 50 lira maaşlı 30, 40 lira maaşlı 40 
aded muamelât âmiri 35 lira maaşlı 77 aded 1 nci sınıf, 30 lira maaşlı 97 aded 2 nci sınıf, 25 lira 
maaşlı 108 aded 3 ncü sınıf, 20 lira maaşlı 123 aded 4 ncü sınıf, ve 15 lira maaşlı 116 aded 5 nci 
sınıf muamelât memurluğu olmak üzere 591 kadro bulunmaktadır. 

Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere, 1937 yılından bugüne kadar silâhlı sınıf kadroları bir mis
li arıttığı halde, emniyet ve asayiş görevinin tam olarak yerine getirilmesi için yardımcı bir hiz
met olarak aynı paralelde genişlik kazanan büro hizmetlerini yürütmekle görevli muamelât me
murlarının kadrolarında bir artış olmamış, aksime bir miktar azalma dahi göstermiştir. Bu hal si
lâhlı sınıftan bir kısım personelin, bürolarda istihdamı mecburiyetini .ortaya çıkarmıştır. 

'Muamelât memurluğu kadrolarında bu darlık ve azalmanın doğurduğu en büyük mahzur, bu
lundukları sınıflarda almakta oldukları üç üst maaşta da ıterfi sürelerini doldurdukları halde 
maaş terfii yapılamamış olan personelinin mağdur durumlarıdır. Bunlar halen 155 kişidir. Ter
fi için gerekli bütün şartları haiz bulundukları halde yalnızca kadro imkânsızlığı yüzünden hâ
sıl olan bu mağduriyetin, bu durumda olan personelin telâfisi imkânsız maddi kaybına yol açtığı 
ve psikolojik yönden menfi etkileri sebebiyle hizmetin aksadığı iaşikârdır. İzah okman zaruretler 
dolayısiyle muamelât memurluğu kadrolarında bir miktar iartırma yapılması gerekmektedir. 

Kanun teklifi ile istenen bu kadrolar, muamelât memurluğu sınıfında çalışan personelin işaret 
olunan mağduriyetlerini önlemek suretiyle bunların hizmete daha çok bağlanmalarını temin ede
ceği gibi, silâhlı kuvvetlerden olan ve zaruret icabı bürolarda çalıştırılanların da aslî vazifelerine 
dönmelerini sağlamak suretiyle silâhlı «sınıfın hizmetlerinde ıkısmen bir ferahlık da yaratacaktır. 

Mühim bir ihtiyaca cevap verecek olan bu teklif mâruz sebeplerle hazırlanmıştır. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına ilâve yapılmasına dair Kanun teklifi. 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Gene! Müdürlüğü kısmına, ilişik cetvelde derecesi, memuri
yet unvanı, aded ve maaşları yazılı memuriyetler eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yüı-ürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

CETVEL 

D. Memuriyetin ıNev'i Aded Maaş 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

Muamelât şefi 
Muamelât şefi 
Muamelât âmiri 
Muamelât âmiri 
1 nci sınıf muamelât 
2 nci sınıf muamelât 

memuru 
memuru 

20 
25 
25 
30 
30 
25 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

Toplam 155 
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içişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No: 1/511, 2/636 
Karar No: 31 

19 .6 . 1968 

Yüksek^ Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (J) sa
yılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkındaki kanun tosarısı ve Ankara 
Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmına ilâve yapılmasına 
dair olan kanun teklifi ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Aynı mahiyette olan tasarı ve teklifin tevhiden görüşülmesine ve görüşlerde kanun tasarısının 
esas alınmasına karar verildikten sonra tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde gerek
çede de sarahaten belirtildiği üzere, kuruluş gayesinin icabı olarak, âmme düzeni ile vatandaşın can 
ve mal emniyetini teminle mükellef bulunan polis kadrosunu, günün ihtiyaçlarını karşılıyacak hale 
getirmek maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı metni ve bağlı kadro cetveli, Komis
yonumuzca da müspet mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Mevzuun lüzum ve ehemmiyetini nazarı itibara alan Komisyonumuz, mezkûr tasarının öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini temenniye şayan görmüştür. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi bııyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

Kadri Erogan 

Başkanvekili 
Samsun 

Melâhat Gedik 

Bu Rapor Sözcümü 
Anikara 

Zühtü Pehlivanlı 

Kâtip 
Kars 

Celâl Nuri Kov 

Eskişehir 
Şevket Asbuzoğlu 

İstanbul 
Ahmet Tahtakılıç 

Tokat 
Osman Sarar, 

Konya 
S. Faruk Önder 

Trabzon 
Hanıdi Orhou 

Rize 
İsmail Sarıgöz 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No: 1/511, 2/636 

Karar No: 148 

2.7.1968 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkik edilmek üzere Komisyonumuza havale edilen (Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmı
na kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı) ile, Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğlu'nun aynı 
mahiyetteki kanun teklifini ve söz konusu tasarı ile teklif hakkında önceden havale edildikleri 
İçişleri Komisyonunca düzenlenen rapor ilgili Hükümet temsilcilerinin de katıldıkları toplantıda 
incelendi. 
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Son yıllardaki hızlı nüfus artıyı, şehirleşme ve sanayileşme hareketleri ile bilhassa Anayasamı
zın öngördüğü demokratik zihniyet ortamı, sosyal, ekonomik ve politik bünyemizdeki gelişmeler 
polis hizmetlerini geniş şekilde etkilemiştir. 

Polisin iş yükü arttığı gibi, sosyal icaplar, yeni bâzı hizmet dallarının da kurulmasını zorunlu 
kılmıştır. 

Örneğin; Malî Polis, Turizm Polisi, Toplum Polisi ve Bölge Trafik Polisi yeni birer kuruluştur. 
Bir taraftan hizmet alanı bu ölçüde artarken, diğer taraftan teknolojide meydana gelen ilerle

me, polisin yeni teknik araç ve gereçlerle donatTi.ıını ve bunun sonucu olarak da görgü ve teknik 
bilgi istiyen şubelei'in kurulması ve bu şubelere yetenekli elemanların atanması zorunlu bir hal al
mıştır. 

Bu gelişmelere ilâve olarak, Anayasamızın ve diğer mevzuatın vatandaşlara sağladığı hakların 
ihlâl edilmemesi, hüriyot nizamının korunması için yeter sayıda vasıflı polis memuruna ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Tasarının gerekçesinde, detaylı ve mukayeseli olarak, rakamlar verilmek suretiyle, istenilen 
kadroların dağılış ve kullanılışı da izah edilmektedir. 

Yukarda kısaca izahına çalıştığımız nedenlerle komisyonumuz tasarıyı aynen kabul etmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülerek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan V. 

Rize 
E. Y. Akçal 

Niğde 
/ / . Özalp 

Giresun 
/. E. KıUçoğlu 

Muğla 
T. Şahin 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Balıkesir 
F . tslimyeli 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul 
M. Güven 

Eize 
C. Yalçın 

A. 

Ankara 
/. S. Hatipoğlu 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İzmir 
1. Gürsan 

İmzada bulunamadı. 

Samsun 
S. Kûıc 

Trabzon 
R. Uzuner 

M. 
Ankara 

K. Yılmaz 

Eskişehir 
/. Angı 

Kütahya 
M. Erez 

Sivas 
0. Kabibay 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet G-enel Müdürlüğü kıs
mına kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülün o dair 3656 sayılı Ka
nuna ekli (1) sayılı cetvelin Emniyet G-enel Mü
dürlüğü kısmına, bu kanuna ekli (1) sayılı cet
velde derecesi, memuriyet unvanı, aded ve maaş
ları yazılı memuriyetlere ait kadrolar eklenmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

• 5 . 4 . 1968 
Devlet Bakanı 

S. öztürk 
Devlet Bakanı 

E. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
içişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Bakanı 

C. Bilgehan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Sanayi Bakanı En. ve Ta 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Kay. Bakanı V. 
S. Öztürk 

imar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

Devlet Mem arları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağiı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmına kadro eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. -
kabul edilmiştir. 

Tasarını 1 nci maddesi aynen 

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

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

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 
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D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
6 
6 

6 

5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
4 
5 
6 
6 
6 

Kadro Unvanı 

Emniyet Müdürü 
Emniyet Müdürü 
1 nci Sınıf Emniyet Müdürü 
2 nci Sınıf Emniyet Müdürü 
Emniyet Âmiri 
Başkomiscr 
Komiser 
Komiser Muavini 
Polis Başmüfettişi 
Polis Müfettişi 
Ankara Polis Enstitüsü Müdür 
Muavini 
Polis Okulları Müdür Muavin
leri 
Öğretmen - Emniyet Müdürü 
Öğretmen - Emniyet Müdürü 
Muamelât Şefi 
Muamelât Şefi 
Muamelât Âmiri 
Muamelât Âmiri 
1 nci Sınıf Muamelât Memuru 
2 nci Sınıf Muamelât Memuru 
Başhekim 

» 
» 

Dişhekimi 
* Eczacı 

Aded 

10 
20 
35 
45 
25 
50 

150 
300 

5 
10 

o o 

6 
5 

10 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

1 
1 
4 
o 

1 

Cetvel 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 100 
950 

950 

950 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

1 250 
1 100 

950 
950 
950 

D. 

7 
7 
8 

' 7 
3 
4 

3 

3 

4 
5 
3 

6 
5 

4 
5 
5 
5 
•5 
5 
5 
6 
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[1] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Kadro Unvanı Aded Cetvel 

Eczacı 
Sağlık Memuru - Hemşire 
Sağlık Memuru - Hemşire 
Ebe 
Kriminalistik Uzmanı (İhtisas) 
Kriminilastik Uzmanı (İhti
sas) 

Yüksek Kimya Mühendisi (İh
tisas) 
Yüksek Trafik Mühendisi (İh
tisas) 
Makina Teknisyeni (İhtisas) 
Teknik Eessam (İhtisas) 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
(İhtısa's) 

Elektrik Teknisyeni (İhtisas) 
Motor Jeneratör 'Teknisyeni 
(İhtışais) 
Teknik Mütercim (İstisnai) 
Mütercim (İstisnai) 
Basın Müşaviri (İhtisas) 
İstatistik Uzmanı (İhtisas) 
Plânlama Uzmanı (İhtisas) 
Foto Film Teknisyeni (Istısas) 
Matbaa Teknisyeni (İhtisas) 
Antrenör (İhtisas) 

800 
800 
700 
800 

1 500 

1 250 

8 1 500 

6 
16 
6 

4 

10 

10 
4 

12 
2 
O 

6 
10 
4 
5 

1 500 
1 250 
1 100 

1 500 

950 

1 100 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 
1 100 

950 

[1] Sayılı Cetvel 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

M. Meclisi ;S. Sayısı : 721) 


