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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
dan sonra, yapılan yoklama sonucunda Genel Kurul
da çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

6 Mayıs 1975 Salı günü saat 15,00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18,13'te son verildi. 
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C. SENATOSUNDAN DÖNEN ÎŞ 

2. — 4036 sayılı Kanunun değişik 4 ncü, 8 nci ve I tasarısı (M. Meclisi : 1/181; C. Senatosu : 1/312) 
22 nci maddelerinin ve 31 nci maddenin (a) bendinin (Plan Komisyonuna) 
değiştirilmesine ve bir madde eklenmesine dair Kanun j 

5 . 5 . 1975 Pazartesi 

Yazılı sorular 
1. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim

yevî gübre fiyatlarında yapılan indirime ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/525) 

2. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, kamu 
ve özel sektör elinde bulunan demir, çelik ve çi
mento miktarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından yazılı soru önergesi (7/526) 
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kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
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4. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksal-
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kâri ilinin bazı ilçelerinde askerlik şubelerinin kapa
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soru önergesi. (7/531) 

Teklifler 

1.' — C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatanî hiz
met tertibinden şeref aylığı bağlanması hakkındaki 
1005 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair Kanun teklifi (2/385) (Millî Savunma ve 
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sayılı Kanunun 1 nci maddesindeki (C) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair Kanun teklifi (2/387) (Plan Ko-: 
misyonuna.) 

Tezkereler 

4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1971 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/388) (Plan Komisyonuna.) 

5. — Ege Üniversitesinin 1971 bütçe yılı kesinhe
sabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/389) (Plan Ko
misyonuna.) 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1971 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi (3/390) (Plan Komisyonuna.) 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1972 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/391) (Plan Komisyonuna.) 

Yazılı sorular 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, odun 
satışları rüsumunun indirilmesi ile fire payının kaldı
rılmasına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/532) 

9. —• Gaziantep Milletvekili Mehmet Özmen'in, 
yerli ve yabancı petrol şirketlerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/533) 

10. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, Van •» 
Nusaybin demiryolu hattının Hakkâri'ye uzatılması 
ile bu ilde bir havaalanının yapılmasına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/534) 

11. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ya
bancı petrol şirketlerine verilen hampetrol ithal izni
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ya-: 
zili soru önergesi (7/535) 
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12. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' 
in, İzmir'de toplanan Bilderberg toplantısına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/536) 

13. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'-
in, Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin mallarına iliş
kin Dışişleri ve Maliye bakanlarından yazılı soru 
önergesi (7/537) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin yoklamaya katılmalarını rica 
ediyorum. 

/. — Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in, 
bir Amerikan gazetecisine verdiği beyanat hakkında 
70 nci Birleşimde konuşan Gaziantep Milletvekili 
Mustafa Güneş'e cevap veren konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sab
ri Çağlayangil, gündem dışı söz istemişsiniz. Buyurun 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA
YANGİL (C. Senatosu Bursa Üyesi) — Millet Mec -
lisinin değerli üyeleri; 

Gaziantep Milletvekili Sayın Mustafa Güneş, ben
denizin bir Amerikan gazetecisine verdiğim beyanat
la ilgili olarak, Yüce Heyetinizin bundan evvelki otu
rumunda gündem dışı bir konuşma yapmıştır. Ge
nelkurmay Başkanlığınca Millî Güvenlik Kurulu üye-. 

14. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşundan bugü
ne kadar yaptığı yatırımlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/538) 

15. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
gübre fiyatlarının indirimine ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/539) 

•Hh 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

lerine yapılan bir brifing aynı gün ve aynı saate rast
ladığı için, Millet Meclisinin o günkü oturumunda 
bulunamadım ve gündem dışı konuşmada ileri sürü-. 
len iddialara cevap arz edemedim. Bugün, bu mak
satla huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Güneş tarafından 
eleştirilen beyanlarım, Ankara'da basılmakta olan bir 
dergide yayınlanan şekliyle şöyledir : 

«Soru : Amerikan yardımı kesildi, kolay başlaya
cak gibi vde gözükmüyor. Etkileri nedir? Nasıl telâfi 
edeceksiniz? 

Cevap : Etkisi malî değildir, bir anlaşmanın tek 
taraflı feshi meselesidir. Bu durumda, tabiî, Türkiye'
de tek taraflı olarak, kendi vecibelerinin sona erme
sini isteyebilir. Bu konuda iki taraf arasındaki farklı 

BIRINCI OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Tufan Doğan Avşargil (Kayseri) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 72 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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durum, Amerikan Hükümetinin kongre ile aynı fi
kirde olmamasından doğuyor. İşin önemli tarafı, yar
dımın kesilmesinden ziyade, silâh ambargosu konma
sıdır. Ambargo, bizatihi hasmane bir harekettir, dost
lar arasında işlememelidir. Buna rağmen Türkiye so
ğukkanlı hareket etmeyi tercih etmiştir. Hem Ameri
ka Hükümetinin tutumu, hem de Türkiye'de kuvvetli 
bir hükümetin olmaması bunda etki yapmıştır; ama 
artık Hükümet kurulmuş bulunuyor, bugünlerde bir 
netice alınacaktır. Ambargonun yarattığı etki mutla
ka ortadan kaldırılmalıdır. Bu hal, Türk Ordusunu 
manevra bile yapamaz hale getirmiştir. 

Soru : Başka kaynaklardan silâh alıyor musu
nuz? 

Cevap : Hazırlıklarımız vardır.» 

Sayın milletvekili, gündem dışı konuşmasında öne 
sürdüğü fikirleri, beyanatımın bu bölümüne dayan
dırmaktadır. Bendeniz bu beyanatı Amerikan «New -
York Times Gazetesi muhabirine; Bakanlığımız En
formasyon Dairesi Genel Müdürü, diğer bir yabancı 
gazeteci ve konuşmalarımızı Amerika'dan evvel Tür
kiye'de yayınlayan Yankı Dergisinin sahibinin huzu
ru ile yapmıştım. Amerikalı muhabir bir saati aşan 
bir süre içerisinde bana çeşitli sorular yöneltmişti, 
ben de ayrıntılı açıklamalar yapmıştım. Ben konuşur
ken, derginin sayın sahibi de not alıyordu, her halde 
Amerikalı gazeteciden müsaade almış olacak ki, ko
nuşmalarımın çok kısa bir özetini kendi dergisinde 
yayınladı. Bu beyanat gazetelerde çıkar çıkmaz, bazı 
gazetelerde, benim Türk Ordusunu güçsüz gösterdi
ğim iddiasıyle tahrik edici yayınlar başladı, «Çağla-
yangil'in verdiği demeç askerî, diplomatik çevrelerde 
şaşkınlık, tepki yarattı», «Dışişleri Bakanı açıklama 
yapmalıdır» gibi sansasyonel başlıklarla yakışıksız yo
rumlar aldı yürüdü. 

Her ne kadar sözlerimiz ve yabancı muhabirin mü
teakip sorularına verdiğimiz cevaplar, bu ters anlama
lara katiyen meydan vermeyecek derecede açık ve bu 
tahrik edici neşriyatın kasıtlı olduğu ortada ise de, 
bir polemiğe girişmek istemedim. Hemen aynı gün 
şöyle bir açıklama yaptım : «Türk Ordusunun çok 
güçlü olduğu herkesçe bilinmektedir. Silâhlı Kuvvet
lerimizi güçsüz gösterecek bir davranış, sorumlu bir 
hükümet üyesinden değil, kim olursa olsun, damar
larında Türk kanı olan bir kimseden beklenemez.» 

New - York Times Gazetesine yazılı bir demeç 
verilmemiştir. Yankı Dergisi sayın imtiyaz sahibi ile 
beraber gelen yabancı muhabirin sorduğu suallere ge

rekli açıklamaları yaptık. Görüşmenin bu konu ile il
gili bölümü şöyle oldu : 

Yabancı muhabir, yardım meselesinin Türkiye'de 
ne gibi etkileri olduğunu sordu. Biz de cevaben. 110 
milyara yakın bir bütçe içinde 50ı - 60 milyon dolar
lık bir askerî yardımın telâfi edilmez bir durum ya
ratmayacağını, ancak silâhlarımız Amerikan standart
larına göre düzenlendiği için, bunların teçhizat ve ye
dek parça ihtiyacının giderilmesi ambargo yüzünden 
uzun müddet askıda kalır ve stoklar erirse, manevra 
yapılmasının bile güçleşeceğini ifade ettik. Bununla 
beraber, ambargonun kaldırılması için harcanan ça
balar olumlu bir sonuca ulaşmasa dahi, bu noksa
nın başka kaynaklardan sağlanabileceğini, esasen her 
memleketin kendi savunmasını güven altına alması
nın baş görevi olduğunu, savunmanın yabancı bir 
müteahhide tevdiinin mümkün bir husus olmadığını 
açıkça ifade ettik, 

Bu açıklamayı yayınlamamdan sonra Yankı Der
gisi de «Haber Tahrifatı» başlığı altında ayrı bir açık
lama yaptı ve aynen şunları yazdı : 

«ÇağlayangiFin etraflı cevabı içinde konuyla doğ-
Yudan ilgili kısım aynen şöyleydi : Silâhlarımız Ame
rikan standartlarına göre düzenlendiği için, bunların 
teçhizat ve yedek parça ihtiyacının giderilmesi am
bargo dolayısıyle uzar ve stoklar erirse, manevra ya
pılmasının bile güçleşeceğini ifade ettik. Anadolu 
Ajansına verilen bu beyanatı kendisine maleden ajans, 
- Burada dergi ismini yazıyor, ben zikre lüzum gör
müyorum - hem Anadolu Ajansının haberini, hem 
de Çağiayangil'in dürüst açıklamasını tam anlamıyle 
tahrif etmiştir. Bunun da basın ahlâkiyle yakından, 
uzaktan bir ilişkisi olamaz.» 

Muhterem milletvekilleri, gerek bendenizin açıkla
mam, gerek Yankı Dergisinin izahları açıkça göster
miştir ki, ortada kasıtlı bir neşriyat vardır. Bizim söz
lerimizde, Türk Silâhlı Kuvvetlerini güçsüz göstere
cek bir anlam veya îma yoktur. Yoktur, çünkü ordu
ların güçleri manevra alanlarında değil, savaş mey
danlarında belli olur. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Sayın milletvekili bizzat kendi beyanlarıyle de çe
lişki halindedir. Bir yandan «Biz Kurtuluş Savaşına 
kırık dökük silâlarla, kazma, balta, sopalarla girdik, 
yine de muzaffer çıktık» diyor, öte yandan «Ma
demki manevra bile yapılamıyor dediniz, bu ordu
nun gücü mücü kalmamıştır, güvensizlik, acz içine 
düşmüş demektir; bundan o mânâ çıkar» diye kendi 
uydurduğu iddiaları bize izafe etmeye kalkışıyor. 
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KADİR ÖZPAK (Uşak) — Sayın Dışişleri Baka
nı, savaş yumrukla yapılmıyor ki!.. 

BAŞKAN — Rica ederim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRÎ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — Biz tarihte, koskoca Rus 
Çarhğıüe tam 13 defa savaşa girdik. Amerikan yar
dımı mı vardı? Sırtımızı NATO'ya mı dayamıştık? 
Yo!.. Hiç biri yoktu. Sadece kendi gücümüze dayan
dık, kuvvetimizi damarlarımızdaki kandan aldık; el
hamdülillah hâlâ dimdik ayaktayız. Silah ambargo
sunun uzaması halinde stokların eriyeceğini, teçhiza
tın eksileceğini söylemek Silâhlı Kuvvetlerimizi kü
çümsemek değil, riyazi bir gerçektir; isabetsiz ve 
hatalı bir karar almalarına rağmen, bize dost ve müt
tefik olduklarını beyandan geri kalmayanları uyar
mak amacına yöneliktir. Bu uyarıya lüzum olmasay
dı Silâhlı Kuvvetlerimizin baş sorumlusu sayın Ge
nelkurmay Başkanı şu beyanatı yapar mıydı? Bakı
nız ne diyor: 

«Karşılaştığımız son olaylarda, muharebe gücü
müzü kısıtlayan bazı tedbirlerin, dostumuz ve mütte
fikimiz olan bir memleketten gelmesi, bizleri ciddî 
şekilde tereddüte düşürmüştür. Bu sebeple, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin müessiriyetinin azalması, şüphe
siz müttefiklerimizi alâkadar eder.» Acaba, Sayın 
milletvekili Güneş, bize yönelttiği o çirkin ve gülünç 
iddiaları, aynı uyarmayı bizden daha gerçekçi, daha 
açıkça ifadelerle yapan Sayın Genelkurmay Başka
nına da tevcih etmek isteyecek midir? 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Yakışmıyor size 
Sayın Dışişleri Bakanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Yakışmayan şey, benim söy
lediklerim değildir; o zatın istismarıdır. Sayın Gü
neş, eğer kendi partisini cilalamak, ya da seçmenleri
ne kurum satmak istiyorsa, kahraman Türk Ordusu
nun gücüyle oynamaktan daha elverişli bir konu ara
malı. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sen oynama Türk 
Ordusunun gücüyle. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Satılık 
adam. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, oturunuz... 
Oturun Sayın Baykal.. Sayın Övet, rica ediyorum 
efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Biz, kendisini istifaya çağır
mayacağız. 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Gölge etme baş
ka ihsan istemez. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Baykal... 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-

YANGİL (Devamla) — O vazifeyi seçmenleri vakti 
gelince yapacaklardır. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Yabancı dergiler 
yazdı konuşmalarınızı; yabancı dergileri getireceğim 
buraya. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, rica ediyorum efendim, 
müdahale etmeyin. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLA-
YANGİL (Devamla) — Biz, basında öne sürülen id
diaların ne kadar maksatlı, ne kadar gerçekten uzak 
olduğunu gösteren bütün deliller ortaya çıkmış ol
masına rağmen, yine de bu kürsüye gelip acemi bir 
tezyif havasına kapılan sayın milletvekilini, sadece in
saf ve izana davet ediyoruz. 

Saygılarımla. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

gündem dışı konuşmalar kaç dakikadır? Bize de böy
le müsamaha gösterin. 

BAŞKAN — İçtüzüğe bakın efendim. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — İyi ama, 15 da

kika konuştu. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlayangil. 

(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

2. —. Rize Milletvekili Sami Kumbasar'ın, Rize 
ilinin yol, televizyon yayınları ve açılmış olan 1975 
yılı çay kampanyası konularında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Rize Milletvekili Sayın Sami Kum-
basar, Rize'nin acil sorunlarıyle ilgili olarak buyu
run efendim. 

Süreniz 5 dakikadır. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Bakan 15 da

kika konuştu. 
BAŞKAN — Bakanlar bu müddete tabi değildir. 

Lütfen İçtüzüğe bakınız. 

SAMİ KUMBASAR (Rize) — Sayın Başkan, 
sayın mille vekilleri; 

Her yörenin olduğu gibi, Rize'nin ve Doğu Ka-
radenizin ilk planda âcil çözüm bekleyen sorunlarını 
dile getirmek için söz almış bulunuyorum. 

Senelerdir çözüm bekleyen, Doğu Karadenizi 
Erzurum'a bağlayan en kısa karayolu olan Rize -
İkizdere - İspir - Erzurum yolundan bahsetmek isti
yorum. 
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Bugün, îkizdere kazasından aldığım birçok telgraf- T 
ta, belirtildiği gibi halen bu yolun trafiğe açılmadı
ğını ifade etmek isterim. Doğu - Anadolu'nun ticaret 
ve yerleşme bakımından en büyük merkezi Erzu
rum'dur. Merkez nüfusu 200 000'dir. Rize'nin mer
kez nüfusu ise 50 000 civarındadır. Erzurum'u Ka
radeniz'e bağlayan en kısa yol, Erzurum - ispir - İkiz- i 
dere - Rize yoludur. 20 seneden beri faaliyette olan I 
bu yol, kışın kapanmaktadır. Senenin 6 ayı kapalı I 
kalır. Türkiye'de bir tarafta 50 000, diğer tarafta 
200 000 nüfuslu başka hiçbir ilin, 6 ay gibi uzun bir 
zaman yolu kapalı kalmamaktadır. Kışın bu yolda 
kar mücadelesi yapılmaz, iki ilin birbiriyle olan tica
rî her türlü ilişkileri herkesçe bilinmesine rağmen, bu 
yol güzergâhı senenin 12 ayı açık tutulmamaktadır. I 
Antalya'da denize girilmeye başlandığı bugünlerde, 
bu yolun halen daha kapalı olması, bölge halkını 
üzmektedir. 

Bu senenin bütçesinden ayrılan 9 milyonun biran 
evvel harcanıp, yol güzergâhının kışın kardan ka
panmayacak bir şekilde değiştirilmesini ilgililerden 
bekliyoruz. 

Ecevit Hükümeti zamanında programa alınan Ri
ze - Kalkandere karayolunun asfaltlanması için, bi
tümlü kaplama yapımına elverişli hale getirilip, as
falt yapımının hızlandırılmasını ve biran evvel hal
kın hizmetine açılmasını arzu etmekteyiz. 

Şimdiki haliyle, Cephe Hükümeti tarafından beğe
nilmeyen ve tenkit edilen; fakat kamuoyunda takdir 
toplayan televizyon yayınlarının biran evvel Doğu 
Karadeniz bölgesinde ve Rize yöresinde de faaliyete I 
geçmesini, bölge halkının bu faydalı yayınlardan 
mahrum edilmemesini arzu ediyoruz. 

Son olarak, yeni açılmış olan 1975 çay kampan
yası için görüş ve temennilerimi bildireceğim. 

Önce, tüm Karadeniz çay üreticilerine bu kam- I 
panyanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyo- I 
rum. 

Yurdumuzda çay üretimine fiilî olarak 1939 yılın
da başlanmıştır. Cumhuriyet devrinin tarımda gös
terdiği en büyük aşama çay ürününde olmuştur. Bu 
yüzden, memleketimize büyük bir döviz tasarrufu 
sağlanmıştır. Bu aşamada Karadeniz'in çalışkan hal- i 
kının emeği ve etkinliği inkâr edilemez. 

Memleketimizde tarımsal, sosyal ve ekonomik 
alanda çay ürününün önemi herkesçe bilinmesine rağ
men, şimdiye kadar iç ve dış pazarlara dayanmak 
suretiyle ilmî esaslara istinat eden millî bir çay politi
kası maalesef tespit etmiş durumda değiliz. | 

Senelerdir çaya verilmeyen veya üreticiyi sustur
mak için aradan seneler geçtikten sonra yalnız 50 
kuruş olarak verilen taban fiyatı düzenini, 1974 
kampanyasında Ecevit Hükümeti değiştirmiştir. 450 
kuruş olan çay fiyatını, kilo başına 175 kuruş ver
mek suretiyle 625 kuruşa çıkartmıştır. Böylelikle 
ilk olarak, çaya % 40 zam yapılmıştır. 

1959 senesinden 1974 senesine kadar geçen 15 se
ne zarfında çaya verilen toptan fiyat 150 kuruştur. 
Bu 15 senede verilen fiyat, Ecevit Hükümetinin bir 
senede verdiği ücretten 25 kuruş daha azdır. 

1965 - 1971 seneleri arasında Başbakanlık yapan 
Sayın Demirel, bu 6 sene zarfında çay üreticisine bir 
kuruş zam yapmamıştır.: 

1965 - 1971 seneleri arasında (istatistik rakamlara 
baktığımızda) hayat pahalılığının bir hayli artmış ol
duğu görülmektedir. 

Ayrıca, 1970 senesi Ağustos ayında yapılan para 
devalüasyonunun da, Demirel'in bu 6 senelik iktidarı 
devrine rastladığını hatırlatmak isterim. Bu 15 sene' 
içinde, 1959 yılından 1974 yılma kadar çaya, üç ba
ğımsız Başbakan ellişer kuruşluk zam yapmışlardır. 
Bu zamlar 1965 yılında Ürgüplü, 1971 yılında Nihat 
Erim ve 1973 yılında Naim Talû hükümetleri zamanı
na rastlamaktadır. 

1973 yılında Türk köylüsüne 11,2 milyar lira para 
ödendiği halde, Ecevit Hükümeti devrinde 1974 se
nesinde köylüye, yetiştirdiği ürünler karşılığında 25 
milyar lira para ödenmiştir. 

Çaya da Türkiye'de ilk defa 1974 senesinde Ece
vit Hükümeti zamanında 175 kuruş zam yapılmak su
retiyle, tarım kesiminde çalışan çay üreticisinin eme
ği ve alın teri değerlendirilmiştir. Böylelikle, Sayın 
Demirel tarafından senelerdir unutulan, Anayasamı
zın 52 nci maddesinin emrettiği koşullar, Ecevit ta
rafından yerine getirilmiştir. 

Ayrıca, Ecevit iktidarı döneminde kaliteli çay 
istihsal edilmiş olup, Rize çayı iç tüketimde bir 
hayli artış kaydetmiş ve piyasada tutularak, aranan 
çay olmuştur. 

1975 kampanyasında Sayın Demirci'de de, tam 
olmamakla beraber, bir aşama görülmektedir. Bi
zim seçim bildirgemizi nasıl Hükümet programlarına 
aldılarsa, çay politikamızı da aynı şekilde az da ol
sa benimsemeleri üreticinin lehine olacağı için, CH.P. 
olarak bizi memnun etmiştir, 
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Çay politikasındaki bu düzen değişikliğini ilk yapan 
ve Demirel Hükümetine de benimseten Sayın Ecevit'e 
çay üreticileri adına teşekkür eder, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumbasar. 

3. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş'ın 
Bartın ve yöresinde meydana gelen sel felâketi hak
kında gündem dışı konuşması ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın cevabı. 

BAŞKAN — Baftın ve yöresinde vuku bulan sel 
felâketi ile iligilii olarak, Zonguldak Milletvekili Sayın 
Cahit Karakaş, buyurunuz efendim. 

CAHİT KARAKAŞ (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Sön günlerde haberlerini gazetelerde okuduğu
muz ve TRT yoluyle işittiğimiz ,sel baskınları, yurdun 
çeşitli yörelerinde büyük hasarlara sebep olmuşlar
dır. Bu afetlerden bir tanesi ve belki de en dikkate 
değeri, benim şahsen tanık olduğum, 30 Nisan - 1 
Mayıs günleri Bartın ve yöresinde vukua gelen, mil
yar mertebesinde büyük maddî zararlara sebep olan 
ve dolayısıyle çevre halkının haklı tepkilerine yol 
açan Baritin sel felâketidir. 

Bu afet, her nedense ve belki de arttık Türkiye'miz
de her büyük yağışın sonunda sel baskınları normal 
sayılmaya başladığı içlin, basında gereği gibi yer al
mamıştır. Oysa Bartın ve yöresindeki bu sel afeti, di
ğerlerinden farklı yanları olan ve 'beraberinde pek çok 
gerçekleri de su yüzüne çıkaran ayrı 'bir karakter ta
şımaktadır ve bilhassa, kamudaki altyapı planlayıcı-
ları ve yöneticileri için ders alıcı acı örndkler ver
miştir. 

Bartın sel felâketi, yarım asırdan fazla bir za
mandır, yarii Cumhuriyet devri 'boyunca o yörede ya
şayanların 'tanık oldukları ilk büyük sel baskınıdır. Ta
rihinin en eski devirlerinden beri, çevresinde ve ge
rilerinde yaşayanlara tarım, ticaret, ulaşım ve geçin
me olanakları sağlamış bulunan Bartın 'deresi; son 
50 yıldır 'köylünün, çiftçinin, (küçük esnaf ve sanat
kârın, sanayicilerin ve Devletin alın teri, emek, serma
ye ve gayretlerinin yarattığı ve değeri milyonları aşan 
ticari, ziraî ve sanayî tesislerinin kuruluş ve yerle
şim yeri olarak daima özendirici bir rol oynamıştır. 
Fakat ne acıdır ki, bu kadar büyük bir ekonomik 
potansiyeli ve o yörede çalışanların ve yaşayanların 
yaşama istikrarını güvence altına alacak bir devlet ça
lışması, bugüne kadar Bartın deresinde görülmemiş
tir. 

Büyük bir drenaj havzasına sahip olan Bartın de
resinde, ne sistemli altyapı etütlerine girişilmiş ve ne 
de herhangi bir altyapı gerçekleştirilmiştir. Bu son 
sel baskını ile gerek kamu ve özel sdktörün ve gerek
se köylü ve çiftçinin uğramış olduğu milyarlık mad
dî zarar, Devletin, Bartın deresinin feyezan kontrolü 
ve düzenlemesiyle ilgili hiç bir ciddî çalışmayı, bu
güne kadar ele alamamış olmasıyle ilgili bulunmak
tadır. 

Bu derede Devletçe yapılan tek yapı, dere mansa-
bında askerî ve ticarî maksatla inşa edilmiş olan li
mandan ibaret kalmamıştır. 15 sene önce, 130 000 000 
liraya malolan bu liman, derenin düzenlenmesiyle bir
likte etüt edilmediği için, boğazı tıkayan bir yaban
cı cisim gibi dere ağzına oturtulmuş ve son sel bas
kınında da liman, derenin gerilerde kabarmasına, 
etrafındaki bütün endüstri yapılarının, evlerin, ekili 
arazilerin su altında kalmasına sebep 'olmuştur. Liman 
gerişlinde kabaran su, neticede liman yapılarını da 
yırtarak, kendisine denize akış imkânı sağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bartın'daki son sel baskını, 
Türkiye'mizde hemen her altyapı projesinde görülen 
tipi'k bir durumu acı şekilde ve milyarlar pahasına 
ortaya çıkarmıştır. Her yatırımcı kuruluş, nasıl bir
biriyle danışmaksızın, birbirinden habersiz Ve bağım
sız iş görmekte ve milyonlar harcamakta ve sonun
da da, bir kuruluşun güya kalkınma diye sarf ettiği 
milyonlar, diğerinin yaptıklarıyle veya yapmadıklarıy-
le sıfır olmaktadır. 

Bartın sel baskını sonunda yörede gezenler, Top
rak su tarafından yapılıp da yıkılmış su kanalları
nı, köprüleri, dere yatağına yapılmış, suyun alıp gö
türdüğü tahkimatsız kara yollarını ve en kötüsü, de
re feyezan sularını yıkıp geçtiği ve bir göl haline sok
tuğu liman sahasını göreceklerdir. 

Kendisini Devletin güvencesi altında görmesi gere
ken köylünün, çiftçinin, küçük esnaf ve sanatkârın, 
atelye ve fabrika sahiplerinin, Devlet tarafından ya
pılan altyapı tesislerinde ve fabrikalardaki yıkıntıları 
ve zararları da gördükten sonra, Devlete olan gü
ven duyguları acaba gölgelenmez mi dersiniz? 

Sayın milletvekilleri, Bartın sel felâketi Bartın ve 
yöresinin ekonomik hayatında günlük yaşantısında 
derin yaralar açmış, ayrıca yörenin gelecekteki eko
nomik ve sosyal kalkınmasını büyük ölçüde tehlike
ye sokmuştur. Bu durum kamuoyunda haklı olarak 
büyük tepkilere ve endişelere sebep olmaktadır. Hü
kümetin acilen bu durumla ilgilenmesini, ilgili ba-
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kanlıkların ve kuruluşların koordina çalışma ile kısa j 
ve uzun vadede yapılması gereken altyapı çalışma
larına süratle eğilmelerinü bölge halkı adına rica edi
yorum, 

Bartın limanı ve deresi bir bütün olarak süratle S 
ele alınıp etüt edilmeli, bugünkü haliyle kötü netice 
veren liman, yeni bir ta'd'il projesi ile inşa edilmelidir. 

Bartın drenaj havzasına giren ırmaklar tümüyle 
etütlere dahil edilerek, derede düzenleme ve fezeyan 
kontrolü çalışmalarına başlanmalıdır. Ancak, böy- I 
lece bundan sonra olabilecek sel felâketlerinin önlen- I 
mesi ve Bartın yöresinde yaşayanların mal ve canla
rının Devletçe güvencesi sağlanmış olacaktır. 

Ayrıca Hükümetin, sel âfetinden zarar gören köy
lü, çiftçi, küçük esnaf ve sanatkâr, atelye ve fabrika 
sahiplerinin uğradıkları maddî zararların giderilme- I 
sini ele alması ve şehrin yaşantısına tesir eden su, 
kanalizasyon, elektrik ve ulaşım imkânlarının tekrar 
ihyası için gerekli yardımları acilen yapması en bü
yük dileğimdir. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Cevap vermek üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı Sayın Selâhattin Kılıç, buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SELÂHATTÎN KILIÇ. (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Zonguldak Milletvekili Sayın Karakaş'ın biraz 
önce ifade ettiği Bartın sel felâketini yerinde incele
dim ve maalesef Zonguldak ilimizin Bartın ilçesi ve 
Bartın deresi kıyısındaki birçok köyler Perşembe'yi 
Cuma'ya bağlayan gece 30 Nisan - 1 Mayıs gecesi, 
50 yılda bir tekerrürü muhtemel olan bir sel felâ
ketine, bir taşkın felâketine maruz kalmıştır. 

Devletin müşfik eli, taşkının haber alınması saa- | 
tinde, yani olayın vukuundan 7 - 8 saat önce Bartın 
halkı ve Bartın şehri, köylerimiz mal ve mülk üze- I 
rine bütün bu felâketi önleyecek şekilde tedbirlerini 
almıştır. 

Gerçekten de, sel felâketine inzimam eden bir 
yangınla, bu tedbirler alınmasaydı Bartın'ımız çok 
daha büyük zararlara maruz kalabilirdi. Haber alın
dığı saatten itibaren bütün devlet görevlileri, vali, 
kaymakam, belediye başkanımız ve üs komutanı ile 
irili ufaklı bütün devlet görevlileri bu felâketi asgari I 
zararla geçiştirme imkânları aramışlardır. 

İmar ve İskân Bakanımız Sayın Ok başka bir fe
lâket bölgesinde gezide olduğu için Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı olarak bendeniz Cumartesi günü 
ikindi üstü Bartın'a gittim ve bütün görevlileri, ma- | 

hallî görevlileri, Ankara'dan gelen Devlet Su İşleri
nin, Karayollarının, Limanlar İdaresinin bütün gö
revlilerini vazife başında gördüm. Orada değişik par
tilere mensup parlamenter arkadaşlarımızla gerek 
kıyıdaki köylerde ve gerekse yalı mevkiinde, şehrin 
içinde ve gerekse liman mevkiinde incelemelerimizi 
yaptık. Bilâhara da hükümet binasında ve belediye
de, alınması gerekli tedbirleri münakaşa ve müzake
re ettik. 

Bartın, önemli bir sel felâketine ve onunla bera
ber bir yangın felâketine maruz kalmış olmakla be
raber, böyle felâketlerin gerektirdiği ilk tedbirler ile 
birlikte kimsenin açıkta ve aç kalmaması için sağlık 
tedbirlerinin yanında diğer bütün tedbirler süratle 
alınmıştır. Valilikçe zarar, ziyan tespitleri yapılmış
tır. Bu itibarla, bir plan dahilinde, Bartın'ın maruz 
kaldığı bu felâketin süratle giderilmesi için alınması 
gerekli tedbirler hemen alınmış, bunun yanında orta 
ve uzun vadeli tedbirler de, Sayın Karakaş'ın dedi
ği veçhile bir rapora bağlanmıştır. Karayolları ha
sarı tespiti o gün başlamış, karşı kıyıya geçişi sağ
layan yaya geçişi köprüleri Köy İşleri Bakanlığı 
tarafından süratle yapılacaktır. 

Gerçekten de Bartın'ın gerek karayolu, gerek li
man vasıtasıyle irtibatı önemli derecede sekteye uğ
ramıştır ve en büyük arıza da liman tesislerinde vâki 
olmuştur; iç liman dolmuş ve limanı nehirden ayıran 
sağ şedde de tahrip edilmiştir. Limanlar İdaresinin 
ekipleri orada yapılacak işleri ve taramayı Pazarte
sinden itibaren tespite başlamışlardır. 

Gerçekte, liman nakliyatı bakımından nadir ola
rak imkâna kavuşmuş ilçelerimizden biri olan Bartın, 
hemen hemen Türkiye'nin hiç bir yerinde nehirlerde 
nakliyat mümkün değilken, bir orta derece endüstri
yel gelişmenin gereği olarak, bir küçük nehir nakli
yatına kavuşmuştur ve fakat bahsettiğim dolma ve 
kayalarla yıkılma ile aksamalar olmuşsa da, konu 
büyük oranda, dört ay içinde halledilecektir; kaya
lıkların temizlenmesi ile bu dört ayı çok kısaya in
dirmek de mümkün olacaktır; belki de küçük mav
nalar bir süre sonra oradan geçmek imkânını bula
caklardır. 

Diğer taraftan, asıl, deniz yoluyle yakıt sağlan
ması konusunda süratle tedbir alınmış ve deniz yo
luyle petrol mamullerinin ikmalinin yerine kaim ol
mak üzere, karayolları ile ikmal o günden itibaren 
başlamış bulunmaktadır ve büyük Bartın deposu 
mütemadiyen de ikmal edilmektedir. 
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Önemli hasarlardan bir tanesi, Belediyenin altya
pı tesislerinde meydana gelmiştir. İçme suları kuyu
ları dolmuş, trafo su altında kalmış ve bazı elektrik 
hatları tahribe maruz kalmıştır, içme suyunun fev
kalâde ehemmiyeti dolayısıyle, İmar ve İskân Bakan
lığı ve İller Bankası bu konuya süratle el atmışlardır 
ve bu içme suyu kısa sürede sağlanacaktır. 

Diğer yandan, yalı mevkiindeki esnafımız büyük 
mal zararına maruz kalmıştır. Büyük mal zararına 
maruz kalmıştır ve böylece borçlarının tecili ve yeni 
kredilerin bu esnafa tanınması yolunda da yine İmar 
ve İskân Bakanlığımız, Halk Bankası ve Ticaret 
Bakanlığı ile birlikte bu tespitler yapıldıktan sonra, 
bu imkânları ona açacaktır. 

Aynı şekilde, tarım zararları dolayısıyle de, köy
lü borçlarının tecili, bu planın bir parçasını teşkil et
mektedir. 

Hülâsa; taşkının vukubulduğu andan itibaren, 
o anda alınması gerekli tedbirlerle birlikte, onu ta
kip eden bir hafta, on gün, bir ay, dört ay içerisinde 
alınması gereken tedbirler de alınmış ve planlanmış
tır. Sayın Karakaş'ın dediği gibi, gerçekten de uzun 
vadeli bir tedbire ihtiyaç duyulmaktadır. Bu etütler 

B) TEZKERELER 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (31397) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır, sırasıyle okutaca
ğım. 

Başkanlık tezkereleri vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza
larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 30 . 4 . 1975 tarihli toplantı-
tında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Memduh Ekşi 

Millet Meclisi Başkanı V. 

Sivas Milletvekili İhsan Karaçam 74 gün hasta
lığı nedeniyle 6 . 1 . 1975 tarihinden itibaren, 

Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kırımlı 38 gün 
hastalığı nedeniyle 13 . 3 . 1975 tarihinden itibaren, 

Bursa Milletvekili Mehmet Turgut 60 gün hasta
lığı nedeniyle 13 . 3 . 1975 tarihinden itibaren, 

I yapılmıştır, yalnız maalesef, baraj yapılabilirliği tes
pit edilememiştir, yani baraj yapılamaz denilmiştir. 
Bu etütleri tekrar yenilemek durumundayız. Ancak, 
önümüzde şöyle bir mani vardır : Eğer Bartın dere
sinde iki kolun birleştiği noktada bir baraj inşa eder
sek, çok az olan, fevkalâde kıt olan tarım arazisi bu 
barajın gölü, bu barajın rezervuarı altında kalacak; 
önemli bir işsizlik doğacak ve geçim kaynağı ortadan 
kalkacaktır. O halde baraj yapmaya karar verirken, 
teknik olarak mümkün olduğu tespit edildikten sonra 
dahi, bu unsuru büyük bir dikkatle gözönüne alma
ya mecburuz. Bunu tamamlayıcı tedbir, nihayet eroz
yon tedbirleri ve drenaj havzasındaki tedbirlerdir. 
Hükümetimiz, her zaman olduğu gibi ve Türkiye'nin 
her tarafında vâki olan bu misillû tabiî afetlere karşı 
zamanında el atmıştır, tedbirlerini almaktadır; gü
nün tedbirlerini almaktadır, yarının ve daha öbür 
günün tedbirleri için de dikkatle meselenin üstüne 
eğilmiştir. 

Bana bu imkânı verdiğinden dolayı, Sayın Kara-
kaş arkadaşıma teşekkür eder, hepinize saygılar su-

I narım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıç. 

VE ÖNERGELER 

ı Eskişehir Milletvekili İ. Etem Güngör 20 gün has
talığı nedeniyle 23 . 3 . 1975 tarihinden itibaren, 

Eskişehir Milletvekili İ. Etem Güngör 60 gün has
talığı nedeniyle 17 . 4 . 1975 tarihinden itibaren, 

Denizli Milletvekili Sami Arslan 20 gün hastalığı 
nedeniyle 14 . 4 . 1975 tarihinden itibaren, 

Kars Milletvekili Kemal Güven 65 gün hastalığı 
nedeniyle 12 . 4 . 1975 tarihinden itibaren, 

Siirt Milletvekili M. Nebil Oktay 20 gün mazereti 
nedeniyle 24 . 3 . 1975 tarihinden itibaren, 

Muğla Milletvekili Adnan Akarca 15 gün maze
reti nedeniyle 22 . 4 . 1975 tarihinden itibaren, 

Mardin Milletvekili Ahmet Türk 20 gün mazereti 
nedeniyle 24 . 4 . 1975 tarihinden itibaren, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler 30 gün ma
zereti nedeniyle 29 . 4 . 1975 tarihinden itibaren, 

Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal 30 gün 
mazereti nedeniyle 12 . 5 . 1975 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza su
nacağım. 
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«Sivas Milletvekili İhsan Karaçam 74 gün hasta
lığı nedeniyle 6 . 1 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Balıkesir Milletvekili Ahmet ihsan Kırımlı 38 
gün hastalığı nedeniyle 13 . 3 . 1975 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Bursa Milletvekili Mehmet Turgut 60 gün hasta
lığı nedeniyle 13 . 3 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Eskişehir Milletvekili İbrahim Etem Güngör 20 
gün hastalığı nedeniyle 23 . 3 . 1975 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Eskişehir Milletvekili İbrahim Etem Güngör 60 
gün hastalığı nedeniyle 17 . 4 . 1975 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Denizli Milletvekili Sami Arslan 20 gün hasta
lığı nedeniyle 14 . 4 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kars Milletvekili Kemal Güven 65 gün hastalığı 
nedeniyle 12 . 4 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay 20 gün 
mazereti nedeniyle 24 . 3 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Muğla Milletvekili Adnan Akarca 15 gün maze
reti nedeniyle 22 . 4 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Mardin Milletvekili Ahmet Türk 20 gün maze
reti nedeniyle 24 . 4 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler 30 gün ma
zereti nedeniyle 29 . 4 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Eskişehir Milletvekili Ayşe Aliye Koksal 30 gün 
mazereti nedeniyle 12 . 5 . 1975 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarıntza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Bir yasama yılında iki aydan fazla izin alan 
Kars Milletvekili Kemal Güvene ödeneğinin verile
bilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/396) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan Kars Milletvekili Kemal Güven'e öde
neğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi ge
reğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Bir yasama yılında iki ay izin ulan Bursa 
Milletvekili Mehmet Turgut'a ödeneğinin verilebil
mesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/395) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki ay 

izin alan Bursa Milletvekili Mehmet Turgut'a öde
neğinin verilebilmesi İçtüzüğün 130 ncu maddesi ge
reğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Bir yasama yılında iki ay izin alan Eskişe
hir Milletvekili İbrahim Etem Güngör'e ödeneğinin 
verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/394) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki ay izin 

alan Eskişehir Milletvekili İ. Etem Güngör'e ödene
ğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi gere
ğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Bir yasama yılında iki aydan fazla izin alan 
Sivas Milletvekili İhsan Karaçam'a ödeneğinin veri
lebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3/393) 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 

Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 
fazla izin alan Sivas Milletvekili İhsan Karaçam'a 
ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu madde
si gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Memduh Ekşi 
Millet Meclisi Başkanı V. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. —• (21314) ve (2/318) esas numaralı Kanun 
tekliflerinin Millî Savunma Komisyonuna havalesine 
dair Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. (3/392) 

BAŞKAN — Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Başkanlığının tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Millî Savunma Komisyonunun 30 . 4 . 1975 ta
rih ve 23 karar sayılı tezkereleri ile Komisyonumuz
da bulunan «Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumî 
ile Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'ın, 991 sa
yılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabri
kalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigor
talar Kurumuna devri hakkında Kanuna Ek ve Ge
çici maddeler eklenmesine dair» ve yine «Eskişehir 
Milletvekili Niyazi Ünal'ın, Devlet Demiryolları ve 
Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli 
Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak
kındaki 991 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki» kanun teklifleri Komisyo
numuzun daha önce yapmış olduğu toplantıda ka
bul edilen tasarıya Hükümetin teşkil edilmemesi se
bebiyle birleştirilmesi mümkün olmayan her iki tek

lifin 1/241 esas nolu Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandı
ğı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkın
da 23 . 1 . 1968 tarih ve 991 sayılı Kanunun Ge
çici 2 nci maddesine iki fıkra ve bu kanuna bir ek, 
iki Geçici madde eklenmesi hakkındaki Kanun ta
sarısı ile aynı mahiyette olduğundan bahisle Kanun 
tasarısı ile birlikte görüşülmesi, ilgili Komisyonca 
talep edilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika; Tasarıyla birleştirilerek görüşülmesi 
istenen her iki teklifin mezkûr tasarıyle aynı mahi
yette olması sebebiyle birlikte mütalâa edilmesinde 
Komisyonumuzca fayda mülâhaza edilmiş olduğun
dan Millî Savunma Komisyonunun istemi yerinde 
görülerek gereği yapılmak üzere her iki dosyanın 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Komisyon Başkanı 
Gümüşhane Milletvekili 

Erol Tun cer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üye
liğinden çekildiğine dair önergesi. (4/63) 

BAŞKAN — Bir Komisyondan istifa tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Genel Kurulun 29 Nisan 1975 günlü toplantısın
da Plan ve Bütçe Komisyonuna üye seçilmiş bulun
duğumdan, Millet Meclisi İçtüzüğünün 21 nci mad
desi gereğince, üyesi bulunduğum Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm Komisyonundan istifa ettiği
mi saygılarımla arz ederim. 

Kütahya 
İlhan Erso'y 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/ . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, Ölüm cezasının kaldırılmalı hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202), 
2/195) (S. Sayısı: 109) (1) 

(1) 109 S. Sayılı basmayazı 29 . 4 . 1975 tarihli 
70 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 70 nci Bir
leşimde görüşmesi tamamlanıp oylamasına geçilen 
ve çoğunluk bulunmadığından oylanamayan; Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve İstanbul Mil
letvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 arkadaşının, 
ölüm cezasının kaldırılması hakkındaki kanun tek
lifinin reddine dair Adalet Komisyonu raporunu oy
larınıza sunacağım. 
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Rapor kabul edildiğinde Kanun teklifi reddedil
miş olacak, rapor reddedildiğinde ise teklif, içtüzüğü
müzün 81 nci maddesine göre Adalet Komisyonuna 
geri verilecektir. 

Adalet Komisyonu raporunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... («Anlaşılmadı» sesleri) 

Anlaşılmadı mı efendim? («Anlaşılmadı» sesleri) 
Tekrar arz ediyorum efendim. Rica ediyorum, 

sükûnetle takip edilirse anlaşılacaktır. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, bu hususu anlayamadım, izah edin 
efendim. 

HÜSEYİN KEÇELİ (Konya) — Anlaşılmayan 
bir şey yok da, vakit kazanmak istiyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, tekrar arz ediyorum. 
(Gürültüler) Rica ediyorum efendim. 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla ve Kanun hükmünde kararnamelerle 
değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ve Plan Komisyonu raporu. (1/148) 
(S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan Komisyonu raporu üzerindeki gö
rüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Rapurun tümü üzerindeki müzakereler tamamlan
dıktan sonra... (Gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım lütfen sükûnetle takibediniz, 
sonra tekrar etmek mecburiyetinde kalıyorum, rica 
ederim efendim. 

Raporun tümü üzerindeki müzakereler tamamlan
dıktan sonra komisyon maddeleri geri almış ve yeni 
metin hazırlayarak Genel Kurula sevk etmiştir. 155'e 
1 nci ek S. Sayılı raporu ile sevk ettiği 33 ve 36 nci 
maddeler Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiş
tir. 

Şimdi, 1 nci maddeden başlamak suretiyle görüş
melere devam edeceğiz. 

Sayın Komisyon?... Burada. 
Sayın Hükümet?... Burada. 

(1) 155 S. Sayılı basmayazı 18.3.1975 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağının, 

155'e 1 nci ek S .Sayılı basmayazı 25. 3.1975 ta
rihli 55 nci Birleşim 155'e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı 
bu birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

70 nci Birleşimde görüşmesi tamamlanıp oylama
sına seçilen ve çoğunluk bulunamadığından oylana-
mayan; Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkındaki ka
nun teklifinin reddine dair Adalet Komisyonu rapo
runu oylarınıza sunacağım. Rapor kabul edildiğin
de Kanun teklifi reddedilmiş; rapor reddedildiğinde 
ise teklif, İçtüzüğümüzün 81 nci maddesine göre 
Adalet Komisyonuna geri verilecektir. 

Adalet Komisyonu raporunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Raporu kabul etmeyenler... 
Adalet Komisyonu raporu kabul edilmiş ve teklif 
reddolunmuştur. 

Gündemimizdeki kanun tasarı ve tekliflerinin 
görüşmelerine başlıyoruz. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kal
dırılmasına ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Karar
namenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 14. 7 .1965 tarihli ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanun ve Ka
nun Hükmünde kararnamelerle değişik 1, 41, 45, 61, 
65, 66, 71, 73, 74, 76, 89, 92, 99, 105, 129, 132, 141, 
147, 158, 159, 164, 175, 178, 180, 196, 197, 224, 225, 
226, 227, 231, (1327 - 74 Ek - 2) maddeler, aynen, 
4, 28, 33, 36, 43, 59, 68, 77, 83, 86, 87, 93, 146, (1327-71 
Ek Madde) maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

Kapsam: 
Madde 1. — Bu kanun, genel ve katma bütçeli 

kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idare
leri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla ku
rulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden 
Terbiyesi Bölge müdürlüklerinde çalışan memurlar 
hakkında uygulanır. 

Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu kanun
da belirtilen özel hükümler uygulanır. 

Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile ra
portörleri; hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu 
mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve 
yardımcıları; üniversitelerin, İktisadî ve Ticarî İlim
ler akademilerinin, Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
akademilerinin, Devlet Güzel Sanatlar akademile
rinin, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Ensti
tüsünün öğretim üye ve yardımcıları; Cumhurbaşkan
lığı Senfoni Orkestrası üyeleri, Genelkurmay Mehte-
ran Bölüğü sanatkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet 
Operoa ve Balesi ve Belediye opera ve tiyatroları ile 
şehir ve belediye konservatuvar ve orkestralarının sa
natkâr memurları, uzman memurları, uygulatıcı uz
man memurları ve stajiyerleri; Spor - Toto Teşkilâ
tında çalışan personel, subay, assubay, uzman çavuş 
ve uzman jandarmalar özel kanunları hükümlerine 
tabidir. 

BAŞKAN — Maddeyi okutmuş bulunuyorum. 
Madde üzerinde halihazırda grupları adına söz 

alan arkadaşımız yok. Şahısları adına söz alan ar
kadaşlarımızı bilgilerinize sunuyorum: Sayın Tufan 
Doğan Avşargil, Sayın Mustafa Asri Ünsür, Sayın 
Reşit Ülker. 

Arkadaşlarıma sırasıyle söz vereceğim. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil vazgeçmişlerdir. 
Sayın Mustafa Asri Ünsür?... 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçmişlerdir. 
Sayın Reşit. Ülker buyurun efendim. 
Maddeler üzerinde şahısları adına konuşma süresi 

beş dakikadır. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1 nci 

maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
kapsamını belirten maddedir. 

14 . 7 . 1965 gün ve 657 sayılı Kanunun genel 
gerekçesinde aynen şu sözler yer almaktadır: «Tasarı, 
adından da anlaşılacağı gibi, yalnız genel ve katma 
bütçeli dairelerde çalışan Devlet memurları için ana-
kanun mahiyetindedir. Bunun dışında biri İktisadî 
Devlet Teşebbüsleriyle, öbürü de mahallî idarelerle 
ilgili iki ana personel kanunu tasarısının daha hazır
lanması gerekecektir. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 
yeniden düzenlenmesi hakkındaki Kanunla benimse
nen esaslara uygun olarak Devlet Personel Dairesi bu 
teşebbüslerde çalışan personelle ilgili yeni bir tasarıyı 
hazırlamaya başlayacaktır. Mahallî idareler persone
liyle ilgili tasarı ise il özel idarelerinin, belediyelerin 
ve köy idarelerinin görevlerini kapsayacaktır.» 

Böyle demekteydi. Ne zaman? 1965 yılında 

657 sayılı Kanunun genel gerekçesinde, İktisadî Dev
let Teşekkülleri için aynen bu sözler kullanılmakta idi. 

657 sayılı Kanun, özel kanunları yürürlüğe girin
ceye kadar, bazı kurumlar personeli için Devlet me-
murlarmınkine paralel malî hükümler getirmiştir. 
Bunlar, kamu iktisadî teşebbüsleri personeli, beledi
yeler ve il özel idareleri memurları, belediye, opera, 
tiyatro mensupları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası üyeleri, Devlet tiyatro, opera ve balesi sanat-
kârlarıyle, orkestra teknik personeli gibi personeldir. 

Bu durum Ecevit Koalisyon Hükümetine kadar 
devanı etmiş, 30 Mayıs 1974 tarihinde çıkarılan 12 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle büyük bir 
adım atılarak, il özel idareleri, belediyeler, il özel 
idareleri ve belediyelerin kurdukları birliklerle, bun
lara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda kanunlarla 
kurulan fonlarda ve kefalet sandıklarında çalışan per
sonel 657 sayılı Yasanın kapsamına alınmışlardır. 

Bu yerinde' hareketten ötürü Ecevit Koalisyon 
Hükümetine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ecevit 
Koalisyon Hükümetinin, İktisadî Devlet Teşekkülle
rini de kapsama almaya veya özel yasasını hazırla
maya giriştiğini biliyoruz. 

Sayın üyeler, İktisadî Devlet Teşekkülleri perso
neli 1965 yılından beri, 10 yıldır, özel yasalarının çık
masını beklemektedirler. Öğrenimleri, çalışma süre
leri ve gördükleri hizmetler aynı olan; fakat değişik 
statülerde çalışan kamu personeli arasındaki ücret 
farklılığını giderici tek istihdam politikasını gerçek
leştirmek zorundayız. İktisadî Devlet Teşebbüsleri 
mensupları sosyal ve idarî yönden güvenceden yok
sundurlar, Cumartesi tatilinden yararlanamamakta
dırlar, fazla mesailerinin karşılıklarını alamamakta
dırlar, günlük çalışmalarının sınırları belli değildir, 
disiplin cezası uygulamalarında birçok engellerle karşı 
karşıyadırlar... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, bitiriniz lütfen. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkan. 
İkramiyelerini alamamaktadırlar, kendilerine prim 

verilememektedir, üç üst derece hakkı da kalkmıştır. 
İktisadî Devlet Teşebbüslerinin bu madde kapsamına 
alınmaları veya özel yasalarının bir an önce çıkarıl
ması gerekmektedir. Komisyonun, neden İktisadî Dev
let Teşebbüslerini buraya almadığını açıklamasını 
istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Madde hakkında başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Ka

bul edenler.. .Kabul etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

İstihdam şekilleri : 
Madde 4. — Kamu hizmetleri; memurlar, sözleş

meli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördü
rülür. 

A) Memur : 
Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve 

diğer kamu tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına 
göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa 
ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında 
memur sayılır. 

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda 
genel politika tespiti, araştırma, planlama, programla
ma, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili 
olanlar da memur sayılır. 

B) Sözleşmeli personel : 
Kalkınma planı, yıllık program ve iş programla

rında yer alan önemîi projelerin hazırlanması, gerçek
leştirilmesi, işletilmesi ve işbirliği için şart olan, zaru
rî ve istisnaî hallere münhasır olmak üzere özel bîr 
meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici 
işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dai
resi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakan
lar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılma
sına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti 
görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik hizmetler 
sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarın
ca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılır. 

Ancak, yabancı uyrukluların; tarihî belge ve eski 
harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin; 
mütercimlerin; tercümanların; dava adedinin azlığı 
nedeni ile kadrolu avukat istihdamının gerekli olma
dığı yerlerde avukatların, bu kanunun 196 ncı mad
desi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde, 
kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla ta
bip veya uzman tabiplerin; Adlî Tıp Müessesesi uz
manlarının; Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim 
üyelerinin; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Ge
nel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hiz
metlerde çalıştırılacak personelin de zorunlu hallerde 
sözleşme ile istihdamları caizdir. 

C) Geçici personel : 
Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet oldu

ğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlı
ğının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca ka
rar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınır
lan içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan 
kimselerdir. 

D) İşçiler : 
(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında 

kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu kanun hüküm
leri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde grupları adına söz 
isteyen sayın üye yok. Şahısları adına söz isteyen sa
yın üyeleri bilgilerinize sunuyorum : 

Sayın Ali Sanlı, Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sa
yın Mustafa Asri Ünsür, Sayın Süleyman Genç, Sa
yın Hikmet Baloğlu, Sayın Reşit Ülker. 

Sırası ile söz veriyorum. 
Sayın Ali Sanlı, buyurun efendim. 
ALİ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; 
İşçi - memur ayrımı sorununa çözüm getirmesi 

beklenen 12 sayılı Kanun hükmündeki Kararname, 
önemli bir sendikal sorun niteliği taşıyan ayrımı çö
zümleme yolunda bir adım atmıştır. 

İşçiliği, kol ve beden gücünün ağırlığına göre ta
nımlama yöntemi çağdaş bir yöntem değildir. Çağı
mızın teknolojisi yeni ve ileri teknikler sunmaktadır. 

Türk - İş Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu 
üyelerinin yaptıkları ortak açıklamada da belirtildiği 
üzere, uluslararası anlayış ve kuralları aksettiren, ka
mu yetkisini kullanma kıstasından hareket edilmesi 
ileri bir adımdır. 

Ecevit Hükümeti bu kıstasın uygulanmasında bir 
tek işçiyi memur yapmaktan kaçınmış ve işçilerin 
haklarına saygılı olmuş ve bu kesimin büyük bir gü
venini kazanmıştır. 

Sayın Başkan, demokrasi, partiler demokrasisi ol
duğu kadar, toplumdaki sınıf ve katların serbestçe ör
gütlenmesi ve çıkarlarını koruyacak olanakların ta
nındığı bir denge rejimidir. Bu denge kurulamadığı 
veya toplumda, çalışan sınıfların, ekonomik ve sos
yal çıkarlarını demokratik örgütler ve eylemler eliyle 
sağlayamadığı sürece rejim sıhhatli değildir, sağlam 
değildir. 

İşçi - memur ayrımı üzerine hangi kriter ve espri
yi getirirseniz getirin, sunî, indî ve günlük siyasî ter
cihlerden öteye gidemez. Tüm sorun; çalışanlar ara-
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sındaki denge ve toplumdaki ekonomik çıkar grup
ları ile, çalışanlar arasındaki denge ile ilgilidir. 

Batılı demokratik rejim temel tercihimizdir. Buna 
rağmen, bu rejimin sağlıklı İşleyişi ile ilgili manivela
ları ve unsurları Türk çalışanlarına tanımaktan kaçı
nıyoruz. 

Batıda olduğu gibi sendikal özgürlük sağlamak, 
memurlara da örgütlenme, toplu sözleşme ve grev 
hakkının verilerek çözümleme son ve kesin çözümle
medir. Bunun dışındaki çözümlemeler bunalımı artır
maktan öteye sonuç sağlamaz. 

Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş demokrasiden, 
onun kurum ve araçlarından yana bir partidir. Bu te
mel tercihimiz, halkımız gelişme, yenileşme ve demok
ratikleşme özlemleri ile özdeştir. 

Sürekli, güçlü hükümetler kurulmadıkça ve Parla
mento içi çoğunluk el vermedikçe, kısaca Cumhuri
yet Halk Partisi tek başına iktidara gelmedikçe son ve 
kesin çözüm sağlanamayacaktır. 

Yukarıda belirttiğim gibi, bu Kararname bir ölçüde 
ve Parlamento aritmetiğinin olumsuz koşullarına rağ
men, yararlı, ileri bir ölçü getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, güvenceden yoksun, ekono
mik ve sosyal bunalım içindeki kamu personeli huzur
suzluk içindedir. Demokratik hakları gerçek anlamda 
Anayasa değişiklikleri ile birlikte sağlanmadıkça, öz
gür bir teknokrasi yaratılması olanağı sağlanmadıkça, 
kamu yönetimi düzgün işlemeyecek, verim alınamaya
cak, halka gerekli hizmetler istenilen ölçüde sağlana
mayacaktır. Bizler de, bu kısır döngünün içinde, bü
rokrasiden ve yönetimden şikâyetleri tekrarlayıp du
racağız. 

12 sayılı Kararnamenin yayınlandığı günlerdeki 
Adalet Partisi sözcülerinin beyanlarını da, ne denli 
işçiden yana ve çalışandan yana olduklarını göstermek 
bakımından okumak istiyorum. Aynen : «657 sayılı 
Kanun, Devlet personelini memur, sözleşmeli, yevmi
yeli diye bir tasnife tâbi tutmuşken, Kararname bir 
de, «işçiler» şeklinde tasnifi öngörmüş bulunmakla, ka
mu hizmetlerini, icabında grevlerle felce uğrayabilme-
si durumunda teşvik etmiş bulunmaktadır» demekte
dirler. 

Açıkça görülmektedir ki, «Bir kısım memuru işçi 
sayarak, işçilere tanıyacağınız olanaklara karşıyız» de
nilmektedir ve grev hakkını demokratik *bir hak say
mak yerine, kamu hizmetlerini felce uğratan bir araç 
göstermektedirler. 

Bu düşünceyi halka anlatamazsınız, işçiye, memura 
anlatamazsınız. Bu haklar ve özgürlükler, liberal ol
manın asgarî önkoşullarıdır. Aksi, devlet ve yasalar 
eliyle, çalışanlara karşı çıkar çevrelerinin özlemleri ile 
özdeşleşen, en azından antidemokratik bir düşüncedir. 
Meydanlarda sık sık söylenen, hürriyetçi ve medeni-* 
yetçi demokrasi düşüncesine temelden karşıdır. Şayet 
aksini iddia ediyorsanız, çoğunluğu bulunan Cephe 
Hükümetine, işçi ve memurdan yana olma fırsatı şim
di doğmuştur: Verdiğimiz önergelere oy verirsiniz ve
ya daha ileri bir önerge sunarsınız, mesele aydınlık 
kazanır. 

Değerli milletvekilleri, milliyetçiliği, sadece sözleri 
ile tekeline almış bir partinin yandaş örgütlerinden bi
ri, Türkiye'deki tüm Türk - İş işyerlerine gönderdiği 
bildiride, Cumhuriyet Halk Partisinin Plan Komisyo
nunda 200 bin işçiyi resmen memurlaştırdığını söyle
mektedir. Bu kadar büyük bir yalanı yeni bir kışkırt
ma vasıtası bulanlarla, Cumhuriyet Halk Partisine 
«Memuru işçi yapıyorsunuz» diyen Cephe liderinin, 
Adalet Partisiyle, bu yasanın görüşülmesi sırasında iş
birliği içinde bulunmaları tarihsel bir tesadüf değildir. 

îşçiye işçi olma hakkı tanımamak, memura örgüt
lenme, grev, lokavt hakkı tanımamak, demokrasi ve 
özgürlük düşmanlığıdır. Sizler gibi, muhalefet için mu
halefet de etmiyoruz. Sizin başarısızlığınız, bizim ba
şarı göstergemiz de değildir. 12 sayılı Kararnamede 
bizleri eleştirenlere, yeni, ileri ve demokratik işçi hak
larını koruyacak öneriniz varsa, «evet» diyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız, süreniz doldu. 
ALİ SANLİ (Devamla) — Tamamlıyorum efen

dim. 
Muhalefet döneminde, yeni seçenekler ve halkın ye

ni özlemlerine formüller bulmak yerine, olumsuzlukla
ra dayalı bir politika ve çarpık yalanları taktik diye su
nanlara tarih, şimdi, Ecevit Hükümetinin getirdiği esp
riyi onaylatıyor. Bu ölçüyü yenmeniz de bir ölçüde 
olumludur. 

Ancak, dağıtılan 155'e 2 nci ekte, memur kavra
mının, kamu yetkisi unsurunun kaldırılmasıyle ge-
nişletildiği endişesini taşıyoruz. Çünkü, kamu hizme
tiyle görevli olanların tümünün kamu yetkisini kul
lanma olanağı yoktur. Bu ölçünün kaldırılması işçi 
yararına değildir, bir adım geridir. Yasada, kamu 
yetkisini kullanma unsuru saklı tutulmalıdır. Hükü
met buna dayanarak siyasal tercihini belirlesin. 
O zaman, Cephe Hükümetinin işçiden yana olup ol
madığını hep birlikte görürüz, bize bu fırsatı veri
niz. 
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BAŞKAN — Süreniz bitti efendim, rica ediyorum. 
ALİ SANLI (Devamla) — Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanlı. 
Sayın Tufan Doğan Avşargil? Vazgeçtiler. 
Sayın Mustafa Asri Ünsür? Vazgeçtiler. 
Sayın Süleyman Genç?.. Yok. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın İsmail Hakkı Birler, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 ncü 
maddesini görüşüyoruz. Bu madde aslında son dere
ce teknik bir madde bulunduğu halde, yani devletin 
kamu hizmetlerini hangi istihdam şekilleri altında 
yürüteceğini saptayan bir madde bulunduğu halde, 
hepinizin hatırlayacağı gibi, uzunca bir süreden beri, 
bir kısım partilerin bir kısım sözcüleri tarafından ala
bildiğine sömürülen, polemik konusu yapılan, çekiş
me konusu yapılan bir noktaya getirilmiştir. 

12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden önce 
çıkarılmış bulunan kararnameler ve özellikle bunlar
dan 7 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, işçi - me
mur ayırımı diye ifadelendirdiğimiz konuya bir de
ğişik açıdan bakmış ve 7 sayılı Kararname «D - işçi
ler» başlığı altında bir tarif yaparken, «Şu, şu, şu ku
rumlarda, bedenen veyahut bedenen ve fikren çalı
şanlardan, bedenî çalışmaları fikrî çalışmalarına ga
lip olan kişiler işçidir» şeklinde bir değişik açıdan 
bakarak bir tarif getirmiş idi. 

7 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 15 .9 . 1973 
tarihinde, Naim Talû Hükümeti zamanında yürürlü

ğe girdi. Bu tarif işçi - memur ayırımı konusunu kesin, 
sağlam bir çözüme başlayacak bir tarif idi ise, bu 
tartışma o günden bugüne dek niye sürer? Bunun 
cevabı yoktur. 12 sayılı Kanun Hükmünde Karar
name Meclis Bütçe Plan Komisyonunda görüşülme
ye başladığı zaman, «Yeniden, 7 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin tarifine dönelim» yolundaki 
öneri, bir kısım Adalet Partili komisyon üyelerinin de 
iştirakiyle reddedildikten sonra da, Adalet Partisinin 
sayın grup başkanvekilleri tekrar tekrar beyanlarda 
bulunarak, «İşçi, memur ayırımı konusuna kesin 
çözüm getiriyorduk; ama Bütçe - Plan Komisyonun
da Cumhuriyet Halk Partili üyelerin oylarıyle bu 
önerimiz reddedildi; böylece, 200 bin kişi işçi iken 
memur haline getirildi» yaygarasını kopardılar. 

Kararnamenin tümü üzerindeki görüşmeler sıra
sında bu kürsüden, bu beyanlarda bulunan değerli 
arkadaşlarımıza hitap ettim, şimdi bir defa daha 
tekrarlıyorum: O arkadaşlarımızın bir kısmı halen 
Hükümettedirler; en az, Bütçe - Plan Komisyonundaki 
üyelerden hatırladığım dört tanesi halen Hükümette 
üyedirler. 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname 
31 Mayıs 1974'te yürürlüğe girdikten sonra, bu Ka
rarnamedeki işçi - memur ayırımı tarifi nedeniyle, 
hangi bakanlıkta, hangi kurum ve kuruluşta, «hangi 
işçi, memur haline getirilmiştir?» bunu tespit etmiş 
olmaları gerekir. Böyle bir tespitleri varsa, bunu 
Yüce Meclisin huzurunda açıklamaları gerekir. Aksi 
halde, «200 bin kişi, 12 sayılı Kararname nedeniyle 
işçi iken memur haline getirildi» yaygarasının ger-
çeksizliği, tutarsızlığı ortaya çıkmış olur. 

Sayın Hükümet üyelerinden Çalışma Bakanı Pak-
su, 27 Nisan 1975 tarihinde bir beyanat veriyor: «Asıl 
hedef, işçi, memur, köylü, esnaf ve diğer bütün çalı
şanların çalışma şartlarını, sosyal güvenliklerini hak 
ve menfaatlerini aynı statü altında teminata bağla
mak olmalıdır. Ancak, bugün için, maalesef, çalı
şanların bazı teminatları, olan iki kesimi, işçi ve me
mur için, ayrı ayrı statüler vardır. Gene maalesef 
bu iki kesimi kesin hatlarla birbirinden ayırmak 
mümkün değildir. Getirilecek her tedbir veya tarif, 
mutlaka bir grup çalışan insanımızın aleyhine ola
caktır. Tek çare, ikiliği ortadan kaldırmaktır. An
cak, kısa vadede bu hedefe ulaşmak mümkün olma
dığı için, şimdilik bu ayrımı en zararsız, en âdil öl
çüler içinde bir çözüme götürmeye gayret edeceğiz. 
Bunun için, önümüzde birkaç alternatif çözüm görül
mektedir. Şimdi onları inceliyor ve en uygununu 
seçmeğe gayret ediyoruz» diyorlar. 

Sayın Başbakan Demirel de, iki gün önce, 
25 Nisan 1975'te, aynen şöyle diyor : «Memurlarla 
ilgili 12 sayılı Kararname Mayısın ilk haftasında ke
sinleşmiş olacaktır. İşçi - memur ayırımını kesin 
bir çözüme bağlayacağız.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, Hükümet Başkanının 
ve bir Hükümet üyesinin beyanları bu : «İşçi - me
mur ayırımı kesin çözüme bağlanacaktır», Sayın 
Başbakanın beyanı. «Önümüzde birkaç alternatif 
var. Şimdi bunları inceletiyoruz, inceliyoruz. Bun
lardan birisi üzerinde görüş sahibi olduktan sonra 
onu önereceğiz ve sonuca bağlayacağız» diyor Sayın 
Çalışma Bakanı, 
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Şimdi görüşmekte olduğumuz 155'e ek 2 Sıra Sa
yılı Bütçe - Plan Komisyonu raporu, daha evvel 
grup başkanvekillerince ve değişik sözcülerce, 200 bin 
kişinin, işçinin, işçi iken memur haline getirildiği yo
lundaki değişikliği aynen kapsayan, yani, daha evvel 
7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki tarifi içer
meyen, ihtiva etmeyen bir metin. Bunu görüşüyo
ruz. 

Şimdi, sormak istiyorum ve hemen ifâde edeyim, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 ncü maddesi ile 
getirilen espriye sadık olarak; ama o espri içinde 
6 ncı madde ile kurulacak 2 komisyonun çalışmala
rını kolaylaştırıcı, o komisyon çalışmalarına ışık 
tutucu, aydınlatıcı ve memur kapsamını bir ölçüde 
daraltıcı, işçi tarifini daha da genişletici bir ifade 
taşıyan, bu görüşülmekte olan metni benimsiyoruz; 
ancak, Sayın Hükümetten öğrenmek istiyorum; Sa
yın Başbakan; «işçi - memur ayırımı konusunu kesin 
çözüme bağlayacağız» diye ifade buyurduklarına 
göre, Hükümet bu çözümü kesin çözüm saymakta 
mıdır? Sayın Çalışma Bakanı, «Önümüzde birkaç 
alternatif var, bunları inceliyoruz ve en uygununu seç
meye gayret ediyo'ruz» dediklerine göre; bu alterna
tifler nedir, bu metinden başka alternatif var mı
dır? Varsa, elbette Yüce Meclise sunmaları ve he
men madde görüşülüp karara bağlanmadan sunma
ları gerekir. Böyle bir alternatif yok ise, Hükümet 
Başkanı olarak, Hükümet olarak, şimdi Hükümet adı
na bu görüşmeleri takip buyuran sayın Maliye Ba
kanı olarak, bu metinle mutabık mıdırlar? Bunu öğ
renmek istiyoruz. Bunu sormak, sanıyorum hakkı
mızdır. Başlangıçta da ifade ettiğim gibi, bu, daha 
evvel koparılan gürültünün ya doğruluğunu, haklılı
ğını veya o gürültünün yersizliğini, haksizliğim, lü
zumsuzluğunu ortaya koyacak, bir gerçeğin aydın
lanmasına vesile olacaktır. Bu nedenle, sayın Hükü
metin bir açıklama yapmasını tekrar rica ediyorum. 

taracak mısınız?» Ve hep aynı cevabı veriyordum, 
Hükümet olarak bütün uygulamamız da o olmuştur 
Devlet Personel Dairesine. Şimdi elbette, sayın Mali
ye Bakanının Hükümet adına, bir başka bakan adı
na görüşmeleri takip etmek haklarıdır, görevlendir; 
ama yeniden Maliye Bakanlığının sultasına giriyor 
havasının, intiba olarak dahî yaratılmasını hoş gör
müyorum. Bunu, Devlet Personel Dairesinin geleceği 
için tehlikeli sayıyorum, bunu da ifade etmek iste
dim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C.H.P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Birler. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Grup adına 

söz istiyorum sayın Başkan. 
BAŞKAN — Millî Selâmet Partisi Grupu adına 

sayın Şevket Kazan, buyurun efendim. 
M.S.P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN (Ko

caeli) —• Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü maddesi 
üzerinde bir değişiklik yapılması öngörülmüş. 

Malumlarınız olduğu üzere, 4 ncü madde istihdam 
şekillerini tanzim etmektedir. 4 ncü maddede istih
dam şekilleri, bu Kanun Hükmündeki Kararname
nin tanzimiyle, komisyonlarda son olarak yapılan de
ğişiklikler açısından farklı bir durum ortaya koymuş 
bulunuyor. Bu da, bu değişiklikler de, bilhassa işçi -
memur ayırımı meselesine kesin bir çözüm getirebil
mek içindir. İşçi - memur ayırımı meselesi öteden 
beri münakaşa edilen bir husustur. Henüz bu ayırımı 
sağlayacak temel prensipler, kesin kıstaslar tespit edi
lebilmiş değildir. Anayasamızın 117 nci maddesi me
muru tarif etmemiş; ancak tarife masnet olabilecek 
bazı kıstaslar vermiştir. Bu kıstaslara göre, «Memur, 
devletin ve kamu tüzel kişilerinin yapmakla yükümlü 
olduğu kamu hizmetlerini genel idare esaslarına gö
re aslı ve sürekli olarak yürütmekle yükümlü olan 
kişidir». Bu tarif, işçi - memur ayırımını kesin çiz
gilerle sağlamak bakımından yeterli değildir. İşçi sta
tüsünü ve hatta bazı özellikleri açısından işçiyi, bir 
mevzu olarak ele alan kanunlar vardır. Meselâ; 1475 
sayılı İş Kanunu 1 nci maddesinde işçiyi şöyle tarif 
ediyor: «Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir 
işte ücret karşılığı-çalışan kişidir». 

274 sayılı Sendikalar Kanunu, 2 nci maddesinde, 
işçiyi bazı hususiyetleri açısından, çalışma durumları 
açıcından eîe alıyor, İş Kanununun tarif ettiği işçiyi, 
İş Kanununun tarif ettiği biçimde tarif etmiyor, 

Bu arada bir hususa, konu ile ilgili görülmese de 
bir cümle ile değinmek istiyorum. «Devlet Personel 
Dairesi, Başbakanlığa bağlıdır» Kanunun hükmü. Da
ha önce, özellikle 1327 sayılı Kanun görüşülür
ken, Devlet Personel Dairesi Başbakanlığa bağlı de
ğilmiş, bu işle bir Devlet Bakanı görevli değilmiş j 
gibi, tüm görüşmeleri Maliye Bakanı yürütür idi. 
Geçen yıl bütçe görüşmelerinde en çok muhatap ol
duğum sorulardan bir tanesi bu idi; «Devlet Personel I 
Dairesini gerçekten Başbakanlığa bağlayacak mısı
nız; Maliye Bakanlığının bir kuruluşu olmaktan kur- ] 
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Hizmet akdine göre çalışma, nakliye mukavelesine 
göre bedenî hizmet arzusu suretiyle çalışma gibi bir
takım çalışma hususiyetlerini nazarı dikkate alıyor. 

Bunun yanında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nunu da, işçiyi, bir hizmet akdine dayanılarak bir 
veya birkaç işveren tarafından çalıştırılan kişiler ola
rak tarif ediyor. Bugün işçi statüsünün tanzim etme
si lâzım gelen kanunlarda, (ki bu kanunlar, İş Ka
nunudur, Sendixkalar Kanunudur, Sosyal Sigortalar 
Kanunudur) ahenkli ve birbirini destekleyen bir tarif 
<orta yerde değildir. 

işte, böyle bir mevzuat dağınıklığı içerisinde bu 
meseleye çözüm getirebilmek için, 15.9.1973 tarihin
de 7 sayılı Kararname çıkarılıyor. 7 sayılı Kararna
me, işçileri (B) bendinde şu şekilde tarif ediyor: «iş 
Kanunlarına göre işçi sayılanlarla genel ve katma 
bütçelerle bunlara bağlı döner sermayeli kuruluş
lar ve kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları 
veya Beden Terbiyesi bölge müdürlükleri işyerlerin
de bedenen ve fikren çalışanlardan bedenî çalışmaları 
fikrî çalışmalarına galip olan kişilerdir». İşçiyi tarif 
etme konusunda, 7 sayılı Kararname de henüz kesin 
ve tatminkâr bir kıstas bulmuş değil. 

İşte, bu mevzuat dağınıklığı içerisinde, Millî Se
lâmet Partisi - Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyon 
Hükümeti tarafından 12 sayılı Kararname çıkarılıyor. 
12 sayılı Kararnamenin tanziminde memurlar sözleş
meli personel, geçici personel ve işçiler dört kademe
de ele alındıktan sonra, bunlardan memurların tari
finde aslî ve sürekli görev ve bunlara bağlı olarak 
yardımcı ve sürekli görev prensibi kabul ediliyor. 
Bunun yanında (B) bendinde ise, «(A), (B), (C) bent
leri dışında kalanlar işçilerdir» denmek suretiyle işçi 
meselesi halledilmiş olmuyor; sadece, memur »sta
tüsü tespit edildikten sonra, geçici personel ve söz
leşmeli personel tarif edildikten sonra, «bunların 
dışında kalanlar işçilerdir» deniliyor. 

Şimdi, Bütçe Plan Komisyonunda, memur tarifi, 
bilhassa bu tarif çerçevesinde bazı kamu iktisadî te
şebbüslerinde çalışan kişilere yeniden memur sta
tüsüne dönme endişesi verdiğinden, gerek Komisyon
daki üyeler, gerek parlamenterler, dışarıdan birtakım 
baskılar altında kalmışlardır. Meselâ, Hükümetin 
tanzim etmiş olduğu Kanun Hükmündeki Kararna
mede, demin ifade ettiğim aslî ve sürekli ve bunlara 
bağlı olarak yardımcı ve sürekli kıstası karşısında, 
Sosyal Sigortalar Kurumundan sağlık işçisi sayı
lan bazı kişiler, Bayındırlık Bakanlığı, Karayollarında 
çalışan bazı kişiler bize ısrarla müracaat etmek sure-

| tiyle, 12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin 
bu dördüncü maddesi bu haliyle kabul edildiği tak-

I ciirde, işçi statüsünden memur statüsüne geçme duru
mu ile karşı karşıya kaldıklarını bildirdiler. Bu sa
dece bize değil, aynı zamanda bütün siyasî partilere 
mensup, personel meseleleriyle alâkalı arkadaşları
mıza intikal ettirilen bir husustur. Ben bunun böyle 
olduğunu tahmin ediyorum. Sayın Birler, bira." ev
vel grubu adına yapmış olduğu konuşmada, «Acaba 
hangi devlet kesiminde böyle bir durum varmış ki, 

i böyle bir konuşma yapılıyor?» Dediler. Tabiî, o ko
nuşmaları biz yapmadığımız için, onun muhatabı 
biz değiliz. Yalnız, «hangi kesimden böyle bir şikâ
yet vardır» meselesi bizi enterese ediyor. Bu şikâyet
ler - hemen arz edeyim, bize olduğu gibi kendilerine 
de olmuştur, öyle tahmin ediyorum - Bayındırlık Ba
kanlığı Karayollarında çalışanlarla, Sosyal Sigorta
larda çalışan bazı sağlık personelindendir. 

Şimdi, bu durum karşısında, Komisyon bu 4 ncü 
madde üzerinde bir değişiklik yapma yoluna gitmiş. 
Ne yapmış? 4 ncü maddede memuru tarif eden (A) 
bendinde «Aslî ve sürekli kamu hizmetlerini» yerin
de bırakmış, bunun yanında, bunlara bağlı olarak, 
«yardımcı ve sürekli görevler»i buradan çıkarmış. 

Burada bizim bir endişemiz var. Bu endişemizi 
ifade etmeden geçemeyeceğim. Ancak, Kanun Hük
mündeki Kararnamenin 6 ncı maddesi, herhalde bu 
endişemizin bertaraf edilmesine kâfi gelecektir ümi
dini taşıyorum. Endişemiz şu : 36 ncı maddede, ka
mu hizmetinin sınıfları belirtilmiş. Bu sınıflardan bir 
tanesi de yardımcı hizmetler sınıfıdır. Yardımcı hiz
metler sınıfında kimlerin yer aldığı, orada, hizmetin 
özelliklerine göre derpiş edilmiştir. Bugün 4 ncü 
maddede Komisyonda yapılmış olan değişikliği göz-
önünde tutarak, acaba bu yardımcı hizmetler sınıfında 
bulunan personeli bu (A) bendi memur tarifi çerçe-

I vesine alıyor mu, almıyor mu meselesi var. 

Biz kesin olarak, «almadığı» kanaatini taşıyoruz. 
Onun içindir ki, «aslî ve sürekli kamu hizmetlerini 
ifâ edenlerle, bunlara bağlı olarak yardımcı ve sürek
li biçimde bu hizmetleri ifâ edenler» ifadesi, 36 ncı 

I maddede derpiş olunan sınıfları tespit bakımından 
daha kesin bir çizgi getirmektedir. Bununla beraber, 

I Komisyonda yapılmış olan değişikliği tasvip edece
ğiz. Demin arz ettiğim gibi, 6 ncı maddedeki, o ko
misyonun kuruluşu ve 6 ncı maddeye göre kurulacak 
olan komisyonda, bu incelemede, kamu hizmetinin 
devamlılığını sağlaması bakımından lâzım gelen ih-

I timamın gösterileceğini düşünelim, 
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Muhterem arkadaşlar, işçi tarifine elbette biz bu 
kanunda bir kesin çizgi getiremeyiz. 657 sayılı bu 
Kanun, Devlet Memurları Kanunudur; Devlet me
murlarının statüsünü tanzim eden bir Kanundur. Bu 
kanunda, esas itibariyle Devlet memurları tarif edil
melidir. İşçinin tarif edileceği kanun, elbette fş Ka
nunudur. iş Kanununda ona kesin bir tarif getirmek 
lâzım gelir. Hassasiyetimiz (D) bendi üzerinde değil
dir; çünkü, işçinin tarifinin iş Kanununda yapılması
nı istediğimizden, (D) bendi üzerinde değildir. Bizim 
hassasiyetimiz, (A) bendi üzerindedir. Bu hassasiyet 
de, 36 ncı maddedeki o çerçeveyi içine alıyor mu, al
mıyor mu bakışı açısından ortaya çıkan bir hassasi
yettir. 

Bugüne kadar birtakım yollara gidilmiş, şimdi bu
gün bu noktaya gelinmiş. Çalışma Bakanımızın birta
kım alternatifler üzerinde çalışmalar yaptığı ifadesi
nin cevabını, aslında, Çalışma Bakanımızın veya Hü
kümetten bir arkadaşın vermesi lâzım. Yalnız, Çalış
ma Bakanımıza bu alternatifleri, bu konu üzerinde 
çalışmalar yaptığımız için biz vermiştik, bunu Hükü
met içinde oluştursun diye vermiştik. Bu alternatifler 
şunlar.... 

İSMAİL HAKKI BtRLER (Tokat) — Siz Hükü
met adına mı cevap veriyorsunuz? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Hayır efendim, 
alternatifler üzerinde cevap. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız Sayın Kazan, 
süreniz doldu, tamamlayın lütfen. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — Son ifadelerimi 
kullanıyorum. 

Alternatifler : 
12 sayılı Kararname ile getirilen biçimi aynen ka

bul etmek. Şu 12 Sayılı Kanun Hükmündeki Karar
nameyi, Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Par
tisi Koalisyon Hükümeti olarak hazırladık. Bu bir 
alternatiftir. Bu bir., ikincisi... 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Ka
zan, Çalışma Bakanından soracağım her şeyi bundan 
sonra sizden sorayım. 

BAŞKAN — Rica edeyim Sayın Birler, rica ede
rim efendim. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla) — ikincisi, memu
ru tarif eden (A) bendinde bir değişiklik yaparak, 
«bu kişilere bağlı olarak yardımcı ve sürekli görevler
de çalışanlar» ibaresini çıkarmak ki, bugün Bütçe 
Plan Komisyonunda yapılan değişiklik bu alternati
fin bir aksi, inikası olarak karşımızdadır. 

Bunun yanında, üçüncüsü, 7 Sayılı Kararnamenin 
getirdiği kıstasa dönüştür. 

Dördüncüsü de, bu (D) bendinde şu ifadeyi kul
lanmak, «1475, 506, 274 sayılı Kanunlara göre işçi 
sayılıp da, bu Kanuna göre memur sayılmayanlar» 
tarzında bir ifade koymak. 

Biz de grup olarak bu alternatifler üzerinde, grup 
olarak kesin görüşümüzü ortaya koymak bakımından 
uzun uzadıya düşündük; ama biraz evvel arz ettiğim 
gibi, işçinin tarifinin kısa zamanda İş Kanununda 
yapılmasını çok daha güçlü bir hareket olarak kabul 
ettiğimizden, bugün Bütçe Plan Komisyonunda yapıl
mış olan bu değişikliği grupça aynen benimsediğimizi 
ifade eder, hepinize saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Şahsı adına Sayın Hikmet Baloğlu. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Vazgeçtim efen

dim, 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Şahsı adına Sayın Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (Isanbul) — Değerli arkadaşla

rım, işçi - memur ayırımı, aslında bilimsel olarak 
çözülmesi ve üzerindeki konuşmaların da hiçbir za
man politika içine sokulmaması lâzım gelen bir konu 
idi; ama maalesef bu, 12 sayılı Kararname konusun
da en büyük iddialardan birisi olarak ortaya atıldı 
ve 200 000 Türk işçisinin işçi niteliğinin kaybedildiği 
uzun süre tekrar edildi, hem de en yetkili ağızlar 
tarafından. 

Değerli arkadaşlarım, işin temelinde, işçi - me
mur ayırımının temelinde bir Anayasal hak ve bir 
Anayasa meselesi yatmaktadır. 1961 Anayasasındaki, 
memurların sendika kurma haklan, Anayasa değişik-: 
ligi ile kısıtlanınca, öbür tarafta sendikal haklarını 
kullanan ve tş Kanunu kapsamına giren Türk işçileri, 
birçok haklarını elde eder duruma geldiler. Türk 
memurları ise, sendikal haklan olmadığı için, hiç
bir haklarını savunamaz durumda kaldılar; ancak, 
parlamenterler veya baskı gruplarının, meseleleri 
Parlâmentoya anlatabildikleri ölçüde bazı şeyleri or
taya koyabilmek durumuna geldiler. Bundan dolayı 
da, memur statüsünde bulunan pek çok kimse hak
lı olarak hakkını istiyor, hakkını alamıyor; bun
dan dolayı da işçi statüsünün daha cazipliği üzerinde 
duruyor. 

Bir defa, bu temel meseleyi çözmedikçe, yani me
murlara sendika naklan verilmedikçe ve bütün çalı
şanlar bir bütün olarak toplumda ele alınmadıkça, 
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bu ayrıcalıklar devam ettikçe, bu mesele kökünden, ] 
mümkün değil, çözümlenemez. 

Ayrıca, bir gerçek daha ortaya çıkmıştır; iyice 
hatırlıyoruz, 1973 seçimlerinden evvel, çok kısa bir 
zaman evvel, o zaman iktidarda bulunanların en 
yetkili ağızları, işçi - memur ayırımının çözüldüğü
nü, kısa zamanda bu işin halledileceğini bir seçim 
müjdesi olarak ifade etşmişlerdi. Seçimden önce 
söylenen sözlerde ister istemez bir seçim müjdesi ko
kusu ve havası vardır ve o, o kadar seçimden hemen 
evvel söylenmiş bir söz idi ki, tam seçim için söylen
miş bir söz niteliğini aldı. Şimdi biz, aradan iki 
sene geçmiş olduğu halde, aynı noktada tartışma ya
pıyoruz, hem de çok hazin bir şekilde: 200 bin iş
çinin memur haline sokulduğu ifade edildikten sonra, 
buraya, bu metinden dolayı huzurunuzda bulunan 
Komisyonun kabul ettiği metnin, Bütçe Karma Ko
misyonunda C. H. P.'li üyelerin de reyleriyle kabul 
edilmiş olmasından dolayı bu münakaşa, bu tartışma, 
bu propaganda açıldıktan sonra, bugün o metili bu-
ada aynen muhafaza edilmek mecburiyetinde kalı

nıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Sözcüsünün 
soruları şu ana kadar cevapsız bırakılıyor - belki 
bundan sonra verilecek - fakat, böyle durumlarda 
anında cevap vermek, Meclisimizde bir gelenek oldu
ğu halde şu ana kadar cevaplandırılmamış bulunmak
tadır. 

Bu bakımdan, bugün işçi - memur ayırımını çöze
cek esaslar, yapılabilecek kadar olanlarının 12 sayı
lı Kararnamede mevcut olduğu gerçeği ortaya çık
mıştır. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkan; 

12 sayılı Kararnamenin, bir de. getirilen yeni al
tıncı maddesi var. 

«Madde 6. — Hangi kurumların, Devlete veril
miş aslî ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare 
esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları; han
gilerinin bu nitelikleri bulunmadıkları, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Ça
lışma ve Maliye Bakanlıkları ile...» diye devam edi
yor. T 

İkinci fıkrasında; «Her bir kurumda, hangi görev
lerde çalışanların, dördüncü maddede belirtilen esas
lara göre, memur ve işçi olduğuna Bakanlar Kurulu 
kararının yayınlanması tarihinden itibaren...» diye de
vam ediyor. 
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Şimdi değerli arkadaşlarım, bu 6 ncı maddeye 
göre - orada esas getirilmiş, şimdi o muhafaza edi
liyor- çalışma yapılmış, bitirilmiş durumda. Bi
rinci fıkrasındaki esas. İkinci fıkrasındaki esasda, 
çalışmaları bitirilmiş, istenirse ortaya getirilebilir bir 
durum var. 

Bütün bu gerçekler bir tarafa bırakılarak, demek 
ki, bir propaganda havasına girilmiştir. İşçi - me-; 
mur ayırımının temelinde yatan bu gerçeği burada be
lirtmekte fayda var. 

Demek ki, bulunabilen formüller bunlardır. Yan
lış bir formül bulunmamıştır ve Türk işçisinin aley
hine de bir harekete girişilmiş değildir. Bunun bu
rada tescil edilmesi gerekmektedir^ 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Sayın Maliye Bakanı, yerinizden mi ifade ede

ceksiniz efendim? 
MALİYE BAKANİ YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir) — Müsaade ederseniz kürsüden ifade edeyim. 
BAŞKAN — Lütfen, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 4 ncü 
maddesi, istihdam şekillerini tespit etmesi bakımın
dan, Personel Kanununun kapsamını tayinde en 
önemli bir madde mahiyetinde. 

Bu maddede, özellikle memur tarifi ve işçi ta
rifi üzerinde şimdiye kadar bir hayli münakaşa yapıl
mıştır. Yapılan münakaşalar, kamu görevlisi olarak 
çalışanlardan hangi vasıfta olanların, hangi görev
de bulunanların memur, hangi vasıfta ve hangi gö-: 
revde bulunanların işçi sayılacağı noktasında temer-: 
küz ediyor. 

Haddizatında, kamu idaresinde çalışanları, sta
tü bakımından memur veya işçi unvanından ziyade, 
temin edilen maddî haklar ve işçi veya memur ol
maktan mütevellit sahip olunan hukukî statü ilgilen
dirmektedir. Öncelikle ve birinci planda her iki sta
tüde bulunan personele temin edilen malî haklar ve 
bunların değiştirilmesi usulleri işçi veya memur ayırı
mına tesir icra etmektedir. Tabiatıyle, bu tefriki 
kesin bir şekilde yapabilmek için, öyle zannediyorum 
ki, uzun çalışmalara ihtiyaç vardır ve bu tefriki ke
sin bir şekilde yapabilirken, siyasî görüşlerden ziya
de, Anayasanın tespit etmiş olduğu esaslar ve kamu 
idaresinin genel gerekleri dikkate alınmalıdır. 
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Bu anda Sayın Birler'in bana tevcih etmiş olduğu 
ilk suale geliyorum: «Hükümet 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 4 ncü maddesinin bu anda mü
zakere edilen şekliyle mutabık mıdır?».. Kesinlikle ifa
de ediyorum; mutabıktır. Bu anda müzakere edilen 
şekliyle, Sayın Birler de zannediyorum mutabıktır. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — İfade et
tim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Yine bir şeyi hatırlatmak isterim kendi
lerine, 12 sayılı Kararnamenin 4 ncü maddesi Plan 
Komisyonunda görüşülürken, Komisyon, bir Alt Ko
misyon teşekkül ettirerek, bu konunun müzakere 
edilmesi ve formüllerin Komisyona getirilmesini karar
laştırmış idi. Alt Komisyon Cumhuriyet Halk Par
tili iki üye, Adalet Partili iki üye ve Millî Selâmet 
Partili bir üyeden teşekkül ediyor idi ve bu Alt Ko
misyon, şayanı şükrandır ki, fevkalâde küçük istis
nalar dışında bütün kararlarım ittifakla aldı ve ke
sinlikle ifade edebilirim, bu Alt Komisyonun ça
lışmalarını başından sonuna kadar takip etmiş ve 
mesuliyetini mühim mikyasta üzerine almaya gayret 
etmiş bir arkadaşınız olarak, orada, konu tamamen 
gayri siyasî bir vasatta görüşüldü ve kamu idaresinin 
gerekleriyle kamu personelinin ihtiyaçlarının dengesi 
bulunmaya çalışıldı. 

Bu anda, 4 ncü madde üzerinde Hükümetin mu
tabık olup olmadığı cevabının yanında bir şeyi daha 
ifade etmek isterim. Alt Komisyon, 12 sayılı Ka
rarnamenin 4 ncü maddesinin ilk şeklini beğenmedi, 
müştereken beğenmedi. Sayın Birler'in, mümkün
dür, kişi kendi yaptığını da beğenmeyebilir. Bir Hü
kümet de kendi yaptığını beğenmeyebilir. Beğenme
yenin tashih etmesini hiçbir zaman kötü telâkki et
miyorum, doğrudur. Biz de bugün yanlış yaptığı
mız bir şeyi yarın tashih edersek, bunu Hükümet için 
küçültücü bir davranış olarak görmeyiz. 12 sayılı 
Kararnamenin 4 ncü maddesini Alt Komisyon be
ğenmedi. İttifak halinde bir yeni metin kaleme 
alındı. Eğer 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 30 Mayıs 1974 tarihinde çıkan şekli ihtiyacı 
karşılıyor idiyse, mükemmel idiyse elbette beğene
cektik, elbette değiştirilmesi hususunda lüzuma it
tifakla varmayacaktık. Bu lüzuma ittifakla vardık. 
Bu anda, Cumhuriyet Halk Partisinde bulunan ar
kadaşlarım da, 12 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 30 Mayıs 1974 tarihinde çıkan metnini be
ğenmemişlerdir. Beğenmedikleri için beraberce de-

ğiştirmişizdin Bu, daha iyiyi aramanın arzusu
dur. Yoksa, yapılanın kötü olduğunun ifadesi de
ğildir. Daha iyiyi aramanın arzusudur ve ümit et
mişizdir ki, 1 sene evvel yapılan metinle 1 sene 
sonra yapılan metin arasındaki fark, kamu idaresi
nin gerekleri ve kamu personelinin ihtiyaçlarına daha 
uygun bir tanzim imkânını bize bahşetmektedir. Da
ha iyi yaptığımıza inanarak ittifakla bunu yapmışız
dır, yapılanın kötü olduğunu ifade ederek değil. 

Burada Anayasanın 117 nci maddesinin esasların
dan hareket edilmiştir. Evet, şimdiye kadar memur 
ve işçi tarifi için kabul edilmiş olan kıstaslardan fark
lı bir kıstas baz alınmıştır. Alınan farklı kıstas, 
ifa edilen hizmetin niteliği kıstasıdır. İfa edilen hiz
metin niteliği, Anayasanın koymuş olduğu esaslara 
uygunluğu ölçüsüyle burada tarif edilmiştir: «Şayet 
bu genel idare içinde bir hizmet ise, aslî bir hizmet 
ise, sürekli bir hizmet ise, bunun yapılması bir ka
mu görevi ise; bu takdirde bu nevi hizmeti ifa eden 
kişi "memurdur» denmiştir. Kişiyi alıp tarif etmek 
yerine, hizmeti alıp tarif etmek; bu hizmeti yapan 
kişi kim ise, o hizmete göre onu yerine yerleştir
mek şıkkı seçilmiştir. Kanaatimizce doğru olan da 
budur,; 

Ben burada, Hükümetin mutabık kaldığı, bu an
da tam manasıyle benimsediği metni savunduğum gibi, 
Alt Komisyonun Başkanı olarak, Plan Komisyo
nunun bir üyesi olarak yapmış olduğumuz metni de 
savunmaktayım. Oradaki arkadaşlarım adına bu an
da savunma ihtiyacı belki yoktur; ama o komisyo
nun bir üyesi olarak yapmış olduğumuz metni de, 
orada serdetmiş olduğumuz fikirleri de savunmak
tayım. Öyle zannediyoruz ki, memur tarifine ge
tirilmiş olan bu yeni kıstas, hâdiselere daha objek
tif ve daha üstten bakmak imkânı verecektir. Çün
kü, burada, kişiye bakılmamakta, hizmete bakıl
maktadır ve «hizmetin niteliği ne ise bunu memur gö
rür veya işçi görür» şeklinde kesin bir tefrik, hâdi
seyi kişilendirmede yapılabilecektir. Yine öyle zan
nediyoruz ki, bu şekilde objektif bir tefrik daha hak
kaniyete uygun olur, daha az siyasî olur. Çünkü, 
bu konunun çok az siyasî olması gerekir. Ne kadar 
siyasîleştirilirse o kadar hata yapmak ihtimali artar 
kanaatindeyiz. 

Sayın Birler'in ikinci sorusuna arzı cevap etmek 
isterim. «Personel Dairesi Maliye'nin sultasından ne 
zaman kurtarılacaktır?,» Buyurdular, eğer yanlış 
zaptetmediysem. «Personel Dairesi Maliyenin sul
tasından ne zaman kurtarılacaktır?» şeklinde... 

004 — 
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İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — «Yeniden 
mi giriyor?» dedim. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Mümkün efendim, belki de ben yan
lış anlamış olabilirim, 

Personel Dairesi, Yüce Heyetin malumları, Baş
bakanlığa bağlıdır, Başbakan adına bir Devlet Ba
kanının yönetimindedir. Ancak, özlellikle Personel 
Kanunu üzerinde Bütçe Komisyonunda bir hayli me
sai sarf etmiş bir Hükümet üyesi olarak, Hükümet 
bu konudaki kanunun takibi görevini bana verdi. 
Bu takip görevini bir geçici süre ile bana vermesi, 
Personel Dairesinin Maliye Bakanlığına bağlandığı 
veya onun hâkimiyeti altına girdiğinin ifadesi değil
dir. Hükümet arasında tabiî bulacakları bir yardım
laşmadır. Bundan evvel çalışmış arkadaşlarım da, 
zannederim bu nevi yardımlaşmalara zaman zaman gi
rişmişlerdir,; 

Efendim, dördüncü madde hakkında benim arz 
edeceklerim bundan ibaret. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son söz olarak söz isteyen yok. 
Madde üzerinde görüşmeler bitmiştir. 
Madde üzerinde iki önerge vardır. Önergeleri 

geliş sırasına göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 12 Sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 4 ncü maddesi (B) bendinin üçüncü 
paragrafındaki «Devlet Konservatuvarları sanatçı öğ
retim üyelerinin» kelimesinden sonra, (İstanbul Bele
diyesi Konservatuvarı sanatçılarının) ibaresinin ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Millet Meclisi Gümüşhane Milletvekili 

A. P. Grup Başkanvekili Turgut Yücel 
Edirne Milletvekili 

Ilhami Ertem 
İçel Milletvekili Kars Milletvekili 

İbrahim Göktepe Cemil Ünal 
Kayseri Milletvekili 
Hayrettin Nakiboğlu 

Gerekçe : Değiştirilmesi istenen 4 ncü maddenin 
(B) fıkrasının üçüncü paragrafında, Devlet Konserva
tuvarı zikredilmiş olduğu halde, İstanbul Belediyesi 
Konservatuvarı sanatçıları kelimesi her nedense ya-

J zılmamıştır Tecrübeli ve mesleğinde ihtisaslaşmış 
sanatçılara olan ihtiyaç karşısında; İstanbul Konser-
vatuvarındaki bu kişilerden de sözleşmeli sanatçı ola
rak istihdam edilmek ihtiyacı doğmaktadır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi de bilgilerinize sunu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 12 Sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 4 ncü maddesinin (D) bendinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Millet Meclisi Millet Meclisi 

A. P. Grup Başkanvekili A. P. Grup Başkanvekili 
İzmir Milletvekili Edirne Milletvekili 
Ali Naili Erdem İlhami Ertem 
İzmir Milletvekili Ankara Milletvekili 

Orhan Demir Sorguç Turgut Toker 
Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Madde 4/D) İşçiler: 
(A) bendi kapsamına girmeyenler ile, bu kapsama 

girmekle beraber bedenen çalışanlar işçi sayılır ve 
haklarında bu kanun hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Okunan önergeleri sırasıyle işleme 
koyuyorum. EvVelâ birinci önergeyi tekrar okutuyo
rum. 

(Edirne Milletvekili İlhami Erdem ve dört arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Efendim, Yüce Meclisin 
takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(İzmir) —Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Komisyon 

takdire bırakıyor, Hükümet katılıyor, önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmiştir. 

İkinci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ve dört arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmıyor. 

Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Kabul edenler.,.: 
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BAŞKAN — Madde üzerinde şahısları adına söz 
alan sayın üyeleri bilgilerinize sunuyorum: 

İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Hükümete 
sormadınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evvelce sorduğum yanlıştı, şimdi 
doğrusunu tatbik ediyorum. 

Kabul etmeyenler... 
Efendim, anlaşılamadı ayağa kalkmak suretiyle 

oylama yapacağım. 

Önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar... 
Oturunuz efendim. Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

4 ncü maddeyi, metin tek metin olmadığı için, 
takip eden arkadaşlarımıza kolaylık olmak üzere arz 
ediyorum, okunduğu 155'e 2 nci ekteki şekliyle ve 
kabul edilen 1 nci değişiklik önergesiyle aldığı şekle 
göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

28 nci maddeyi Sıra Sayısı 155'ten okutuyorum 
efendim, 

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bu
lunma yasağı : 

Madde 28. — Memurlar Türk Ticaret Kanununa 
göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek 
bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müessese
lerinde görev alamaz, ticarî mümessil veya ticarî ve
kil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit 
şirkette komandite ortak olamazlar, (Görevli olduk
ları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen ala
cakları görevler hariç). 

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve 
tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım 
sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri 
görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu 
yasaklamanın dışındadır. 

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukla
rı, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu 
durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bil
dirmekle yükümlüdürler. 

Sayın Tufan Doğan Avşargil, Sayın Mustafa Asrî 
Ünsür, Sayın Reşit Ülker. 

Sayın Avşargil?.. Vazgeçtiler. 
Sayın Mustafa Asrî Ünsür?.. Vazgeçtiler. 
Sayın Reşit Ülker?.. Vazgeçtiler. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 

Kabul etmeyenler.... 28 nci madde kabul edilmiştir. 
Madde 33 ve madde 36 daha evvel kabul edil

mişti. 
41 nci maddeyi okutuyorum. 
Sınıflandırmada öğrenim unsuru: 
Madde 41. — Genel olarak ortaokulu bitirenler 

memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli 
bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması 
caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya 
bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, ku
ruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunla
rına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin ge
reğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya mu
ayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya mes
lek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitir
miş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar ko
nulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyle ilgili önerge yok. 
41 nci maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Göstergeler : 
Madde 43. — Bu kanuna tabi kurumların kadrola

rında aylıklar hizmetin devlet için taşıdığı değere gö
re tespit edilir. 

Ek düşük gösterge 160, en yüksek gösterge 1 000' 
dir. 

Bütün sınıflar itibariyle her derece ve kademenin 
aylıklarına esas teşkil edecek gösterge tablosu bu mad
deye ekli aşağıdaki I nolu cetvelde gösterilmiştir. 
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I NOLU CETVEL 
GÖSTERGE TABLOSU 

O : 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

925 
760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 
275 
250 
230 
210 
185 
160 

950 
795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 
280 
255 
235 
215 
190 
165 

975 
830 
700 
620 
540 
470 
410 
365 
320 
285 
260 
240 
220 
195 
170 

1 000 
865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 
290 
265 
245 
225 
200 
175 

Şu kadar ki; 
a) 36 ncı maddede yazılı Genel İdare Hizmetleri 

ve Millî İstihbarat Hizmetleri sınıflarının 1, 2, 3 ve 
4 ncü derecelerine dahil bazı görevler için ilgili me
muriyetlerin yönetim sorumluluğu ve Devlet için taşı
dıkları önem gözönünde bulundurulmak suretiyle de
recelerde işgal edilen kademelerin gösterge rakamları
nın 50, 100, 150 veya 200 rakamlarının eklenmesi su
retiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden ödeme 
yapılabilir. 

Hangi memuriyetlerin bu göstergeler üzerinden ay
lık alacağı Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Daire
sinin görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 
Ve her yıl bütçe kanunları ile gösterilir. 

Bu şekilde tespit edilen göstergeler üzerinden ay
lık alanlar asıl kadro ve derecelerini muhafaza eder
ler. 

Gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 rakamı 
eklenmek suretiyle yapılacak ödemeler memurlar için 
terfi bakımından müktesep hak sayılmaz. 

b) "36 ncı maddede yazılı mülkî idare amirliği 
hizmetleri sınıfında, 9, 8 ve 7 nci derecelerin kade
melerinde bulunanlara o kademelerin gösterge raka
mına 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde 
bulunanların o kademenin gösterge rakamına 150; "3, 
2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara o ka
demenin gösterge rakamına 200 rakamlarının eklenme-

— • 

900 
740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 
295 
270 
250 
230 
205 
180 

— • 

935 
760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 
300 
275 
255 
235 
210 
185 

— 
— 
780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 
305 
280 
260 
240 
215 
190 

—• 
— 
800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 
310 
285 
265 
245 
220 
195 

— 
— 
— 
740 
630 
560 
470 
425 
380 
315 
290 
270 
250 
225 
200 

si suretiyle bulunacak gösterge rakamları üzerinden 
ödeme yapılır. 

Bu sınıftan 36 ncı maddede yazılı diğer sınıflara 
geçenler hakkında yukarıdaki (a) bendi hükümleri uy
gulanır. 

c) Bölgesel ekonomik şartlar ve hizmetin mahiyet 
ve icaplarının gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu 
kararı ile 100 ile 160 arasında gösterge tespit edilebi
lir. Ve bu şekilde ihdas edilen dereceler üzerinden bu 
Kanunun 33 - 36 ncı maddelerindeki hükümler çerçe
vesinde kadro alınabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahısları adına söz 
alan sayın üyeler: Sayın Ali Sanlı, sayın Tufan Doğan 
Avşargil, sayın Mustafa Asri Ünsür, sayın Hikmet Ba-
loğlu ve sayın Reşit Ülker. 

Madde üzerinde sayın Ali Sanlı... Vazgeçtiler. 
Sayın Avşargil... Vazgeçtiler. 
Sayın Ünsür... Vazgeçtiler. 
Sayın Hikmet Baloğlu... Buyurunuz efendim. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, kıy

metli arkadaşlarım; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 

12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 800 bin 
memurumuzu ilgilendiren en önemli maddelerinden 
birisi de, şimdi üzerinde müzakeresine başladığımız 
43 ncü maddedir. Gerçekten bu maddeye bağlı (1) 
numaralı cetvel, memurun alacağı aylığın gösterge ra
kamını saptamakla bu önemi taşımaktadır. 
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Arkadaşlar, gerek 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve gerekse bunu yeniden ele alıp inceleyen 
Plan Komisyonu, memurlarımıza oldukça ferahlık geti
recek yenilikler sağlamış bulunmaktadır. 

Katsayının 1975 malî yılı bütçesiyle değişmiş ol
ması; 125 ile başlayan başlangıç göstergesinin 160'a 
çıkarılması; 36 ncı maddeyle birçok sınıfların başlan
gıç ve tavan derecelerinin yeniden düzenlenerek me
murlar yararına değiştirilmiş olması, şüphesiz ki, kü
çümsenemeyecek fedakârlıklardır. 

Buna, bir kere komisyonun değerli çalışmaları iti
bariyle teşekkür etmek durumundayım, teşekkür ede
rim. 

Ancak, ben küçük bir nokta üzerinde duracağım. 
Bu konuyu Plan Komisyonunda enine boyuna izah 
ettim. Orada tartıştık ve bir nokta üzerinde alt ko
misyonda mutabık kalmıştık. Bu konuda bir de öner
gem var. 

Arkadaşlar, elinizdeki metnin 23 ncü sayfasında 
bulunan 1 numaralı cetveldeki gösterge tablosuna dik
kat buyurursanız, 15 nci dereceden 10 ncu dereceye 
kadar bulunan derecelerde kademe ilerlemelerini be
şer puvan olarak göstergede kabul etmektedir. Örne
ğin, 11 nci derecedeki gösterge tablosu 250, bir sene 
sonra 255'tir. 

Sayın arakadaşlarım, 5 gösterge nedir? 5 göster
geyi bugünkü katsayıyla çarptığınız zaman 5 X 9 — 45 
(beş kere dokuz, kırkbeş) lira eder. Bu 45 lira brüt
tür. Gelir Vergisi, Damga Resmi, Malî Denge Vergisi, 
MEYAK ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra, memu
run eline 28 lira civarında net bir fark sağlar. Tasav
vur buyurun, bir memur bir sene çalışacak, göz nuru 
dökecek, başarılı olacak, sicil alacak ve 28 lira! Beye
fendiler bir kilo et parası değil; terfi etmiş olacak. 

Sayın Komisyonda, altkomisyonda bütün kademe
lerin onar onar artırılmasını teklif etmiştim, yaptığı
mız görüşmelerde, bütün kademelerde değil de, baş
taki üç kademede, yani terfi etmesi zorunlu olan üç 
senenin kademelerinde 10 olarak artınlışı sayın altko-
misyon üyeleri, bugün Maliye Bakanı olan arkadaşım 
da dahil, bir mutabakata vararak hazırlamıştık; ancak 
Plan Komisyonunda, bir oy farkı ile bu çabam netice 
alamamıştır. 

Arkadaşlarım, bir sene çalışan memura vereceği
niz fark, 5 gösterge, hiçbir zaman onun mesaisinin 
karşılığı değildir. İşçi kardeşlerimizi hiçbir zaman 
kıskanmayız, daha büyük varlıklara kavuşmalarını is
teriz; ama dikkat buyurunuz, 2 - 3 senede yapılan bir 

toplu sözleşme ile, 30 lira fark alabilen işçi kardeş
lerimizin yanında, aydın işçilerimiz saydığımız me
murlarımızın bir senelik mesailerinin, 5 göstergeli ola
rak değerlendirilmesini, müsaade ederseniz gülünç 
buluyorum. Bu itibarla ilk üç kademede, başlangıç 
kademelerinde, 5 göstergenin 10 olarak düzeltilmesi
ni, böylece hiç değilse ellerine 50 - 60 lira bir fark 
geçerek çok aşağı derecede bulunan bu arkadaşların, 
geçim sıkıntılarına küçük bir imkân sağlanmasını is
tirham edeceğim. 

Bu önergemin ikinci dayanağı şudur arkadaşlar!... 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
HİKMET BALOÖLU (Devamla) — Malûmuâli-

niz, eskiden 4598 sayılı Kanunla, memur, bulunduğu 
kadroda, üst derece kadrosu bulamazsa beklerdi. Şim
di bu yan ilerleme ile kadro bulamadığı zaman me
mur, bu kademelerin yükselmesi suretiyle kadro bu
lup terfi edemese dahi, 2 - 3 üst dereceden eline ge
çecek parayı, bulunduğu derecede terfi suretiyle, ka
deme terfii suretiyle, elde etmiş olacak, böylece ida
reyi, mütemadiyen, derece sağlamak için, kadro iste
meye zorlamayacaktır. Böyle de teknik ve faydalı 
bir yönü vardır, itibar göstermenizi istirham eder, 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Sayın Reşit Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım, biraz evvel diğer bir madde dolayısıyle, memur
larla, Devlet memurlarıyle işçiler arasındaki farkın, 
Anayasal bir temelden kaynak aldığını ve memur sen
dikaları ileri Batı ülkelerinde olduğu gibi kurulmadık
ça, bu ayırımın ortadan kaldırılmasına imkân olma
dığını ifade etmiştim. Yanılmıyorsam Sayın Bakan 
da burada, temelde bu meselenin olduğunu ifade 
buyurdular. 

Şimdi bu gösterge tablosu üzerinde görüşürken, 
ister istemez gene bu konuya dönüyoruz. Sayın Bal
oğlu arkadaşım çok açık bir şekilde, bu işlerde çalış
mış bir uzman olarak bu kürsüden ifade buyurdular, 
tamamen fikirlerine katılıyorum. Bugün Türk işçisi, 
Anayasadan ve ona dayanılarak çıkan kanunlardan 
aldığı güçle, ücretini hayat şartlarına, ekonomik kon
jonktüre uydurmak imkânını bulmaktadır. Bunun ya
nında memurlar, bilhassa değerli arkadaşımın temas 
ettiği alt kademede bulunan memurların hakkını da 
korumak bize düşüyor; sendikaları olmadığına göre, 
bu sendikal hakları. tespit ve tescil edilinceye kadar 
burada bize düşüyor. 
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Ben de değerli arkadaşımın önergesini destekliyo
rum. Gerçekten de 5 göstergesinin bir senede -. ar
kadaşım huzurunuzda hesabım yaptılar - karşılığı 
45 lira tutuyor. 45 liradan vergi düştüğü zaman, 
7 - 8 liraya bu miktar düşmüş olacaktır. 

Şimdi, eğer biz bunu beşer beşer değil de, onar 
onar aldığımız takdirde, öbür tarafta sendikal hak
larda memurların haklarını korumada eksik bıraktı
ğımız boşlukları bir ölçüde doldurmak imkânım bu
lacağız ve sosyal devlet niteliğimizi de bu fırsatta bir 
nebze göstermiş olacağız. Böyle yapıldığı takdirde de 
bendeniz meselenin tam çözüleceğine kani değilim. 

Gerçi bazı arkadaşlarımız diyeceklerdir ki, bu 
aşağı derecelerde 1 5 - 1 4 - 1 3 gibi derecelerde bulu
nan devlet personelinin sayısı pek yüksektir. Ama 
değerli arkadaşlarım, bu mülâhazaya da iltifat etme
mek lâzım gelir. Bu şimdiye kadar bizim ölçü ola
rak aldığımız bir görüştür. Umumiyetle şu ölçü alın
mıştır: «Aman, işçiye fazla para verirsek fabrika 
kapanır; eğer memura fazla para verirsek Devlet 
bunun altında batar.» Ne fabrika kapanıyor arka
daşlar, ne Devlet batıyor arkadaşlarım. Tersine ola
rak, fabrika daha canlı çalışır, oradaki işçisine ger
çek emeğinin karşılığını verdiği zaman, Devlet me
murları da hizmetlerinin gerçek karşılığını aldığı za
man çok daha canlı, varlıklı bir çalışma gösterebilir
ler. 

O bakımdan, ben de Baloğlu arkadaşımın öneri
sine katılıyorum, böyle bir değişikliği, hiç olmazsa 
ilk üç derecede yapmış olursak, en aşağı kademede 
bulunan memur vatandaşlarımıza bir yardımda bu
lunmuş ve bir ölçüde uğradıkları haksızlıkları tamir 
etmiş oluruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — C. H. P. 

Grupu adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Belgenizi rica edeceğim efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Belgeyi gön
deriyorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, buyurunuz efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; 

Gerçekten 12 sayılı Kararnamenin 43 ncü mad
desi çok önemli bir sorunun belkemiğini teşkil et
mektedir. Memur kitlesinin intibaklarını, memur kit

lesinin haklarını, memur kitlesinin terfihinin yanı 
sıra maddî olanaklarını da düzenleyen bir madde 
olduğu için bu hususta bazı meseleleri dikkate almak 
ve devlet bütçesi içindeki dengesini de gözönünde 
bulundurmak gerekir. 

Aslında katsayı 9 olması itibariyle Devlet, kamu 
personeline, memur statüsünde, 657 sayılı Kanuna 
veya 12 sayılı Kararnameye bağlı olarak, çalışan me
mur kitlesine yılda 22 milyar lira bir ödemede bulun
maktadır. Eğer bu göstergeler kabul edilirse, burada 
sizlere sunulan tasarının, 12 sayılı Kararnameyi dü
zenleyen tasarının bir kez daha değişikliğe uğraması 
ile bir 6 milyar liranın ilâvesini gerektirecek ve 26 
milyar liraya çıkacaktır Devletin kamu personeline, 
memur statüsünde hizmet gören personeline ödeye
ceği para. 

Oysaki, dolaylı vergilerden 1974 yılında elde 
edilen vergi gelirleri 31 milyar Türk lirasıdır; 
% 95'inin kamu personeline yeni gösterge değişik
liği dolayısiyle ödenmek durumu hâsıl olacak. Bu
nunla katiyen, bugün alınmakta olan ücretlerin dü
şük olmadığını, artması gerekmediğini söylemek iste
miyorum. Ama, burada dikkate alınması gereken 
bir hususu bilhassa arz etmek ihtiyacını duymakta
yım. O da; 1 nci derecede ücret alan en yüksek 
ücret düzeyi ile, 15 nci derecenin 1 nci kademesinden 
ücret alan en düşük ücret düzeyi arasındaki denge, 
yani oran meselesidir. 

Bundan önce, 12 sayılı Kararnamede, tadilden 
önceki metinde, bu oran 7,2 idi. Yani, en düşük 
ücret alanın 7,2 katı 1 nci derecenin sonuncu kade
mesinde en yüksek maaş olarak belirmekteydi. Bu 
defa yapılan düzenleme, bu adaletsizliği nispî olarak 
önemli derecede ortadan kaldırmış, 125 gösterge ra
kamı, 15 nci derecenin 1 nci kademesinde 160'a çı
kartılmış, yelpaze daraltılmış ve aradaki fark 5,7 sa-

.yısına kadar indirilmiştir. 

43 ncü maddede gösterge cetvelinin bir başka 
özelliğini daha burada sizlere sunmak isterim. O da 
sistem itibariyle yatay kademelerin beşer gösterge 
olarak ilerlemesini âmirdir. Eğer bu 5'in üzerinde, 
örneğin 8 veya 10 olarak tadil edilirse, bu ilerleme 
1 nci, 2 nci, 3 ncü derecedeki kademelere de yansı
yacak, dolayısiyle en yüksek maaş düzeyiyle, en dü
şük maaş düzeyi arasındaki nispî adalet bozulacak 
ve yeniden ilk metinlerdeki, 657 sayılı Kanundaki 
nispî adaletsizlik durumu ortaya çıkacaktır. 
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Bunları nazarı itibara aldığımız zaman, yatay ka
demede, herhangi bir derecenin yatay kademesinde, 
bir ilerlemenin yeter derecede maaş şeklinde tatmin
kâr bir düzeye ulaşması arzu edildiği zaman, elde 
bir esnek olanak daha var, o da katsayı meselesi. 

Şu halde, gösterge tablosunun genel kanavasını en 
yüksek maaş düzeyiyle, en düşük maaş düzeyi arasın
daki farkı ortadan kaldırmadıkça, terfilerde, yatay 
terfilerde veya düşey terfilerdeki tatminkâr ücret 
farkını gelecek yıllarda katsayı ayarlaması ile çözüm
lemek mümkün. 

Bir noktayı daha burada rahatlıkla vuzuha kavuş
turmak ihtiyacını duymaktayım. O da, aslında Dev
letin 1975 Türkiye'sinde cari harcamaları çok büyük 
ölçülerde artmıştır. Cari harcamalar, giderek kendi
sini, iktisadî kalkınma hızının düşmesine, sanayileş
me hızının azalmasına sebep olacak biçimde hissetti
recektir, Bu % 7 oranında büyüme hızının güçlükle 
gerçekleşeceği yıllarımızda, büyüme hızının düşmesi, 
Türk Devletinin kaynaklarının azalmasına ve yapıla
cak olan katsayı artışlarını frenlemek gibi bir duru
mun ortaya çıkmasına da sebep olabilecektir. Bu 
itibarla, bugün meselenin çözümlenmesi, gelecek yıl
larda devlet varidatının, devlet gelirlerinin büyük 
ölçüde cari harcamalara harcanması sonucunda, kay
nakların yeter ölçüde kalkınmaya tahsis edilememesi 
sonucunda, gelecek yıllarda bu fren tesirini göstere
cek ve örneğin 1976'da 10'a, 1977'de 11'e çıkması 
mümkün olan katsayı frenlenecek, 9'da, 10'da kalmak 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Bu itibarla, aslında 43 ncü maddedeki göstergeleri, 
gelecek yılların imkânları içinde kullanmak ve katsayı 
meselesiyle çözümlenmek mümkün. 

Ben, kısaca bu üç noktaya Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini ifade etmek üzere huzurlarınızı iş
gal ettim. Beni dinlediğiniz için hepinize saygılarımı 
sunarım. Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Bu suretle madde üzerindeki müzakere tamamlan

mıştır. 
Madde üzerinde üç önergemiz vardır, geliş sıra-

sıyle okutuyorum. 
Değerli arkadaşlarım, tekrardan sakınmak için 

önergeleri dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12 sayılı 
Kanun hükmünde Kararname ile değişik 43 ncü 
maddesine ekli 1 No. lu cetvelin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz . 

İçel 
Hikmet Baloğlu 

Gümüşhane 
Erol Tuncer 

Amasya 
Hasan Bütüner 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Trabzon 
Âdil Ali Cinel 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

İçel 
Süleyman Şimşek 

İstanbul 
Bahir Ersoy 
Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Derece 

1 
2 ' 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

925 
760 
660 
580 
510 
440 
390 
345 
300 
275 
250 
230 
210 
185 
160 

950 
795 
680 
600 
525 
455 
400 
355 
310 
285 
260 
240 
220 
195 
170 

975 
830 
700 
620 
540 
470 
410 
365 
320 
295 
270 
250 
230 
205 
180 

1 000 
865 
720 
640 
555 
485 
420 
375 
330 
300 
275 
255 
235 
210 
185 

740 
660 
570 
500 
430 
385 
340 
305 
280 
260 
240 
215 
190 

760 
680 
585 
515 
440 
395 
350 
310 
285 
265 
245 
220 
195 

780 
700 
600 
530 
450 
405 
360 
315 
290 
270 
250 
225 
200 

800 
720 
615 
545 
460 
415 
370 
320 
295 
275 
255 
230 
205 

740 
630 
560 
470 
425 
380 
325 
300 
280 
260 
235 
210 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Mecisi Başkanlığına 

Görüşülmekte bulunan tasarının 43 ncü maddesi
nin 1, 2, 3 ncü fıkrasıyle gösterge tablosunun aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Zonguldak istanbul 
Zekâi Altınay Abdullah Baştürk 

Edirne Eskişehir 
Cevat Sayın Murat Kâhyaoğlu 

Bursa Kütahya 
Mehmet Emekli Haşim Benli 

Gaziantep Burdur 
İbrahim Hortoğlu Osman Aykul 

Kocaeli 
tbrahim Akdoğan 

Göstergeler : 
Madde 43. — Bu kanuna tabi kurumların tablo

larında aylıklar hizmetin Devlet için taşıdığı değere 
göre tespit edilir. 

En düşük gösterge 200, en yüksek göstege 1 000'dir. 
Bu sınıflar itibariyle her derece ve kademenin ay

lıklarını esas teşkil edecek gösterge tablosu, bu mad
deye ekli aşağıdaki 1 numaralı tabloda gösterilmiştir. 

Derece 

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

925 
800 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
200 

950 
825 
720 
660 
610 
560 
510 
460 
410 
360 
310 
260 
210 

975 
850 
740 
670 
620 
570 
520 
470 
420 
370 
320 
270 
220 

1 000 
875 
760 
680 
630 
580 
530 
480 
430 
380 
330 
.280 
230 

1 No. lu Cetvel 
Gösterge Tablosu 

900 
780 
690 
640 
590 
540 
490 
440 
390 
350 
290 
240 

925 
800 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
250 

' 820 
710 
660 
610 • 
560 
510 
460 
410 
360 
310 
260 

840 
720 
670 
620 
570 
520 
470 
420 
370 
320 
270 

730 
680 
630 
580 
530 
480 
430 
380 
330 
280 

690 
640 
590 
540 
490 
440 
390 
340 
290 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 1327 sayılı Kanunla ve Kanun hükmünde 
kararnamelerle değişik bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı 
Kararname» nin 1 nci maddesiyle değiştirilen 43 ncü 
maddesinin (a) bendinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Edirne Gümüşhane 
İlhami Ertem Turgut Yücel 

içel Kars 
İbrahim Göktepe Cemil Ünal 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

a) 36 nci maddede yazılı genel idare hizmetleri, 
emniyet hizmetleri ve millî istihbarat hizmetleri sınıf
larının 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dahil bazı gö
revler için ilgili memuriyetlerin yönetim sorumluluğu 
ve Devlet için taşıdıkları önem gözönünde bulundu
rulmak suretiyle, derecelerde işgal edilen kademelerin 
gösterge rakamlarının 50, 100, 150 veya 200 rakam
larının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge ra
kamları üzerinden ödeme yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş olan üç 
önergeyi bilgilerinize sundum. Şimdi aykırılık durum
larına göre tekrar okutup işleme koyacağım. 

En aykırı teklif olarak Sayın Zekâi Altınay ve 
arkadaşlarının önergesini ilk olarak tekrar okutuyo
rum, dikkatle dinlenmesini rica ediyorum. 
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(Zonguldak Milletvekili Zekâi Altınay ve 8 arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN —• Sayın Komisyon, önerge hakkında
ki görüşünüzü rica ediyorum. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Arz ediyorum Sayın Baş
kan., 

Komisyonumuz bu madde üzerinde çok durmuş ve 
hesap yapmıştır. Alt kademede en düşük göstergeyi 
ihtiva eden rakamları, bütçenin ve Devletin imkân
ları nispetinde en ileri seviyeye çıkarmanın hesabı 
günlerce yapılmış, neticede en düşük gösterge olan 
125 rakamı 160'a çıkarılmıştır. Yani, 35 fark kabul 
edilmiştir. 

Bundan sonra da en üst seviyede olan 3 dereceye 
hiçbir zam yapılmamıştır. 

Ayrıca... 
BAŞKAN — Sayın sözcü, kısa rica edeceğim efen

dim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Ayrıca kademeler ara
sındaki mesafeyi genişletmek, sayın önerge sahiple
rinin önerdikleri veçhile dereceler arasındaki dengeyi 
bozmaktadır. Bu sebeple önergelere katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, Komisyon öner
geye katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu ve 9 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeye-katıîmıyorsunuz. 
Sayın Baloğlu önergenizi izah edeceksiniz; bu

yurun. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, kıy
metli arkadaşlarım; 

Huzurlarınızı kısa bir süre çıkıp meşgul edeceğim 
için özür dilerim. Yalnız, biraz önceki önergeye Ko
misyonun katılmamasını gerektiren neden, benim öner
gemde mevcut değildi arkadaşlar. Bir defa, yelpazeyi 
değiştirmemektedir; derecelerin ilk kademeleri aynı 
kalmaktadır, ancak 1 nci kademeden 2 nciye, 2 nciden 
3 ncüye geçişlerde, alttaki 5 derecede 5 yerine 10 gös
terge teklif ediyorum. 

Şimdi, deminki maruzatımda söylemeyi unuttuğum 
bir- noktayı açıklayacağım : Plan Komisyonunda bu
nun malî portesinin Maliye Bakanlığı temsilcileri ta
rafından «400 - 500 milyon lira olacağı» iddiasına, 
Komisyon Başkanı ve Sayın Maliye Bakanımız, tehev
vürle, «Hiçbir hesaba istinat etmeden söylediğiniz bu 
rakam yanlıştır, bunun çok daha altındadır.» demiş
lerdir. İstirham ediyorum 45 lirayı alttaki 5 derecede
ki arkadaşlarımıza çok görmeyiniz. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Sayın Baloğlu'nun önergesine Komisyon katılma

dı, kendileri izah buyurdular. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Madde üzerindeki son önergeyi okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili İlhamı Ertem ve 4 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Yüce Meclisin takdirine 
bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Komisyon bir hususu 
hatırlatayım : İçtüzüğümüzün 46 ncı maddesine göre 
ya katılmayacaksınız ya da Komisyona iadesini iste
yeceksiniz. «Yüce Heyetin takdirine bırakıyoruz» şek
linde beyan yok efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz... 
Önergeye Komisyon katılmıyor. Sayın İlhami Er

tem ve arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

43 ncü maddeyi, metninde yazılı olduğu şekilde 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum. 
Memurun başka sınıfta ve derecesinin altında bir 

görevle çalıştırılamayacağı : 

MADDE 45. — Hiçbir memur sınıfının dışında ve 
sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin gö
revinde çalıştırılamaz. -

6 ncı ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, de
rece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur 
bulunmaması hallerinde 36 ncı maddede Öğrenim du
rumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dere
ceyi aşmamak kaydıyle bu dereceler karşılık gösteri-
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lerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atan
ması caizdir. 

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış dere
ce ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve 
kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gös
terilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil 
etmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 45 
nci madde kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okutuyorum. 

istisnaî memurluklar : 
Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cum

huriyet Senatosu ve Millet Meclisinin memurlukları
na, Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliklerine, Başba
kanlık ve Bakanlıklar Özel Kalem Müdürlüklerine, 
Bakanlıklar Basın ve Halkla ilişkiler müşavirliklerine, 
valiliklere, büyükelçilere, elçiliklere, daimî temsilcilik
lere, dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde 
görevlendirilecek sendika uzmanlıklarına, Din işleri 
Yüksek Kurulu üyeliklerine, Millî istihbarat Teşkilâ
tı memurluklarına, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliği müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Ge
nel Sekreter Sekretereliğine bu kanunun atanma, sı
navlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine iliş
kin hükümleriyle bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş de
rece aylığı ile memur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı 
Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında 
görevlendirilecek Uluslararası ün yapmış üstün yete
neklere sahip Devlet sanatçılarının, atanma ve ilerle
melerinde de bu hükümler uygulanır. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları 
bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer me
murluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf 
için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan 
memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam 
eder. 

BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.-

TUFAN DOĞAN AVŞARGlL (Kayseri) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Avşargil, buyurun efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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59 ncu madde, hangi kuruluşlara istisnaî memur
lukların verilebileceğini öngörmektedir. Bu kuruluş-; 
lar; Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cumhuriyet Sena-; 
tosu, Millet Meclisi memurlukları, Başbakanlık müşa
virlikleri, Bakanlık müşavirlikleri, Başbakanlık ve Ba
kanlık özel kalem müdürlükleri vesaire diye devam 
edip gidiyor. 

Burada atamalar da dikkate alınmıyor. Yani, ata
malar esnasında sınav, kademe ilerlemesi ve derece 
yükselmesiyle ilgili hükümlere bağlı kalınmaksızın da 
bu müesseseleri serbest bırakıyor. 

Şimdi, burada, yararlı bulduğu kişileri atama im
kânlarına sahip oluyor ve böylece, önümüzdeki gele
cek günlerde birçok suiistimallerin yapılabileceğini 
amir bir hüküm olarak getiriyor. Daha önceki karar
namede, yani Ecevit Hükümetinin hazırladığı karar
namede, bazı kısıtlamalar, kayıtlamalar var idi. Plan 
Komisyonunda bu kayıt da ortadan kaldırılmıştır. Me
selâ kayıt şöyle idi : «Ancak, bu esaslara göre Baş
bakanlıkta görevlendirilecek müşavirler 30'dan, Ba
kanlıklarda görevlendirilecek özel müşavirler 2'den, 
Bakanlıklarda görevlendirilecek Basın ve Halkla İliş
kiler müşavirlikleri l'den fazla olamaz». Yeni Plan 
Komisyonu bu kayıtlamayı kaldırıyor. Bu, kanaatim
ce istismar edilmeye çok müsait bir madde olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Türkiye'de gerçekler bellidir. Me
selâ, Türkiye Büyük Millet Meclisine, daha önceki yıl
larda, dışarıdaki emsallerinden gerek tahsil bakımın
dan, gerek kıdem bakımından, ehliyet, kabiliyet ba
kımından farklı olmadığı halde, emsallerinin aldıkla
rından bir kaç derece fazl verilmek suretiyle memur 
lınmıştır. Daha dün, Yüce Senatoda, yeni mezun olan 
bir kişi, 4 ncü derece maaş verilmek suretiyle bir gö
reve alınmıştır. 

Bunun dışında, bakanlıklarda sayın bakanlarımız, 
kaşını gözünü beğenmediği yüksek kademedeki Dev
let memurunu buradan alıp başka bir yere vermek
tedir. Meselâ, bir müsteşarı alıp, tarih öğretmenliğine 
verebilmektedir ve bunun yerine müşavir adı altında 
korumaya çalıştığı insanı getirebilme imkânına sahip 
olmaktadır bir kayıtlama olmadığı takdirde. Biz bu 
tip hareketleri, bakanların keyfî davranışlarını veya 
bu ilgili kuruluşlardaki şahısların bir kısım davranış
larını hiç olmazsa kısıtlayabilmek için, daha önce Mil
lî Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Koalis
yon Hükümeti zamanında hazırlanmış olan kanun 
hükmündeki kararnamenin bu 59 ncu maddesinin so
nundaki fıkranın yenide ilâvesii hiç olmazsa Yüce 
Meclis olarak kabul edersek, budan sonraki atama--
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larda bakanlıklar, müşavir adı altında, uzman adı al
tında bir kısım kimselerle, korunmak istenen kimse
lerle doldurulmamış olur. Bu konuda bir de önerge 
takdim etmiş bulunuyorum. Önergem, ilk kararna
menin hazırlanışındaki gibi kısıtlayıcı ve kayıtlayıcı 
birtakım maddelerin, esasların getirilmesine aittir. Me
selâ, Başbakanlıkta 30'dan fazla müşavir buluna
maz veya bakanlıklarda 2'den fazla müşavir buluna
maz, basın müşavirliği ancak her bakanlıkta bir tane 
olabilir gibi bir kısıtlamayı kabul ederseniz, siyası ik
tidar kimde olursa olsun, hangi partide olursa olsun, 
bakanın keyfî davranışlarını hiç olmazsa önlemiş olu
ruz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde hakkında müzakere bitmiştir. Yalnız, bu 

madde üzerinde Sayın Avşargil'in bir önergesi var
dır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

59 ncu maddenin sonuna, Hükümet teklifi ile ge
tirilip Bütçe Plan Komisyonu tarafından çıkarılan 
aşağıdaki fıkranın yeniden eklenmesini arz ederiz. 

Kayseri Antalya 
Tufan Doğan Avşargil Fahri Özçelik 

Yozgat îçel 
İlhami Çetin Süleyman Şimşek 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

«Ancak bu esaslara göre Başbakanlıkta görevlen
dirilecek müşavirler 30'dan, Bakanlıklarda görevlen
dirilecek özel müşavirler 2'den, Bakanlıklarda görev
lendirilecek basın ve halkla ilişkiler müşavirlikleri 
l'den fazla olamaz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon önergeye katılmıyor. Sayın Avşargil ve 

arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

59 ncu maddeyi metninde yazılı olduğu şekilde oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

istisnaî memurluklara atananlara bu Kanunun uy
gulanacak hükümleri : 

Madde 61. — 60 ncı madde gereğince istisnaî me
murluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, 
sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dı
şında kalan bütün hükümleri uygulanır. 

Ancak istisnaî bir memuriyet kadrosuna atanan
lar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademe
sini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten iti
baren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve 
derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır. 

Şu kadar ki, Başbakanlık ve Bakanlıklar özel ka
lem müdürlüklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçi
liklere, daimî temsilciliklere atananların, atandıkları 
derecelerde geçirdikleri süreler, kazanılmış hak sayıl
mamak şartıyle, kademe ilerlemesinde (üst dereceye 
atanmaları halinde 161 nci maddenin A bendi uya
rınca) değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Önerge de yok. 

61 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kademe ilerlemelerinin toplu onaylan yapılması : 
Madde 65. — Kurumlar 64 ncü maddede belirti

len şartları haiz olan her sınıf ve derecedeki memur
ların kademe ilerlemesini, hak kazandıkları tarihten 
geçerli olmak üzere ayda bir defa alınacak toplu onay
la yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi de yok. 

65 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Derece, yükselmesi ve kademe ilerlemesinde onay 
mercii : 

Madde 66. — Derece yükselmelerinde onay mercii 
atamaya yetkili amirdir. 

Bakanlar Kurulu Kararı veya ortak kararla ata
nanlarda, görev değişikliği niteliğinde olmayan dere
ce yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri ilgili bakanın 
onayı ile yapılır. 

Onay mercileri kademe ilerlemelerindeki onay yet
kilerini devredebilirler. 

Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış 
hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dereceleri daha 
aşağıda bulunanların (45 nci maddeye göre kadro kar
şılık gösterilmek suretiyle yapılan atamalar hariç) ka
zanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık dere
celerinin yükseltilmeleri ve kademe ilerlemeleri için 
bu durumun devam ettiği sürece yukarıdaki fıkra
larda belirtilen onaya gerek yoktur, 
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BAŞKAN — 66 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

66 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum.. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Derece yükselmesinin şartları ve usulü : 
Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapabilme

si için bir üst dereceden boş kadronun bulunması ge
reklidir. 

Bundan başka derece yükselmesi yapılacak memu
run : 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu 
derecenin 3 ncü kademe aylığını fiilen 1 yıl almış, 

b) Kadronun tahsis edildiği görev için kuruluş 
kanunlarında belirtilen nitelikleri elde etmiş, 

c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebile
cek nitelikte bulunduğunun kurumun değerlendirme 
kurulları tarafından saptanmış, 

d) «Yeterlik veya yarışma seçmesini» veya «Ye
terlik veya yarışma sınavı» nı kazanmış, 

Olması şarttır. 
«Yeterlik veya yarışma seçmesi» ile «Yeterlik ve

ya yarışma sınavı» nı genel esasları Devlet Personel 
Dairesi tarafından hazırlanacak bir genel yönetme
likle belirtilir. Kurumlar, bu genel yönetmelik esas
ları çerçevesinde özel yönetmelikler yapabilirler. 

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sı
nıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına, 
derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atan
masındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur 
atanabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için 
memurun yükseköğrenim görmüş olması, 3 ve 4 ncü 
derecedeki görevlere atanabilmek için en az 7 yıl, 
1 ve 2 nci derecedeki görevlere atanabilmek için ise 
en az 10 yıl, 13-12-1960 tarihli ve 160 sayılı Kanu
nun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış 
olması ve atanacakları görevin gerektirdiği nitelikleri 
kazanmış bulunması şarttır. (Yasama organı üyeliğin
de, kanunla kurulan fonlarda ve muvazzaf askerlikte, 
yedek subaylıkta okul devresi dahil geçen süreler 7 ve 
10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.) 

Yukarıdaki fıkraya göre üst dereceye atananların, 
bu kadrolarda geçirdikleri her yıl bir kademe ilerle
mesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak su
retiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas ay
lık derecelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. 
Ancak, atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere. 
atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. 

BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde, Sayın Kemal 
Önder, buyurun. 

A. KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

68 nci madde getirilen şekliyle olumlu bir adım 
atmıştır. O da şudur : 1327 sayılı Kanunun terfi sü
releri bakımından getirdiği farklılığı, ayrıcalığı orta
dan kaldırmış ve üç senede bir terfi edebilme olana
ğını sağlamış olması itibariyle genel bir iyileştirme 
tedbiri sayılabilir ve bir ölçüde huzursuzluğu ortadan 
kaldırma niteliğini taşır. 

Değerli arkadaşlarım, ancak 68 nci maddede bir 
başka konu olduğu gibi muhafaza edilmiştir. O da 
şudur : Bundan önceki uygulamaya esas teşkil eden 
mer'i mevzuatta, teknik personel için 5 ilâ 7 yıl, diğer 
personel için 10 ilâ 15 yıl görev yapmış bulunan per
sonelin, 4 ncü derece ile 1 nci derece arasındaki gö
revlere atanabilme olanağını veren hüküm değiştiri
lerek, 7 yıl ilâ 10 yıl görev yapanlar için yine muha
faza edilmiştir. Bunun bir kaide olarak kanunda mu
hafaza edilmesi doğru değildir, yanlıştır. Çünkü, evet, 
bir ihtiyaçtan ileri gelen bir uygulamayı 1327 sayılı 
Kanun getirdi, doğru. Mevcut bürokrasinin içinde 
kendini yetiştirmş, modern çağın eğtiminden geçmiş, 
10 yıl memuriyet yapmış olan bir kimsenin üst dere
celerde kendisinden yararlanabilme olanağını sağla
ma gerekçesine dayalı olarak 1327 sayılı Kanunda 
böyle bir tercih getirildi; ancak değerli arkadaşlarım, 
bir bürokrasinin kendisini yenilemeyeceği esas kabul 
edilerek, böylesine bir istisnaî durumu kaide haline 
getirmek, mevzuatı meydana getiren sayın yasama 
organı için kabule şayan bir tercih olmaz. Böylesine 
iptidaî bir tercih kaide haline getirilemez. Türk bü
rokrasisi kendisini yenilemeyecektir esas kabul edile
rek, böylesine bir tercih mevzuata ithal edilemez. 
Türk bürokrasisi kendisini yeniler. Bunun için de, yok 
7 yıl, yok 10 yıl, yok 15 yıl kaidesi getirerek, 1 ilâ 
4 ncü dereceler arasında, Türk bürokrasisinin kendini 
yenilemesini önlemeyelim. Modern çağın gereklerine 
göre kendisini yetiştirmiş olanlara bir imtiyaz vere
lim. Bu iptidaî bir usuldür ve personel rejiminin dün
yadaki uygulamasında hangi ölçüde vardır ben bile
miyorum; ama bir emsalini de bugüne kadar bana 
gösteremediler. 

Değerli arkadaşlarım, aslında yapılması lâzım ge
len şu idi : Türkiye'de bugün teknik personel açığı 
vardır, doğrudur. Türk bürokrasisi kendisini yenileyin-
ceye kadar bir süre için belli bir tercih getirilebilir. İn
dîdir 7 sene, 10 sene, 15 sene; ama bir tercih getirilir. 
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Bu istisna hükmü olarak getirilir, «Bu uygulama 5 sene 
için yapılacaktır» denir, «10 sene için yapılacaktır» 
denir; ama geçici bir madde olarak getirilir, kaide 
olarak getirilmez. Böyle bir ihtiyaç var, evet, kaç se
nede giderilecektir? 5 senede giderilecektir, 7 senede 
giderilecektir. Devlet Planlama Teşkilâtı vardır, İn-
sangücü planlamasını yapar, insangücü planlamasına 
göre ihtiyaçları düzenler, ona göre eğitim planlama
sı yapılır, eğitim planlamasına göre de insangücü açık
ları giderilir, kapatılır ve bundan sonra da artık fa
lan meslek grupu için bir imtiyaz, filan meslek gru-
pu için bir imtiyaz kaide olarak buraya gelmez. 

Aslında, Türkiye'de personel rejimi bu huzursuz
luğu gideremez. Niçin gideremez? Çünkü insangücü 
planlamasını yapmıştır, İnsangücü planlamasına daya
lı eğitim planlaması yoktur. 

BAŞKAN — Sayın önder tamamlayın lütfen. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Her iki planlama yapılmadığı takdirde personel 

rejimini de Türkiye'de tutarlı olarak yapma olanağı 
mümkün değildir. Çünkü, kimse mevcut olmayan kıs
taslara dayalı bir sistem getiremez. Bu itibarla mev
cut huzursuzluk bir süre daha devam edecektir kanı
sındayım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Madde üzerinde görüşmeler bitmiştir. Değiştirge 

önergesi yok. 68 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 71 sıra sayısı 155 numaralı metinden oku
nacak ve yeni bir ikazıma kadar da aynı sıra sayı
dan okumaya devam ediyoruz. 

Bir sınıftan başka bir sınıfa geçme : 
Madde 71. — Memurların eşit dereceler ara

sında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştir
meleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçe
cekleri sınıf ve görev için bu Kanunda veya kuruluş 
kanunlarında belirtilen niteliklere sahip olmaları ve 
girebilecekleri dereceler için açılacak sınav veya seç
meyi kazanmış bulunmaları şarttır. Bu durumda sınıf
ları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde et
tikleri kademeler ve bu kademelerde geçirdikleri sü
reler yeni sınıflarındaki derecelerinde dikkate alınır. 

Kurumlar, memurların meslekleri ile ilgili sınıf
tan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare 
hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, gö
rev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak ay
lık dereceleriyle atayabilirler. 

Eski sınıflarda, görev alacakları yeni sınıfa göre 
memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden baş
lamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki 
ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları dere
ce ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve 
bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf de-
ğiştirmaleri sırasında bulundukları derecede kademe 
ilerlemesi verilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Sayın Önder. Buyurun efendim. 

A. KEMAL ÖNDER (îzmir) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; görev ve unvan gözetmeden atama ko
nusu üzerinde durmak istiyorum. 

Görev ve unvan gözetmeden atama 76 ncı mad
de ve 71 nci maddede söz konusudur. 71 nci madde 
de sınıf değiştirme bakımından söz konusu. Aslında 
görev ve unvan gözetmeden atama memurun güven
cesini ortadan kaldıran ve Anayasanın özüne aykırı 
bir yetkiyi hükümet edenlere vermek demek olmak
tadır. Bu, Türk bürokrasisinin, Türk memurunun 
huzurunu ortadan kaldırabilecek nitelikte bir yetki
dir. Bu yetkinin hiç şüphe yok ki kullanan tarafın
dan, kullanılış biçimi önem kazanır. Ancak, Sayın De-
mirel Hükümetinin bir hafta içinde sanki bir darbe 
hükümetiymiş gibi Devlete elkoyarak bütün bürok
rasiyi alt üst etmesi karşısında 12 sayılı Kararname
nin görev ve unvan gözetmeksizin atamaya müteal
lik verilen yetkinin ne derece tehlikeli olduğunu ya
kın bir örnek olarak göstermiş bulunmaktadır. Bu 
itibarla, önerge de vermiş bulunuyoruz, gerek 71 nci 
maddede, gerek 76 ncı maddede «görev ve unvan 
gözetmeksizin» ibaresi çıkarılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, illerine giden milletvekili 
arkadaşlarımız, memurların son derece tedirgin ol
duklarını görmüşlerdir; Ocak Başkanlığı saltanatının 
yeniden başlamak üzere olduğunu müşahade etmiş
lerdir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) İlçe 
başkanlarının tehdidi altında olan memurun tedirgin
liğini görmüşlerdir. Bugün, hiç şüphe yok, Sayın De-
mirel Hükümet olabilir, yarın bir iki ay sonra muha
lefet olacaktır. Bu itibarla, hükümetlerin devamlılığı 
esastır, ama bu yetkinin son derece tehlikeli olduğu, 
yakın deneyle ortaya çıkmıştır. Parlamentonun yetki
si, devletin devamlılığını sağlama bakımından kulla
nılmalıdır. Bürokrasi, memur, yalnız hükümetlerin 
memuru değildir, devletin devamlılığını sağlayan bir 
mekanizmadır. Güvenlik sorunu, üzerindedir; sosyal 
bakımdan yönlendirme görevi, üzerindedir; ekonomik 
bakımdan yönlendirme görevi, üzerindedir. O halde, 
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bir devlet sorunudur bürokrasi sorunu. Bu açıdan ba
kalım ve memurun güvencesini sağlama bakımından, 
Anayasanın da özüne aykırı olması niteliği dikkate 
alınara, «unvan ve görev gözetmeden» ibaresinin çı
karılması lehinde biraz sonra okunacak önergemize 
de, arkadaşlarımızın itibar etmesini istirham ediyo
rum. 

Saygılarımı sunarım efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen, 71 
nci maddesinin ikinci fıkrasındaki, «Görev ve unvan 
eşitliği gözetmeden» deyiminin çıkarılmasını saygı ile 
arz ederiz. 

îzmir Kahraman Maraş 
Kemal Önder ismet Ağaoğlu 

Manisa îçel 
Veli Bakirli Hikmet Baloğlu 

Trabzon 
Mehmet Arslantürk 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Önder ve arkadaşlarının öner
gesine Komisyon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Kabul edildi efen
dim. 

BAŞKAN — Biz buradan sayıyoruz, karşımızda 
sayın Heyet, buradan sayıyoruz. 

A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Dikkat edin bir 
daha beyefendi, kabul edildi. 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre itirazınızı yapmanız 
gerekir. Önerge kabul edilmemiştir. 

71 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karşılıklı olarak yer değiştirme : 
Madde 73. — Aynı Kurumun başka başka yerler

de bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak 
yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu 
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isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince 
uygun bulunmasına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi de yok. 

73 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri : 
Madde 74. — Memurların bu kanuna tabi ku

rumlar arasında, istekleri ve kurumlarının muvafakati 
ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 nci 
maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi su
retiyle veya kazanılmış hak derecelerinin en çok üç 
derece altındaki kadrolara nakilleri mümkündür. 

Aşağı dereceye atananların 68 nci maddede yazılı 
süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atan
maları caizdirr 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere ata
nanların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere 
göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derece
lerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farkları
nın kendileri tarafından her ay T. C. Emekli Sandığı
na gönderilmesini kabul etmeleri şartıyle) emeklilik 
yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. 

13 . 12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi kapsamına giren kurumlarla bu kanuna tabi 
kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hüküm
ler uygulanır. Aynı Kanunun 4 ncü maddesi kapsa
mına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi 
olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 nci 
madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde 
olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî bek
leme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki 
sürelere tekabül eden süre kadar ilâve edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ile ilgili Kanun Tasarısının 1 nci çerçeve 
maddesi içinde yer alan Devlet Memurları Kanunu
nun 74 ncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Edirne Gümüşhane 
İlhami Ertem Turgut Yücel 

Manisa Trabzon 
Süleyman Çağlar Mehmet özgür 

Van 
Kinyas Kartal 
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«Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasın
da, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak derece
leri üzerinden veya 68 nci maddedeki esaslar çerçeve
sinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıf
tan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri 
sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanıl
mış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabil
meleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanıl
mış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok 
olmaması ve memurların isteği de şarttır.» 

«Gerekçe 

Kurumlar arasında memur naklini kolaylaştırmak 
için bu fıkranın eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılabilmek için ekseriyetiniz var 
mı efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Var efendim, burada ya
nımızda değil; ama ilerde arkadaşlarımız mevcut. 

~ BAŞKAN — O zaman Komisyon üyelerinin yer
lerinde olmaları şartı aranacaktır. Komisyon üyeleri, 
lütfen, Komisyonun mahsus yerine gelsinler. . 

Plan Komisyonu sayın üyelerinin mahallî mah
susunda yer almalarını rica ederim. 

Evet, önerge okundu, Komisyon önergeye katılı
yor... 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, 18 kişi olması lâzım. 

BAŞKAN — 12, saydım efendim. Tespit ettim 
Sayın Erverdi. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, 35 kişi değil mi? 

BAŞKAN — 12 kişi yetiyor efendim, toplanma 
nisabı bakımından. Rica.ediyorum. 

Önergeye Komisyon katılıyor. Önergeyi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kabul edilen bu önerge ile aldığı şekil nazara 
alınarak 74 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

76 nci maddeyi okutuyorum. 
Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerleri

nin değiştirilmesi : 
Madde 76. — Kurumlar, görev ve unvan eşit

liği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle 
memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 
68 nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, ku
rum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadro
lar?. naklen atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış 
hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya 
başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. 

Aşağı dereceye atananların 68 .nci maddede ya
zılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar 
atanmaları mümkündür. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere 
atananların aylık derece ve kademeleri genel hüküm
lere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu de
recelerde geçirdikleri süreler (kasenek ve karşılık fark
larının kendileri tarafından her ay T. C. Emekli San
dığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyle) emek
lilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameye ilişkin Komisyon raporunda aynen ka
bul edilen 76 nci Maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Madde 76. — Kurumlar, görev ve unvan eşitliği 

şartiyle ve kazanılmış hak aylık dereceleriyle me
murları, bulundukları kadro derecelerine eşit ve 68 
nci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum 
içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara 
atayabilirler. 

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış 
hak derecelerinin en çok 3 derece altında aynı veya 
başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. 

Aşağı dereceye atananların 68 nci maddede yazı
lı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar 
atanmaları mümkündür. 

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere 
atananların aylık derece ve kademeleri genel hü
kümlere göre tespit edilmekle beraber atandıkları bu 
derecelerde geçirdikleri süreler (Kesenek ve karşılık 
farklarının kendileri tarafından her ay T. C. Emekli 
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Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) 
emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendiri
lir. 

îzmir Milletvekili İçel Milletvekili 
A. Kemal Önder Hikmet Baloğlu 

Kütahya Milletvekili Manisa Milletvekili 
Ahmet Haşim Benli Veli Bakirli 

Kahraman Maraş Milletvekili Trabzon Milletvekili 
İsmet Ağaoğlu Mehmet Arslantürk 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Önder ve arkadaşlarının öner
gesine Komisyon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

76 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 76 ncı madde kabul 
edilmiştir, 

77 nci maddeyi okutuyorum. 
Yabancı bir memleket veya uluslararası kuru

luşta hizmet alma : 
Madde 77. — Yabancı memleketlerde veya ulus

lararası kuruluşlarda, kurumlarının muvafakati ile 
görev alacak memurlara ilgili Bakanlığın teklifi üze
rine Bakanlar Kurulu kararı ile 3 yıla kadar maaşsız 
izin verilebilir. Bu süre gerektiğinde Bakanlar Kurulu 
kararı ile en çok 3 yıl daha uzatılabilir. 

Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların 
kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleket
lerde veya uluslararası kuruluşlarda görevde geçen 
süreler için emeklilik hakları 5434 sayılı Kanunun 
31 nci maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile sak
lı kalır. 

Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri ha
linde; bu kanunun sınav veya seçme ile ilgili hüküm
leri dikkate alınmak suretiyle, yabancı memleketler
de veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet 
sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her 3 
yılı bir derece yükslemesine esas olacak şekilde ve 
boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir. 

BAŞKAN — 77 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 77 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

83 ncü maddeyi okutuyorum. 
Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhisle

rinde kademe ve derece intibakları : 

Madde 83. — Memur iken muvazzaf askerlik hiz
metini yapmak üzere silâh altına alınanlardan ter
hislerini müteakip tekrar memuriyete girmek iste
yenler : 

A) Muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada ikti-
sabetmiş oldukları derecedeki bir kadroya öncelikle 
atanırlar ve bunların muvazzaf askerlikte geçen süre
leri atandıkları kadroda kademe ilerlemesi yapılmak 
suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf as
kerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazan
dıkları kademe ilerlemeleri ayrıca gözönünde bulun
durulur. 

B) Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile as
kerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usu
lü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman, bu 
derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle de
ğerlendirilir. 

BAŞKAN — 83 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 83 ncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

86 ncı maddeyi okutuyorum. 
Vekâlet görevi ve aylık verilmesinin şartları : 
Madde 86. — Memurların kanunî izin, geçici gö

rev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzak
laştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrıl
maları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer ku
rumlardan veya açıktan vekil atanabilir. 

Bir görevin memurlar eliyle vekâleten yürütülme
si halinde aylıksız vekâlet asıldır. 

Ancak, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), ta
biplik, diş tabipliği, eczacılık, mühends ve mimarlık, 
veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadro
lara açıktan vekil atanabilir. 

Aynı kuruldan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar 
dolayısiyle atanan vekil memurlara vekâlet görevinin 
3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından 
veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğret
menliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine 
atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekâ
let aylığı ödenir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner he
kim veya hayvan sağlık memurları, veteriner hekim 
veya hayvan sağlık memuru bulunmayan belediye
lerin veterinerlik veya hayvan sağlık memurluğu hiz
metlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kadro
lara vekâlet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler. 

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait 
görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücret
siz olarak vekâleten gördürülebilir. 
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Bu kanuna tabi kurumlarda, malî, nakdî ve aynî 
sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşal
ması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten iti
baren vekâlet aylığı verilmek suretiyle memurlar ara
sından atama yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı? Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edlm'iştir. 

İkinci görev yasağı : 
Madde 87. — Memurlara; 

a) Bu kanuna tabi kurumlarda, 
b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril

mek suretiyle kurulan iktisadî kurumlar ile sermaye
sinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda, 

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların ver
diği yetkiye dayanılarak kurulan banka ve kuruluşlar
da, 

ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı 'idare, kuruluş ve 
bankalar tarafından sermayelerinin yarısından fava
sına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların 
aynı oranda katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, 
İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad 
ile olursa olsun para ödenemez ve yarar sağlanamaz. 

Ancak, bu kanunun memurlara ikinci görev veril
mesini öngören hükümleri ile hakem, tasfiye memu
ru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclis ve İl 
Daimî Encümeni başkanları, özel kanunlarla kuru
lan ve aslî görevlerinin devamı niteliğinde olmayan 
çeşitli kurul, komisyon, heyet ve jüri çalışmalarına, 
Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - Doğu 
Amme İdaresi Ensütüsü ve Özel Kanunlarla kurulan 
araştırma kurumları tarafından idareyle ilgili olarak 
yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılan
lar için özel kanunlarınca gösterilen veya bu kanun
lara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine 
'ilişkin hükümler saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ders görevi : 
Madde 89. — Her derecedeki eğitim ve öğretim 

kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askerî Akade
miler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan 
kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen ve
ya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenle
re, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veya

hut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi ve
rilebilir. 

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders 
görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili 
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile 
tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları : 
Madde 92. — Memurluktan kendi istekleriyle çe

kilenlerden tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ay
rıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın 
niteliklerini taşımak şartiyle ayrıldıkları tarihte al
makta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin 
aynı kademesine atanabilirler. Bu gibiler 71 nci mad
de hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta 
eşit derecedeki kadrolara da atanabilirler. 

Memur veya emekli veya müstafi iken yasama or
ganı üyeliğine seçilenlerden veya yasama organı üye
si iken emekli olanlardan tekrar seçilemeyenler veya 
Seçim Kanunu gereği istifa edip yasama organı üye
liğine seçilemeyenler, yasama görevi sona erenler 
ile dışardan atanmış bakanlardan tekrar memurlu
ğa dönmek isteyenler, bu maddenin altıncı fıkrası 
hükmüne göre iktisabettikleri memuriyet derecesin
deki açık kadrolara atanırlar. Bu gibilerin iktisabet
tikleri derecede açık bir kadro bulunmaması halinde 
nzalariyle daha aşağı derecelerdeki kadrolara atan
maları mümkündür. Ancak, müktesep haklarına eşit 
dereceden bir kadronun boşalması halinde bu yerle
re atanma hakları saklıdır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı şartlara göre atama
ları yapılamayanlara açık maaşları tam olarak öden
meye devam olunur. Bunların açık aylığı almak su
retiyle geçen süreleri terfi ve emekliliklerine tam ola
rak sayılır. 

Birinci fıkraya göre yeniden hizmete alınacak
lar girecekleri derece için bu kanunda öngörülen sı
nav veya seçmeye tabidirler. 

657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden ken
di istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro 
bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kay

dı ile, bu kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere 
atanabilirler. 

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen 
her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir de
rece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendiri
lir. 
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1 3 . 6 . 1968 tarihli ve 1046 sayılı Kanunun diğer 
hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — 92 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emeklilerin yeniden hizmete alınması : 
Madde 93. — T. C. Emekli Sandığı Kanunu hü

kümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Ka
nunun 104 ncü maddesine göre emeklilikle ilgili 
görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında 
yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar kanunun 
92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş 
kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabi
lirler. 

Emekli iken yasama organı üyeliğine seçilenler 
ile yasama organı üyesi iken emekli olanlardan iste
yenler emekliliklerinden vazgeçmek şartı ile bu ka
nun hükümlerine göre tekrar memurluğa girenlere 
tanınan haklara sahip olurlar. 

BAŞKAN — 93 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma saatleri : 
Madde 99. — Memurların haftalık çalışma süre

si genel olarak 40 saattir. 
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak 

üzere düzenlenir. 
Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel 

kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetme
liklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dik
kate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit 
olunabilir. 

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin 
gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Curnartesi ve Pa
zardan başka günler olarak tespit edebilir. 

BAŞKAN — 99 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. KabuJ edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hastalık izni : 
Madde 105. - Memurlara hastalıkları halinde, 

verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, ay
lık ve özlük haklarına dokunulmaksızır aşağıdaki 
esaslar dairesinde izlin verMir : 

A) Beş yıla kadar (Beş yıl dahil) hizmeti olanlara 
üç aya kadar, 

B) Beş yıldan on yıla kadar (10 yıl dahil) hizme
ti olanlara altı ayâ kadar, 

C) On yıldan daha çok hizmeti olanlara onik: aya _ 
kadar, 

Ç) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun 
süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yaka
lananlara onsekiz aya kadar, 

İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam et
tiği resmî sağlık kurullarının raporu ile tespit edilen
lerin iznlerl bir katma kadar uzatılır. Bu süreleri» 
sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emek
lilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık 
şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurul

larınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri 
takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle atanır
lar. 

Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir 
kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan 
memurlar, hizmet süresi ne olursa olsun, iyileşinceye 
kadar izinli sayılırlar. 

Sıhhî izin sürelerine esas hizmetin hesabında 
87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli kesene
ği veya sigorta pirimi ödemek suretiyle geçen süreler 
ile askerlikte geçen süre dikkate alınır. 

BAŞKAN — 105 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek disiplin kurulunun karar usulü, memurun 
hakkı : 

Madde 129. — Memurluktan çıkarma cezası ver
meye yetkili ve memurun bağlı bulunduğu yüksek di
siplin kurulu, bu ceza hakkında bir karar vermek 
üzere, gerekli gördüğü .takdirde, ilgilinin sicil dosya
sını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan 
bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye ve
ya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya ve
ya yaptırmaya yetkilidir. 

Hakkında memurluktan çıkarma cezası istenen 
memur, sicil dosyasını ve soruşturma evrakını incele
me, tanık dinletme, sözlü veya yazılı olarak kendisi 
veya vekili vasıtasıyle savunma yapma hakkına sahip
tir. 

BAŞKAN — 129 ncu madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.... 
. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Uygulama : 
Madde 132. — Disiplin cezalan kesinleşme tari

hinden 'itibaren hüküm ifade eder ve uygulanır. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 
132 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
141 nci maddeyi okutuyorum. 
Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak 

kalan memurların hak ve yükümlülüğü : 
Madde 141. — Görevden uzaklaştırılan ve görevi 

ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tu
tuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre 
içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Ka
nunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan fay
dalanmaya devam ederler. 

143 ncü maddede sayılan durumların gerçekleş
mesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte 
biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdik
leri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu 
sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme 
süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, 
bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak surtiyle de
ğerlendirilir. 

BAŞKAN — 141 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yak. Değişiklik önergesi yok. 

141 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

146 nci maddeyi okutuyorum. 
Kapsam : 
Madde 146. — Bu kanun birinci maddesinin bi

rinci fıkrası kapsamına giren memurlar aylık, ücret, 
ödenek, hizmetle ilgili çeşitli ödeme ve bunların şe
kil ve şartları bakımından bu kanundaki hükümlere, 
aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamına giren memur
lar özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. 

Memurlara kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve 
amirlerin tayin ettiği görevler karşılığında bu kanun
la sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, hiçbir ya
rar sağlanamaz. (Gençlik ve Spor hizmetleri uygula
masında fiilen görevlendirilecekler hariç.) 

Ancak, 2.1.1961 tarih ve 196 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi, 30 . 1 . 1957 tarih ve 6893 sayılı Kanunun 
ek 5 nci maddesinin birindi ve ikinci paragrafları, 
1 9 . 7 . 1972 tarihli 1615 sayılı Gümrük Kanununun 
161 nci maddesi, 4358 sayılı Ceza ve Tevkif Evleri 
Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkındaki 
Kanunun 7 . 1 . 1955 tarihli ve 6448 sayılı kanunla 
değişik 14 ncü maddesi ve 10 . 2 . 1929 tarihli ve 1389 

sayılı Devlet Davalarını intaç eden avukat vesaireye 
verilecek ücreti vekâlet hakkındaki Kanun ile Kat
ma Bütçeli Kurumların, ti Özel İdaresi ve Belediye
ler ile bunlara bağlı birliklerin davalarını sonuçlan
dıran avukat vesaireye verilecek vekâlet ücretine iliş
kin sair kanunlar hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, 
ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı, birinci dere
cenin ilk kademe aylığının yıllık tutarının % 30'unu 
geçemez. 

Bu Kanun gereğince ödenecek asgarî aylık tuta
rı, bulunulan yerde İş Kanunu gereğince işçiler için 
tespit olunan asgari ücretin aylık tutarından aşağı 
olamaz. Ödenecek aylık tutarının asgarî ücret aylık 
tutarından az olması halinde aradaki fark memu
run özlük hakları ile ilgilendirmeksizin, tazminat ola
rak ödenir. 

BAŞKAN — 146 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

146 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

147 nci maddeyi okutuyorum. 
Deyimler : 
Madde 147. — Bu kanunda geçen : 
A) Aylık : Bu Kanuna tabi kurumlarda görev

lendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kad
roya dayanılarak ay itibariyle ödenen parayı, 

B) Sözleşmeli ücret: 4 ncü maddenin (B) ben
di gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 

C) Gündelik: 4 ncü maddenin (C) ve (D) bend-
ieıi gereğince çalıştırılan personele ödenen parayı, 

Ç) Ödül : Kanunun 123 ncü maddesinde yazılı 
hallerde memurlara ödenen parayı, 

D) Temsil giderleri : Belirli yetki ve sorumlu
luk makamlarını işgal ederi memurlara temsilî ma
hiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek 
giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçe
lerine bu maksat için konulan ödenekten özel yö
netmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı, 

E) Ders görevi ücreti : Bu kanuna tabi kurum
lara ait her derecedeki eğitim ve öğretim kurumla
rı ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurum
larda ve benzeri kuruluşlarda öğretmenlik veya 
öğretim üyeliği yapan öğretmen, öğretim üyesi ve di
ğer memurlara ders saati itibariyle ödenen para
yı. 

F) Fazla çalışma ücreti : Kurumların, bu Kanu
nun 178 nci maddesinde yazılı esaslar çerçevesinde 
normal çalışma saatleri dışında çalıştırdıkları me
murlara, fazla çalışma saati itibariyle ödenen pa
rayı, 
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G) a). îş güçlüğü zammı : Niteliği ve çalışma 
şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara öde
nen parayı, 

b) İş riski zammı : Hayat ve sağlık için tehlike 
arz eden hizmetlerde çalışanlara ödenen parayı, 

c) Eleman teminindeki güçlük zammı : Temi
ninde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde is
tihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için 
ödenen parayı, 

d) Malî sorumluluk tazminatı, Sayıştaya hesap 
vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığın
dan sorumlu veznedarlara ödenen parayı, 

İfade eder. 
BAŞKAN — 147 nci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 147 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Adayların aylıkları : 
Madde 158. — Herhangi bir sınıfta aday olarak 

göreve başlayanlar, bu kanunun 54 ncü maddesin
deki esaslara göre, girecekleri derecenin hak ede
cekleri kademe aylığım alırlar. 

Aday memurlara, asaletleri tasdik edilinceye ka
dar kademe ilerlemesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — 158 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 158 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Asaleti onaylanan memurların kademe ilerleme
leri : 

Madde 159. — Adaylık süresi sonunda bu Kanun 
hükümlerine göre asil memurluğa atananların aday
lıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve 
derece yükselmelerinde değerlendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 159 ncu mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aylığın ödeme zamanı : 
Madde 164. — Memurlara aylıkları her ayın ba

şında ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde 
o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz. 

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartları
na göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabiyle 
hafta veya ay sonlarında ödenir. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 164*ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vekâlet, ikinci görev aylık ve ücretleri ile diğer öde
meler : 

Madde 175. — Bir göreve vekâleten atanan me
murlara vekâlet edilen görevin kadro derecesinin 
birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise 
(Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 
146 nci maddede yazılı asgarî ücret aylık tutarından 
aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları 
yerden başka bir yerdeki bir göreve vekâlet suretiy
le atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle 
başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygu
lanır. 

88 nci maddeye göre ikinci görev verilen memur
lara bu görevlerinin karşılığı olarak ödenecek aylık 
veya ücret tutarı, ikinci göreve ait kadro derecesinin 
ilk kademe aylığını ve her halükârda birinci derece
nin ilk kademe aylığının üçte birini geçemez. 

Açıktan vekil olarak atananlar, bu kanunla me
murlara tanınan sosyal haklardan yararlanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnamenin 175 nci maddesi ikinci paragra
fının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Edirne Gümüşhane 

îlhami Ertem Turgut Yücel 
îçel Kars 

İbrahim Göktepe Cemil Ünal 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 

Madde 175. — 2 nci paragraf : 
«88 nci maddeye göre ikinci görev verilen me

murlara bu görevlerinin karşılığı olarak ödenecek 
aylık veya ücret tutarı, ikinci göreve ait kadro dere
cesinin ilk kademe aylığını ve her halükârda birinci 
derecenin ilk kademe aylığının tamamım geçemez.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜCÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Kabul ediyoruz, 
BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, Komisyon katı

lıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

175 nci maddeyi kabul edilen önerge ile birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Fazla çalışma ücreti : 
Madde 178. — 99 ve 100 ncü maddeler hüküm

leri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri 
dışında fazla çalışılması ve aşağıdaki şartların ger
çekleşmesi halinde fazla çalışma, ücretle karşılanır : 

a) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde biti
rilmesinin zorunlu bulunması, 

b) însan, hayvan ve bitkilerle ilgili salgın hasta
lıklar, arızalar ile tabiî afetler gibi olağanüstü hal
lerin oluşu (Bu hallerin devamı süresince), 

c) îş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurum
larca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma 
saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulun
ması, 

d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aş
ması zorunlu işlerde çalışılması, 

Fazla çalışmanın uygulama esasları Devlet Per
sonel Dairesi ve Maliye Bakanlığı tarafından hazır
lanacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Her kurum için yıllık fazla çalışma saati toplamı 
ile saat başına ödenecek ücretler kurumlar itibariyle 
Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

1, 2 ve 3 ncü derece yönetici kadrolarında bulu
nanlara fazla çalışma ücreti ödenemez. 

Millî istihbarat Teşkilâtı mensuplarına ödenecek 
fazla çalışma ücretleri ve diğer hususlar Başbakan 
tarafından onaylanacak bir talimatla tespit edilir. 

BAŞKAN — 178 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

178 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sürekli görevle yurt dışında bulunan memurla
rın aylıkları : 

Madde 180. —- Sürekli görevle yurt dışına atanan 
memurların aylıkları görevlerine başladıkları tarih
ten itibaren; sürekli görevle yurt dışına gönderilen 
veya kurumların yurt dışı kuruluşlarına dahil kadro
larında görev alan memurlardan görevlerine başla
dıktan sonra yurt 'içinde veya yurt dışında başka bir 
göreve atananların aylıkları ise atanma emrinin teb
liği tarihini izleyen onbeşinci gün sonuna kadar 
156 nci maddedeki esaslara göre ödenir. 

Yurt dışında bulunanlardan yerlerine atananların 
gelişine kadar bekleme emri alanların aylıkları, ata
ma emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren, iki ayı geç
memek üzere aynı maddeye göre ödenir. 

BAŞKAN — 180 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 
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180 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödeme usulü ve mahrumiyeti yeri derecesi : 
Madde 196. — Mahrumiyet yerlerinde çalışanlara 

ne zaman, hangi hallerde ve görevlerde ödenek veri
leceği, ne zaman ve hangi şartlarda bu ödenek hak
kının kaybolacağı hususları ile ödeme usulü, şekil ve 
şartları, mahrumiyet yerlerinin kaç derece olacağı, 
tespit edilen bu derecelere girecek yerler Devlet Per
sonel Dairesinin teklifi üzrine Bakanlar Kurulunca 
tespit olunur. 

BAŞKAN — 196 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

196 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmşitir. 

Miktarı : 
Madde 197. — Memuriyet yeri ödeneği, 196 nci 

madde uyarınca tespit olunan derecelere göre Mali
ye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesinin ortak tek
lifine dayanılarak Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — 197 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Değişiklik önergesi yok. 

197 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 155'e 2 nci ekte yer alan ek maddeyi 
okutuyorum. 

Zam ve Tazminatlar : 
Ek madde. — Niteliği ve çalışma şartları bakı

mından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zam
mı, 

Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde 
çalışanlara iş riski zammı, 

Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan sayman
larla, vezne açığından mâlen sorumlu olan veznedar 
ve diğer görevlilere malî sorumluluk tazminatı, 

Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerler
de istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar 
için temininde güçlük zammı, ödenir. 

Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara ve 
hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarla
rı, ödeme usul ve esasları, ilgili kurumların yazık iste
ği üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakan
lığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve yılda 
bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Ek madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Ek maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sıra sayısı 155'deki 224 ncü maddeyi okutuyorum. 
Mecburi hizmet : 
Madde 224. — İlgili Bakanlığın isteği, Devlet 

Personel Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığının 
teklifi ile Bakanlar Kurulunca belirtilen her derece
deki öğretim kurumları ve öğretim dalları dışında ka
lan kurum ve dallarda Devlet tarafından okutulan
lardan, 

a) Yurt içinde Devlet hesabına okutulan öğren
ciler (tatiller dahil) öğrenim süreleri kadar. 

b) Yurt dışındaki öğretim kurumlarında Devlet 
hesabına öğrenimlerini bitiren öğrenciler (tatiller da
hil) öğrenim sürelerinin iki katı kadar, 

Mecburi hizmetle yükümlüdürler. 
Yetiştirmek, eğitmek ve bilgilerini artırmak veya 

staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilen me
murlara da yurt dışında kaldıkları sürenin iki katı 
kadar, mecburî hizmet yüklenir. 

Mecburî hizmet yükümlülüğünün 13 . 12 . 1960 
tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin a, b, 
d fıkraları kapsamına giren kurumlar arasında devri 
mümkündür. Mecburî hizmetle yükümlü bulunanlar, 
yarışma sınavına tabi tutulmaksızın atanırlar. 

BAŞKAN — 224-ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın. üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

224 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mecburî hizmetle ilgili yükümlülükler : 
Madde 225. — Mecburî hizmetle yükümlü bu

lunanlar yetiştirme, eğitim veya staj sürelerinin bi
timinden itibaren en çok iki ay içinde kurumlarına 
başvurmak zorundadırlar. 

Bunlardan; 
a) Başvurma tarihinden itibaren en geç 3 ay için

de bir göreve atanmayanların mecburî hizmet yüküm
lülükleri kalkar. Mecburî hizmetin (d) fıkrasına gö
re krediye dönüştürülmesi istendiği takdirde bu süre 
istemin karara bağlandığı tarihten başlar. Bu duru
mun oluşuna kendi kusuru ile sebep olan memurlar 
bundan doğan zararı tazminle yükümlüdürler. 

b) Başvurmayanlar veya atanma için gerekli bel
gelerini tamamlamayanlar yol giderleri de dahil ol
mak üzere, kendilerine kurumlarınca yapılmış bulu
nan bütün giderleri yüzde elli fazlasıyle ödemek zo
rundadırlar. 

c) Atanıp da yükümlü bulundukları mecburî hiz
meti bitmeden ayrılmış veya bir ceza sebebiyle me
murluktan çıkarılmış olanlar mecburî hizmetlerinin 

eksik kalan kısmı ile orantılı tutarı yüzde elli fazla
sıyle ödemek zorundadırlar. 

d) Hizmetlerine lüzum olmadığına ilgili kurumun 
teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüne daya
nılarak Bakanlar Kurulunca karar verilenlerin mec
burî hizmet yükümlülükleri krediye dönüştürülebilir. 

e) ilk ve orta dereceli okullar ile, kurslarda 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okutulan parasız 
yatılı öğrencilerin mecburî hizmetlerine, bu kanuna 
tabi kurum ve kuruluşlarda ihtiyaç olmaması halin
de Millî Eğitim Bakanlığı bunların mecburî hizmet 
yükümlülüğünü kaldırmaya yetkilidir. Bu fıkraya gö
re kurumların, ihtiyacı olup olmadığı bir aylık süre 
verilmek ve Resmî Gazetede ilân edilmek suretiyle 
tespit olunur. 

Askerlikte geçen süre mecburî hizmetten sayıl
maz. 

BAŞKAN — 225 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. Önerge vardır; önergeyi oku
tuyorum, 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

12 sayılı Kararnamenin 225 nci maddesine aşağı
daki cümlenin eklenmesini öneririz. 

İstanbul Milletvekili İzmir Milletvekili 
Reşit Ülker A. Kemal Önder . 

Manisa Milletvekili K. Maraş Milletvekili 
Hasan Zengin Oğuz Söğütlü 

İstanbul Milletvekili 
A. Bahir Ersoy 

Ek cümle : 
Mecburî hizmetini yapmakta iken yasama or

ganına seçilenlerin yükümlülükleri seçildikleri sürece 
ertelenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Ülker'in önergesine Komisyon 
katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge nazara alınmak suretiyle 
225 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

226 nci maddeyi okutuyorum. 
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Danışma kurulları : 
Madde 226. — Kamu personelinin yönetimi ile 

ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere Da
nışma Kurulları kurulur. 

Bu kurullar : 
A) Yüksek Danışma Kurulu, 
B) Kurum Danışma Kurulu, 
olmak üzere iki tiptir. 
Yüksek Danışma Kurulu, kamu personeli yöne

timi ile ilgili genel konularda istişarî mütalâa ver
mek üzere merkezî bir teşekkül olarak kurulur. 

Kurum Danışma Kurulu, kurum personeli yö
netimi ile ilgili konularda, istişarî mütalâa vermek 
üzere heı kurumda kurulur. 

Bu kurullar eşit sayıda idare temsilcileri ile per
sonel temsilcilerinden meydana gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

226 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

227 nci maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Danışma Kurulu : 
Madde 227. — Kamu personeli yönetimi ile il

gili konularda istişarî mütalâa vermek üzere kuru
lacak Yüksek Danışma Kurulunun idare temsilcileri 
şunlardır. 

a) Bakanlar Kurulunca görevlendirilecek üç 
Bakanlık Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müs
teşarı, iki Katma Bütçeli Kurum Genel Müdürü, iki 
Kamu İktisadî Teşebbüsü Genel Müdürü, Maliye Ba
kanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, İçiş
leri Bakanlığı Mahallî İdareler Genel Müdürü, tür-
kiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel 
Müdürü, T. C. Emekli Sandığı Genel Müdürü, 

b) Devlet Personel Dairesi Başkanı ve Heyet 
Üyeleri, 

c) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca gö
revlendirilecek iki öğretim üyesi (Profesör veya Do
çent) 

d) Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Yüksek De
netleme Kurulu Başkanlıklarınca kendi kuruluşları 
içinden görevlendirilecek birer temsilci. 

Bu kurulun personel temsilcilerinin seçimi, mes
lek kuruluşlarının üye adetleri oranında, bu kuruluş
ların yetkili organlarınca ve 231 nci maddede yazılı 
yönetmelikte belirtilecek usul ve şekiller dairesinde 
seçilir. 

Bu kurul, Devlet Personel Dairesinin bağlı bu
lunduğu Bakanın, yokluğunda Devlet Personel Dai
resi Başkanının başkanlığında ve Bakanın uygun gö
receği zamanlarda toplanır. 

BAŞKAN — 227 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

227 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulları ile ilgili yönetmelik : 
Madde 231. — Yüksek Danışma Kurulunun per

sonel temsilcilerinin nasıl seçileceği, bu kurulun ça
lışma usul ve esasları Devlet Personel Dairesi tara
fından hazırlanacak bir yönetmelikle tespit edilir. 

Kurum Danışma Kurullarının kuruluşu, idare 
temsilcisi üyelerinin kimler olacağı, personel temsil
cilerinin nasıl seçileceği, bunların çalışma usul ve 
esasları ilgili kurumun en üst amirince düzenlenir. 

BAŞKAN — 231 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. 

231 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici süreli gönevlendirme şartları : 
Ek Madde 2. — (1327 sayılı Kanunun 74 ncü mad

desiyle getirilen) Geçici süreli görevlendirme yoluy-
le başka bir görevde çalışan memurlar hakkında aşa
ğıdaki esaslar uygulanır. 

a) Ek madde l'e göre görevlendirilen memur, 
hem kendi sınıf ve mesleğinin hem de geçici süreli 
olarak gönevlendirildiği işin mevzuatına uymakla yü
kümlüdür. 

b) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar 
aylıklarını görevlendirildikleri kadrodan alırlar ve bu 
kadronun diğer haklarından yararlanırlar. 

c) Geçici görevlendirilme memurun muvafakati 
ile olur ve iki yılı geçmez. 

d) Geçici süreli görevlendirme yalnız 7 nci ve 
daha yukarı derecelere tahsis edilmiş görevler hakkın
da uygulanır. Geçici süreli görevlendirmenin memu
run mesleği ile ilgili olması şarttır. 

e) Geçici süreli görevlendirme, Devlet Personel 
Dairesinin uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkların 
müşterek kararıyle yapılır. Geçici süreli görevlendir
menin uygulanabileceği haller, şartlar, süresi, sicil 
vesair hususlar yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Önerge yok. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKÎBOĞLÜ (Kayseri) — Sayın Başkan, burada 
ufak bir tashih yapmak istiyoruz. 

Parantez içindeki «1327 sayılı Kanunun 74 ncü 
maddesiyle getirilen» ibaresine lüzum yok. 

BAŞKAN — Haşiv diyorsunuz. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Evet efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hangi maddede 

efendim?... 
BAŞKAN — Ek madde 2'nin başında bulunan 

parantez içindeki «1327 sayılı Kanunun 74 ncü mad
desiyle getirilen» ibaresinin, komisyon lüzumsuz oldu
ğu, çıkarılması gerektiği kanaatindedir. Onu ifade et
ti. Teknik bir konudur. 

Bu ibare çıkarılarak Ek Madde 2'yi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi çerçeve 1 nci maddeyi yeniden okutarak 
oylarınıza sunacağım. ^ 

(Çerçeve 1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın komisyon, demin ek madde 

2'de «1327» ile başlayan ibareyi çıkarttığımıza göre, 
bundan da çıkması gerekiyor mu? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Efendim, birinci kısım
da tamamen anlamsız bir ibare olduğu için arz ettik, 
ikinci kısımda bir ifade ve tanım yapıyor, o bakım
dan kalabilir. 

BAŞKAN — O halde, okunan birinci maddeyi, 
kabul edilen diğer maddelerin kabul edilmesi netice
si, birinci maddeyi çerçeve madde olarak oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Oturumu 
Başkanlığına 

Biz, aşağıda isim ve imzaları bulunan Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi İdarî İlimler Fakültesi üyeleri, 
Amerika Birleşik Devletlerinin 18. yüzyıldan beri 
önce Kızılderililere ve Zencilere, sonra 1945'te ge
reksiz yere ilk atom bombalarını kullanarak tüm 
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Bu arada çalışma süremiz bitmek üzeredir. An
cak müzakerelerin bu konu bitinceye kadar devamı 
için... 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arz edeyim. 
Sayın llhami Ertem ve Sayın Süleyman Arif Em-

re'nin, grup başkanvekillerinin, «Görüşülmekte olan 
12 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkın
daki müzakerelerin sonuna kadar, aralıksız olarak 
birleşime devam olunmasını arz ve teklif ederiz.» di
ye önergeleri var. 

Buyurun efendim. 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan; 

bu işin bir prensip kararına bağlanması gerekir. İç
tüzüğün 56 nci maddesinde, «sona ermek üzere olan 
işler» deniyor. Eğer bunu zorlayarak istediğimiz şe
kilde tatbik etmeye kalkarsak, bunun altından kalk
mak mümkün olmaz. Daha konunun 20 sayfadan faz
la maddesi vaf. Bu, bitmek üzere olan iş değildir. Bu
nu zorlamak suretiyle, işin başka zaman başka tür
lü kullanılmasına da imkân vermiş olacağız. Bu se
beple, bu kanunda, 56 nci maddenin tatbikine imkân 
olmadığını arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim geride kalan maddeler iti
bariyle, görüştüğümüz konunun aşağı yukarı yarısı
na geldiği kanaatindedir Başkanlık da. Bu sebeple 
önergeyi işleme koymayacağım. 

Müddetimiz dolduğu cihetle, gündemdeki seçimi 
yapmak ve denetimle ilgili konuları görüşmek için 
7 . 5 . 1975 Çarşamba günü saat 15,00'te toplanıl-: 
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 19,00) 

insanlığa, son olarak da Güneydoğu Asya'da 15 yıl
dan beri suçsuz sivil halka yönelttiği insanlık dışı, 
davranışları simgeleyen Vietnam'daki «MY LAİ Kit
le öldürmesinin» tarihi olan 16 Mart gününün Türki
ye Büyük Millet Meclisi tarafından «İnsanın İnsana 
zulüm günü» olarak kabul edilip dünya kamuoyuna 
duyurulmasını öneririz. 

11 • ı ı l w • • 

VII. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 
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Y. Prof. Dr. Korel Göymen, Y. Prof. Dr. Erhan 
Yaşar, Y. Prof. Dr. Ali Karaosmanoğlu, Y. Prof. Dr. 
Cevat Karataş, Öğretim Görevlisi İsmail Erdem, Yrd. 
Prof. Dr. Yakup Kepenek, Assoc. Prof. Dr. Atillâ Dic
le, öğr. Gör. Figen Korun, Y. Prof. Dr. Ömer Yağız, 
Assoc. Prof. Dr. Ülkü Dicle, Y. Prof Dr. Ümit Akınç, 
Y. Prof. Dr. Rasih Asım, Öğ. Görevlisi Besalet Baş-
oğlu, Y. Prof. Dr. Tülin Şener, Y. Prof. Dr. Dolun 
Öksay, Y. Prof. Dr. Mustafa R. Yılmaz, Y. Prof. 

1. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, ge
ri kalmış yöreler için yapılan ek yatırım programına 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın, 
yazılı cevabı (7/400) (1) 

5,2. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Rıfkı Danışman 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin Bütçe Kar
ma Komisyonunda görüşülmesi sırasında verdiğimiz 
bir önerge ile Karayolları Genel Müdürlüğü Yatırım 
Prorgamları ödeneklerine 300 milyon lira civarında 
bir ilâve yapılmıştır. Bu ilâve ödenekler «Geri kal
mış yörelerin ihtiyaçları için yapılan ek programla
ra harcanmak şartıyle» verilmiş ve o şekilde kabule 
mazhar olmuştur. 

(1) 4.3. 1975 tarihli 51 nci Birleşim tutanağın
da yayınlanan (7/400) esas numaralı yazılı soru ce
vabına ek cevaptır. 

6 , 5 . 1975 O : 1 

Dr. Erhan Koksal, Y. Prof. Dr. Cem Çakmak, Y. 
Prof. Dr. Fikret Görün, Öğ. Gr. Oktar Türel, Öğ. 
Gör. Kutne Soner, Y. Prof. Dr. Şadı Cindoruk, 
Y. Prof. Dr. Günel Tüzün, Y. Prof. Dr. Ataman Ak-
soy, Y. Prof. Dr. M. S. Yücemen, Y. Prof. Dr. Mete 
Tanrıkurt, Y. Prof. Dr. Muhan Soysal, Asistan Gü
ler Görün, Assoc. Prof. Dr. Rona Aybay, Y. Prof. 
Dr. ilhan Meriç, Y. Prof. Dr. Ali S. Gitmez, Y. 
Prof. Dr. Türker Alkan, Y. Prof. Dr. Hasan Olgun. 

Bu bakımdan, 
Soru : 
Geri kalmış yöreler için yapılmış veya yapılacak 

ek yatırım programı nasıldır? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 5 . 5 . 1975 

Özel Kalem 
Sayı : 532 

Konu : Erzurum Milletvekili Rıfkı 
Danışman'ın yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 12 . 2 . 1975 gün ve 7/400-1908/16517 
sayılı yazınız. 

b) 3.3.1975 gün ve 178 sayılı yazımıza ek. 
Geri kalmış yöreler için yapılan ek yatırım prog

ramına ilişkin Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman' 
in yazılı sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü yatırım bütçesi 
3 500 000 000 TL. olarak öngörülmüş ve bu miktar 
üzerinden düzenlenen yatırım programı 10 Nisan 1975 
gün ve 15204 sayılı Resmî Gazetede Bakanlar Kurulu 
kararı olarak yayımlanmıştır. 

2. T. B. M. M. Bütçe Karma Komisyonunda, 
Devlet yolları için 200 000 000 TL. ve il yolları için 
150 000 000 TL. olmak üzere toplam 350 000 000 
TL. ödenek ilâve edilmiştir. 

Vin. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Yapılan ilâve, büyük oranda üst yapı için asfalt 
programına eklenmiştir. 

350 000 000 TL. ödeneğin dağıtım çizelgeleri ilişik
te gönderilmiş olup Devlet Planlama Teşkilâtı Müs
teşarlığı ile yapılan görüşmede bu çizelgelerin Yük
sek Planlama Kuruluna sunulduğu öğrenilmiştir. 

Erzurum yöresi için imar fonundan yaklaşık 
150 000 000 TL. ödenek sağlanmasına çalışmakta
dır. Bu amaçla îmar ve İskân Bakanlığı ile yapılan 
çalışmalar sonuçlanmak üzeredir. 

Bilgilerinize ârz ederim. 

Fehim Adak 
Bayındırlık Bakanı 

Bayındırlık Bakanlığı 
Plan Pr. D. Bşk. 28 . 3 . 1975 

Plan. F. H. Md. 52-T. 
121-75/0991 

1975 yılı yatırım programı. 
Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 bütçe tasart. 
sının, yatırım ödeneklerine 350 milyon TL. ilâvesiyle 
kanunlaştığı yüksek malumlarıdır. 

Buna paralel olarak ihtiyaç ve öncelikler gözönü-
ne alınıp düzenlenen ve değişiklikleri kapsayan de
taylı program ekte sunulmuştur. 

Onaylanmasını arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı Y. 

Müsteşar Muavini 
Hasan Bora 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNE VERİLEN 350 000 000 TL. EK ÖDENEĞİN 
1975 YATIRIM PROGRAMINDAKİ PROJELERE DAĞILIMI CETVELLERİ 

Özet tablo 

Program sınıfı 

İlk programa Revize programa 
göre 1975 göre 1975 

ödeneği toplamı ödeneği toplamı 
(1 000 TL.) (1 000 TL.) 

Devam eden işler Devlet yolları yol yapımı ve onarımı (Toplam) 
Yeni işler Devlet yolları şehir içi geçişleri (Toplam 
Yeni işler Devlet yolları bitümlü kaplama yapımı ve onarımı (Toplam) 
Yeni işler Devlet yolları köprü yapımı ve onarımı (Toplam) 
Devam eden işler il yolları yol yapımı ve onarımı (Toplam) 
Yeni işler il yolları yol yapımı ve onarımı (Toplam) 
Yeni işler il yolları şehir içi geçişleri (Toplam) 
Yeni işler il yolları bitümlü kaplama yapımı ve onarımı (Toplam) 
Yeni işler il yolları köprü yapımı ve onarımı (Toplam) 
Yeni işler il yolları kontrol giderleri (Toplam) 
Devam eden işler tesis yapımı (Toplam) 

203 962 
5 000 

315 000 
3 900 

55 650 

5 000 
24 700 
6 100 
1 000 
3 900 

278 962 
20 000 

415 000 
13 900 
91 650 
42 500 
15 000 
74 700 
16 100 
2 500 
3 900 

•.V??' Genel toplam 624.212 974 212 
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D.P.T, 
Proje No. 

73 EOl 1010 
73 EOl 1090 
73 EOl 1130 
74 EOl 1050 

74 EOl 1080 
74 EOl 1100 
74 EOl 1290 
74 EOl 1300 
74 EOl 1340 
74 EOl 1350 
74 EOl 1370 
74 EOl 1390 

İl yolları 

Projenin Adı 

(Mut - Silifke) Ayr. - Sarıkavak 
Mut - Kırobası 
Boğazhyan - Fakılı - Kozaklı 
(Giresun - Espiye) Ayr. - Yaylı- . 
dere 
Ayr. Kazancı - İçel Hd. 
Ayr. - Mazıdağı - Derik - Ayr. 
Ayr. îspir - 10. Bl. Hd. 
Zara - Divriği ve Ayr. - Bulucan 
İğdır - Reşadiye ve Boztepe - tst. 
Eskişehir - Seyitgazi 
Tefenni - Çavdir - Gölhisar 
Ereğli - İvriz 
Yeni işler 

yol yapımı ve onarımı 
Hacıbektaş - (Kırşehir - Kayseri) 
Ayr. 
(Tokat - Çaycuma) Ayr. - Yenice 
(Devrek - Çaycuma) Ayr. -
Yenice 
(Uzunköprü - Havza) Ayr. -
Meriç - Küplü 
(Keşan - Gelibolu) Ayr. -Enez 
(Ermenek - Kazancı) Ayr. - tçel 
Hd. 
Çermik - Yoğun 
Pazar - Ortaköy (Hemsin) 
Karayazı - Göksu 
Ardahan - Şavşat 
(Antalya - Manavgat) Ayr. -
Gebiz 
(Azdavay - Cide) Ayr. - Şen-
pazar 
(Mollafeneri - Şamandıra) Ayr. 
Kurnaköy - Paşaköy - (Üskü
dar - Şile) Ayr. 
(Bergama - Korucu) Ayr. -
Göçbeyli - (Kınık - Soma) Ayr. 
Laçin - Gümüş - Gümüşhacıköy 
Deprem yollan 
(Elâzığ - Karakocan) Ayr. -
(Plan - Ancak) Ayr. 
Kâhta - Sincik 
iliç Ayr. - Kemaliye 
Toprak Reformu yolları 
(Bitlis - Mutki) Ayr. - Kavak-
başı 
Bitlis Ayr. - Bölükyazı -(Kü-
çüksu - Pervari) Ayr. 
(Gevaş - Gürpınar) Ayr. - Çatak 
Karacabey - Boğaz - Bayramdere 
Divriği Ayr. - Gedikbaşı 
Belören - Hadim 
Feke - Mansurlu 
(Amasya - Taşova) Ayr. - Tek
ke - Esençay Ayr. 
(Borçka - Muratlı) Ayr. - Camili 
Bozüyük - Seyitömer - Ayr. ve 
Ayr. - Dodurga 
Azdavay - Pınarbaşı - Ulus 
(Kastamonu - tnebolu) Ayr. -
Ağlı Azdavay 
Göloya - Çamoluk 
Çetinkaya - Sincan 
(Zara - Divriği( Ayr. - Beypınarı 

il yolları şehir içi geçişleri . 
Şehir içi geçişleri (Global) 

yolları bitümlü kaplama yapımı ve onarımı 
Astarlı sathi kaplama yapımı 
(t 800 Km. x 10 bin TL.) 
Astarlı sathi kaplama onarımı 
(600 bin ton x 210 TL.) 
Bitümlü Karışım Kaplama 
Onarımı (600 bin ton x 210 TL.) 

İl yollan köprü yapımı ve onarımı 
Köprü onarımı 
Köprü onarımı malzemesi 

Yeri 

îçel 
İçel 
Yozgat 

Giresun 
Konya 
Mardin 
Erzurum 
Sivas 
Tokat 
Eskişehir 
Burdur 
Konya 

— 
—• 

— • 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

~ ~ 

— 

— • 

— 
— 
— • 

— 
— 
— 
• — 

—" 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
~~— 

— 
—• 

— 
— 
— 
— 

— 

İLK PROGRAMA GÖRE 

Karakte
ristiği 

14 
64 
38 

7 
34 
59 

9 
105 
35 
44 
20 
18 

— 

— 

—. 

— 
— 

— 
— 
— , 
— 

— 

— 

-— 

- , 
— 
— • 

— 
— 
— 
— 

~ — • 

— 
— 
— 
— 
— 

• — " 

— 
' 

— 
~~" 

— 
— 
— 
— 

__ 

1 500 

600 

600 

İşin 
başlama 

ve 
bitiş 
tarihi 

1973 - 76 
1973 - 78 
1973-78 

1974-77 
1974-77 
1974-80 
1974-80 
1974-80. 
1974 - 75 
1974-76 
1974 - 76 
1974-77 

— 

— 

— 

— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

- . 
-

— 

— 
— 
— 
—• 

~—• 

— 
— 
— 
— 
— 
—~" 

— 
—, 

— 
-—* 

— 
— 
— 
— 

1975-75 

1975-78 

1975-78 

1975 - 78 

1975-75 
1975-75 

Proje 
toplamı 

4 000 
20 000 

8 000 

5 000 
10 000 
30 000 
35 000 
42 000 

2 000 
6 000 
6 000 
6 000 

— 
— 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 
__ 
— 
— 

——' 

— 
— 
— 
— 
— 
—~ 

— 

" 
— 

• 

— 
— 
— 
— 

5 000 

150 000 

60 000 

126 000 

4 000 
1 000 

1974 
sonuna 
kadar 

harcama 

1 500 
2 000 
1 950 

1 000 
1 500 
2 000 

900 
2 500 

500 
1 500 
1 500 
1 000 

— 
-i— 

— 

— • 

— 

— • 

— 
— 
— 
— 

— 

~~ 

— 
. — 

——• 

— 
— 
— 
—• 

• — — 

— 
— 
— 
— 
— 
~~~ 

— 
1 

— 
~"—* 

— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 

* 

1975 
yatırımı 

100 
1 000 

500 

100 
500 

2 000 
1 000 
5 000 
1 500 
1 500 
1 000 

100 

— 
— 

— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
—-

• 

— 
— 
— 
— 
— 
— • — 

— 

~ 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

5 000 

15 000 

5 000 

4 700 

4 000 
1 000 

Yeri 

İçel 
İçel 
Yozgat 

Giresun 
Konya 
Mardin 
Erzurum 
Sivas 
Tokat 
Eskişehir 
Burdur 
Konya 

Nevşehir 
Tokat 

Zonguldak 

Edirne 
Edirne 

Konya 
Diyarbakır 
Rize 
Erzurum 
Kars, Artvin 

Antalya 

Kastamonu 

İstanbul 

İzmir 
Amasya 
Bingöl, Elâzığ 

Elâzığ 
Adıyaman 
Erzincan 
Urfa 

Bitlis 

Bitlis 
Van 
Bursa 
Sivas 
Konya 
Adana 

Amasya 
Artvin 

Bilecik, Kütahya 
Kastamonu, Zong 

Kastamonu 
Sivas, Giresun 
Sivas 
Sivas 

— 

* 

REVİZE PROGRAMA GÖRE 

Karakte
ristiği 

14 
64 
38 

7 
34 
59 

9 
105 
35 
44 
36 
18 

12 
26 

30 

37 
59 

15 
7 

19 
30 
53 

21 

12 

17 

30 
41 

Muh, 

30 
52 
31 

333 

14 

27 
48 
32 
33 
43 
55 

41 
43 

66 
uldak 66 

44 
24 
45 

8 

— 

1 800 

600 

600 

İşin 
başlama 

ve 
bitiş 
tarihi 

1973-76 
1973 - 78 
1973 -78 

1974-77 
1974 - 77 
1974-80 
1974-80 
1974-80 
1974 - 75 
1974-76 
1974 - 78 
1974-77 

1975 - 76 
1975-76 

1975-76 

1975-77 
1975 - 77 

1975 - 77 
1975-77 
1975 - 77 
1975-77 
1975-77 

1975-77 

1975-77 

1975-78 

1975-78 
1975-78 
1975-78 

1975 - 78 
1975-78 
1975-78 
1975-78 

1975 - 78 

1975-78 
1975 - 78 
1975-78 
1975 - 78 
1975-79 
1975 - 79 

1975-79 
1975-79 

1975-79 
1975-79 

1975-79 
1975 - 79 
1975-79 
1975-76 

1975-75 

1975-77 

1975-77 

1975-78 

1975-75 
1975 - 75 

Proje 
toplamı 

4 000 
20 000 

8 000 

5 000 
10 000 
30 000 
35 000 
42 000 

2 000 
6 000 

15 000 
6 000 

4 000 
4 000 

3 500 

10 000 
10 000 

8 000 
4 000 
6 000 

15 000 
8 000 

6 000 

3 000 

20 000 

20 000 
11 000 

140 000 

18 000 
16 000 
15 000 

158 500 

8 000 

15 000 
15.000 
9 000 

16 000 
20 000 
20 000 

20 000 
25 000 

20 000 
25 000 

20 000 
20 000 
32 000 
4 000 

15 000 

180 000 

60 000 

126 000 

5 000 
2 000 

(1 000 TL.) 

1974 
sonuna 
kadar 

harcama 

1 500 
2 000 
1 950 

1 000 
1 500 
2 000 

900 
2 500 

500 
1 500 
1 500 
1 000 

— 
— 

~ 

— 
— 

— 
— 
— 
—' 
— 

— • 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

• — • 

— 

— 

— 
— 

1975 
yatırımı 

500 
1 500 
1 000 

600 
1 000 
3 000 
2 000 
6 000 
1 000 
3 000 
2 000 
1 000 

1 900 
2 000' 

1 000 

1 500 
1 500 

500 
795 
500 

1 000 
1 000 

1 500 

1 000 

3 000 

3 000 
500 

5 

95 
500 

3 000 
5 

100 

1 000 
1 500 
1 000 
2 000 
1 000 
1 500 

1 500 
100 

1 500 
1 500 

1 500 
500 

3 000 
500 

15 000 

54 000 

13 000 

7 700 

5 000 
2 000 
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Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesine yapılan ilâveler dolayısiylc 1975 yatırım programında yapılması gerekli değişiklikler listesi 

İLK PROGRAMA GÖRE REVİZE PROGRAMA GÖRE 

D.P.T. 
Proje No. Projenin Adı 

Devlet yolları yapım ve onarım çalışmaları 
devam eden işler 

Devlet yollan yol yapımı ve onarımı 
56 E01 1410 Kozan - Feke' - Yalakköy 
57 E01 1460 Giresun - Şebinkarahisar 
61 E01 0990 Rize - İspir Hd. 
63 EOl 0440 Malatya - Elâzığ 

(Malatya geçişi dâhil) 
63 E01 0930 Mardin - Midyat - Cizre 
63 E01 1130 Bursa - Yalova 
64 E01 1140 Siirt - Eruh - Şırnak 
64 -E01 4000 Kumluca - Kaş 
66 E01 0130 Karacabey - Bursa 

(Bursa geçişi dahil) 
68 E01 0150 Çeltek - Amasya 
68 E01 0200 Cide - İnebolu - Abana 
68 E01 0510 Kastamonu - Safranbolu 
68 E01 0640 Ordu - Gölköy - Sivas îl Hd. 
69 E01 0390 Gaziantep - Araban 
72 E01 2090 Kırıkkale - Çerikli 
72 E01 2140 Silvan - Malabadi - Haydar köp

rü -11 . Bl. Hd. 
72 E01 2220 Göksün - Elbistan - 8. Bl. Hd. 
73 E01 0420 Samsun - 10. Bl. Hd. Sahil yolu 

tahkimatı ve kasaba geçişleri 
73 E01 0800 Hanlı ayr. - Adapazarı 
73 E01 0880 Keşan - Gelibolu 
73 E01 0920 Bursa - Mudanya 

74 E01 0260 Çeltikçi Varyantı 
74 E01 0280 Samsun - Çorum - Çerikli 
74 EOl 0380 Zile - Çekerek 
74 EOl 0430 Kızılcahamam - Gerede 
74 EOl 0440 Karasu - Kocaeli - 4. Bl. Hd. 
74 EOl 0480 Gölbaşı - 3. Bl. Hd. (E, 5) 
74 EOl 0590 Gelibolu - Eceabat 
74 EOl 0640 Maçka - Gümüşhane 
74 EOl 0670 Merzifon - Osmancık - 15. Bl. 

Hd. 
74 EOl 0780 Çorum - Mecitözü - Amasya 
74 EOl 0760 Tunceli - Pülümür - 16. Bl. Hd. 
74 EOl 0790 Horasan - Eleşkirt - Ağrı 

Yeni işler 
Devlet yollan şehir içi geçişleri 

Şehir içi geçişleri (Global) 
Devlet yolları bitümlü kaplama 

yapımı ve onarımı 
Astarlı sathi kaplama 
(5 000 Km. x 100 bin TL.) 
Astarlı sathi kaplama onarımı 
(2 100 Km. x 100 bin TL.) 
Astarsız sathi kaplama 

(14 000 Km. x 70 bin TL.) 
Bitümlü soğuk karışım kaplama 
(1 milyon ton x 210 TL.) 
Bitümlü sıcak karışım kaplama 
(Bursa - Yalova yolu) 

Devlet yollan köprü yapımı ve onarımı 
Köprü yapımı 
Panel köprü malzemesi 
(Etibanktan alınacak) 
Efrenk köprüsü 

İl yolları yapım ve onarım çalışmaları 
devam eden işler 

İl yolları yol yapımı ve onarımı 
64 EOl 2100 Ayr. - Narince - Taraksu 
64 EOl 2330 Araklı - Dağbaşı 
64 EOl 3090 Bursa Ayr. - Harmancık 
65 EOl 1030 Kahraman Maraş Ayr. - Bertiz 
65 EOl 2400 Bitlis - Mutki - Meydan - İğik 
65 EOl 2500 Çatak Ayr. - Bahçesaray 
65 EOl 2550 Tortum - Narman 
65 EOl 2600 Ayr. Sinekçibeli - Kaş Ayr. 
65 EOl 3030 Bolu - Beypazarı 
65 EOl 3140 Eskişehir - Sarıcakaya - İnhisar 

Hd. ve Mayıslar - Nallıhan 
65 EOl 3320 Ayr. - Baskil - Muşar 

Yeri 
Karakte

ristiği 

işin 
başlama 

ve 
bitiş 
tarihi 

Proje 
toplamı 

1974 
sonuna 
kadar 

harcama 
1975 

yatırımı Yeri 

İşin 
başlama 

ve 
Karakte- bitiş 

ristiği tarihi 

1974 
sonuna 

Proje kadar 1975 
toplamı harcama yatırımı 

— 1975-75 5 000 

5 000 1975 - 77 500 000 — 

2 100 1975 - 77 210 000 — 

14 000 1975 - 77 980 000 — 

1 000 1975-78 210 000 

8 Ad. 1975-78 13 400 

1975-76 17 300 

5 000 

50 000 

40 000 

210 000 

15 000 

1 900 

2 000 

Adıyaman 
Trabzon 
Bursa 
K. Maraş 
Bitlis 
Van 
Erzurum 
Antalya 
Bolu, Ankara 

Eskişehir, Ankara 
Elâzığ 

84 
30 
84 
57 
55 
45 
39 
86 

121 

147 
63 

1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965-
1965 
1965 

1965 
1965 

78 
78 
78 
79 

-79 
80 
77 
78 

•79 

79 
78 

20 000 
18 000 
25 000 
20 000 
20 000 
20 000 
15 000 
26 000 
25 000 

30 000 
13 000 

7 
3 
4 
6 
5 
4 
5 
8 
5 

3 

680 
035 
639 
550 
000 . 
150 
170 
000 
100 

410 
4 445 

2 000 
2 500 
3 000 
1 500 
1 500 
1 500 
2 000 
2 000 
2 000 

3 500 
700 

Adıyaman 
Trabzon 
Bursa 
K. Maraş 
Bitlis 
Van 
Erzurum 
Antalya 
Bolu, Ankara 

Eskişehir, Ani 
Elâzığ 

Adana 
Giresun 
Rize 

Elâzığ, Malatya 
Mardin 
Bursa 
Siirt 
Antalya 

Bursa 
Amasya 
Kastamonu 

142 
107 
99 

65 
163 
58 
92 
96 

68 
32 

122 
Kastamonu, Zonguldak 115 
Ordu 
Gaziantep 
Ankara 

Diyarbakır, Siirt 
K. Maraş, Malatya 

Samsun, Ordu 
Sakarya 
Edirne, Çanakkale 
Bursa 
Burdur 
Samsun, Çorum 
Tokat, Yozgat 
Ankara, Bolu 
Sakarya 
Ankara 
Çanakkale 
Trabzon, Gümüşhane 

Çorum, Amasya 
Çorum, Amasya 
Tunceli 
Erzurum, Ağrı 

134 
68 
45 

102 
123 

Muh. 
3 

66 
22 
20 

280 
56 
60 
29 
80 
50 
60 

66 
86 
75 

102 

1956 
1957 
1961 

1963 
1963 
1963 
1964 
1964 

1966 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1972 

1972 
1972 

1973 
1973-
1973-
1973-
1974 -
1974-
1974-
1974-
1974-
1974-
1974-
1974-

1974-
1974-
1974-
1974 -

-77 
-79 
-78 

-76 
-77 
-80 
-77 
-76 

-76 
-76 
-78 
-76 
-77 
-77 
-77 

78 
-76 

77 
75 
80 
77 
76 
77 
77 
79 
78 
78-
79 
79 

76 
77 
80 
81 

30 000 
70 000 
60 000 

49 500 
38 000 

110 000 
68 000 
10 000 

57 100 
28 000 
46 600 
75 000 
32 680 
22 000 
24 010 

52 000 
12 000 

40 400 
5 000 

150 000 
39 800 
30 000 
23 000 
25 000 
50 000 
70 000 
30 000 . 

100 000 
160 000 

'47 322 
45 000 
39 000 
40 000 

15 000 
20 370 
18 000 

28 413 
12 566 
22 140 
32 830 

4 425 

42 000 
14 047 
23 328 
51 128 

7 680 
3 210 
4 010. 

12 010 
4 500 

5 400 
2 000 

14 500 
6 000 
5 000 
3 000 

500 
5 000 

195 
4 000 

5 
500 

17 500 
1 000 
2 000 
3 000 

3 000 
7 000 
7 000 

5 000 
6 434 
9 000 

14 170 
2 000 

8 000 
4 353 
5 000 

10 700 
10 000 
6 000 
7 000 

5 000 
3 500 

12 500 
3 000 
7 000 
7 000 
7 000 
5 000 
1 000 
3 000 
2 805 
3 000 

500 
5 000 

13 000 
10 000 
6 000 
5 000 

Adana 
Giresun 
Rize 

Elâzığ, Malatya 
Mardin 
Bursa 
Siirt 
Antalya 

Bursa 
Amasya 
Kastamonu 

142 
107 
99 

65 
163 
58 
92 
96 

68 
32 

122 
Kastamonu, Zonguldak 115 
Ordu 
Gaziantep 
Ankara 

Diyarbakır, Siirt 
K. Maraş, Malatya 

Samsun, Ordu 
Sakarya 
Edirne, Çanakkale 
Bursa 
Burdur 
Samsun, Çorum 
Tokt, Yozgat 
Ankara. Bolu 
Sakarya 
Ankara 
Çanakkale 
Trabzon, Gümüşhane 

Çorum, Amasya 
Çorum, Amasya 
Tunceli 
Erzurum, Ağrı 

134 
68 
45 

102 
123 

Muh. 
3 

66-
22 
20 

280 
56 
60 
29 
80 
50 
60 

66 
86 
75 

102 

1956 
1957 
1961 

1963 
1963 
1963 
1964 
1964 

1966 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1972 

1972 
1972 

1973-
1973-
1973 
1973-
1974 -
1974-
1974-
1974-
1974-
1974-
1974-
1974-

1974-
1974-
1974-
1974-

-77 
-79 
-78 

-76 
-77 
-80 
-77 
-76 

-76 
-76 
-78 
-76 
-77 
-77 
-77 

78 
76 

77 
76 
80 
77 
76 
77 
77 
79 
78 
78 
79 
79 

76 
77 
80 
81 

İ 30 000 
: 70 ooo 
; 60 000 

i 49 500 
İ 38 000 
i 110 000 
\ 68 000 

10 000 

! 57 100 
! 28 000 

46 600 
\ 75 000 
i 32 680 
I 22 000 

24 010 

52 000 
12 000 

40 400 
5 000 

150 000 
39 800 
30 000 
23 000 
25 000 
50 000 
70 000 
30 000 

100 000 
160 000 

47 322 
45 000 
39 000 
40 000 

15 000 
20 370 
18 000 

28 413 
12 566 
22 140 
32 830 
4 425 

42 000 
14 047 
23 328 
51 128 

7 680 
3 210 
5 060 

12 010 
4 500 

5 400 
2 000 

14 500 
6 000 
6 000 
3 000 

500 
5 000 

195 
4 000 

5 
500 

17 500 
1 000 
2 000 
3 000 

1975-75 : 20 000 — 

-5 000 1975-77 ; 500 000 

2 100 1975-77 j 210 000 — 

14 000 1975-77 '. 980 000 

1 000 1975-78 İ 210 000 

60 1975-78 : 84 000 

51 Ad. 1975-79 : 132 900 

1 Ad. 1975-78 17 300 

84 
30 
84 
57 
55 
45 
39 
86 

121 

147 
63 

1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 

1965-
1965 

-78 
-78 
78 
79 
79 
80 
77 
78 
79 

79 
78 

İ 20 000 
: 18 000 
ı 25 000 

20 000 
: 20 000 

20 000 
i 15 000 
! 26 000 
! 25 000 

30 000 
İ 13 000 

7 680 
3 035 
4 639 
6 550 
5 000 
4 150 
5 170 
8 000 
5 100 

3 410 
4'445 
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2 . — Çanakkale Milletvekili Osman Orhan Ça-
tter'Pnm, Gelibolu 'Yarımadasındaki İngiliz mezarltk-
larma ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ihsan Sabri 
Çâgfayangil'in yazılı cevabı (7[487) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Dışişleri Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin 
yapılmasına müsaadelerinizi saygılarımla rica ede
rim. 7 , 4 . 1975 

Çanakkale Milletvekili 
O. Orhan Çaneri 

1. Gelibolu yarımadasında, birinci Cihan Har
binde ölen İngiliz askerleri için inşa edilmiş olan 
mezarlıklar halen Ingiltereye bağlı Mezarlıklar Mü
dürlüğü tarafından idare edilmektedir. 

Ingiltereye tahsis edilen bu mezarlıkların yüzölçü
mü kayıtlara göre ne kadardır? 

2. Bugün fiilen İngiltere tarafından kullanılan 
sahalarla, anlaşmalara göre tahsis edilen sahalar ara
sında yüzölçümü bakımından fark var mıdır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanılığı 
AtGM Gn. Md. 

Sayı: 757.251 - AİED - 49 
2 . 5 . 1975 

Konu : Gelibolu'daki yabancı As
kerî Mezarlıklar Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 Nisan 1975 gün ve 7/487/2179/18795 sa
yılı yazıları ilişiği soru önergesi. 

Ülkemizde yabancılara ait çeşitli emlâke ilişkin 
sorunlar üzeriade Bakanlığımca girişilmiş çalışmalar 
meyanında, Gelibolu'daki yabana askerî mezarlıkla
rın durumu da ele alınmış bulunmaktadır. 

Gelibolu Yarımadasındaki yabancı askerî mezar
lıkların statüsü, Lozan Andlaşmasınm 124 - 136 ncı 
maddeleri hükümleri ile düzenlenmiştir. 

Bu hükümler gereğince, I nci Dünya Savaşı sıra
sında, Türkiye arazisi üzerinde ölen İngiliz, Fransız, 
İtalyan asker, savaş esiri ve sivil tutukluların mezarları
nın bulundukları arsalar ile bazı mezarların birleştiril
mesi ve ölülerin hatırasına anıt dikilmesi için gerekli 
arazi, anılan ülkelere «müebbeden tahsis» edilmiş, an
cak tahsis edilen arazide Türk hâkimiyeti baki kal-
mıatUi 

Zamanında bu maksatla kurulmuş olan özel ko
misyonlarca tahsisi kararlaşfcuûlaıak kayda -geçirilen 
ve bugün ilgili ülkelerce fiilen tasarruf esdüen arazi 
arasında yüzölçümü bakımından fark bulunup bu
lunmadığı, diğer ilgili makamlarımızla birlikte yürü
tülmekte olan incelemeler sonucunda ortaya çıkarıla
caktır. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakam 

3. —İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un askerlik görevini yapıp 
yapmadığına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/488) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı tara
fından, yazılı olarak cevaplandırılmasında. araeıkğıiKzı 
rica eder, saygılar sunarım. 8 . 4 . 1975 

izmir Milletvekili 
Yüksel,Çakmur 

. Askerlik görevini yapmak ulusal ödevlerimizin 
başta gelen temel ilkesidir. 

Her Türk Yurttaşı askerlik görevini yapmayı ge
çerli bir özür durumu yoksa en büyük övünç kay
nağı sayar. 

Askerlik ödevini yerine getirmeyenlere Türk 'halkı 
güven-duymaz, inanç beslemez. 

Özellikle, bu kutsal görevden kaçınanlar devletin 
temel yönetim kaplarında bulunuyorlarsa halk için 
güvensizliğin de ötesinde yeni yetişen kuşaklara mil
liyetçilik yönünden kötü örnek olacaklarından ötürü 
devlet yönetiminde görev almış olanlar için duru
mun kesin biçimde aydınlığa kavuşturulması koşul
dur. 

Demirel Hükümetinde görev almış olan Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon hakkında Hükümetin say
gınlığı ile çok yakından ilişkili olan Türk kamuoyu 
için son derece önem taşıyan aşağıdaki soruların en 
kısa süre içinde cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Maliye Bakam Yılmaz Brgenekon «askerlik gö
revini yapmış mıdır? 

2. Yapmamış ise bunun sebebi nedir? 
3. Hakkında askerlik görevini yapmaya engel 

bir sağlık nedeni varsa Ergenekon'un hangi tarihte, 
hangi askerî hastaneden çürük raporu almıştır? 
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Millî Savunma Bakanlığı 
Kanun : 348/1 -75 2 . 5 . 1975 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 14 . 4 . 1975 
tarih ve Gensen. 7/488 - 2182/18863 sayılı yazınız. 

Millet Meclisi İzmir Üyesi Yüksel Çakmur'un, 
İzmir Milletvekili ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Yıl
maz Ergenekon'un askerlik görevini yapıp yapmadı
ğına ilişkin yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde ce
vaplandırılmıştır. 

İzmir Milletvekili ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Yıl
maz-Ergenekon; 

1. 1948 yılında askerlik çağına girmiş ve 1955 
yılında yedek subay adayı olarak askerliğine karar 
alınmıştır. 

2. Bakaya olarak, 1970 yılında müracaatı üze
rine İstanbul - Fener Askerlik Şubesi Başkanlığınca 
Kasımpaşa Deniz Askerî Hastanesine sevkedilmiş ve 
anılan Hastane Sıhhi Kurulunun 25 Aralık 1970 ta
rih ve 3599 sayılı raporu ile Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Beden Kabiliyeti Yönetmeliğinin D/42-F lOA'ya 
uyan teşhisi ile askerliğe elverişli olmadığından; Fa
tih İlçe İdare Kurulunun 5 Ocak 1971 tarih ve 1315 
sayılı kararı ile 1111 sayılı Askerlik Kanununun 28 
ve 41 nci maddeleri uyarınca askerlikten ihracına ka
rar verilmiştir. 

Arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

4. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
tescili yapılmış talebe cemiyetleri ile bunların birlik, 
federasyon ve üst kuruluşlarına ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/493) 

7 , 4 , 1975 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sayın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

, Manisa Milletvekili 
M. Gündüz Sevilgen 

1. Bakanlıkça tescili yapılmış talebe cemiyeti 
ve onların birlik ve federasyon gibi üst kuruluşlarının 
adları, faaliyet merkezleri ve kuruluş tarihleri nedir? 

2. Azaları daha ziyade gençlerden müteşekkil 
olan ve talebe cemiyeti niteliğinde olmayan diğer sos
yal ve kültürel cemiyetlerin ve onların üst kuruluş
larının adlan, faaliyet merkezleri, kuruluş tarihleri ve 
kuruluş gayeleri nedir? 

3. Bu cemiyetlerden hangileri hakkında son beş 
senedir örfî İdare, Devlet Güvenlik Mahkemesi ve 
diğer mahkemeler tarafından hangi sebeplerle tahki
kat yapılmıştır? Bu cemiyetlerin hali hazır hukukî 
durumları nedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 5 . 5 , 1975 
Daire : Gen. Güv. 
Şube : Top. 01. (A) 

Konu : Talebe dernekleri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 ..4 . 1975 gün, Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü, 7/493/2187 - 18858 sayılı yazıları. 

Manisa Milletvekili Sayın M. Gündüz Sevilgen 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve dernekler hak
kında olan yazılı soru önergesinde yer alan- hususlar 
hakkında derlenen bilgiler aşağıda maddeler halinde 
sunulmuştur. 

1. 1630 sayılı Dernekler Kanununa, göre kuru-
4up, Bakanlığımızca tescili yapılmış talebe dernekle
riyle, bunların meydana getirdiği birlik, federasyon 
gibi üst kuruluşların adı, merkezi ve kuruluş tarih
lerini gösterir liste ilişiktir. 

2. Azaları daha ziyade gençlerden müteşekkil 
olan talebe cemiyeti niteliğinde olmayan diğer sosyal 
vê . kültürel derneklerle bunların meydana getirdiği 
üst kuruluşların adı, merkezi, kuruluş tarihleri ekli 
listede belirtilmiş olup, bu teşekküllerin ilmî veya 
kültürel gayelerle kurulduğu dosyalarının tetkikinden 
anlaşılmıştır, 

3. Bu derneklerden Örfî İdare ve Devlet Güven
lik Mahkemesi tarafından haklarında tahkikat yapılan 
teşekküllere ait liste ekte sunulmuştur. 

Arz ederim, 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

— 632 — 
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1630 sayılı Kanuna göre kurulan Talebe Dernekleri Listesidir 

Derneğin Adı »ıra No: 

1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

• 34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 . 
41 
42 

Merkezi 

Ankara 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
• » 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
> 

İstanbul 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kuruluş 

6 
6 
2 
2 
2 
7 
6 
9 
2 
4 
5 
16 
20 
15 
5 
17 
23 
24 
28 
3 
23 
25 

1 
17 
6 

2 
4 
» 
•» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

.12. 

.12. 

. 4 . 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

.12. 

. 1 . 

. 2 . 

.11 

.12 

.12 

. 1 . 

. 3 . 
•11. 
. 2 
. 1 
.11 

.12 

.12 

. 3 

.12 

.12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

tarihi 

1972 
1972 
1973 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 
1973 
1974 
1974 
1973 
1974 
1974 
1974 

1974 
1974 
1975 

1972 
1972 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ODTÜ. Mühendislik Fakültesi Talebe Derneği 
A. Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği 
H. Ü. Öğrenci Derneği 
A. Ü. Ziraat Fakültesi Talebe Derneği 
A. Ü. İlahiyat Fakültesi Talebe Derneği 
ODTÜ İdarî İlimler Fakültesi Öğrenci Derneği 
Fen Fakültesi Öğrenci Derneği 
A. Ü. Eczacılık Fakültesi Talebe Derneği 
A. Ü. Dil T. Coğrafya Fakültesi Talebe Derneği 
ODTÜ Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği 
Siyasal Bilimler Fakültesi Öğrenci Derneği 
ODTÜ Talebe Derneği 
H. Ü. Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği 
A. Ü. Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği 
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğrenci Derneği 
H. Ü. Mühendislik Fakültesi Öğrenci Derneği 
H. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Derneği 
H. Ü. Eczacılık Fakültesi Öğrenci Derneği 
Veteriner Fakültesi Öğrenci Derneği 
H. Ü. Fen Fakültesi Öğrenci Derneği 
H. Ü. Öğrenci Derneği 
H. Ü. Kayseri Cevher Nesibe Tıp Fakültesi Öğrenci 
Derneği 
A. Ü. Eczacılık Fakültesi Öğrenci Derneği 
A. Ü. Talebe Derneği 
ODTÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrenci Derneği 

1. Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği 
1. Ü. Hukuk Fakültesi Talebe Derneği 
1. Ü. İktisat Fakültesi Öğrenci Derneği 
1. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği 
1. Ü. Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği 
1. T. Ü. İnşaat Fakültesi Talebe Derneği 
t. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Talebe Derneği 
1. Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği 
1. Ü. İşletme Fakültesi Talebe Derneği 
1. T. Ü. Talebe Derneği 
1. Ü. Kimya Fakültesi Talebe Derneği 
1. Ü. Eczacılık Fakültesi Talebe Derneği 
1. Ü. Talebe Derneği 
1. T. Ü. Kimya Fakültesi Talebe Derneği 
1. T. Ü. Makina Fakültesi Talebe Derneği 
1. T. Ü. Maden Fakültesi Talebe Derneği 
î. Ü. Bursa Tıp Fakültesi Talebe Derneği 

- « 3 3 -
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43 
44 
45 
46 
47 
48 

49 
50 
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Merfeezi Kuruluş tarihi Demeğin Adı 

Diyarbakır 

İzmir 

» 
12 
1-8 
1-9 
19 
17 

» 

» 
. 1 
. 3 
. 6 
,11 
. 6 

1973 
1974 
1974 
1974 
1974 

t. T. Ü. İnşaat Fakültesi Talebe Derneği 
İ. T. Ü. Elektrik Fakültesi Talebe Derneği 
Boğaziçi Üniversitesi Talebe Derneği 
Diyarbakır Üniversitesi Talebe Derneği 
Diyarbakır Tıp Fakültesi Talebe Derneği' 
Ticarî Bilimler Fakültesi Öğrenci Derneği 
Ege Ü. Öğrenci Birliği Derneği 
E. Ü. Ziraat Fakültesi Öğrenci Derneği 

51 
52 

53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 

İzmir 
» 

Erzurum 

» 
» 

Trabzon 

18 . 5 . 1974 E. U. Fen Fakültesi Öğrenci Derneği 
18 . 6 . 1974 E. Ü. Mühendislik Bilimler Fakültesi Öğrenci Der

neği 
2 . 5 . 1973 E. A. Ü. İslâm İlimleri Fakültesi Talebe Derneği 

24 . 5 . 1973 E. A. Ü. Ziraat Fakültesi Talebe Derneği 
10 . 6 . 1973 E. A. Ü. Tıp Fakültesi Talebe Derneği 
9 , 6 . 1973 E. A. Ü. Edebiyat Fakültesi Talebe Derneği 
3 . - 7 . 1973 E. A. Ü. Talebe Derneği 

1 0 . 7 . 1 9 7 3 E. A..Ü. Fen Fakültesi Talebe Derneği 
4 .12. 1972 Kriz. T. Ü. Ins., Mim. Fakültesi Talebe Derneği 
» » » Kdz. T. Ü. Temel Bilimler Fakültesi Talebe Derneği 
» » » Kdz. T. Ü. Orman Fakültesi Talebe Derneği 
» » » Kdz. T. Ü. Makina - Elektrik Fakültesi Öğrenci 

Derneği 
» » » Kdz. T. Ü. Yer Bilimleri Fakültesi Öğrenci Derneği 
» » » Kdz. T. Ü. Talebe Derneği 

İstanbul 

Üst Kuruluşlar 

25 . 5 . 1973 Talebe Teşkilâtları Federasyonu 
28 . 6 . 1973 Talebe Dernekleri Federasyonu 

1927 Millî Türk Talebe Birliği Federasyonu. 
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Azalan Gençlerden Müteşekkil Talebe Cemiyeti Niteliğinde Olmayan Dernekler 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Bingöl 
Gaziantep 
Samsun 
İstanbul 
Ankara 
İstanbul 
Manisa 
İzmir 
Ankara 

6 
10 
18 
15 
3 
3 

10 . 
16 . 
7 

10 
20 
26 . 

6 
9 
5 
3 
7 

12 
3 

12 
1 
4 

10 
12 

1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1974 
1973 

Yurtsever Gençlik Derneği 
Devrimci Gençlik Birliği Derneği 
Halkçı Devrimci Gençlik örgütü, 
Bingml Gençliği Kültür Derneği. 
Halkçı Devrimci Gençlik Derneği. 

* Halkçı Devrimci Gençlik Derneği. 
Devrimci Demokratik Kültür Derneği, 
Altındağ Gençlik Derneği. 
Adıyaman Devrimci Gençlik Kültür Derneği. 
Gördes Yurtsever Gençlik Derneği. 
Detvrimci Gençlik Dayanışma Derneği. 
Ülkü Ocakları Derneği. 

Üst Kuruluşlar 
1. İstanbul 18 . 11 . 1951 Millî Gençlik Teşkilâtı Federasyonu. 

(Türkiye İzciler Birliği, Türk Kadınlar Birliği, Türk Devrim Ocoklan) tarafından kurulmuştur. 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 ve 16 ncı maddeleri gereğince Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 
faaliyeti durdurulan Dernekler 

1. Ankara Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği. 
2. Ankara Devrimci Gençlik Birliği Derneği. 
3. Ankara Polatlı Kültür Derneği. 

Siyasetle iştigalden dolayı Adalete verilen Dernekler : 

1. 
2. 
3, 
4. 
5. 
6. 
7. 

Ankara 
Ankara 
Manisa 
Ankara 
Eskişehir 
Urfa 
İzmir 

Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği. 
Yurtsever Gençlik Derneği. 
Gördes Yurtsever Gençlik Derneği. 
Töb - Der - Tüm öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği Ankara Şubesi. 
Ülkü Ocakları Derneği Eskişehir Şubesi. 
Töb - Der - Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği Siverek Şubesi, 
İzmir Devrimci Gençlik Dayanışma Derneği, (x) 

Bu dernekler hakkında dava henüz sonuçlanmamıştır. 
(x) Bu dernek İzmir Güvenlik Mahkemesince kapatılmıştır, 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

72 NCt BİILEŞÎM 

6 . 5 . 1975 Salı 

Saat : 35.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve ,10 ar
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202. 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes 
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/111 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması 
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nm 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alman kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ^Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

i 



10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etera Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6'*8) (*) 

4. - istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — istanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

a -
8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 

geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Maıdin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, MÎT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'm, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına diir Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35), 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44) 

19. — Kocaeli MilletvekiM Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H, 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü sonya çevrilmiştiri 
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23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik tabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/62) 
30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 

Bankası tzmır - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65> 

32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

33. -r- İçel Milletvekili Nazam Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki br müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu > Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkân inin sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancüık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencüere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum* 
öuriyetin 50 ncı yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soyu 
önergesi (6/78) 

40. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41« — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına üişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Surıyedeki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına üişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye Ue ügıli ya
yınına ilişkin Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Dev* 
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, TRT 
programlarına üişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerındeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 

51. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızüay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 



52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53, — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54.. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56.: — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamndan sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nım, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili îlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili. 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş-
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I bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 
67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşü'nın, Türk 

Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'mn, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'mn, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy işleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakamn
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 

j s.oru önergesi (6/120) 
i 76. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-

van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 

I (6/121) 
I 77. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
I Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması

na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

78. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

79. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 
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81. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 

1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

82. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

83. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

84. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (•) 

85. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

88. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

89. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

90. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

92. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklat Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

98. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

100. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/153) 

101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/154) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikaya 



la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

107. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

109. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

111. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

112. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

113. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin tmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

114. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — İstanbul Milletvekili thsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

117. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

118. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (•) 
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119. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

120. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

121. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

123. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

124. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'ın, TRT nin (kuruluş ve görev) yönetmeliğine 
ve tatbik şekline ilişkin Başbakandan sözlü soru öne/ 
gesi. (6/184) (*) 

125. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

126. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

127. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

128. — İzmir Milletvekili Yükse'Çakmur'un çeşit-ı 
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

129. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 14 . 3 . 1975, 25 . 3 . 1975, 27.3.1975) 
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2. — 23 . 5 .• 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 13 . 2 . 1974 
tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; G. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1975) 

3. — 854 sayılı Deniş iş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

4. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ucü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile SağJık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

5. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

6. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 - 1974) 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 

Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31.8.1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6.1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C- Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24 . 6 .1974) 

8. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka« 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve İçişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi ; 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

9. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşımn, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1974) 

10. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 .1974) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya öner ve 57 arkadaşımn, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 
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12. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 

nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

13. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı •: 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

14. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar. 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma carilıi: 3.7.1974) 

15. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa 
tıimasj Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 11 . 1974) 

X 16. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen

mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24 . 3 .1975) 

X 17. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı. maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj inşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda işbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

| X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
I Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen

dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü-
| zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
\ Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle-
ı ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı : 

161) (Dağıtma Tarihi: 1 . 4 . 1975) 



Dönem 
Toplanü MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 155 e 2 nci ek 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 Sayılı Kanunla 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle Değişik Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1 /148) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/148, 
Karar No. : 42 j 2 ne i ek 

Bütçe Pîan Komisyonu Raporu 

27. 3. 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 3 . 1975 gün ve 52 nci Birleşiminde görüşülürken, İç Tüzüğün 89 ncu maddesi 
uyarınca, verilen önergeleri değerlendirmek ve Tasarının tümü üzerinde beliren yeni eğilimleri saptamak ama
cı ile Komisyonumuzca geri alınan 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 ve 36 ncı maddeleri 
24 . 3 . 1975 tarihindeki Birleşimde görüşülmüş ve Genel Kurula sevk edilmiştir. 

Anılan kararnamenin başlığı ile 1 nolu çerçeve maddesine bağlı 4, 59, 68 nci maddeleri ve Ek madde ile 2 
nolu çerçeve maddeye bağlı Ek Geçici 2, 3, 4, 21, ve 28 nci maddeleri ve Geçici Madde 3 ile yürürlükle il
gili 8 No. lu maddelerin konularını içeren öneriler, Alt Komisyon tarafından değerlendirilerek hazırlanan öner
geler, Komisyonumuzun 26 . 3 . 1975 tarihindeki Birleşiminde Başkanlığa sunulmuştur. Sunulan önergelerin 
kabulü ile sayılan maddelere son şekilleri verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Sivas Adıyaman îzmir 

V. Bozatlı Söz hakkım mahfuzdur. Y. Ergenekon 
A. Unsal 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Aydın 
/. Sezgin 

Eskişehir 
S. Öztiirk 

İstanbul 
M. Parlar 

Kütahya 
A. Mahir A blum 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Tosyalı 

Çanakkale 
İhtirazî kayıt eklidir. 

O. O. Çan eri 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Kayseri 
C. Cebeci 

Niğde 
H. Özalp 

Tokat 
H. Abbas 

Ağrı 
İhtirazî kayıt eklidir. 

C. Erhan 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

R. Danışman 

İstanbul 
İhtirazî kayıt eklidir. 

A. N. Ölçen 

Kayseri 
//. Naldpoğlu 

Sivas 
İhtirazî kayıt eklidir. 

A. Durakoğlu 
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ORTAK İHTİRAZI KAYİT 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu ihtirazı kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Ağrı Çanakkale İstanbul 
C. Erhan O. O. Çaneri A. N. Ölçen 

Sivas 
A. Durakoglu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 155'e 2 nci ek) 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞl 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına 
ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmünde Karranamenin değiştirilerek kabulü hakkında 

kanun 

İstihdam şekilleri : 

Madde 4. — Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. 

A) Memur : 

Mevcut kuruluş biçimine bakdmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzelkişiliklerince genel idare esaslarına 
göre yürütülen aslî ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur 
sayılır. 

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda geıel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, 
yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur saydır. 

B) Sözleşmeli personel: 

Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştiril
mesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisi
ne ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakan
lığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi 
sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin II - Teknik hizmetler sınıfında belirtilen görevler
de yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırlan Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 
Ancak, yabancı uyrukluların; tarihî belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarım değerlendirenlerin; 

mütercimlerin; tercümanlarm; dava adedmin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdamımn gerekli olmadığı 
yerlerde avukatların, bu kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edilen mahrumiyet yerlerinde, kadrolu istih
damın mümkün olamadığı hallerde, Bakanlar Kurulunca tespit edilecek esas ve şartlarla tabip veya uzman ta
biplerin; Adlî Tıp Müessesesi uzmanlanmn; Devlet Konservatuvarlan sanatçı öğretim üyelerinin; Millî Savunma 
Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve dış kuruluşlarda belirli bazı hizmetlerde çalıştınlacak personelin 
de zorunlu hallerde sözleşme ile istihdamları caizdir. 

C) Geçici personel : 

Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının gö
rüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde 
sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

D) İşçiler : 

(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

İstisnaî memurluklar : 

Madde 59. — Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin memurluklarına, 
Başbakanlık ve Bakanlık Müşavirliklerine, Başbakanlık ve Bakanlıklar Özel Kalem Müdürlüklerine, Bakan
lıklar Basın ve Halkla Uişkiler müşavirliklerine, valiliklere, büyükelçiliklere, elçiliklere, daimî temsilciliklere, 
dış kuruluşlarda çalışma müşavirlikleri nezdinde görevlendirilecek sendika uzmanlıklanna, Din İşleri Yüksek 
Kurulu üyeliklerine, Millî istihbarat Teşkilâtı memurluklanna, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 
müşavirliklerine, Hukuk Müşavirliğine ve Genel Sekreter Sekreterliğine bu kanunun atanma, sınavlar, kademe 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 155'e 2 nci ek) 
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ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın, tahsis edilmiş derece aylığı ile me
mur atanabilir. Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirlikleri ile Devlet Konservatuvarında görevlendirilecek 
Uluslararası ün yapmış üstün yeteneklere sahip Devlet sanatçılarının, atanma ve ilerlemelerinde de bu hü
kümler uygulanır. 

Birinci fıkrada sayılan memurların bulundukları bu kadrolar emeklilik aylığının hesabında ve diğer me
murluklara naklen atanmalarında herhangi bir sınıf için kazanılmış hak sayılmaz. Bu görevlerde bulunan 
memurların emeklilik kıdemleri yürümekte devam eder. 

Derece yükselmesinin şartları ve usulü : 

Madde 68. — A) Derece yükselmesi yapabilmesi için bir üst dereceden boş kadronun bulunması gerek
lidir. 

Bundan başka derece yükselmesi yapılacak memurun r 

a) Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu derecenin 3 ncü kademe aylığım fiilen 1 yıl almış, 
b) Kadronun tahsis edüdiğî görev için kuruluş kanunlarında belirtilen nitelikleri elde etmiş, 
c) Sicil bakımından bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte bulunduğunun kurumun değerlendirme kurul

ları tarafından saptanmış, 
d) «Yeterlik veya yarışma seçmesini» veya «Yeterlik veya yarışma smavı»m kazanmış, 
obuası şarttır. 
«Yeterlik veya yarışma seçmesi» ile «Yeterlik veya yarışma sınavı» nın genel esasları Devlet Personel Dairesi 

tarafından hazırlanacak bir genci yönetmelikle belirtüir. Kurumlar, bu genel yönetmelik esasları çerçevesinde özel 
yönetmelikler yapabilirler. 

B) Eğitim ve öğretim hizmetleri sunfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerindeki kadrolarına, 
derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağı derecelerden memur ata
nabilir. 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapdabilmesi için memurun yüksek öğrenim görmüş olması, 3 ve 4 ncü de
recedeki görevlere atanabilmek için en az 7 yıl, 1 ve 2 nci derecedeki görevlere atanabilmek için ise en az 
10 yıl, 13 . 12 . 1960 tarihli ve 160 sayıh Kanunun 4 ncü maddesine tabi kurumlarda fiilen çalışmış olması 
ve atanacakları görevin gerektirdiği nitelikleri kazanmış bulunması şarttır. (Yasama orgam üyeliğinde, kanunla 
kurulan fonlarda ve muvazzaf askerlikte, yedek subayhkta okul devresi dahil geçen süreler 7 ve 10 yıllık sürenin 
hesabında dikkate alınır.) 

Yukarıdaki fıkraya göre üst dereceye atananların, bu kadrolarda geçirdikleri her yıl bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yd bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas ayhk de
recelerinin yükseltilmesinde gözönüne alınır. Ancak, atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma ha
linde kazanılmış hak sayılmaz. 

Zam ve Tazminatlar : 

Ek madde. — Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, 
Hayat ve sağlık için tehlike arzeden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, 
Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından mâlen sorumlu olan veznedar ve diğer gö

revlilere malî sorumluluk tazminatı, 
Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için temi-

mininde güçlük zammı, ödenir. 
Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, 

ödeme usul ve esasları, ilgili kurumların yazılı isteği üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığın
ca bütün Kurumları kapsayacak şekilde ve yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Ka
rarı Ste yürüdüğe konulur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 155'e 2 nci ek) 
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Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kademelere intibakı •: 

Ek geçici madde 2. — 1 . 3 . 1970 tarihi ile 30 . 11.1970 tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle in
tibakı yapılmış olanlar ile 30 .11 . 1970 den 1.3.1975 tarihine kadar olan sürede göreve almanlardan bu madde 
gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmetlerde öğrenim durumları değişmemiş olanların derece ve kademelere 
intibakı aşağıdaki esaslara göre yapıhr. 

A) Başlangıç derece kademesi olarak 1 . 3 . 1975 tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede tespit 
olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas ahmr. 

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci maddede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet süreleri değerlen
dirilir. 

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere eklenir. 
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Belediye Başkanlığında, İllerin daimi komisyon üyeliğinde, 

b) Subay, Askerî memur, gedikli subay, assubay, uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onba
şı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda, 

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), yedek 
subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlikte, (84 ncü madde hükümleri saklıdır.) 

d) özel kanunlarındaki ve 657 sayıh Kanundaki hükme dayanılarak kazaî rüşt karan alınmak sure
tiyle veya mecburî hizmetin ifası nedeniyle öğrenimleri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşm bitirilme
sinden önce bu görevlerde, 

e) Teknik hizmetler sınıfı, Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu 
sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yerler
de, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili hizmetlerin 3/4 ü), 

f) özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik yapanlardan Millî Eğitim Bakanağı emrinde görev kabul 
etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında, (12 yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 3/4 ü), 

g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere bu sürenin 3/4'ü) 
lı) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memur

luğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyte; fiilen gazetecilik yaparak geçir
dikleri sürenin 3/4'ü, 

i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri sınıfında aslî kadrolara geçmiş olanların vekillikte geçen 
hizmetlerinin tamamı, 

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geç
miş ve Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul etmiş olanların yurt dışmda öğretmenlikte geçen hizmet
lerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü), 

D) 1 . 3 . 1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler Ue aşağıda 
gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca eklenir. 

a) Devlet usan inıtikamnı vermek, 
b) Fevkalâde basandan dolayı verilen takdirnamelere dayanılarak barem kanunlanylc tespit edilen nor

mal süreden erken terfi etmek, 
c) 7163, 1323, 1134, 4273, 4454, 4489, 5442, ve 5931 sayıh kamulardan veya benzer nitelikteki hüküm

leri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler, 

d) 1 . 3 . 1970 tarihinden önce barem veya emeklilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı hal
de bu maddede gösterilmeyen süreler, 

E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkralarında kademe veya derece verilmesi öngörülen durum
ları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1 . 3 . 1975 tarihinden önce ihraz etmiş bulunanlara sözü edilen hü
kümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gereken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasındaki sü
reler ayrıca eklenir. 

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak değerlendirmede nazara alınmaz. 
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— 6 — 
a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve nor

mal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak suretiyle yapılan işlerde geçen, 
b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen, 
Hizmet süreleri, 
G) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerreren değerlendirilemez. 
H) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alınacak derece kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas alın-* 

mak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı 
için bir derece verilmek suretiyle bulunacak derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanunun 92 nci 
maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuzdur. 

Şu kadar ki, 
İ. — Bu suretle bulunacak derece, öğrenim durumu itibariyle 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda 

gösterilen hizmette yükselebilme derecesini geçtiği takdirde intibak, sözü edilen tablodaki hizmette yüksele
bilme derecesine yapılır. Artan sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi verilir. 

Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sayılır. Bir derecenin son kademesine intibak yapılan hal
lerde artan süre nazara alınmaz. 

Ancak, 1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılan kanun hükmündeki kararnamelerle yapılmış olan inti
baklar ve bu intibaklar sonucu varılmış olan yükselme dereceleri saklı olup bu durumda olanlara birinci fıkra 
hükmü uygulanmaz. 

Bu fıkra hükmüne göre intibakı yapılmış olanlar, intibak ettirildikleri derece ve kademenin aylığım alır
lar; bu derecenin tekabül ettiği kadronun görevle ilgili hususları hariç diğer haklarından yararlanırlar. 

2. — 30 . 11 . 1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce; 
a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre kazanılmış hak aylıkları, 
b) T. C. Emekli Sandığı Kanunu Hükümlerine göre emeklilik keseneğine esas aylıkları (87 nci maddeye 

tabi kurumlar dışında sigorta primi ödemek suretiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine esas aylık
ta yapılan yükselmeler hariç) 

öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) benelnıdeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme 
derecesinden daha yukarı derecelerde olanların intibakı, daha yukarıda olan bu ayhk derecelerine yapılır. 

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanılmış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği ödedikleri 
sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

Bunların 30 . 11 . 1970 tarihinden sonra geçirdikleri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, inti
bak ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

3. — Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 1 nci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olan
ların intibakı 1 nci fıkra hükümlerine göre yapüır. 

Öğrenim durumları değişenlerin intibakı :' 

Ek Geçici Madde 3. — 1 . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle intibakı ya
pılmış olanlarla, 30.11.1970 tarihinden 1.3.1975 tarihine kadar olan sürede göreve alınanlardan, değer
lendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğrenim durumları 
36 ncı maddeye göre daha ileri kademe veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı verecek şekilde değişen
lerin derece ve kademelere intibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uyarınca ve ek geçici 2 nci 
madde esaslanna göre yapılır, öğrenim durumları bir defadan fazla değişenlerin intibak) aynı esaslara göre 
yeniden tespit olunur. 

İntibakta esas alınacak derece ve kademeleri ayrıca tespit olunanlar : 

Ek geçici madde 4. — (Öğrenim ve hizmet durumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre 
daha yüksek derece ve kademeden hizmete alınma hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve kade
mesi olarak : 

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları için 11 nci derecenin ikinci kademesi, Yıldız Teknik Oku
lunun mülga Fen memurluğu kısmından mezun olanlar için 10 ncu derecenin ikinci kademesi, 
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b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebim bitiren fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis unvanını 
almış bulunanlar için 9 ncu derecenin birinci kademesi, 

c) 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş dereceleri, 
3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tespit olunan giriş derecesinin altında olanlar için 3656 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesindeki giriş derecesinin birinci kademesi, 

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında istihdam 
edilmekle beraber Millî Emniyet Teşkilâtında fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya dengi okul 
mezunlan için 12 nci derecenin ikinci kademesi, 

e) Ordudan ayrılmış subay, assubay ve askerî memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş de
recesinin birinci kademesi, 

f) 633 saydı Kanunla müktesep hakkın saklı müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 13 ncü derecenin 
3 ncü kademesi, 

alınır. 
g) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde 

aynı maddenin (B) bendinin 1 nci fıkrasındaki şartlar, 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde bulunmaları kaydıyle, 
yerine getirilmiş sayılır. 

30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, ilk
okul mezunu olanlar gibi işlem yapılır. 

h) (a) fıkrası şümulüne girenler 2 nci derecenin son kademesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 ncü derece
nin son kademesine kadar yükselebilirler. 

Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele, bu kanuna tabi memurlara, ödenen
ler dışında ödeme yapılmayacağı ve bunlara uygulanacak diğer hükümler, : 

Ek Geçici Madde 21. — Ek geçici 7 ve 9 ncu maddeler kapsamına giren personel ile ek geçici 12, 
13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele bu Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir 
ödeme yapılamaz. Ancak, Sosyal Güvenlikle ilgili her türlü ödemeler ile 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkül
leriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanunun 30 ncu maddesi hükümleri saklıdır. 

Bu Kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konferans 
ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, malî sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan veznedar
lar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer görevlilere verilen kasa tazminattan) eleman temininde güçlük zam
mı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekilleriyle ilgili hüküm
leri birinci fıkrada yazılı personel hakkında da uygulrnır. 

36 ncı maddenin (A) bendinin (11 nci) fıkrasında sayılan memurlukları özel kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine dayanılarak alınmış bulunanların durum lan : 

Ek Geçici Madde 28. — 36 ncı maddenin (A) bendinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanları, söz ko
nusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine daya
narak almış bulunanların intibakları yapılırken, bunlann söz konusu fıkrada belirtilen unvanları, bu fıkrada 
gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapılır. 

Bu kanun ile yapılan intibaklar sonunda bulunacak derece ve kademe üzerinden yapılacak ödemelere 
1.3.1975 tarihinden itibaren başlanacağı : 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının öden
mesine devam olunur. 

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygulanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun 
görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan durumlar d olay isiyle, 1.3.1970 tarihinden 1.3.1975 ta
rihine kadar geçen süre için bir fark ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emeklilik hükümleri uygu
lanmış olanlara da aylık veya ikramiye farkı ödenmez. 
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Ancak, 1.3.1970 - 30.11.1970 tarihleri arasına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine güre he
saplanarak ödenir. 

Ayrıca, 12 saydı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tariiıle 1.3.1975 tarihi arasında yaş 
haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanunun hükümlerine 
göre yapılacak intibakları sonunda kazamlmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde, emekli ikramiye
leri yeni tutarlara göre hesaplanır ve farkları 1.3.1975 tarihinde ödenir. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, maluliyet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona erenlerin 
askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınmaması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini dolduramamış olan
ların bu Kanunun ek geçici 2 nci (C) bendinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak hesaplanacak 
sürelerinin eklenmesi suretiyle aylığa hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine bu süreler borç
landırılmak suretiyle, evvelce yapılan işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden itibaren yeni duruma 
göre düzeltilir. 

Yürürlük : 

Madde 8. — Bu Kanun hükümleri 1 . 3 . 1975 tarihinde yürürlüğe girer. 
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