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3. — Yoklama 

•Sayfa 
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4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 574 

1. — Van Milletvekili Şükrü Kösere-
isoğlu'nun, san günlerde artan trafik ka
zalarıma karşı gerekli tedbirlerin alınma
dığından ve hattâ kazaya uğrıyanların 
kemdi hallerine teılk edilmesinden duydu
ğu üzüntüyü bildiren konıuışmıası 5'T4̂ 575 

2. — Diyarbakır Mil'lefcveıkili Adnan 
Aral'ın, sorulara zamanında cevap veril
memesinin milletvekillerinin murakabe 
görevini yapmasını güçleştirdiğine dair 
açıklaması 575 

3. — Giresun Milletvekili Muısafa Ke
mal Çilesiz'in, ormtan mıntakalann/dıaki 
köylerin âcil ihtiyaçlariyle, orm:anla.nn 
tahribimi önliyecek tedbirler ve orman 
ürünlerinin değerlendirilmesi konularındaı 
demeci 575:576 

5. — Görüşülen işler 

1. — özel öğretim kurumları kanunu 
tasarlısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpisıkender'in, Hususi eği
tim ve öğretim müesseseleri kanunu tek
lifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in, Âmme menfaatine hizmet gaye
siyle kurulan dernekler tarafından açılan 
özel okul öğretmenlerinin sosyal güven
likleri hakkında kanun teklifi ile Adana 
Milletvekili Kemal SanıibrahimoğLu ve 
55 arkadaşının, Âmme menfaatine hizmet 
gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açıılıan özel okul öğretmenlerinin sosyal 
güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eği'tim ve Plân komisyonlarımdan 
seçilen beşer üyeden kurulan Geçici Ko
misyon raporu (1/539, 2/581, 2/617, 2/618) 
(S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 

Sayfa 
576 

576 

2. — Devlet personeli meslek teşekkül
leri kanunu tasamı ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/546) (S. Sayısı : 543) 576:59$ 



Sayfa 
ı3. — Siyasi partililer kanuınıuı tasarısı ile 

Adama Milletvekilli Kasım. Gülek ve Keımıal 
Sanibralhimıoğlu'niun,, Siyasi partiler ka
mun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu 
(1/5(60, 2/378, 2/50,1), (,S. Sayısı : 5:27) 596 

6. — Sorular ve cevaplar 596 
A — Yazılı sorulur ve cevapla/rı 5.96 
1. — Kastamıanıu Milletvekili A:lii öz-

diknııemılii'nin, Kastamonu ilinde; Beş Yıl
lık Plân gereğinıce tarizimi bakımından 
meler yapılmıasımıın düşlümüldüğüme dair 
soru öınıengesi ve Turizm ve Tanıtıma Ba
kamı Ali İnşam Göğüs'ün yazılı cevabı 
(7/308) .5% :5'97 

2. — Kanıya Milletvekili Kadircan Kaf-
liı'mım, Çanım Lisesinde, 20 Mart 1064 
Gumıartesi günü, vuıkuıbuılaın alay hakkım-
da bir soruşturma yapılıp yapılmıadığınıa 
dair sora ömerigesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in yazılı cevabı: (7/490)597:598 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihad Bil-
jçfi'ham.'m, Balıkesir'in! İvrindi Kaymaka-

Sayfa 
nıııtıın, kız talleibe ve öğretmıemlıeri ile içlkili 
âlemler yaptığınır doğru olup olmadığıma 
dair soru öneırlgesii ve İçişleri Bakanı Or
han öztnaık'ın yazılı cevabı (7/519) 598:599 

4. — Baılıikesir Milletvekili Cihad Bil-
gehaın'ıın, (Balukeslir'iın. ivrindi Ortaokulu 
Müdürünün, bâzı öğretmenlerle 'birflüfcte, 
kız öğrencilerle içkili âlemler tertibettiği-
niın doğru olup olmadığıma dair soru önıer-
ıgesi ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim ök
tem'in yazılı cevabı (7/520) 599:(İÖO 

5. —< Ki incinir Milletvekili Meımduıh 
Erdenüit*'in, Akçadağ'da inşası kararlaş-
tırıılaın bölge okulu yapımıma ne zaırman 
ballanacağıma dair sara önıeugcısi ve Millî 
Eğitim Baikaııu tbralhirm ökteım'im yazılı 
cevabı (7/548) mi) 

(). — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, 19'64 yıilmıdaı kaç bulaşıcı sarılık odayı 
teslbit edildiğine dair soru önergesi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamı Kemal 
Demir'im yazılı cevabı (7/506) 600^602 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dışişleri Balkanı Feridum Oeımıaıl Erkin, ^Mos
kova'ya yaptığı gezi ve dolayısiyle Sovyetler 
Birliği ile olan siyasi münasebetlerimiz hakkın
da bir demeç verdi. 

Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler, 
İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, Ege Bölge
si tütün ekicilerini tefeciler elinden kurtarmak 
üzere gerekli yardımların yapılmasına dair yap
tığı konuşmaya cevap vererek, alınan tedbirle
ri açıkladı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Veli Başaran, 
yaptığı konuşana ile, pancar üreticisinin içinde 
bulunduğu güçlüklerin giderilmesi için Hükü
metin bir an önce yardım elini uzatması dile
ğinde bulundu. 

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetleri arasında yapılan Andlaşma gereğin

ce ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile 
bedelsiz olarak verilen Amerikan ihtiyaç faz
lası malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi.mu
afiyeti hakkındaki kanun tasarısının, 

Yeniden kurulacak Vakıflar hakkındaki 
kanun teklifinin, 

İş Kanunu tasarısının ve 
Devlet Memurları kanunu tasarısının, ha

vale edildikleri Komisyonlardan üyeler -seçile
rek kurulacak geçici komisyonlarda görüşülme
lerine dair verilen önergeler okundu, kabul 
edildi. 

Türk - İtalyan, 
Türk - Fransız, 
Türk - Alman ve 
Türk - İngiliz Parlâmentolararası .Dostluk 

Gruplarının yeniden kurulması hakkındaki 
önergeler- kabul olundu. 
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»Sayın Milletvekillerinden bâzılarının, Baş
kanlık tezkeresinde yazılı sürelerle, izinli sayıl
maları ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan 
Ankara Milletvekili. ihsan KöknePe ödeneği
nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi, kabul 
edildi. 

Tescil edil'miyen birleşmeler ile bunlardan 
doğan çocukların cezasız tescili hakkındaki ka
nun tekliflerinin 8 nci maddeden başlanılarak 
ivedilikle devanı eden görüşülmesi, bu madde 
komisyona verildiğinden ve 

Bina Kiraları hakkındaki kanun tasarısı ve 
teklifi, Geçici Komisyona havale edilen madde 

Sözlü Sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Seyfi öztürk'-

iin, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine mallarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair sözlü soru 
önergesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Doğu YO Güneydoğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair sözlü soru öner
gesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/991) 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'm, Zey
tinyağı müstahsilinin korunması için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. (6/992) 

4. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 
ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası oldu
ğuna dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Bakan
lığına gönderilmiştir. (6/993) 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 

Gerger'in, 5237 sayılı Belediye gelirleri hak
kındaki Kanunun 21 nci maddesine bâzı hü
kümler ilâvesine dair kanun teklifi (2/754) 
(İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

henüz hazırlanmamış olduğundan, görüşüleni] -
yerek geri bırakıldı. 

Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş kanunu 
tasarısının ivedilikle görüşülmesine geçildi ve 
bâzı maddeler, nazarı dikkate alınan önergeler
le birlikte, Komisyona havale olundu. 

26 Kasım 1964 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere (saat 18,50 de) Birleşime son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Fuad Sirmen Amasya 

Nevzat Şener 
Kâtip 
Yozgat 

Veli Uyar 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık hir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü soru önergesi. Çalış
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/994) 

6. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
mimari projelerle, statik hesap ve projelerin 
vize edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve 
hukukî yönünün ne olduğuna dair sözlü soru 
önergesi, îmar ve İskân Bakanlığına gönderil
miştir. (6/995) 

Yazılı soru 

1. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Askerî doktorluğu cazip bir hale getir
mek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
sözlü soru önergesi, Millî Savunma Bakandığına 
gönderilmiştir. (7/583) 

Tezkereler 
2, — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-

lıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/1020) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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M. Meclisi B : 13 
3. — îçel Selüloz ve Kâğıt Sanayii Anonim 

Şirketinin, 1962 - 1963 yıllarına alt hesap ve 
işlemlerine ait Yüksek Denetleme Kurulu ra
porlarının sunulduğuna dair Başbakanlık tez
keresi (3/1024) (Kamu İktisadi Teşebebüsleri 
Karma Komisyonuna) 

Raporlar 

4. — Danıştay Kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danıştay 
Kanununun Anayasaya aykırı hükümlerinin kal-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama 
oyunuzu lütfen işaret buyurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. •— Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğlu'-
nun, son günlerde artan trafik kazalarına karşı 
gerekli tedbirlerin alınmasından ve hattâ kaza
ya uyrayanlann kendi hallerine terk edilmesin
den duyduğu üzüntüyü bildiren konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Kösereisoğlu, gündem 
dnı konuşmanız ne hakkında idi? 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) Trafik 
meselesi hakkında. 

BAŞKAN — Kısa olmak şartiyle buyurun 
Sayın Kösereisoğlu. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; gün geçmiyor 
(ki, trafik kazalarının olmadığını duymıyalım. | 

26.11.1984 O : 1 
dırılmasma dair kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Geçici Komisyonu raporu (M. Mecli
si (1/474, 2/440; Cumhuriyet Senatosu 1/375) 
(Gündeme) (M. Meclisi S. Sayısı : 369 a 3 ncü 
ek) 

5. — Askerî öğrencilerden başarı göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Plân komisyonları raporları 
(1/574) (Gündeme) (S. Sayısı :757) 

BAŞKAN — Ekseriyet vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Bu felâketler öyle bir nokraya geldi ki, yollar 
bir mezbahaya dönmüş bulunuyor, ölen insan
ların geride bıraktıkları efradı ailelerinin mik
tarı düşünülürse, her ölen kişiyle bir aile peri
şan olmakta, böylece her gün Türkiye'de yüzler
ce insan felâket içine düşmektedir. 

Tahminen onbeş güm evvel Van'ın kaza
larından Muradiye - Çaldıran arasında vukubu-
lan 'bir kabada 25 kişinin öldüğü, ölenlerin bu
güne kadar cesetlerinin dahi kamyonun yuvar
lanıp uçtuğu dereden hâlâ çıkarılmadığı ve her 
ölenin on nüfuslu bir aile reisi olduğu hesaba 
katılırsa, bu kaza sebebiyle 250 kişinin ne dere
cede perişan ve müteellim oldukları anlaşılacak
tır. 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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M. Meclisi B:13 
Kazaların bu minval üzere tekerrürü muh

telif sebeplerden doğmaktadır. Bu sebeplerin ba
şında şoförlerin meslekî ehliyetlerinin bulunma
yışı gelmektedir. Şoför ehliyetnanıelerinin mesul 
memurlar tarafından menfaat mukabili veril
mekte olduğu herkesin dilinde dolaşan hususlar
dır. Hükümetin, mesul vekilinin, şoför ehliyet
namelerinin itası sırasında her türlü suiistimal 
yollarını kapayıcı tedbirleri biran evvel alma
sını istirham ediyorum. 

Yukarda arz ve beyan ettiğim feci kazanın 
bakiyeleri hâlâ orada ortada bulunmaktadır, ölü
lerin yakınları Allahm her günü bu soğuk ve 
dondurucu havada buraya gitmekte, imkânsız
lıklar içinde ölülerini aramakta ve çıkarmaya ça
lışmakta iseler de, netice alamamaktadırlar. Hü
kümetin bu vatandaşlaranızm ıstıraplarını din
dirmek üzere, kendilerine ölülerini bulup çıkar
mada faydalı olmasını bekliyorum. Bu feci du
ruma bir nihayet verilmelidir. 

Trafik düzenimizin her halde kazaları önleyi
ci bir şekilde ele alınması bugün ihmal edilemi-
yecek derecede ciddîdir. 

Yukarda arz ettiğim felâketzede ailelerin 
ıstıraplarını tahfif edici ve ölülerini biran evvel 
kendilerine teslim ed"ci faaliyete hız verilmesini 
bilhassa istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
sorulara zamanında cevap verilmemesinin millet
vekillerinin murakabe görevini yapmasını güç-
leştirdiğine dair açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Adnan Aral, konuşmanız 
ne hakkında idi? 

ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Yazılı so
rulara zamanında cevap verilmediği halikında. 

BAŞKAN — Kısaca, buyurun. 
ADNAN ARAL (Diyarbakır) — Muhterem 

arkadaşlarım; 
Demokratik rejimin başarı ile yürütülmesin

de iktidarın olumlu tutumu kadar muhalefetin 
de murakabe hakkını yerinde kullanması lâzım-
gelmektedir. 

Anayasamız, Hükümeti murakabe etmek için 
çeşitli yollar ve imkânlar tanımıştır. Bunlar 
içinde başta geleni yazılı veya sözlü sorulardır. 
Meclis gündemi her gün gelen suallerle dolmak
ta, öyle ki bugün bir kitap forması olmuştur. 
Sözlü soruların zamanında cev&plandınimaması 

26.11.1964 0 : 1 
söz konusu olan işin önemini kaybettirmekte, bu 
yüzden murakabe ile netice alınamamaktadır, 

Yazılı somların kaderi ise, hepinizin malûmu
dur. Bir yazılı soru asgari bir yıl sonra Hükü
met tarafından cevaplandırılıyor. Oysa bu ka
dar uzun bir müddet geçtikten sonra cevaplandı
rılmasını haklı gösterir hiçbir sebep yoktur. Bu 
grcikmelerin mânası Hükümet ya çalışmıyor, 
veya murakabeden kaçıyor demektir. 

Bütçe müzakerelerin'n yapıldığı 1964 Şubat 
ayında gaza yapılan zam sebebiyle Başbakana 
tevcih ettiğim yazılı soruma bugüne kadar cevap 
verilmemiştir. Zamanında cevaplandırıl'maması 
sebebiyle bugün verilecek cevabın da hiçbir de
ğeri kalmamıştır. 

îçine düşmüş olduğumuz buhranlardan kur
tulmamız Hükümetin başarısına bağlı olduğu ka
dar, Hükümeti çalışmaya mecbur edecek muhale-
fet'n 'murakabesinin de âmil olduğu her türlü 
şüpheden ve izahtan uzak bir gerçektir 

Sözlü sorulara sıra gelmez, yazılı sorulara ise 
zamanında cevap verilmez ise, murakabe yok 
demektir. 

İçtüzük hükümleri karşısında Hükümetin so
rulara gerekli ilgiyi göstermesini, seçimler'n her 
gün yaklaştığı bu dönemde murakabemizin neti
cesini alabilmek imkânını sağlayıcı tedbirlerin 
Başkanlık D'vanınca alınmasını rica ©derim. 
Hürmetlerimle. 

3. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çi-
lesiz'in, orman mıntakalarındaki köylerin âcil 
ihtiyaçlariyle, ormanların tahribini önliyecek 
tedbirler ve orman ürünlerinin değerlendirilme
si konularında demeci. 

. BAŞKAN — Sayın Çilesiz ne hakkında idi 
gündem dışı konuşmanız? 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Orman ve dam örtülükleri hakkında. 

BAŞKAN — Orman mevzuu çok uzun bir 
mevzudur, kısa konuşmanızı rica edeceğim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin, tatili 
devresinde, seçim bölgem olan Giresun'un bir
çok köylerini dolaştım. Bilhassa, orman mınta-
kası köylerinin, çok âcil ve mühim olan ihtiyaç
ları, dikkatimi çekti. Bu sebepledir ki, bu ko
nuşmamla,- ilgili bakanların, alâkasını çekmek 
istiyorum. 
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M. Meclisi B : 13 
Muhterem arkadaşlarım; 
Orman bölgesinde oturan halk, binalarda, ör

tü olarak kullanılan ve hartama tabir edilen tah
tayı, kaçak olarak imal etmekte ve fakir köy
lünün karşılaştığı malzeme temini güçlüğü, or
manların da tahribine yol açmaktadır. 

Ormanlarımızın, tahripten korunması için, 
alınması gereken tedbirler yanında, bilhassa, köy 
meskenleri için kullanılacak malzemenin, ucuz 
olarak imali ve köylünün buım kullanmıya alış-
tınlmıası zaruridir. 

Ormanda yapılan tahribattan, hâsıl olan mil
lî zararın ne kadar büyük olduğunu söylemeye 
lüzum bile yoktur. 

Bu zararın bir kısmı, mesken ve müştemilât 
'kredisi olarak, köylüye verildiği ve orman mah
sulleri dışında bulunan veyahut orman artıkla
rından yapılan suni kerestenin kullanılması teş
vik olunduğu takdirde, orman tahribine yol açan 
sıebeplerden mühim bir kısmının ortadan kalka
cağına inanıyorum. 

Bir zamanlar, örtü olarak oluklu çinko kulla
nılması teşvik edilmişti. 

5. — GÖRÜ! 

1. — Özel öğretim kurumlan kanunu tasa-
rm ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve KvrşeMr Milletve
kili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan demekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikle
ri hakkında kanun teklifi ile Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme 
menfaatine hizmet gayesiyle kurulan dernekler 
tarafından açılan özel okul öğretmenlerinin sos
yal güvenlikleri hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilen beşer 
üyeden kurulan Geçici Komisyon raporu (1/539, 
2/581, 2/617, 2/618) (S. Sayısı : 495 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — özel öğretim kurumları kanun 
lâyihasının komisyona verdiğimiz maddeleri ko
misyondan henüz gelmediği için, görüşülmesini 
yapamıyoruz. 

KEMAL SARIlBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Karma Komisyon teşkiline dair bir önergem var
dı. 

26.11.1964 O : İ 
Halen köylü, çok pahalı olması yüzünden çin

ko kullanamamaktadır. Çinkonun daha ucuz fi
yatla köylüye maledilebilmes'i için, gereken ted
birleri bulmak lâzımdır. 

Bolu'da faaliyette bulunan, suni kereste fab
rikası gibi fabrikaların diğer orman bölgelerinde 
de kurulması ve bilhassa orman gülü tâbir edi
len ve iktisadi bir değeri olmıyan çalıların, su
ni kereste 'imalinde iptidai madde olarak ele 
alınması köy kalkınmasında müihilm 'bir faktör1 

olacağı kanısındayım. 

Bu kabil fabrikaların yanında diğer memle
ketlerde yapılan ucuz inşaat malzemeli fabrika
ları da kurulduğu takdirde, orman . tahribinin 
mühim bir kısmının önleneceğime eminim. 

îmıar ve iskân, sanayi, Tarım ve Köy işleri 
Bakanlıklarınca, yapılacak koordineli bir çalış
ma ile bu Meselenin halledil meşini temenni eder, 
sizlere saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Gündeme başlıyoruz. Sayın 
Aybar, görüşeceğimiz mevzuların önemi dolayı-
siyle gündem dışı konuşma arzunuzu yerine ge-
tiremiyeceğim için üzüntülüyüm. 

tLEN İŞLER 

BAŞKAN — önergedeki mevzular için de 
düşünüyoruz. Bugün Anayasa ile ilgili protokol 
gereğince konuşulması lâzımgelen hususları ko
nuşacağız. 

ikinci maddeye geçiyoruz. 

2. — Devlet personeli meslek teşekkülleri ka
nunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri ve 
Plân komisyonlarından seçilen üçer üyeden ku-
rıdu Geçici Komisyon raporu (1/546) (S. Sayı
sı : 543) (1) 

BAŞKAN — Meslek teşekkülleri kanun lâyi
hası üzerindeki ikinci maddeye kadar görüşme
mizi yapmıştık. Komisyon lütfen yerini alsın. 

ikinci ımaddeyı okutuyorum. 

Kapsam 

MADDE 2. — ~Bu kanunun 1 nci maddesin
de tanımlanan Devlet personeli sendikaları : 

I - Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin 

(1) 543 S. Saydı basmayazı 20.11.1964 günlü 
11 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 
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genel idare esaslarına göre yürütmekle görevli 
oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel ve 
katma bütçeli dairelerin, il özel idarelerinin, 
belediyelerin ve genel katma bütçeli dairelere, 
il özel idarelerine veya belediyelere bağlı ku
ruluşların ve 

II- - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin - asli ve 
sürekli görevlileri - tarafından kurulabilir. 

Yukarda yazılı daire, idare, belediye, kuru
luş ve teşebbüsler, ibu kanunda «kurum» teri-
m'ilyle ifade edilmişlerdir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinden milletlera
rası andlaşmalar gereğince özel teşebbüsten' sa
yılanlar hakkında bu kanun hükümleri uygulan
maz. 

BAŞKAN — 'Söz istiyen? 
Sayın Ertem buyurun. 
İLHAMI ERTEM (EDİRNE) — Muhterem 

arkadaşlarım, ikinci madde kapsamı sayarken, 
kamu tüzel kişiliklerini tek tek saymıştır. Fakat 
bunların arasında her halde büyük memur çalış-
tıramıyacağını dikkate alarak köyler dâhil edil
memiştir. Halbuki köylerin de köy kâtipleri ola
rak bir görevli sınıfı vardır ki, Türkiye'de bun
lar da büyük bir yekûn tutarlar. Binaenaleyh, 
sağlanan bu sosyal güvenlikten, köylerde çalışan 
köy kâtiplerinin de icabında sendika kurarak 
faydalanmaları lüzumuna kaaniim. Bu hususta 
(belediyelerinden) sonra bir de (köylerin) keli
mesinin ilâvesini teklif eden bir önerge sunuyo
rum. Zannederim ki, Komisyon da bu hususa 
uyacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul!) — Kapsamdan 

bahseden bu maddede Hükümet 'teklifi üze
rinde Geçici Komisyon tasarrufta bulunmuş ve 
yeni bir şekil vermiş.. Bu şekil içerisinde ko
misyondan öğrenilmek istediğim bir nokta var. 
Hükümet teklifinde, «Sermayesinin yanışından 
fazlası Devlette ait bankalarım; c) Hususi ka-
nuınlıarla veya hususi kanuınlarıaı verdiği yet
kiye dayanılarak kurulan banka ve teşekkül
lerin 95(90 sayıılı Kamuma tabi odalar ve borsa
larla meslekî teşekküller hariç.» ibaresi ve 
«d> benıdindeki «Yhıkardaki bemdlerde yazılı 
daire, teşekkül ve bankalar tarafımdan serma
yesinin yarışımdan fazlasına iştirak suıretiyle 
kurulan teşekküllerle, bunların aynı, mabette 
iştirakiyle vücuıti builıan müesseselerin asli ve1 

26.İ1.1Ö64 Ö:İ 
sürekli 'görevleri - subay ve astsubaylar hariç -
tarafından 'kurulabilir. 

Şimdi muhterem arlkaıdaşiar; şu ibare ve 
2 maddeyi Çreçiei Komisyonum değiştirici ile 
Hükümet teklifini ıkarşıılaştırdıım; okuduğum) 
şıu ibare kısmı açıkta kalmaktadır. Gerekçede 
de bunum neden buraya aktarılmadığına dair 
en uıfak bir izahat -göremedim. Burada bir zü
hul mü vardır, yoksa kasdem bir gerekçeye müs-
tenidolarak mı bu ibare çıkarılmıştır? Yani, 
telkrar ediyorum,, Hükümet teklifinin iki (B) 
bendinin altında başlıyan «Sermayesinin ya
nsımdan. fazlası Detvlete ait» kelimesinden iti
baren (C) ve (D) bendinin sonuna kadarM 
kısıım belki bu maddede konmuştur, ama ben
demiz bunu tam .tesbit edemedim. Komisyonun 
bumu burada açıklamasıında fayda vardır. Eğer 
açıklamazlarsa o zaman bir tadil teklifi ver
mek zorunda kalacağım. Hürmetlerimle 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
tiyen var mı? Komisyona söz vermeden önce 
arkadaşlardan konuşacaklar varsa, rica ede
ceğim. Yok. O hailde buyurun sayım Kırca. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
llhami Ertem Beyini teşhisi haklıdır. Köy tâ
biri burada bilinerek hasredilmiştir. Çünkü 
hakikaten kemdi söyledikleri gibi, köylerde 
köy idarelerinden fazla memur bulunmryacağı 
düşünülmüştür. Maamıafih bu 'husus komisyo-
nuımuızda daimî bir tereddüt konusu da olma
mış değildir. Bundan böyle köy idarelerinin 
inkişafa mazhar olabileceğimi ıgöz önünde tu
tarak Sayım llhami Ertem'in teklifime komis
yonumu/z iştirak etmektedir. 

Sayım Reşit Ülker arkadaşımızın temas et
tiği noktaya geılümce; bahis buyurdukları Hü
kümet tasarı/samıe üçüncü maddesinin «C» ve 
«D» bendlerli, komisyon metninin ikinıci mad
desinin ikinci bendimde «Kamu İktisadi Te
şekkülleri» tâbiri ile ifade edilmiştir. 

Şöyle ki; halen H2 Mayıs 1964 tarihüi ve 
468 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi Kamu İkti
sadi Teşebbüslerinin tarifini vermektedir. Bu 
tarife göre baflıis buyurdukları (C) ve (D) 
bendlerimde bahis konusu bütün kurumlar, 
teşekküller ve bunum gibi (B) bendinde ba
his konusu olanlar Kamu İktisadi Teşebbüsleri' 
teriminin kapsamı içine .esasen girmektedirler. 
Bu bakımdan bir tereddüt yoktur. Bumumlıa 
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beraber her hangi bir tereddüde - bu kamum 
yemi olduğu içim - mahal vermemek üzere «Ka
mu İktisadi Teşebbüsleri» teriminden sonra ko
misyonunuz, «ve Özel kamuniarl'a veya özel 
ıkaruumlanın verdiği yetkiye dayanılarak kurul
muş teşekküller» tâbirini ilâve «etmek üzere 
bir taıkrir hazırlamaktadır. 

Ayrım komisyonumuzun da bir teklifi ola
caktır. Burada, «Asilıi ve sürekli görevlileri 
tarafından kurtulabilir.» denmiştir. Buma birde 
'emeklilerini ilâvesi lâzımıdır. Çünkü memur 
aeındikalaırmm koruyacakları haklar meyamm-
da hiç şüphesiz emekliye ,ayrılmış memurl'a1-
rım emeklilik hakları da vardır. Bu da bir zü-
huıl eseridir. Bu hususu da tasrih için önerge
mizi vereceğiz. Pek tabiîdir ki, önergemizde 
emeklilerin bu sendikalara girmeleri hususu 
bir tahdide tabi tutulacaktır. Şöyle ki, «Bu 
.görevlerden emekliye ayrılmuş olup emefcli'lik-
tcın gayri bir kanuni veya akdî statü içerisin
de buıluınmryam kimseler taraflından» diyoruz. 
Böylellikle bir kimse emekliye ayrıldıktan son
ra eğer başka -bir yerde hizmet akdi ile çalışı
yorsa veya yine Devlet dairesinde şu veya bu 
statü içeris'mde çakışıyorsa veya 'Türkiye Büyük 
Milil'üt Meclisi üyesi olmuş ise, bu takdirde 
emıcıkllliktısaı gayri bir kanuni veya akdî statü 
içinde bulumae ağından, bu haktan istifade et-
miyeeek, fakat durumu sadece emeklilik olanı 
kimseler hu sendikalara girebilecekler, bu su
retle memurların bellibaşlı haklarından. olan, 
hattâ fârik vasıflarımdan biri olaın memuriyet 
statüsünün emeklilik haklarımın korunması da 
bu sendikallar vasıtaısiyle sağlanmış olacaktır 
efendim, 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. önergeleri okutuyorum. 

Efendim, komisyonun önergesi var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (îstanlbuıl) — Evet, var. 

BAŞKAN — İlhami Ertem .arkadaşımızın 
önergesini okutuyorunu 

Yüksek İBaşfcanlığal 
İkinci maddeye 7 nıci saıtnrdaki «beledlyele>-

rin» kelimesinden. »omra «köylerin» kelimesinin 
ilâvesini .arz ve teklif ederim. 

Edime 
İlhami Ertem 

26.11.1984 O : 1 
BAŞKAN — Komisyonum önergeye iştirak 

etmekte olduğu sözcüsü taırafından beyam Du
yuruldu. önergeye komisyon katıldığına göre, 
oyunuza sunuyorum. Nazara alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmıiyemler... Kabul edil'miştir. 

Komisyonum bir öneı'gesi var, onu da okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet personeli meslek teşekkülleri kanu

nu tasarısının komisyon metninim 2 ırci madde
sinin II nci bendi aşağıdaki şekilde değişıtiril-
mılştir; iarz olunur. 

«II - Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ve 
öz)3İ kaınunıİ!a;ril:a veya özel kanunların verdiği 
yetkiye dayanılarak kuruılıam banka ve teşek
küllerin asli ve sürekli görevlileri ve bu görev
lerden emekliye ^ayrılmış olup emeklüıikteaı 
gayri bir kanuni veya akdî statü içinde buJun-
mıyan kimseler tarafından, kurulla'bilir.» 

ıGeıçici KamisyonıSözeüsü 
Isbamibuli 

(Ooışikum Kırca 

BAŞKAN — Komisyonum madde üzerindeki 
düzeltmesini oyunuıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Etmiyenler... Katbul edi'lmiştir. 

Maddeyi, kabul buyurduğumuz değiştirge 
önergeleriyle oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Etımiyenler... İkinci madde tadilen babuıl 
eıdil mistir. 

Kuruluş 
MADDE 3. — Devlet personeli sendikaları, 

her bir kurumda veya kurumlar arasında, 
merkez veya taşra teşkilâtında, ayrı ayrı veya 
her bir kurumun genel bütünlüğünü veya bir 
kısmını veya >bir meslek veya uzmanlık kodu
nu ve memurluklarını kapsıyacak şekilde ku
rulabilir. 

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

Üst teşekküller 
MADDE 4. — Devlet personeli sendikaları

nın kuracakları : 

I - Federasyonlar : 
a) Her ,bir kurumun kendi çalışma alanın

da ; veya 
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b) Değişik kurumların aynı nitelikteki 

meslek veya uzmanlık kolu ve memurlukları 
için, 
kurulmuş sendikalardan en az ikisinin; 

I I - Konfederasyonlar : 
a) Federasyonlardan; veya 
b) Herbiri kendi alanında tek teşekkül ola

rak bulunan sendikalardan, 
en az ikisinin; veyahut, 

c) En az bir federasyon ile kendi alanın
da tek teşekkül olarak bulunan bir sedikanm 
üye sıfatiyle bir araya gelmeleri suretiyle ku-
rulurlaıv 

Bu federasyon ve konfederasyonlar hakkın
da da bu kanun hükümleri uygulanır. 

Yukarda yazılı sendika, federasyon ve kon
federasyonlar, bu kanunda genel olarak «Dev
let personeli teşekkülleri» olarak anılmışlardır. 

BAŞKAN — Madde hakk:nda söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştii'. 

Birleşme yasağı 
MADDE 5. — Devlet personeli teşekkülleri, 

haklarında bu kanunun uygulanmadığı diğer 
tüzel krilerle 'birleşemezler veya onlarla bir 
tüzel kişinin üyesi sıfatiyle bir araya gelemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üyelik 
MADDE 6. — 1 nci maddede yazılı kamu 

hizmeti personelinin Devlet personeli sendika
larına üye olmaları ve üyelikten çekilmeleri 
kendi serbest iradelerine bağlıdır. 

Hiç'bir gerçek veya tüzel kişi, 'bu personele, 
bu konuda her hangi bir etki veya baskıda 
bulunamaz. 

Devlet personeli teşekküllerine üyelik ve 
üyelikten ayrılma yazılı başvurma ile olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişti/. 

Yasaklamalar 
MADDE 7. — 1. Anayasa Mahkemesi üye

leri ve raportörleri, Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyeleri ve raportörleri, hâkimler ve savcılar 
ile Danıştay üyeleri, kanunsözcüleri ve yar
dımcıları ; 

26,11.1964 0 : 1 
2. — Sayıştay üyeleri, kanunsözcüleri ve yar

dımcıları ; 
3. Valiler, kaymakamlar, bucak müdürleri; 

4. Müsteşarlar ve genel müdürler; 
5. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 

Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydiyle askerî şahıslar ile Millî Savunma Ba
kanlığı ve Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliği memurları; 

6. 15 Temmuz 1963 tarihli ve 274 sayılı 
Sendikalar Kanununun 2 nci maddesinin 1 nci 
bendinin 4 ncü fıkrası hükmü saklı kalmak 
kaydiyle Jandarma Genel Komutanlığı ve Em
niyet Teşkilâtı ımemurlari; 

7. Millî İstihbarat Teşkilâtı (Millî Emniyet 
hizmeti) memurları; 

8. Kanuna göre silâh taşımaya ve zor !kul-
lanmıya yetkili kamu hizmeti personeli; 

9. Dışişleri Bakanlığı memurları ve dış 
misyonlarda çalıdan memurlar; 

10. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yöne
tim kurulu üyeleri; 

11. Din ve ibadet işlerinde çalışanlar ve 
12. Devlet Personel Dairesi memurları bu 

kanuna göre sendika kuramaz ve sendikalara 
üye olamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Sayın Ertem, buyuun, 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, Kamu hizmetlerinin taşıdığı önem, 
devamlı olmaları mecburiyeti, bu yasaklamaları, 
kanaatimce, doğru kılmaktadır. 

Ama bu hizmetlerde çalışan personelin sen
dika kurma hakkından mahrum edilmek sure
tiyle bir takım mahrumiyetlere katlandıkları 
bir gerçektir. 

Sendika kuranların faaliyet maddesinde be
lirtildiği üzere, bir takım imkânlar elde edecek
leri muhakkaktır. 

Sayın Komisyon sözcüsünün burada bu tarz
da bir haktan mahrum edilenlerin kendi hak
larının ne tarzda tatmin edileceği hakkında iza
hat vermesini lüzumlu bulmaktayım. 

ikinci mesele; 7 nci maddenin 5 nci fıkrasın
da «Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet 
Teşkilâtı memurları» denilmektedir. Hal'buki 
bugüne kadar bunlar hakkında kullanılan tâbir 
«memurlar» olmayıp «mensupları» tarzındadır. 
«memurları» kelimesinin kullanılması bâzı yan-
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lış anlamalara gelebilir. Memurun içinde emni
yet müdürü yoktur. Bu 'bir derece olduğu için 
kanaatimce «memur» kelimesi yerine mensup
ları denildiği zaman da daha az anlaşma ihti
mali ile karşılaşılır. Bu bakımdan 5 nci fıkra
daki «memurları» kelimesinin «mensupları» ola
rak değiştirilmesini de lüzumlu görerek Ibir 
önerge takdim ediyorum. 

BAŞKAN — isterseniz önce Reşit Ülker 
Bey konuşsun ondan sonra siz konuşunuz Sa
yın Kırca. Buyurunuz Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul).— Muhterem ar
kadaşlar, bu yasaklamalar arasında üç numa
ralı bendde «valiler, kaymakamlar, bucak mü
dürleri», 4 numaralı bendde «müsteşarlar ve 
genel, müdürler» var. Bendenizin kanaatine 
göre genel müdürler kadar genel müdür yar
dımcıları da aynı fonksiyonu gören kimseler
in'. Genel müdür yardımcılarının da buraya 
konulmasında fayda mülâhaza etmek i âzım-
geldiği kanaatindeyim, bu yolda bir takrir 
sunuyorum, muhterem komisyon her halde 
buna iltifat edeceklerdir. 

BAŞKAN — Komisyon!. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Efendim; evvelâ kısa 
olan noktaya temas edeyim : 

Sayın Ertem'in bahsettiği gibi -Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Emniyet Teşkilâtı me
murları için umumiyetle mevzuatta mensup
ları tâbirinin kullanıldığı doğrudur. Yalnız 
sevk edilmiş bulunan Devlet memurları ka
nunu tasarısında bütün Ibu gibi memuriyet 
statüsü içinde (bulunup da haklarında, terim 
olarak- (memurdan) başka bir kelimenin isti
mal edildiği bütün kategoriler için (memur) 
1 eriminin kullanılması temin edilmiş olacak
tır. Bu itibarla biz de bu metni esasen o tasa
rıdaki umumi esaslara paralel olarak kale
me aldığımız için (.memurları) kelimesini kııl-
1 andık. Zabıtta tasrih ediyorum. Bundan 
maksat.; bugünkü mevzuatta (mensupların
dan ne kastediyorsa odur. Bu durumda öner
gelerini geri almak lûtfunda bulunurlarsa 
müteşekkir kalırım. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Geri alıyo
rum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KTRCA (Devamla) — Teşekkür ederim. Sayın 

26.11.1964 O : 1 
Ertem'in bahsettiği ikinci husus; elbettekâ 
önemli bir husustur. Evvelâ bu konuda her 
hangi ıbir tereddüde mahal bırakmamak için 
bir 'noktayı Anayasa çalışmalarından açıkla
mak isterim. Anayasamızın ilgili maddesi 
Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda görüşü
lürken 46 ncı maddenin ikinci fıkrasına te
kabül eden hüküm için Temsilciler Meclisi 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü aynen şu ifa
deyi kullanmıştır; «Bu hal sureti, memurlara 
sendika hakkı tanınmıyacak demek değildir. 
Fakat bunların içinde mahiyetleri bakımın
dan birbirinden çok farklı kategoriler vardır 
ki, bâzı kategorilere giren kamu görevlileri 
ifa ettikleri hizmetin özelliklerinden dolayı 
özel hükümlere tabi tutulmak zorundadır. 
Sonra misal veriyor, ilâve ediyor; elçilerin, 
hâkimlerin, valilerin, subayların sendika kur
duklarını tasavvur ediniz. Bu şahısların tam 
bir sendika hürrriyeti içinde hareket etme
leri doğru olamaz. Nitekim 1947 de kabul 
edilen 87 numaralı milletlerarası vesikada ça
lışma sözleşmelerinden biri bâzı hizmetleri-gö
ren şahısların sendika hürriyetinin kanunla 
düzenlenebileceği belirtilmiştir» denmek sure
tiyle, sonunda da şunu ilâve ediyor : Demek 
ki, bâzı kamu görevleri ibakımından sen
dika hürriyetinin kısılması, kanunla düzen
lenmesi caiz sayılmaktadır. 

İşte komisyonun bu metni, gerek Anayasa
nı izin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası hük
müne ve bu hükmü açıklıyah komisyon söz
cüsünün bu izahatına tamamiyle tetabuk eder 
mahiyettedir, nitekim, Sayın Ertem de bu nok
taya bir itirazda bulunmadılar, fakat haki
katen haklı ve entresan bir noktaya temas 
buyurdular. Dediler ki; «bunlar sendika kura-
ımıyacaklar, fakat bunlar acaba sendika kur
muş olan memurların bu sendikalar vasıtası 
ile elde edecekleri haklardan istifade etmi-
cekler mi?» öyle sanıyorum ki, Sayın Ertem'in 
bahsettikleri haklar, daha ziyade malî saha
da, sosyal sahada bahse mevzu olan şeylerdir. 
İstihlâk kooperatifleri, sigortalar gibi, iüh... 

Şimdi 14 ncü maddeyle ilgili olarak ko
misyonumuz bir takrir hazırlamış bulunmakta
dır. Bu takrirler 13 ncü maddede zikri geçen 
faaliyetlerden : 
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«Üyelerinin tüketim, kredi ve yapı koo

peratifleri kurması için teşebbüslerde -bulun
mak ve yardım etmek; 

Yardımlaşma sandıkları kurmak; 
Üyeleri adına toplu sigorta sözleşmeleri yap

mak» ; üzere sendika kurmalarına eevaz ve-
rilmiyen bu memur kategorilerinin bu üç 
faaliyette bulunabilmek üzere dernek kurma
larına cevaz verildiği açıkça 'belirtilecektir bu 
suretle. 

ÎLHAMt ERTEM (Edirne) — .13 ncü mad
denin (B) 'bendinde de bu husus var. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Onlar da 
var efendim, özür dilenim onları da sayayım. 

Üyelerinin çocukları için kreşler, yuvalar 
(yani (L) bendi, (M) 'bendi, (N) bendi ve (O) 
bendi) bunlar dâhil, özür dilerim bunları unut
muşum. 

Tekrar edeyim; F, G, H, L, M, N, O benci
leri. Sosyal ve malî haklarını gerçekleştir
mek maksadiyle bunların dernelk kurmalarına 
cevaz verilmiş olacaktır. Bu suretle zannedi
yorum, kendi istedikleri husus yerine gele
cektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mi l . 

İLHAMI ERTEM (EDİRNE) — Önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Bu önergelerini Sayın Ertem 
geri alıyorlar. Komisyonun önergesi mi var?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Var efendim, ufak bir 
şey. 

BAŞKAN — Lütfen. 
Komisyonun bir önergesi var, okutacağım. 

Daha evvel Reşit Ülker arkadaşımızın bir öner
geleri var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşulmakta olan Devlet Personeli Sendika 

kurumları hakkındaki kanun tasarısının 7 nci 
maddesinin 4 numaralı fıkrasına genel müdür
lerden sonra (ve yardımcıları) mn ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Katılıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun bir önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Personel Meslek teşekkülleri kanunu 

tasarısına ait komisyon metninin 7 nci maddesi
nin 2 nci bendinin aşağıdaki şekilde düzeltildiği 
arz olunur. 

«2. Sayıştay üyeleri, savcıları, raportürleri 
vo denetçileri» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun, madde üzerindeki 
değiştirge önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul buyurduğunuz değiştirge 
önergeleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

Hizmet akdiyle çalışp bu kanunun 
kapsamına girenler 

MADDE 8. — 15 Temmuz 1963 tarihli ve 
274 sayılı Sendikalar Kanununun 4 ncü mad
desinin l /b bendinde yazılı olan hizmet akdiyle 
çalışan şahıslar, bu kanuna göre sendika kura
bilir ve sendikalara üye olabilirler; 7 nci mad
de hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üyelik sıfatının kalkması 
MADDE 9. — Devlet personeli sendikaları 

üyelerinin 2 nci maddede yazılı kurum ve gö
revlerden : 

a) Çekilmek suretiyle; veya 
b) Kurum yönetim organlarınca kanunların 

verdiği yetki içersinde haklarında alınmış ve 
kesinleşmiş idari kararla; veyahut 

c) Adlî yargı mercilerince tecil edilmeksizin 
kesin hükme bağlanmış, cezası medeni haklarını 
kullanmayı önleyici veya kamu hizmetlerinden 
çıkartılmasını gerektirir bir suçtan dolayı ay
rılmaları halinde, üyelik sıfatları kendiliğinden 
düşer. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yardımlaşma hakları 
MADDE 10. — Devlet personeli sendikası 

üyeliği sıfatı kalkmış olanların, Devlet personel 
teşekküllerinin kurdukları kooperatifler ve yar
dımlaşma sandıklarındaki üyelik hakları ve 
toplu sigorta sözleşmelerinden doğan hakları, 
yapmış oldukları ödemeler oranında ve Devlet 
personel teşekküllerinin tüzüklerinde belirtile
cek şart ve süreler içersinde saklı kalır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kurulma 
MADDE 11. — Devlet personel teşekkülle

ri, tüzüklerini Devlet Personel Dairesi Baş
kanlığına vermekle tüzel kişilik kazanırlar. 

Bu teşekküller, kuruluşlarını takibeden ilk 
iş gününde, merkez olarak seçtikleri yerin en 
büyük idare üstüne, tüzüklerinin iki örneğinin 
ilişik olduğu bir bildirim vermek zorundadır
lar. Bu bildirimde teşekkül merkezinin adresi 
de belirtilir. 

idare üstleri, yukardaki fıkrada yazılı belge
lerden başka hiçbir belge istiyemezler. 

Bu bildirim ile bildirime ek tüzüğün iki ör
neği Devlet Personel Dairesi Başkanlığına mak
buz karşılığında elden verilir veya iadeli taah
hütlü olarak posta ile gönderilir. 

Tüzükte veya teşekkül merkezinin adresin
de değişiklik halinde de bu madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Tüzükler 
MADDE 12. — Devlet personel teşekkülle

rinin tüzüklerinde : 
a) Teşekkülün adı ve merkezi olarak se

çilen şehir veya kasaba; 
b) Teşekkülün konusu ve amacı; 
c) Katılma, çıkma ve çıkarılma usul ve 

şartları; 
d) Üyelerin hak ve yükümleri; 
e) Yükümlerine uymıyan üyeler ve görev

liler hakkında uygulanacak müevyideler ve 
bunlara itiraz yolları ile müeyyidelerin kesin
leşme şartları; 

26.11.1964 0 : 1 
f) Teşekkülün genel kurulu ile yönetim 

organı ve diğer organlarının kuruluş, toplanma, 
çalışma, yönetim ve denetim şekil ve usulleri 
ile görevleri ve yetkileri, seçim usulleri; 

g) Teşekkülü temsil yetkisinin kimler ta
rafından kullanılabileceği; 

h) Teşekkülün merkez ve diğer teşkilâtı
nın kuruluş ve yönetim usulleri ile yetkileri; 

i) Teşekkülün hesap ve defterlerinin neler 
olduğu ve nasıl tutulacağı; 

j) Teşekkülün dağılmasına ve mallarının 
tasfiyesine ilişkin hükümler; 

k) Mevzuata ve amaçlarına aykırı olmı-
yacak diğer gerekli ve faydalı hususlar; 

1) Tüzüğün nasıl değiştirilebileceği; 
m) Kurucuların öz ve soyadları ile görev

lileri meslekleri ve ikametgâhları; ve 
n) Geçici ilk yönetim organını teşkil eden 

kurucuların öz ve soyadları 
belirtilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mi?.. 
Buyurunuz, Sayın Dizman. 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem arka

daşlar, bir baskı hatası vardır. Onu tashih için 
huzurunuza çıktım. 

(M) bendinde «kurucuların adı ve soyadları 
ile görevleri» denmesi lâzımgelirken sehven «gö
revlileri» yazılmıştır. Okunuş da bu şekilde ol
muştur. Düzeltilmesini rica ederim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN KIRCA 
(İstanbul) — Hakları vardır,, o şekilde düzeltil
mesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltilmesi Komis
yonca da kabul ediliyor. O şekilde düzeltilecek
tir. 

Başka söz istiyen?. Yok. Maddeyi düzeltilmiş 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Faaliyetler 
MADDE 13. — Devlet personel teşekkülle

ri, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sa-
hiboldukları yetkilerden başka, aşağıda belir
tilen faaliyetlerde bulunabilir. 

a) Kamu hizmeti personelini ilgilendiren 
meslekî meseleleri, meselekin gelişmesini, üyele

rin personel hukukundan doğan maddi ve mâ
nevi hak ve yükümlerini, meslekin ve üyele
rin yararına en uygun şekilde halle çalışmak 
vo savunmak; 
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b) Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat 

ve konular üzerinde incelemeler yapmak ve il
gili kurumlara tekliflerde bulunmak; 

c) Kurumların, çalışma yerlerinin ve hiz
metlerin verimliliği konularında görüşlerini bil
dirmek ve işbirliğinde bulunmak; 

d) Daire ve büroların hizmete elverişliliği 
ve sağlık şartlarına ilişkin konularda teklifler
de) bulunmak; 

e) Istiyen üyelerine, personel hukukunu il
gilendiren durumlarında hukukî yardımda bu
lunmak; 

f) Üyelerinin tüketim, kredi ve yapı koo
peratifleri kurması için teşebbüslerde bulunmak 
ve yardım etmek; 

g) Yardımlaşma sandıkları kurmak; 
h) Üyeleri adına toplu sigorta sözleşmeleri 

yapmak; 
i) Üyelerinin müşterek hak ve menfaatleri

nin takibinde veya hukukî yardıma ihtiyaç hal
lerinde üyelerini ve mirasçılarını idari ve kazai 
her nevi ve derecedeki merciler önünde temsil 
etmek, dâva açmak ve bu münasebetle açtığı 
dâvadan dolayı husumete ehlolmak; 

j) Üyelerinin meslekî bilgilerini ve yeter
liklerini artıracak, kültürlerini genişletecek kon
feranslar ve kurslar tertiplemek ve benzeri faa
liyetlerde bulunmak; 

k) Kuruluş amaçlarına ve faaliyetlerine 
uygun yayınlarda bulunmak; 

1) Üyelerinin çocukları için kreşler ve yu
valar, emekli üyeleri için ihtiyarlık yurtları ve 
konutları kurmak ve yönetmek; 

m) Üyelerinin ve ailelerinin boş zamanla
rını ve tatillerini iyi ve faydalı şekilde geçir
meleri ve sağlıkları için, kâr amacı gütmemek 
şartiyle, dinlenme yerleri ve spor alanları, park
lar ve kitaplıklar kurmak ve yönetmek; 

n) üyeleri arasında iyi münasebetlerin ku
rulmasını ve devam ettirilmesini sağlıyacak top
lantılar ve eğlenceler tertiplemek; 

o) Mevzuata ve amaçlarına uygun faali
yetleri ve görevleri için gerekli her türlü mal
ları edinmek. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen Sa
yın Ertem. 

tTiHAMt ERTEM (Edirne) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu 13 ncü madde hemen hemen ka
nunun özünü teşkil etmektedir. Yüksek malûm-
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larmız olduğu üzere âmme hizmeti; umumun 
müşterek ihtiyaçlarını Hükümetin idaresi altın
da tatmin eden teşebbüslerdir. Âmme hizmetle
ri Devletin varlığına tesir eden önemli hizmet
lerdir. Biran durmaları Devlet hayatını altüst 
eder. Bu sebeplerle muntazam, kesintisiz, de
vamlı işlemeleri lâzımdır. Kamu hizmetlerini 
ise memurlar tedvir eder. Kamu hizmetlerinin 
bu özelliğine karşılık kamu, hizmeti görevlileri 
olan memurları sosyal güvenliğe kavuşturmak 
da zaruridir. Onun için, burada mesele kamu 
hizmetlerinin hususiyetleriyle sendikaların yet
kilerini bir ölçü içinde telif edebilmektedir. 

Şimdi Sayın Komisyon Sözcüsünden şunla
rı rica ediyorum: 

13 ncü maddenin A fıkrasında üyelerin per
sonel hukukundan doğan maddî ve mânevi hak 
ve yükümlerini, meslekin ve üyelerin yararına 
en uygun şekilde halle çalışmak ve savunmak, 

E fıkrasında, isteyen, üyelerine personel hu
kukunu ilgilendiren durumlarında hukukî yar
dımda bulunmak, 

î fıkrasında, üyelerin müşterek hak ve men
faatlerinin takibinde veya hukukî yardıma ihti
yaç halinde üyelerini ve mirasçılarını idari ve 
kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde 
temsil etmek, dâva açmak ve bu münasebetle 
açtığı dâvalarından dolayı husumete ehil olmak. 

Şimdi, bu okuduğum fıkralardaki yetkiler ob
jektif ve umumi sahayı aşıp sübjektif ve mün
ferit tasarruflar sahasına girebilecekler midir? 

Bu yetkileri nasıl, hangi yolla ve ne derece 
bir baskı grupu olarak kullanacaklardır? Bu 
hususların izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Bu maddenin (A) ve (B) fıkralarında bende-
nizce tereddüdü mucibolan, belki sayın sözcü 
konuştuktan sonra vuzuha ulaşacak bulunan bâ
zı hususlar var. 

Evvelâ (A^ bendinde, kamu hizmeti -per
sonelini ilgilendiren meslekî meseleler ve mes
lekin gelişmesi tabirleri var. Kamu hizmeti per
sonelini ilgilendiren meslekî meseleler nelerdir? 
Ve meslekin gelişmesi nedir? Yasaklama hük
münde sendika kuruluşlarına iştirak edemiye-
eak kişiler açıkça sayılmıştır. Bunun dışındaki 
bütün kamu görevlileri kamu hizmeti personeli, 
işçi sayılanlar hariç, sendikalaşma hareketine dâ-
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hil olabileceklerdir. Kamu hizmeti personeli
nin meslekî görevi, kendi tarifinde mündemiç 
bulunduğu gibi, kamu hizmeti görmektir. Lûga-
vi mânada meslekî hizmet tapu memurunun 
tapu hizmeti, vergi memurunun vergi hizmeti, 
ve mülkiye memurunun memurluğu, bir tahri
rat kâtibinin tahrirat kâtipliği hizmetidir. Ama 
hepsinin topyekûn bir meslekî görevi vardır, 
âmme hizmeti görmektir. Eğer (A) bendinde 
ifade edilen husus kamu hizmeti personelini ilgi
lendiren meslekî meseleler dendiğinde meslek 
gruplarının mesleklerine mütaallik meseleleri 
mahiyetinde ani aşılıyorsa yani bir tapu memur
ları grupunun kurmuş oldukları sendikanın, ta
pu memurluğu meslekinin, daha doğru bir de
yimle, tapuculuğun Türkiye'de gelişmesini te-
minen matuf birtakım yardımlaşmalardan iba
retse mesele yoktur. Fakat meslekî meseleler, 
âmme hizmetinin ve âmme ajanlığının gerektir
diği meselelerse o takdirde tamamen ve bizatihi 
icrayı temsil eden meseleler. Bir sendikanın ic
raya taallûk eden bu kabil meseleleri ariz ve 
mnik görüşmesine ve arkasından da bunun geliş
mesini temin edecek tedbirleri tavsiye etmesi
ne imkân yoktur. Aynı mucip sebeple personel 
hukukunu ilgilendiren mevzuat ve konular üze
rinde incelemeler yapmak ve ilgili kurumlara 
tekliflerde bulunmak gibi bir hükmün sevk edil
diğini ve bunu da mahzurlu gördüğüm için te
mas etmek istiyorum. Tatbikî olarak ifade eder
sek bu şudur: Memurlar bir sendika kurmuştur. 
Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ne
dir? Kişilik hakları, emeklilik hakları ve yakın 
bir zamanda müzakere edeceğimiz Personel Ka
nunu tasarısındaki bütün hükümler ve bunların 
en başında Türkiye'de memurun ücreti, maaşı, 
hakları personel hukukunu ilgilendiren mevzu
at dediği zaman, bu sendikanın Türkiye'deki ca
ri memur ücretlerinin adaletsizliği hakkında bir 
tetkikat yaptıktan sonra alâkalı bulunduğu ku
ruma bir teklifte bulunma imkânının da mev
cudiyetini tasara derpiş etmektedir. Bu yalnız, 
burada böyle kalmamaktadır. 

Emeklilik müddeti hakkında da bir tetkiki 
ve teklifi derpiş etmektedir. Disiplin hükümleri 
hakkında bir teklifi ve tetkiki derpiş etmektedir. 
Ve bütün memur hukukunun, memurların kişi
lik hukukunun ve memurların disiplin hukuku
nun tamamına şâmil teklifleri de ifade edebil
mektedir. 
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(C) bendinde yine sevk edilen bir hükümle 

kurumların çalışma yerlerinin ve hizmetlerin ve
rimliliği konularında görüşlerini bildirmek ve 
işbirliğinde bulunmak gibi bir hüküm sevk edil
miştir. Meselâ şunu düşünmek mümkündür; 
Kars ilinin falanca ilçesinde memurlar bir sen
dika kurmuşlar ve Kars ilinde bu ilçede Hükü
met binası olarak çalışmalarına muhassas bina
nın hizmetlerinin verimliliğini temin etmediği 
hususunda mutabık kalmışlar ve bu hizmetin 
daha verimli olabilmesini temin için şu şartla
rın ihzarı lüzumunu bağlı bulundukları kurum
lara bildirmişlerdir. Şimdi kurumların, çalışma 
yerlerinin ve hizmetlerinin verimliliği konula
rında görüşlerini bildirmek mümkündür. Daima 
Türkiye'de memur bolluğu içinde, işyerine, iş 
şartlarına ücrete mütaallik talepler olagelmiştir 
ve olagelmekte devam edecektir. Büro malze
melerinin kifayetsizliği hakkında talepler ola 
gelmiştir ve devam edecektir. Ama işbirliğinde 
bulunmak ne suretle mümkün olacaktır? Bunu 
anlamak benim için mümkün olmamıştır. Ne 
hakkında işbirliğinde bulunacaktır? Çalışma 
yerlerinin ve hizmetlerin verimliliği konuların
da kurumlariyle işbirliğinde bulunacaklardır. 
Bendenizin bunu anlamam mümkün olmamıştır. 
Yine (D) bendinde daire ve büroların hizmete 
elverişliliği ve sağlık şartlarına ilişkin konular
da tekliflerde bulunmak. Diyelim ki, yine aynı 
ilçede yapmış olduğunuz Hükümet binasında ken
di imkânlarınızla biri maliye şubesine, biri mal
ın üdürlüğü şubesine iki oda tahsis edebildiniz. 
Birinde malmüdüdü, diğerinde de tahakkuk, tah
sil bütün servisleriyle Maliye teşkilâtı bulunu
yor. Ve kendilerinin sağlık kurallarına göre 
kendilerine düşmesi lâzımgelen metreküb havayı 
temin etmeniz mümkün değil. Şimdi, devam 
ediyor bu fıkrada «... hizmete elverişliliği ve sağ
lık şartlarına ilişkin konularda tekliflerde bu
lunmak...» 

Bu tekliflerin serd edilmesi gayet mümkün, 
Ama Türkiye'de idarenin, Devletin mesuliyetini 
taşıyan kişiler olarak açıkça şunu ifade edebi-
lirmisiniz ki, Türkiye'de bütün âmme persone
line sağlık şartları uygun binalar tahsis edebil-
mişsinizdir?. Ve Türkiye'de bütün âmme perso
neline çalışma şartları bakımından hizmeti daha 
verimli hale getirecek imkânları hazırlamışsınız
dır? Şimdi bunun şu mevzudaki bir misalini son 
defa Millî Eğitim Bakanı hakkındaki gensöru-
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ııun müzakeresi esnasında ariz ve amik müzake
re imkânına sahiboldum. Biran âmme perso
neli biran meslekî dayanışma ve biran meslekî 
dayanışmanın anlayışı içinde icranın her, umu
runa taallûk eden tenkidi altında maddeyi bu 
mânada anlarsanız, personel hukukunu ilgilen
diren mevzuat ve konular üzerinde incelemeler 
yapmak ve ilgili kurumlara tekliflerde bulun
mak şeklinde anlarsanız, o zaman da o tarihte 
tenkide muhatabolan öğretmenler Federasyo
nunun, Türk öğretmenlerinin ücret ve tahsi
satlarının artırılması için bütün bakanlıklar ve 
milletvekilleri nezdinde yaptığı teşebbüslerin 
meslekî dayanışma anlayışı içinde olduğunu ve 
bu teşebbüslere muhatabolmadiği için tertibettik-
leri hareketlerinde aynı anlayışın içinde bulun
duğunu anlamak mümkündür. Bilmiyorum, 
belki metni mübalâğalı olarak anlamış bulunu
yorum. Belki, Sayın Komisyon Sözcüsü izahla-
riyle benim anlayışımın mübalâğalı olduğunu, 
bu hükümlerin daha masum ve daha dar mâna
da anlaşılması lâzımgeldiğini söyliyebilir. Eğer 
lütfeder bu izahlarıyla bendenizin bu endişele
rimin yersizliğine işaret ederlerse ancak kendile
rine teşekkür borçlu olurum. 

BAŞKAN — Komisyon, Saym Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
bu kanunun 1 nci maddesi yüksek huzurlarınız
da görüşülürken aslında birinci madde ile hiç 
ilgili olmıyan konulara temas eden bâzı konuş
malar vesilesi ile huzurunuzda muhtelif müda
haleler yapmak zorunda kaldığımı derhatır bu-
yurcaaksmız. O vesile ile şunu belirttim ki, ne 
bugün Cemiyetler Kanununun 12 nci maddesi
nin kalkmış olmasına binaen durumları kanu-
niyet kesbetmiş olan memurların, memuriyet 
vasıflarına dayanarak kurmuş bulunduklar] 
dernekler, ne bundan sonra yine aynı şekilde 
kurabilecekleri dernekler, ne de bu kanuna gö
re memurların kurabilecekleri sendikalar asla ve 
kat'a mensubu olan memurları veya idare he
yetlerinde veya genel, kurullarında kendileri me
mur olarak çalışan kimseler, memurin statüsü
nün temel, hükümleri muvacehesinde Devlete 
karşı haiz oldukları vecibelerden berî kılınmış 
sayılmıyacaklardır. Bugünün tatbikatına dahi, 
hattâ samimiyetle temas etmek imkânı bu ko
nuşmalar sırasında ortaya çıktı, açıkça ifade et
tim ki ne bugün, derneklerin muayyen bir ba-
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kanlığı istihdaf ederek. «Falanca memuru tâyin 
et, falan memuru tâyin etme, falanca memu
ru filânca yerden niçin şuraya naklettin, neye 
onun yerine falancayı getirmedin» gibi birta
kım irade beyanlarını, memuriyet disiplinini 
ihlâl edecek, üstle ast arasındaki münasebeti or
tadan kaldıracak şekilde ileriye sürmesine 
bugün dahi mer'i mevzuatımız esasen cevaz ver
memektedir. Memuriyetten gelmiş bütün arka
daşlar bilirler ki, Memurin Kanununda, hattâ 
bu kanuna ilâve olarak çıkmış pek çok ek ka
nunlarda memurlara muayyen disiplin vecibe
leri, dairelerinin içinde olduğu kadar dairele
rinin dışında da Devlete karşı, bakanlara karşı, 
üstlerine karşı yüklenmiştir. Binaenaleyh, bu 
kanunla, memurin mevzuatımızda bulunan bu 
disiplin vecibelerini ortadan kaldırmıyoruz. 
öyle bir niyetimiz katiyen yoktur. Bunu bun
dan evvelki görüşmelerde bilhassa belirtmek fır
satını buldum. Binaenaleyh, Sayın Bolak ar
kadaşıma dersem ki. Evet biraz mübalâğalı ola
rak tefsir buyurdular bu maddeyi, zannediyo
rum bu maddeyi kendileri gibi hiçbir sendika 
yöneticisi mübalâğalı olarak tefsir etmek imkânı
na sahip değildir. Çünkü bu izahatım muvace
hesinde açıkça bellidir ki, memurin mevzuatımı
zın memurlara yüklediği disipline mütaallik bü
tün vecibeler mahfuzdur ve bu madde de Dev
let daireleri ile yapılacak temaslarda ileri sürü
lecek teklifler yapılabilecek bütün teşebbüsler 
memurun Devlete karşı, Devleti idare edenlere 
karşı, üstlerine karşı, disiplin ahkâmı çerçevesi 
içinde cereyan edecek ve o disiplinin gerektirdi
ği polemik havasından uzak durma, saygı ve pro
paganda ve siyasi gayelerden uzak durma gaye-
1 eriyle ancak yürütülebilecek. 

Bu vesile ile bir iki hususu daha Ibelirtımek 
istenim. 

Bugünün âmme idaresinde memur, mün
hasıran, üstündıen emir alan vıe onu yerine 
gJetirıme'kfc mülfoellef olan ajan olarak telâkki 
edilmemektedir. Sözüm yanlış anlaşılmasın, 
muemur, Anayasamızın çizdiği çerçteve içinde, 
Anayasa ve kanunlara uygun her emri yerinle 
getirmek mlecıburiyetiindedir. Bu mecburiyet 
kadîm devirlerden ber'i mevcut fârik vasfını 
t(eşkil eder. Bugün de ıbıı mecburiyet devam 
otmıeıkîtedlir ve 'edecekti r. Demek iistediğiım 
soy sadece şudur : Bugünün âmme idaresinde 
memur, Devletin âmme hizmetlerinin görüşünde 
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yanma aldığı Ve danıştığı 'bir unsurdur. Bu 
i'kanunu sevk edenler ve Komisyonumuz bugün 
idarede memurlardan birçok şikâyotlerin mev-
cudolduğunu bilmektedir. Bu şikâyetlerden 
bir kısmı da memurların kendi (hizmetlerine 
taallûk eden veya Ikendi hiızımcıtlerini görüş 
tarzlarına taallûk leden hususlarda belki de ye-
' itler derecede yanyana devletle bulunmayışla
rından, ıbalki yoter derecede kendileriyle (be
raber harckeft edilımısyişiınden, danışıl'mayışm-
dan doğmuş olduğu kanaatindedir. Nitekim 
yeni Devlet mıemurları kanunu tasarısının 
226 ncı 'maddesi görüşme ve danışma kurul
ları teşkilini derpiş »etmektedir. GöıFÜştüğümsüz 
kanunla çok yakın ilgisi bulunması dolayısiy-
le bu tasarıdaki madde hükmünün, aynen 
zabıtlara germesi de görüştüğümüz kanunun 
tefsiri bakımından da büyülk faydaları olduğu 
cihjatle aynen okuyorum : 

«'Gröröişmıe ve Danışma Kurulları : 
Maddle 226 — Bu (kanunun uygulanması do-

layısiyle oırtaya çıkabilecek meselelerde. ve 
Djvliet (memurlarının ödevleri, hakları, çalışma 
»şartları, yükümleri ve 'kamu hizmetlıerinin yü-
rtütülmeısi ile ilgili konularda mütalâa vermek 
üzeıre : 

A — Genıel mahiyetteki konular 'bakımın
dan Devlet memurları için merkez, 

B — Bir kurumla ilgili konular bakımın
dan o kurum memurları için 

*C — Bir sınıfla, ilgili konular bakımın
dan o sınıf ımKmurlam için, görüşme ve danış
ma kurulları kurulabilir. 

Görüşmıe Ve danışma kurulları, mıemur sen-
dikalarınea kendi üyeleri arasından seçilecek 
memur temsileilbıriylie yetkili organlarca yinis 
amernurlar arasından atanacak idare temsilci
lerinden meydana gıelir.» 

tşte esas itibariyle bu memur sendikalarının 
yapacakları tekliflerin ve teşebbüslerin çerçe
vesi bu Danışma ve Görüşme Kurulları olacak
tır. Bundan şu mâna çıkmamalıdır, dernek iste
miyorum ki, tekliflerini, de maaşlarını, teşeb
büslerini sadece bu Danışma ve Görüşme Ku
rulları içinde yaparlar, hayır, şikâyet, itiraz bü
tün bu yollar açıktır. Tekrar ifade edeyim, me
murlara has disiplin vecibelerini ihlâl etmemek 
şartiyle ki, o hükümlerin mahfuziyetini tekrar 
ettim, bu şart tahtında bu teşebbüslerde ve tek
liflerde bulunmakta serbesttirler. Komisyonu-
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nuz Devlet Personel Dairesi Başkanlığının him
metiyle bulunan bu konudaki aşağı yukarı Ba
tı memleketlerinde mevcut mevzuatı ve tüzük
leri incelemek fırsatını bulmuştur. Bu tüzükler
de ve mevzuatta bugün memur sendikalarına 
şu tasarıyla tanınmak istenen bütün haklar yer 
almaktadır. Bu hakları Ahmet Aydın Bolak 
arkadaşımız teker teker zikrettiler, llhami Er
tem Bey arkadaşımız da bir noktaya temas et
tiler. Teker teker ben de bunlara kısaca temas 
etmek isterim. 

îlharni Ertem Bey şu suali sordular: Süb
jektif tasarruflar sahasına da şâmil midir? Süb
jektif tasarruflar sahasına da şâmildir. Nite
kim bu bakımdan en önemli husus (î) fıkrası-
dır. Üyelerinin müşterek hak ve menfaatleri
nin takibinde veya hukukî yardıma ihtiyaç 
hallerinde üyelerini veya mirasçılarını idari ve 
kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde 
temsil etmek, dâva açmak ve bu münasebetle 
açtığı dâvadan dolayı husumete ehil olmak. Bu 
paragrafın üzerinde duruşumun hususi bir se
bebi var; çünkü dernekleri sendikalardan ayı
ran farik vasıf; sendikaların derneklerden fark
lı olarak üyelerinin teker teker sendikanın mev
zuunu ilgilendiren mevzuattan doğan haklarını 
idari ve kazai mercilerde takibetmek ve bu ba
kımdan dâva açmak ve açtığı dâvada da husu
mete ehil olmak imkânı işte bu imkândır ki, 
sendikayı dernekten tefrik eder. Binaenaleyh, 
bunların adına da Anayasamız sarahaten sen
dika dediğine göre bu hakkı tanımak sendi
kanın Batı anlamında tarifinden doğan bir ne
ticedir. Binaenaleyh, elbette ki sübjektif tasar
ruflar sahasına da gireceklerdir. Nedir bu? Bir 
misal vereyim. 

Faraza bir bakanlık, bir memurun bir hak
kını ihlâl etti. O memur gibi onun mensubol-
duğıı personel sendikası da Devlet Şûrasına dâ
va açabilecektir. Durumu bakana aksettirebile
cektir, daha evvel, ilh.. Ama Sayın Aydın Bo
lak arkadaşımın beni bu noktada dinlemesini 
rica ediyorum. Hiçbir suretle bir sendika bir 
m om urun hakkını takibediyorum diye efkârı 
umumiye önünde bakanla polemiğe girmek su
retiyle disiplin hükümlerini ihlâl edemiyecek-
tir. Bu ayrı şeydir, o ayrı şeydir. Disiplin hü
kümleri bugüne kadar ihlâl edilmiş haller var-

! sa, şunu tekrar belirteyim ki, mer'i mevzuatı-
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İniz bugfün de yarın da buna izin vermemekte
dir ve veraıiyecektir. («O ayn mesele» sesi) 

Şimdi Aydin Bolak arkadaşımızın teımas bu
yurdukları meselelere teker teker gelelim. Ka
mu hizmeti personelini ilgilendirir meslekî me
seleleri bir kimsenin memur statüsü içinde bu
lunmasından doğan umumi meseleler olabilece
ği gibi, muayyen bir memuriyette bulunmaktan 
doğam meseleler de olabilir. Nitekim biraz önce 
kabul buyurduğunuz 4 neü maddede bu sen
dikaların kurumlar veya sınıflara göre kurula
bilecekleri de kabul edildiğine göre, elbette ki, 
iki hususta bu mânanın içinde mündemiçtir. 

Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ve 
konular üzerine incelemeler yapmak ve ilgili 
kurumlara tekliflerde bulunmak. Dediğim gi
bi ; memurlar teker teker makale dahi yazabi
lirler, Memurin Kanunumuza göre. Maaş siste
mi şu noktada aksaktır, bu noktada bir memu
run ilmi bir yazıyı kaleme alıp bir gazetede, 
bir mecmuada neşretmesine mâni yoktur, Me
murin Kanunumuzun formaliteleri içinde. Bu 
bakımdan elbette ki, bilhassa ihtisaslarına ta
allûk eden bu meselelerde, Batı memleketlerin
deki örneklerinde de görüldüğü üzere, perso
nel hukukunu incelemek bu konuda araştırma
lar yapmak, yayında bulunmak, teklifler yap
mak devlet dairelerine, elbette ki, memur sen
dikalarının belli başlı fonksiyonlarından bir ta
nesi olacaktır. Ama tekrar edeyim; «ağır baş
lı, disiplin esasları dâhilinde, Bakanlar Kuru
lu Bakanlar. Meclis, hiç kimse bu işlerden an-
lamıyan cahillerdir, onlar bunu asla yapamaz
lar, asla. Biz yaparız» Hayır... O takdirde bunu 
yapan sendikanın yöneticileri memurin mevzu
atımız gereğince disiplin takibatına mâruzdur
lar, mâruz kalmaları da lâzımdır. 

İkinci hususa geçeyim; «Hizmetlerin verim
liliğinde işbirliği yapmak.» Bundan kastedilen 
şey şudur; eğer bir memur sendikası muayyen 
bir sahada çalışan memurların verimliliğini ar
tırmak için birtakım incelemeler yapmış ve bu
nun neticesinde kendi başına meselâ daha ve
remli çalışan memurlara sendikaca mükâfat ve
rilmesi gibi veyahut formasyon profesyonelini 
geliştirecek konferanslar, kurslar tertibi gibi ida
re ve işbirliği halinde birtakım faaliyetlere gi-
rişmişse, bundan ancak memnun olmamız icabe-
der. Sağlîk şartları hakkında tekliflerde bulun
mak, elbette ki, bundan maksadımız devletin, 
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devlet memurunu âmme hizmetini gör diye yer
leştirdiği yeri beğenmiyorsa o memur, orada 
ben çalışmam, ben o yerde çalışmıyorum de
mek değildir. Hiçbir suretle bu kânunda her
hangi bir memura böyle bir hak, böyle bir yet
ki tanınması mevzuubahis değildir. Elbette ki 
her memur devletin kendisine gösterdiği yer
de - velev âmir olsun - çalışıp âmme hizmetini 
görmeye mecburdur. Ama memuru yanma alan, 
onunla danışarak âmme hizmetlerini gören ve 
insan haklarını esas ittihaz etmiş olan bir dev-
let rejiminde memur sendikasına disiplin hü
kümlerinin gerektirdiği ağırbaşlılık ve edep 
içerisinde falanca yerde sağlık şartları iyi de
ğildir, bunu değiştirmek lâzımdır, bizim kana
atimiz budur» diye teklifte bulunmak, polemik 
yapmak değil, teklifte bulunmak hakkını tanı
mak, diğer Batı örneklerinde de görüldüğü gi
bi uygun olur kanaatindeyiz. Görülüyor ki, söz
lerimi hulâsa etmem, icabederse, mevzuatı bir 
arada mütalâa etmek mecburiyetindeyiz. Tek
rar arz edeyim, 13 ncü maddede kendilerine ta
nınan herhangi bir yetkiyi devlet memurları 
sendikalarının yöneticileri umumi memurin mev
zuatının memurlara yüklemekte olduğu disip
lin vecibelerini ihlâl etmiyecek surette kullan
mak zorundadır. Aksi halde bunu yapan ve me
murları bu yoldan disiplinsizliğe teşvik eden 
sendika yöneticileri memurin mevzuatımızın ge
rektirdiği her türlü disiplin takibatına mâruz 
kalacaklardır. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon
dan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Komisyondan bir suali var, bu
yurun Sayın Diler. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Yöneticiler 
şayet, Sayın Coşkun Kırca'nm buyurdukları 
gibi, kendilerine verilmiş olan salâhiyetlerin 
hududu içinde bir teklifte bulunursa siyasi mev
kide bulunan bir bakan bunu kabul etmediği 
takdirde müeyyidesi ne olabilir? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Muhterem Nihat Diler'e 
bunun zaten kanunda derpiş edildiğini arz ede
yim. Hiçbir müeyyidesi yoktur. Bundan evvel 
de arz etmeye çalıştım. Memur sendikalarına 
devleti dışarıdan idare etmek imkânını tanımak 
bu metni yazanların aklından geçmemiştir. Tek
lifte bulunur, tavsiyede bulunur. Her üslûp 
içinde, her tarz içinde teklif ve tavsiyede bulu-

— 687 — 



M. Meclisi B : 13 
namaz. Tekrar edeyim, disiplin hükümlerinin 
gerektirdiği ağır başlılık ve polemikten uzak 
duruş üslûbu içinde - bu tavsiye ve tekliflerde 
bulunabilirler, hiçbir müeyyidesi yoktur. Bu 
hususlarda karar vermekle vazifeli olan ierai 
ve teşrii organlar bu gibi teklif ve tavsiyeler
le hiçbir surette bağlı değildir. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka soru soracak var mı? 
Sayın Ertem soracak. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Bu disiplin 
hususu, belirttiğiniz hususlarda, şimdiki .memu
rin kanununda kâfi derecede sarahat olduğuna 
kaani değilim. Filhakika Dahiliye Memıırlan 
Kanununda, üstüne karşı hürmetsizlik, disip
linsizlik ettiğinde, bir disiplinsizlik cezasını ge
rektirir, diğer hususlarda sarahat yoktur, Bü
tün memurlara da böyle bir disiplinsizlik ha
line dair kanunda bir sarahat veril meşine lü
zum görmek istemez inisiniz ? 

GEÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Zaten yeni tasarıda bu 
sarahat mevcuttur, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Sayın sözcü birinci madde dolayısiyle yapmış 
olduğu görüşmenin ışığı altında tekrar bu mad
dede ile memuriyet hayatının mevzuat içinde 
gerektirdiği disipline ve mevzuatın kendilerine 
tahmil ettiği vecibelere riayet etmek şartiylc 
de bu haklan n isti'mal edilebileceği yolundaki 
beyanına teşekkür ederim. Bu esasın bu kanu
nun müzakeresi dolayısiyle maddelerde sik sık 
tekrarlanmasında fayda mülâhaza ederini. Böy
lece 13 ncü maddenin 'tatbikatında bir gün ken
disine yapılan teklifin saygısızca olduğunu dü
şünen bir devlet adamı veya idare adamı hiç ol
mazsa Sayın Coşkun Kırca'nm bugün söylediği 
sözlere dayanarak kendilerine cevap vermek im
kânına sahip olur. Ancak çok kışa olarak arz 
etmek istediğim husus şudur: Sayın Kırca ta
sarının bu maddesinin müzakeresi esnasında 
Batı'nın en mükemmel örneklerinin komisyon

ca nazarı itibara alındığını ve maddenin bu an
layış içinde sevk edildiğini ifade buyurdular. 
Bendenizin biraz evvel de ifade ettiğini gibi, 
belki düşüncelerim mübalâğalı olabilir. Ve bel
ki de âmme hayatında kısa .süren memuriyet 

26.11.1964 O : 1 
devresinin bana verdiği zenginlik içinde de ko
nuşmuş olabilirim. Ama şunu arz edeyim; ka
nunlar şartlara mutabık olmak mecburiyetinde
dir. Kamınla r ilme mutabık olduğu kadar içti-
'îııai şartlara da mutabık olmak mecburiyetinde
dir. 

Bendeniz bu maddeyi ilme mutabık, fakat, 
Türkiye'nin şartlarına mutabık gömııediğimi, 
Hükümet tasarısı olmakla beraber arz ediyor 
ve bu sebeple bu maddenin aleyhinde bulundu
ğumu ifade etmek için söz almış lmlunuyorUm.. 
Bu maddeye bu şekliyle, bugünkü şartlar için
de, memleketin şartlarına aykırı olması sebe
biyle aykırı olduğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Verilmiş bir önerge de yok. Maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenleer... Kabul edilmiştir. 

Yasak faaliyetler 
MADDE 14. — Devlet personeli teşekkülle

ri : 
a) Her hangi bir suretle siyasi faaliyette 

bulunamazlar; 
b) Siyasi partilerden veya onlara bağlı te

şekküllerden, 15 Temımuz 1963 tarihli ve 274 
sayılı Sendikalar Kanununa göre veya 25 Ni
san 1949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun gereğin
ce kurulan veyahut kamu kuııımu niteliğinde* 
ki meslek kuruluşu vasfını taşıyan işçi ve iş 
veren meslekî teşekküllerinden her hangi bir 
suretle maddi yardım kabul edemez; onlara 
maddi yardım yapamaz ve onların teşkilâtı 
içerisinde yer alamazlar; 

e) Bir siyasi partinin adı altında kurula
mazlar; 

•d) Hiçbir siyasi teşekkülün leh veya aley
hinde her hangi bir davranışta bulunamazlar ; 

e) Üyelerine doğum ve ölüm halindeki 
dinî törenler için gerekli sosyal yardımların 
yapılmasından başka hiçbir dinî faaliyete gi-
rişemez ve katılamazlar; 

f) Grev teşebbüs ve faaliyetlerini destek
leyici davranışlarda bulunamazlar; 

g) Gelirlerini mevzuatın ve tüzüklerinin 
gösterdiği amaç. ve haller dışında hareıyamaz-
lar; 

h) Organlarının toplantı ve çalışmaları -
nı, bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı ku
rumlara ayrılmış yerlerde, çalışma saatleri dı
şında da olsa, yapamazlar; 
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. i ) -Devlet personeli hukukuna veya kamu 
hizmeti görevlerine ilişkin mevzuatın uygu
lanmasına dair isteklerini açıklamak veya des
teklemek , amaciyle açık yer toplantıları ve 
gösteri yürüyüşleri yapamazlar; 
t •'j)' Bakanlar Kurulundan bir kararnaımey-

ie; izin almadıkça dış kaynaklardan hiçbir su
retle yardım kabul edemezler; 
ı';::k) Bakanlar Kurulundan bir kararnamey
le izin almadıkça milletlerarası teşekküllere ka
tılamazlar, 
'":;BIAŞKAN — Mailde hakkında söz istiyen? 

•ıSıayam! Bol ak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Acaiba sayın konıisyon çok -kısa bir ilâveyi lüt
fetti kaıbuıl ederler mi bu maddenin (t) fıtkra^ 
.sırada? «Devlet personel hukukuma ve kamın 
hizımeti ıg'öırevltifleıin'e ilişkin mevzuatın uyigiulan-
nasiin'a dair isteklerini -açııklıamıaik veya destekle-

mek,,ani!aciyle açık yer toplıamti'ları ve igösteri 
yürüiyüşlteri yapamazlar.» gibi isabetli bir ya-
^akjlama vardır maddede. Açık yer toplantıla:-
n ve 'gösteri yürüyüşleri kadar Türk: haılkını 
kendisini idare edenlerle uıiünıasebetleriınde te
reddüde düşürecek toplantılar, kapalı salon 
toplantıları! d!a olabilir. Aealba lütfederler .mi, 
kendi merkezleri ve binaları' dışında. bir sine
ma ıkirafİKyarak bütün memuırlarıai! veya âmımıe 
parsellinin• •'•fco.pILatııaıp bir protesto müzakeresi 
y^iphiıalari hendenfiıze mahzurlu -geliyor. Bu 
suretle maddeye kemdi merkezleri ve binıaıkiırt 
dışımda kajpab yer sıaılon toplaıntılanıiıı da. neh-
y edici hükmüm içine iıtibal edemezler mi? Eğer 
mütaHâ'lant bu istikamette olursa lütfetsinler 
beındaniz de bir taikrir vereyim. 

BAŞKAN —• Konıaısyoın. 
ÖEÇİOİ.KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KİRCA (İstanbul) — Mulhtereni .arkadaşllarım, 
evvelâ bu maddemin (B) bendinde balhis mev
zuu 25 Nisan 1949 taıihli ve 537-3 sayılı Ka.-
nun. kaıldırıimiış ve yerine Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanunu getirilmiş ibuluaiımıaklbadır. 
Bu ibareyi tashih için, komisyonıınuız 'bir önıer-
g<e veımııiıŞ'tİT. 
• Aydın Bolaık arkadaşımiızııu • teına« ettiği 

hususla .gelinee; burada açıık yer . toplanıtıllan 
ve-gösteri yürüyüşilerinin meyzuıuibâıhis maksat
larla yapiflmaısiMiı memedilişinden, mialksait va-
tarndaşım, Devletin âmime hizmeti erini ifa eder
ken leşahbuş etmiş örnekleri olarak gördüğü 
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Devlet personelinin karşısıında nevama Devlete 
karşı çok gürültülü 'biratz. anarşik bir tezalhür 
içinde göıımesini önlemekten ibarettir. Bu oıi'e-
sele komisyonuınmzda uzun uzun tartıışılıniıi^tır. 
Kapalı yer toplantularında biz bu vasfı göreme
dik. Memurların kapalı 'bir yerde toplanarak 
kendi personel hıuıkuıkuna mütaallik isteklerini 
'görüşmeleri, konıuşniiallaırı tabiî 'bir hâdise ola
rak. umumiyetle görülür. Şunu da belirte
yim iki, böyle bir yasak başka mevzuatta ko
lay. rastlaman yamuklardan değildir. Batşka ınnetııı-
leketlerde biz sadece mevzuatı değil, tatbikatı 
diâ dikkat nazarına aldık ve gördük ki, bir
çok memleketlerde mevzuatta yev almiamıaısına 
rağmen açıık yer toplantısı ve gösteri yürüyü
şü yapmak gibi . yalaklar fiiliyatta memur sen
dikaları bu gibi yollara tevessül etmemektedir. 
Yeyahut 'bu gibi 'haller pek nadiren vukuibul-
nıaktadır. Bizini; inıaıncınıız odur ki; bu Igibi 
iiıarcikc-tıüe-r o nıemlefceıt'Le.r kamu nizamımı orta
dan fcaldırııcı bir vüsat kapanırsa ellbette .ki, 
•önada ila tedbir aiırflıandı. Fakat onların., ana
neleri bu gibi bir' vüsati, bu tarz tezahürlere 
•müsait değildir. Bizdeki tatbikat yeni olduğu 
için, başından, önlemek nıaiksadiyle, buraya 
konıiüü'ştiiır. Yoksa, memurlar in açık bir yer
de olmaksızın' kapalı bir salonda bir araya 
'gdlıip, bu gibi mevzuları.- konuşmasınıu önleme
yi komisyonunuz bira/, antidemokratik saymak 
temayülündedir. Yalnız, bu vesile ile biraz ev
vel de Sayın Aydın Bol ak arkadaışıımızın te-
menıiiisine uyarak tekrar etmek isterilm ki; ka
palı yer toplantısında da elbette ki memurlar 
Devlet mevzuatının iken dilerine yüklediği di
siplin vecibelerini ihlâl etmeksizin hareket et
mek meciburietiııuLedirler. Bu kayıt ve şıaıit a'l-
•tiıiııda zannederim memurların, ,ka;pah yer top-
antılarında kendi meselelerini görüşmelerini 
menetmek 'biraz antidemokratik olacaktır. 

BıAŞ'KAN — Buyurun... 
COŞKUN KIK/CA (Devamla) —-Bir dakika 

efendim, komisyonunuzun bii" • takriri daha 
vardır.-

Maddede aeıık bir husus' var. Komisyon 
bâzı muiva,za.alarin. önlenmesi lüzuniınna inan
maktadır. O da şudur : 

Cemiyetler Kanun unun 12 nici nuadıdesi ilga 
edilmiştir; Bu. durumda memurlar zaten ilga 
edilmiş budunıuyor bu kamunla.' Memıurlar, me
murluk vasfı ile ilgili dernek .k-ura'.biileee'k'lerdir. \ 
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Binaenaleyh, memurlar, «Bu sendikalara gir-
miyorm, fakat dernek kuruyoruz, Cemiyetle r 
Kaınırır.rjmıa ıgöre dermek kurduk, binaetnaleyh, 
!bu kamımda mevcudolan yasialklamalara dernek 
•çerçevesi içinde riayet, etmıiyebiliriz.» diye; ka-
mona karşı muvazaaları saraıhaıteın önlemek 
icabet tünektedir. Bumdan başka, biraz evvel 
ıSaym İJhamii Bey arkadaşıınTiıza baışka bir ve
sile ite verdiğimi cevapta olduğu gibi, 'bu, ka
nuna göne Devlet personel sendikası kuraımıya.-
•eaık akın mıemmırlar, munlhasuram nuaılî ve sosyal 
safhada yardımllaşmadıaı buluımmak için memur-
lok 'vasıflanmı esas allaralk dernek, kurabilecek
lerdir.. Faikat ner bal ve kârda nremuırl'Utk vasfı 
esas ittihaz allımaraık kurulacak dermekler bü 
.'kamıınla personel semdlkaılaı-Mia yüklenmiş olan 
bütün yaisa.lda.ra riayet mecburiyetimde olmalı
dırlar. Bu maksatla biat" de takrir takdim edi-
yoruım. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Federasyon
dan! maksat nedir? 

CtEÇlöI KOMİSYON" SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Federasyomdan maksat; 
eğer bu kanıunuın 4 ıncü maddesintiın anladığı 
tarzda ise sıendilkala.nın muayyen şaftlarla bir 
aıraya gelmesi içim kurabiliriz. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — O zaman bun-
ların kıymeti kalmaz. Bir dernekten! ibaret 
olur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Davamla) — Biraz evvel izahına çalış
tığım bı: sendikaları dernekten ayıran unsurları 
'başta da arz ötmeye uğraştım. Sendikaları der 
nokten ayıran fârik vasıf, sendika üyelerinin şa
hısları için onlar namıma, derneğin müşterek 
menfaatleri ile ilgilendiği için, hattâ kazai ma
kamlarına dahi onun 'namıma, dâva açmak yetki
sidir. Bu yetkinin en 'ehemmiyetlisi budur. Yanı 
sıra pek çok yetkiler burada tanınmıştır. Sen
dikaları dernekten ayıran temel fârik vasıf bu
dur. Burada bu sendikalara tanınmış, fakat bu 
sendikalara Devlet personeli onları kuracakları 
için birtakım da yasaklar yüklemiştir. Şimdi, Ce-
miyetler Kanununda halen memurların, Cemiyet
ler Kanununa göre dernek kurmalarını önliyen 
hiçbir hüküm mevcut bulunmadığından bâzı me
murların ibu sendikaları kurmamak yoliyle der-
mdk kurup meselâ dernekler «siyasi faaliyetle uğ
raşabilirler, yabut burada «bulunan yasaklara ta-
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bi değildirler. Meselâ, bir işçi sendikasının yap* 
tığı grevle bir işveren sendikasının yaptığı İö* 
kavtı dastekliyen beyannameler yayınlıyabilirler, 
diye kanuna karşı muvazaa yapılamaması «ıafc-
sadiy.lo, memurların memurluk vasfını esas ala
rak kuracak] an dernekleri, her hal ve kârda bu 
memur sendikalarına yükletilen yasaklamalara 
tabi olacaklarına dair bir ilâvede bulunuyor. Bü 
katiyen sendikaların fonksiyon ve hususiyetini 
oı'tadan kaldıran bir nokta değildir. 

BAŞKAN — 'Başka sfiz istiyen? Yök; önerge
ler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
14 neti maddenin (1) bendine (Merkezlerinin 

dışında kapalı salon...) •cümlesinin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Ahmet Aydın Balak 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA fİstanbul) — Katılmıyor. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılma-
ımaktadır. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
14 ucu» maddenin (b) bendindeki «25 Nisan 

1.949 tarihli ve 5373 sayılı Kanun» ibaresinin 
«Esnaf ve küçük sanatkârlar Kanunu» olarak de* 
ğişt irilmesin i arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun değiştirge önerge
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet personeli meslek teşekkülleri kanunu 

tasarısının Komisyon metninin 14 ncü maddesi
ne aşağıdaki fıkralar eklenmiştir; 

Arz olunur : 
«Bu kanunun 2 nci maddesine göre Devlet 

personeli sendikası kurabilecek veya bu sendika* 
lara üye olabilecek kimselerin memurluk vasfını 
•esas alarak kuracakları veya üye olabilecekleri 
dernekler hakkında da bu maddede yazılı yasak' 
lamalar uygulanır. 
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Bu kanunun 7 nci maddesinde yazılı Devlet 

personelinin memurluk vasfını esas ala'ak kura
cakları veya üye olabilecekleri dernekler, bu ka
nunun 13 noü maddesinin (f), (g), (h), (ı), 
(m), (n) ve (o) bendlerinde gösterilenler dışın
da faaliyette bulunamazlar.:» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun madde üze
rindeki değişiklik önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmlyenler... Kabul edil
miştir. 

-Maddeyi, kabul buyurduğunuz önergelerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmİyeriler... Madde değişik olarak kabul edil
miştir. 

Gelir ve mallar 
MADDE 15. — 1. Devlet personel teşekkül

lerinin gelirleri : 
a) Üyelerden alacakları aidattan; 
b) Mevzuata ve tüzüklerine göre yapabile

cekleri faaliyetlerden doğan gelirlerden; ve 
c) Bağışlardan ibarettir. 
2. Bu teşekküller üyelerinin ödiyecokleri 

aidat miktarı Cemiyetler Kanunundaki kayıtlar
la bağlı olmaksızın, genel kurullarının karariyle 
tesibit edilir. 

3. Bu teşekküllerin bağış kabul etmeleri, 
Bakanlar Kurulu kararnamesiyle sınırlandırıla
bilir veya yasaklanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Vergi muaflığı; mallann haczedil ememesi 
MADDE 16. — Devlet personel teşekkülleri

nin faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz 
malları ile eğitim, kültür, spor ve d'ğer tesis
leri, her nevi vergi, resim ve harçtan muaftır. 

Yukardaki fıkrada söz konusu maıllar, bu 
mallarla ilgili alacaklar haricolmak üzere, 
haczedilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Maddenin getirdiği, vergi muhafiyeti ve haciz is
tisnası hükmüne karşı olduğumu arz etmek is-
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terim. Âmme personelinin kurmuş olduğu sendi
kanın menkul ve gayrimenkul mallarının her 
nevi vergi, resim ve hacizden muafiyeti hükmü 
mevzuun mahiyetin/3 mütenakızdır. İdare eden
ler durumunda olan kişilerin iktisaibettikleri mail-
İradan vergi muafiyeti istisnası idare ettikleri 
kişilerin vergi mefhumu karşısındaki durumları
nı zafiyete uğratır. Bu sebeple, fıkranın bu hük
müne muhalifim. 

16 ncı maddenin ikinci fıkrasında da «yukar
daki söz konusu mallar, bu mallarla ilgili alacak
lar haricolmak üzere 'haczedilemez» denmektedir. 

Sendika taşınır bir mal olarak bir otomobil 
satmalmıştır. Bu ötomobil'ln haczi borçlanmıştır. 
Bu otomobilin haczi ancak, bu otomobil bedelin
den dolayı mümkün olabilmektedir, fıkraya gö
re. Müsaade buyurunuz, idare eden k'şileri, ida
re edilenlerin karşısında ancak edindikleri mal
lardan dolayı kaıbili haciz, diğer borçlar dolayısiy-
le o mallar kabili haciz omıyan himayeli bir du
ruma getirmelidir, idare edenlerin, idare edilen
ler karşısındaki davranışını zafiyete uğratmaya 
hakkımız yoktur. Maddenin 'bu yazılış tarzı ile 
tamamen aleyhinde olduğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Kırca. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Muhterem arkadaşlarım, 
evvelemirde şunu (belirtmek isterim ki; yanlış 
tefsirlere meydan vermemek maksadiyle, burada 
haezed'ilemiyecek olan veya vergiden muaf olan 
mallar bu Devlet personel sendikalarının ne 
üyelerinin mallarıdır, ne de yöneticilerinin. Evet 
tüzel kişi, hayır idare edilenler tâbiri umumiyet
le konuşmalarımızda geçtiği için maksadınızı an
lamış olmakla (beraber, her hangi bir yanlış tef
siri önlemek için bu tashihi yapıyorum. Elbette 
ki, sendikanın mallarıdır. Sendikanın hangi mal
ları? Burada sendikanın bilcümle mameleki için 
haczedilemiyen veya vergiden muaf tutulma gi
bi bir gayeyi gütmemektedir. Bakınız hangileri 
vergi muafiyeti ile haczedilemez. Faaliyetleri 
İçin gerekli, taşınır ve taşınmaz mallan, eğitim, 
kültür, spor ve diğer tesisleri her nevi vergi, re
nim, hacizden muaftır. Bu hüküm aynen, işçi ve 
işveren sendikalarına mütaallik Kanunun 32 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrası hükmüdür. Bu 16 ncı 
maddede görülüyor ki, birtakım sosyal tesisler 
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vardır. Veyahut doğrudan (doğruya, sendikanın 
çalışabilmemi için lüzumlu tesisler vardır. Bun-
1 arın haczedileibilmesirii Ikalbul edecek olursak o 
takdirde, muayyen bir devrede iş başına gelmiş 
olan bir yönetici grupunun hatalarından dolayı, 
yıllarca o sendikanın içinde çalışmış, aidat ver
miş, ondan kültür Ibakımından, spor bakımından, 
sosyal tesisler (bakımından istifade eden, o sen
dikanın faaliyetleri ile ilgilenen kimseler muta
zarrır olacaklardır. Binaenaleyh, bu balcımdan 
memur sendikaları ile, işçi ve işveren sendikaları 
arasında hiçjbir fark mevcut değildir. Bir sendi
ka uğraşacak bir kütüphane kuracak, andan son
ra muayyen bir yönetici grupunun hataları do-
layısiyle 'borçlanacak ve bütün Ibir sendika züm
resi o kültür tesisi haczedildiğmden ibundan is
tifade iötmek imkânından mahrum, kalaeak. Bu
nu sosyal bir anlayış ile telif etmek imkânı olma
dığı kanaatindeyim. Maddenin aynen kalbulünü 
istifham etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Bölük. 
AHMET AYDIN BOLAK 'Balıkesir) - -

Maddede serd edilen vergi muafiyetinin şahsiye
ti hükmiyelere muzaf olduğundan tereddüdü mu
cip tarzda konuştuğumu zannetmiyorum. Ancak 
idare edenlerin kurduğu teşekküller diye bahset
tiğim için esbabı mucibemi de 'buna dayandırdım. 
tdare edenlerin kurduğu ıbir teşekkülde Sayın 
Kırca'nın ifadesi ile «her hangi foıv idare heyetinin 
bir hatasının, diğer idare eden kimiler âmme 
ajanlarının aidatları ile satmalınmış hir tesisin 
hıaczine müncer olmaması lâzımdır» diyü' ifade 
buyuruyor. Buna iştirak etmiyorum. İdare eden 
kişiler neler yapıyorlardı, biraz evvel geçtiğimiz 
maddedeki bütün yetkilerini istimal ediyorlardı. 
Hangi yasakladın ve hangi cezaların içindelerdi? 
Bendeniz hukuk tatbikatından mübalâğalı misal 
vermek suretiyle hataların' teslbitinde fayda 
umuyorum. Bir misal şimdi arz edeyim : 

Sayın Kırca bunu lütfetsin, cevaplasın. Ne 
diyordu; üyelerinin doğum ve ölüm halindeki 
dinî törenleri için gerekli sosyal yardımların 
yapılmasından başka hiçiblr dinî faaliyete girişe-
mez ve katılamazlar. 

Her hangi bir sendikanın üyesi vefat ediyor, 
gerekli sosyal yardımlar nedir vefat halinde? 
Kendisinin dinî inançları içerisinde onun cenaze
sini kaldırmak,. sendika bu sosyal yardımların 
içindedir. Bir cenaze merasimi tertipliyor, oto-
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mobil tutuyor, gerekli şartlarla,, teçhiz ve ted
finini yapıyor ve bundan dolayı bâzı kişilere 
borçlanıyor. Bu borcunu ödemiyor. Mübalâğa!} 
bir misal arz ediyorum. Ve şimdi o kişiler alacak
larını alamıyorlar, rızaları ile ödemedikçe sen
dika idarecileri... Sebep : Malları kabili haciz de
ğildir. İdare edenleri, idare edilenler karşısında 
cenaze merasimi için yaptıkları masrafı ödemiyen 
ve ödemedikten sonra da tcra Hukukunun umu
mi prensiplerinden kalkan içine girmiş kişi hali
ne getirmeye hakkımız yoktur. Bunu arz etmek 
istiyorum. Bu bir sosyal tesis de olabilir. Düşü
nünüz, sendika birtakım borçlara girdi, neler 
yaptı? Aralarında toplandılar; kahve, çay içtiler, 
sendika merkezinde fakir kahveci her ıgün getir
diği çayların bedelini alamıyor. Hayır, haczi 
mümkün değil. (Doğru sesleri) Mümkün değildir. 
Sayın Coşkun Kırca, âmtoe personelinin muhal 
üzere bina. edilecek hükümlerle hükünılendirilme-
nıesini gayet veciz bir,şekilde savunabilir. Ama 
vakıa küçük küçük teessüs eden vakalar ve hun-
larla müessesenin itibarı •sarsılabilir, Niçin, di
yor, her nevi vergi, resim ve harçtan muaftır? 
Neleri? Taşınır ve taşınmaz inalları. Sendika,bi
na satınalıyor, Emlâk Vergisinden muaftır, bin
de yetmiş Emlâk Vergisinden muaftır. Sendika 
otomobil alıyor, Otomobil Vergisinden muaftır, 
sendika arazi alıyor, kendi maksatlarına uygun 
'bir tesis inşaatı için, bir spor tesisi için, Arazi 
Vergisinden muaf. Kim? İdare edenler kim? Mal
müdürü. Kim, özel idare müdürü ve bu kişiler 
ve bu kişiler halkın karşısında 'sevimsiz olabili
yor. Böylece temellük iriden vergisini öder. 

İşçi sendikasiyle mukayese -ediyor Sayın Coş
kun- Kırca, aynen aldım, getirdim buraya diyor; 
bu hükmü de koydum, tşçi sendikasına bunlar 
benzemiyor, tşçi 'sendikasında durumu şu : tşçi 
ve işveren sendikalarında kuvvetler muvazenesi
ni tem'in etmeye çalışıyorsunuz. İşçiye bu hakkı 
temin ettiğimiz için işverene de 'aynı hakkı te
min ediyorsunuz. Sosyal dengeyi temin ediyor
sunuz. Burada Kime karşı temin ediyorsunuz? 
tdare edenleri, idare edilenlere karşı dengeli kıl
mak mecburiyetindesiniz, tdare edilenlerin ver
gi muafiyeti var mı? Yok. Onlardan vergiyi tah
sil eden tahsildarı sendikaya girdiği zaiman onun 
bütün emlâkini vergi muafiyetiyle muafiyetlen-
d iriyorsunuz ve sonra mallarına kalbLlihaclz de-
ğild ;r diyorsunuz. Bu sebeple 'bendeniz maddem 
riin tamamına aykırı düşüncedeyim. Bu bakım-
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dan metinden tayyı için bir takrir veriyorum. 
Lütfen katbul edin. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN1 

KIRCA (istanbul) — Muhterem arkadaşlar, 
her hangi bir dernek gibi bu sendikalar da gaye
lerinin gerektirdiği hususlar dışında mal ve mülk 
esasen edinemezler. Gaye nedir? Ne gibi faa
liyetlerde bulunabilirler? 13 ncü maddede anlat
tık. Bu gayelerin hepsi kültürel ve sosyal daya
nışma gayretleridir. Aynı sebepten dolayıdır ki 
bir işçi sendikasının bu gaye ile ve ancak bu 
gaye ile iktisabedebileceği mamelek unsurları 
haczedilemez, vergiden muaftır. Aynı sebeple 
bir işveren sendikasmınkiler muaftır, haczedile
mez. 

Şimdi birtakım sosyal gayeler, kültürel gaye
ler için bir araya gelmiş insanların, kendi maaş
larından para kestirerek yaptırdıkları tesisleri, 
muayyen bir yönetici grupunun hatası dolayısiy
le haczedilmesi, vergiden muaf tutulmaması, en 
aşağısından eşitlik prensibine aykırıdır. 

Şimdi arkadaşlarım ben burada verilen misal
lerin konu ile ilgisini göremiyorum. Mal müclü-

- vü, özel idare müdürü bunu yaparlar, gözden 
düşer. Ne yaparlar? Otomobil alırlar. Bir kere 
otomobili özel idare müdürü sendikadan, kendi 
binip kasabada gezmek için, alamaz. 

Sedika bir otomobil alacaksa bu ancak biraz 
evvel 13 ncü maddede zikrettiğimiz^ faaliyet sa
hası içindeki hizmetler için olabilir. Alâkasını 
hakikaten göremiyorum. Burada mevzuubahso-
lan şey memurların kendi aralarında kuracakları 
birtakım sosyal ve kültürel dayanışma tesisler
dir. Bu tesislerin haczedilebileceğini kabul et
mek hakikaten aslında muayyen bir kimsenin ha
tasını bir camiaya çektirmek demek olur. 

ikincisi; şunu nazarı dikkate almanızı istir
ham ederim. Bu tehlikeler bilhassa işçi sendika
ları için çok daha fazla varittir. Memurlar sen
dikaları için yöneticilerinin, açıkça ifade edelim, 
daha çok mevzuata hâkim olmaları dolayısiyle, 
daha tecrübeli bulunmaları dolayısiyle Aydın Bo-
lak arkadaşımızın verdiği misallerin hakikaten 
tatbikatta ne dereceye kadar meydana çıkabile
ceği de ciddiyetle... Ama câi sualdir, benim göre
bildiğim kadar sosyal ve kültürel dayanışmayı 
gerçekleştirmek için kurulan tesisler haczedil-
memeli ve vergiden muaf tutulmalıdır. Bu nok
tanın Devlet ve memurun münasebetleri bakımın-
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dan en ufak bir ilgisi yoktur. Mevzuubahsolan 
şey işçi sendikalarına, işveren sendikalarına dahi 
tanıdığımız bir hakkın aynen memur sendikala
rına tanınmasından ibarettir. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOÖLU (Zongul
dak) — Sual sormak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sual soracaklarmış Sayın Kırca. 
SADIK TEKİN MÜFTÜOÖLU' (Zongul

dak) — Böyle bir dernek yeni bir araba aldı farz 
edelim. Bilâhara bu araba idarenin kararı ile 
serbest veya pazarlık usulü ile satılabilir mi, sa
tılamaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (istanbul) — Yani benim bilebildiğim 
kadar, bir dernek veya bir sendika bir mamelek 
unsuru elde edince yine sendikanın faaliyetleri 
içerisinde kalmak ve bedelini bu sendika faaliyet
leri içinde kullanmak şartiyle - ki, buna mec
burdur - o mamelek unsurlarını illâki muhafaza 
edecektir, hiçbir suretle elden çıkaramaz diye 
bir kaide, hiçbir mevzuuatta olmasa gerek. Elbet
te ki satabilir. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOÖLU (Zongul
dak) — Bendeniz de aynı kanaatteyim. 

ikinci sualim; bu işler bu seşikle devam et
mekte iken işin âdeta ticari bir mahiyet almasına 
mâni olacak bir husus var mıdır?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (Devamla) — Cemiyetler Kanununun 
umumi hükümleri; gayelerinin dışına çıkan ve 
gayelerinin dışında faaliyette bulunan dernek
lerin esasen kapatılmasını âmirdir. Burada da 
bir hususi hüküm vardır, burada yer almıyan hü-
hükümler bakımından Cemiyetler- Kanunu hü
kümleri uygulanır diye.. Eğer sendika çerçevesi 
içinde muvazaaten birtakım ticari faaliyetlere gi-
rişildiği görüldüğü takdirde elbetteki bu sendi
kaları kontrolla mükellef olan Devlet Personel 
Dairesi Başkanı yetkili savcıya durumu ihbar 
edecek ve derneğin kapatılması için gereken dâ
vayı açtıracaktır. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOÖLU (Zongul
dak) — Bunları yapacak bir idare heyeti her 
halde ticaret maksadiyle yapmadığını fakat or
takların menf asitlerini daha iyi korumalar ve 
daha fazla aidat almadığı için sosyal imkânları 
artırmaları ve bu sosyal imkânları öne sürerek 
kendilerini müdafaa etmeleri mümkündür. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (1-tanbul) — Vallahi böyle bir şov ol
duğu takdirde hakkında dâva açılan bir sendika 
mahkeme huzurunda kendisini müdafaa etmek 
için türlü deliller söyliyecektir. Hususi hukuk
ta, umumiyetle bu gibi şeyler hayatın umumi tec
rübesine uygunsa kabul edilir. Aksi halde hâ
kim cihetteki takdir hakkını kullanacak ve sa
vunmaları ona göre değerlendirerek gereken ka
rarı verecektir. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOÖLU (Zongul
dak) — Hâkimlerin takdir hakkına, buradaki mü
zakereler ışık tutacaktır. 

NİHAT DÎLER (Erzurum) — Sual sormak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırca bir dakika Sayın 
Diler'in sualleri var. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Sayın Coş
kun Bey bunların bu da birtakım sosyal tesisle
rin yapılmasında yöneticileri nasıl olsa, malları
mız haczedilemez diye aşırı derecede açılmaktan 
önliyen kâfi bir. müeyyidedir. Ama bunun dı
şında farz ediniz ki, bu basketbol salonu yapılmış, 
üstünden on sene geçmiş ondan sonra bir kötü 
idareci zümresi her nasılsa gelmiş ve birtakım 
borçlara girişmiş, on sene o sendika üyelerinin is
tifade ettiği basketbol salonu bu takdirde hacze-
dilemiyecektir, maddenin medlulü bundan ibaret
tir efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen?.. Yok. önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
16 ncı maddenin metinden çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
A. Aydın Bolak 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 

KIRCA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 16 ncı 

maddenin metinden çıkarılmasını nazarı itibara 
alınmasını oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... 

Efendim 24 e karşı 32 oyla önergenin nazarı 
itibara alınması kabul edilmiştir. , 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Komisyon da ısrar etmek
tedir. Bu itibarla madde zaten komisyona iste
necektir. 

26.11.1984 O : 1 
BAŞKAN — Genel Kurul oylariyle komis

yona verilmiştir. 

Fesih ve infisah halinde mallar 
MADDE 17. — Feshedilen veya infisah 

eden Devlet personel teşekküllerinin malları, 
bu kanuna göre kurulmuş diğer teşekküller
den birine veya birkaçına, teşekkül tüzüğün
de belirtilen şekilde devredilebilir, Teşekkü
lün malları, bunlardan gayrı gerçek veya 
tüzel her hangi bir şahsa veya teşekküle veya 
kuruma devredilemez veyahut feshedilen ve
ya infisah eden teşekkülün üyeleri arasında 
paylaşılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birleşme 
MADDE 18. — Devlet personel teşekkülle

rinin genel kurulları, 5 nci madde hükümle
rine aykırı olarak birleşme veya işbirliği kararı 
aldıkları takdirde, infisah etmiş sayılırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Önergemiz var, redaksi
yon bakımından düzeltme oluyor. 

BAŞKAN — Redaksiyon bakımından bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet personeli meslek teşekkülleri kanunu 

tasarısının komisyon metninin 18 nci maddesi re
daksiyon bakımından aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir; arz olunur. 

«Birleşme halinde infisah. 
Madde 18. — Devlet personel teşekkülleri

nin genel kurulları, 5 nci madde hükümlerine 
aykırı kararlar aldıkları takdirde, bu teşekküller 
infisah etmiş sayılırlar.» 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyonun redaksiyon bakı
mından değiştirdiği madde üzerinde söz istiyen 
arkadaşımız var mı?.. Yok. Komisyonun değiş
tirdiği şekilde maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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de, bu hareket ve davranışları müsamahayla 
karşılıyan başkanlık mevkiinde görevde bulu
nan kimselere, üç aydan bir yıla kadar hapis-
cezası verilir. 

2. 6 ncı maddenin 2 nci fıkrası hükmüne ay
kırı hareket edenler beşyüz liradan ikibin lira
ya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 
MADDE 19. — Devlet personel teşekkülleri, 

tüzüklerinde ve yöneticilerinde değişiklik olma
sı takdirinde, bu değişiklikleri, değişiklik vuku-
bulur - bulmaz; ve üye sayılan ile malî durumla
rını, teşekkülün merkezinin bulunduğu yer ida
re üstünün veya ilgili kurumun yılda en çok 
iki defa yapabilecekleri istem üzerine, idare 
üstlerine ve kurumlara tam ve doğru olarak bil
dirmekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Buyurun Sayın Bolak. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bu maddeden sonra gelecek 21 nci madde : (Ka
nunla düzenlenmemiş hususlarda Türk Medeni 
Kanunu ve Cemiyetler Kanunu uygulanır) diye 
sarih bir hüküm vardır. Burada sevk edilen hük
me göre ise «Teşekküllerin üye sayıları ile malî 
durumlarının idare, bağlı kurum veya ilgili ku
rumun en çok yılda iki defa istiyebileceği» gibi 
tahdidedici bir hüküm var. Medeni Kanunla, 
Cemiyetler Kanunu hükümlerinin uygulanaca
ğına dair hükmü mahfuz tutmak kaydiyle teşek
külün üye sayısı ile malî durumu gibi Devlet ha
yatında cemiyetler yapısının Devlet emniyeti 
bakımından arz ettiği ehemmiyeti düşünen vazıı 
kanunun hiçbir zaman tahdide yanaşmadığı be-
dihidir. Kontrol ve murakabe hakkı bilgi iste
mek suretiyle de tecilli edebilir. Bu maddede 
sevk edilen bilgi isteme yoluyla kontrol ve mura-
kebedir. Yılda en çok iki defa demek suretiyle 
tahdide tabi tutmaya taraftar değilim. Bu hük
mün yılda iki defa şeklinde tahdidi yerine tah-
ditsiz bir tarzda tanziminde isabet görmekte ol
duğumu arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon konuşmak istiyor 
mu?. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN 
KIRCA (İstanbul) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yoktur. Maddeyi oylarınıza'sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Ceza hükümleri 
MADDE 20. — 1. 13 ve 14 ncü maddeler 

ve 15 nci maddenin 3 ncü bendi hükümlerine ay
kırı hareket ve davranışlarda bulunan yönetim 
organı başkanı ve üyeleri ile bu hareket ve dav
ranışlar genel kurullarda vukubulduğu takdir-' 

Genel hükümler 
MADDE 21. — Bu kanunla düzenlenmemiş 

hususlarda Türk Medeni Kanunu ile Cemiyetler 
Kanunu hükümleri uygulanır. 

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

İlk kurucular 
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü

ğe girdiği tarihten bağlıyarak üç yıl içinde ku
rulacak Devlet personel sendikalarının kurucu 
üyelerinin en az beş yıldan beri kamu hizmetin
de bulunmuş olmaları şarttır. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten baş
lıyarak üç yıl içinde kurulacak Devlet perso
nel teşekküllerinin organlarına seçileceklerin en 
az beş yıldan beri kamu hizmetinde bulunmuş 
olmaları şarttır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerine aykırı su
rette seçilerek görev kabul edenler hakkında 
beşyüz liradan ikibin liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur. 

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

İlk toplantılar 
GEÇİCİ MADDE 2. — 1964 yılının ilk 

altı ayı içinde Ikuruüan Devlet personol tfe-
şekküllteri, tüzel kişilik kazandıkları günden 
ibaşlıyarafo dokuz aydan erkten ve oniki aydan 
£>3ç o&nıaımafe şarıtiyle gmel kurullarının ilk 
toplantılarını yaparlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞ
KUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem arka
daşlarım, ibu madde hükmü, bu kanunla Dev
let Personi2İ kanun tasan/sının aşağı - yukarı 
aynı zamanda ve 1964 yılının Uk altı ayın 
içinde çıkacağı ümidi ile sevklaiilmişti. Bu 
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suretk (bu kanımla 'kurulacak olan devlet per
sonel sendikalarının yeni devlet peırısonıel 
rejimine dair kanunim ıbiraz »evvel okuduğum 
2)26 nci maddesi (mucilbince kurulacak danışma 
ve görüşme kurullarıma Ibir an evvel tanısilci 
»göndermeleri sağlanmış olacalkıtı. Bu 'kanun da 
çok -gecitemiiştir. Dlevlet Peırsonıei kanunu tasa
rısı da benüz komisyonda yeni inedenmeyte 
başlanacaktır. Bu itJibarla, Komisyonumuz şim
diki Ihaldle, 'bu ikinci gemici maddenin çıkar 
TI İması lâzım 'geldiği kanaatındadır. İleride 
b^k iki mjeclisteki, çıkış tarihli durumlarına 
göre, aıraıı ledildiği takdirde, (ister bu Mec
liste' Cumhuriyet Senatosunda) ıbu kanuna 
ıgiegici bir madde koymak mümkündür. Şimdi
ki ihaldc bunun cıkmaısımda fayda vardır. 

BAŞKAN 
misyonun bu 
okuyoruz: 

- Başka mz iistiyten yok. Ko-
huısusta 'bir önergesi vardır, 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci gemici maddenin kaldırılmasını arz 

ve teklif ederini. 

(•temci Komisyon. Sözcüsü 
istanbul 

Coşkun Kırca 

BAŞKAN — Komisyon geçici 2 nci madde
nin kaldırılmasını bilenmektedir, önergelerini 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmi-
yienler.. Komisyonun önergemi kabul edilmiş 
ve .geçici 2 nci ımadde çıjkarılmıştır. ondan 
sonra yürürlük maddeleri vardır. 16 nci mad
de komisyona gittiği için .16 nci madde komliıs-

26.11.1964 0 : 1 
yondan 'geldikten sonra görüşmiek imw bu 
tasarıyı bırakıyoruz. 

S. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile 
Adana Milletvekili Kasım Gillek ve Kemal 
Sarıibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun 
teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/506, 
2/37R, 2/591) (S. Sayısı : 527) 

BAŞKAN — Siyasi partiler kanım tasarı
sının tümü üzerindeki nmüzakerelfer bitmişti, 
öııergeller vardı.. 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Karar 
lekseriyeltli olmadığını arz «diyorum, önergeleri 
ıleye sunma durumu vardır, (bu karara vafbes-
tedir ekseriyetin olmadığı iddiasındayım. 

(ıBoş milletvekili «ekseriyet yok» diyeılek 
ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Karar ekseriyeti ımewmiibaftois-
f İ.T. 

Tümü özlerinde görüşmielıerimiz bitmişti. 
Maddilerle geoilımeden ovvîel, verilmiş birçok 
'önergeler var. önergeler de okunacaktır malil
in ııâlıiniz. Diğer laraftam Bilgin arkadaşımız 
derler ki, karar uılsaibı Ibailıis mevzuudur. Ni
sap da ydktur. Bunun için yoklama yapıyo
ruz. 

(Adana seçim 'bölgesinden başlanarak yok
lama yapıldı) 

BAŞıKAN — Yapılan yoklama sonucunda 
ekseriyet bulunmadığı anlaşıldığından tbirl'e-

şimi 27 Kasım 1964 ıgünü saat. 15.00 te top-
1 annuak üzlere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,25 

»»••<« 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZIIJ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —- Kastamonu 'Milletvekili Ali özdikmen-
U'nin, Kastamonu ilinde Beş Yıllık Plân gere
ğince turizm bakımından neler yapıl metsının 
düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Turizm 
ve, Tanıtma Bakanı Ali İhsan Oöğilfün, yazılı 
cevabı (7/358) , 

25 . 8 . 1963 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ve rica ederim.. 

Kastamonu Milletvekili 
Ali özdikmenli 
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1. Kastamonu vilâyeti ve mülhakatı için 

gerek Beş Yıllık Plân gereğince ve gerekse sair 
fonlardan turizm "bakımından, .bir para ayrılmış 
mıdır? 

2. Turizm faaliyetleri bakımından Kastamo
nu'da nelerin yapılması düşünülmektedir? 

3. Yol bakımından vilâyet yolu turistik 
yollara dâhil midir? 

T. C. Ankara 23 .11 . .1964 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Turizm Genel Müdürlüğü 
Tur. E. P. 7403 - 19147 

Konu : Sayın özdikmenli'nin 
yazılı sorusu cevabı H'k. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 Eylül 1963 tarih ve 7/358 6513/38366 

sayılı yazılarına. 
Kastamonu Milletvekili Saym AH Özdikmen

li'nin, Kastamonu için gerek Beş Yıllık Plân 
gereğince, gerek sair fonlardan bir para, ayni ip 
ayrılmadığına, turizm faaliyetleri 'bakımından 
nelerin yapılması düşünüldüğüne ve il yolunun 
turistik yollara dâhil edilip edilmediğine dair 
yazılı sorunun cevabı ilişiktir. 

Bilgi edinilmesini saygı ile arz ederim. 

Ali İhsan Göğüs 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

Bakanlığımız, cüzi -miktardaki yatırımlarının 
yanı sıra, özel sektörü kredi vermek suretiyle, 
teşvik etmek prensibini gütmektedir. Ayrıca 
turizm derneklerine yardım yaparak çalışmala
rını desteklemektedir. 

— Kastamonu vilâyeti için gerek 25 000 000 
liralık AID ikraz fonundan ve gerekse 11 000 000 
liralık îller Bankasındaki fondan şimdiye kadar 
kredi talebinde bulunulmamıştır. 

— Bakanlığımız Abana Turizm Derneğine 
5 000 liralık yardım yapılmasını kararlaştır
mıştır. 

— 1965 Yılı Programı Turizm Sektörü Va
kıflar Genel Müdürlüğü kısmında; îsmailbey 
manzumesinin restoresi için 250 000 liralık ya
tırım öngörülmüştür. 

-.—. 1965 yılı yatırım programına Türkeli - Ca-
talzeytin yolu alınmıştır. 

26. İ l . 1964 0 : 1 
2. — Konya . Milleti)ekibi Kadir can Kafk'-

nın, Çorum Lisesinde, 20 Mart 1964 Cumar
tesi günü, mıkubulan oUy hakkında bir 
soruşturma yapılıp yapılmadığına dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakam ibrahim 
öktem'in yazdı cevabı (7/490) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Millî Eğitini Bakanlığına yöneltilen ilişik 
iki soru ile İmar ve İskân Bakanlığına yönelt
tiğim ilişik bir sorunun mezkûr hakanlık
lara ulaştırılmasını rica ederim, saygılarımı 
sunarım. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kafh 

15 . 4 . 1964 

Millî Eğitim Bakanlığına 
Ankara 

Bize ''bildirildiğine göre : 
Corum Lisesinin Fizik öğretmeni «Istiyen 

dersine girer, istiyen girmez» der, yoklama 
yapmaz, dersine girenlere de kitaptan özet 
eıkartırmış. 

20 Mart 1964 Oumurtesi günü de aynı şekil
de konuşmuş, altmış öğrenciden kırk üçü dı
şarı çıkmış. Bu defa öğretmen (başka bir 
olaya sinirlenmiş, dışarı çıkan öğrencileri, di
siplin kuruluna vermiş, öğrencilerden üç beş 
kişi sorguya çekilmiş diğerlerini dinlemeden 
heysine üçer gün okuldan uzaklaştırma cezaisi 
verilmiş. 

Bunlardan dokuzu pansiyoner imiş, pansi
yondan da dışarı atılmışlar, halbuki daha ev
vel ceza alanlar pansiyondan çıkarılmıyorlar-
mış. Zaten pansiyon çocuğun İkâmet yeri de
mektir. Velilere ha/her verilmeksizin öğrenenle
rin sokağa atılmaları çok çirkin olmuş. 

Hâdise doğru ise : 
1. öğretmen öğrencilere o şekilde söyle

meye yetkili değildir. 
2. öyle konuştuktan ve öğrenci!erin sı

nıfı terk etmemeleri için ihtarda bulunmadık
tan sonra onları disiplin kuruluna vermesi 
lâyık görülemez. 

3..-. Disiplin kurulunun bütün sanıkları din
lemeden hüküm vermesi usule ve adalet rıı-
ihuUa aykırıdır. 
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4, Okuldan uzaklaştırma cezası verilen

lerin okulla ilgisi olmıyan pansiyondan ve
lilerin haberi olmaksızın uzaklaştırılıp sokakta 
bırakılmaları okul ve pansiyon idarecilerinin 
sorumluluk duygusundan mahrum olduklarına 
delildir. 

5. Bu gibi haller yeni nesiller üzerinde 
kötü etkiler yapmakta, sosyal anarşiyi ve gü
vensizliği artırmaktadır. 

Bu hâdise hakkında (bakanlık tahkikat yap
mış mıdır, sorumluları hakkındaki işlem ne
dir? 

Lütfen yazılı olarak cevap verilmesini saygı 
ile rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Kadircan Kaflı 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 19 . 11 . 1965 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 3472 

Konu : Konya Milletvekili 
Kadircan Kafh'nın yazılı 
soru önergesi 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 20 . 4 . 1964 ta
rihli ve 7/490 - 8773/48461 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Bakanlığına 
Konya Milletvekili Kadircan Kaflı tarafın

dan, Çorum Lisesi Fizik öğretmeni hakkındaki 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. i '! I | ' 

iSaygı ile arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 
Dr. İbrahim öktem 

Çorum Lisesi Fizik öğretmeni Halit Bay 
rak ile öğrencileri arasında geçen olay hak 
kında aydınlığa çıkan hususlar aşağıda açık
lanmıştır : 

1. 20 Mart 1964 Cuma günü Halit Bay-
rak'm hiçbir dersinde anormal bir olay meyda
na gelmemiştir. 

2. 10 Mart 1964 Salı günü, 46 mevcutlu 
6 Fen şubesinde 25 öğrenci Halit Bayrak'ın 
Fizik dersinde bulunmuş, 21 öğrenci derse gir
memiştir. Derse girmiyen 21 öğrenciden 5 
öğrenci, o gün okula hiç gelmemiştir. 16 öğ-

26.11.1984 O : İ 
renci de, okul idaresince derse girmeme se
bebi sorulduğunda, öğretmen Halit Bayrak'tan 
izin aldıklarını söylemişlerdir. 

3. Okul müdürü, derse girmiyen öğrenci
leri toplıyarak, hareketlerinin yanlış oldu
ğunu, suç teşkil ettiğini belirtmiş, kendile
rini uyarmakla yetinmiştir. Sözü edilen öğ
renciler disiplin kuruluna sevk edilmemişler 
ve haklarında disiplinle ilgili her hangi bir iş
lem yapılmamıştır. 

4. Fizik öğretmeni Halit Bayrak Çorum 
Lisesinden alınarak 'başka bir okula atanmıştır. 

3. — Balıkesir Milletvekili Cihad Bilgehan'-
m, Balıkesir'in İvrindi Kaymakamının, kız ta-
lehe ve öğretmenleri ile içkili alemler yaptığının 
doğru olup olmadığına dair soru önergesi ve 
t çişleri Bakanı Orhan öztrak'ın yazdı cevabı 
(7/519) 

29 . 6 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun telisleri Bakanı taraf.ni

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Cİhad Bilgehan 

1. Balıkesir vilâyetinin İvrindi kazası Kay
makamının ortaokul kız talebe ve öğretmenleri 
ile içkili, sazlı âlem tertiplediği ve bu meyanda 
')ir kız öğrenciyi çavdar tarlasına götürdüğü, 
ırada alenen hayasızca vazu hareketlerde bulun-
luğu sırada yakalandığı; resmî hizmete mah
pus arabası ile piknik mahalline alkollü içkiler 
kaşıttığı doğru mudur? 

2. Doğru ise mumaileyh hakkında her hangi 
bir tahkikat yapılmakta mıdır? 

3. Tahkikat konusuna göre bu zatm halkın 
galeyanına rağmen hâdise mahallindeki vazife
line devamında mahzur mütalâa etmiyor musu
nuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 23 . 11 . 1964 
öz. İş. On. Md. 

Ş. Md. : 1. 
Muamelât: 511-15160-27541 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 7 . 1964 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/519-9128/51751 sayılı yazıya : 

— 598 — 
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İvrindi Kaymakamlığından Akseki Kayma

kamlığına naklen atanmış bulunan ilhan Kara
deniz'in İvrindi Kaymakamlığında bulunduğu 
slrada hakkında cereyan eden bâzı hâdiseler se
bebiyle Balıkesir Milletvekili Cihad Bilgehan'ır 
yazılı sorusu üzerine durumu incelenmiştir. 

İ. Yazılı sorudan evvel, İvrînde Kayma
kamının ortaokul kız öğrenci ve Öğretmenleri ile 
içkili kır alenileri yaptığı, bâzı kız öğrenci velisi 
tarafından imzasız ihbar dilekçesi alınmış ve du-
runi derhal tahkik için Teftiş; Kuruluna intikal 
öttiriİmiştfr. 

2. Yaptırılan tahkikat neticesinde : Kayma-
kâttiın, öğretmen ve Öğrencilerin bulunduğu bir 
kır eğlencesine katıldığı fakat her hangi bir 
ortaokul öğrencisi ile ahlâka aykırı harekette bu
lunmadığı, böyle bir kır yemeğinde az da olsa 
alkol almış olmasının kaymakamlık vekârma ya-
kışmıyacak bir hareket olduğu, esasen bu hare
ketinden dolayı valilikçe kaymakama ihtar ve
rildiği, Ancak bir kız öğrenci ile herkesin gö
rebileceği bir yerde bir süre yan yana oturmuş 
olduğu, ayrıca resmî hizmet arabası ile, kır eğ
lencesinde yenilen ve içilen gıda maddelerinin, 
bâzı öğretmen ve eşlerinin, taşındığı sabit ol
muş ve bu hususta tanzim edilen tahkikat evra
kı il idare Kuruluna intikal ettirilmiştir. 

3. Müfettişlerin de gösterdiği lüzum üzerine 
kaymakam 1 .7 .1004 günlü onayla başka ilçeye 
nakledilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Orhan öztrak 
içişleri Bakanı 

4. — Balıkesir Milletvekili Cihad Bilgehan'-
tn, Balıkesir ivrindi Ortaokulu Müdürünün, 
bâzı öğretmenlerle, birlikte, kız öğrencilerle 
içkili alemler tertip ettiğinin doğru olup olma
dığına dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem'in yazılı cevabı (7/520) 

29 . 6 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Cihad Bilgehan 

1. ivrindi Ortaokulu Müdürü olan zatın 
kaymakam ve diğer bâzı Öğretmenlerle birlikte 

ft. İ l . 1084 Ö l 
kız öğrencileri alarak içkili, sazlı âlem tertibet-
tiği ve altı aydan beri son sınıftaki kız öğrenci
lere gayriahlâki tekliflerde bulunduğu \c sar
kıntılık ettiği doğru mudur? 

2. Böyle bir idda ve şikâyet yapılmış oldu
ğuna göre hakkında tahkikat yapılmakta mıdır? 

3. Tahkikatın mevzuuna nazaran mumailey
hin ivrindi Ortaokul Müdürlüğündeki vazifesin
de devamı bir mahzur telâkki edilmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 20 . 11 , 1964 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 34S2 

Konu : Balıkesir Milletvekili Cihad' 
Bilgehan'm yazılı soru önergesi. 

İlgi : 1 . 7 . 1964 tarihli ve Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 
9129-7/520 sayılı yazı : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Balıkesir Milletvekili Cihad Bilgehan tara

fından verilen, ivrindi Ortaokulu Müdürü hak
kındaki yazılı soru önergesinin cevabı ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Millî Eğitim Bakanı 

ibrahim öktem 

«ivrindi Ortaokulu Müdürünün, kaymakam 
ve diğer bâzı öğretmenlerle birlikte, kız öğrenci
leri alarak, içkili, sazlı âlem tertibettiği ve son 
sınıftaki kız öğrencilere gayriahlâki tekliflerde 
bulunduğu ve sarkıntılık ettiği» iddiası ve şikâ
yeti bir tahkikat konusu yapılmış ve bir Bakan
lık Başmüfettişi, tarafından durum aşağıdaki 
şekilde tesbit edilmiktir: 

1. ivrindi Ortaokulu Müdürü, bâzı öğret
menlerle birlikte kız öğrencileri alarak içkili ve 
sazlı âlem tertibetmiş değildir. 31 . 5 . 1964 Pa
zar günü son sınıf öğrencileri, öğretmen ve ai
leleriyle birlikte yemekli bir kır gezisi yapılmış
tır. Bu kır gezisinde öğle yemeğinde, öğrenci
lerden ayrı bir sofrada olmakla beraber, orta
okul müdürünün, bâzı öğretmenlerle ve kayma
kamla içki içtikleri anlaşılmıştır. 

Eğitsel amaçla yapılan bir kır gezisinde böy
le bir harekette bulunulması hiçbir surette tec
viz edilemez. 

~ 599 — 
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2. Okul müdürünün, son sınıftaki kız öğ

rencilere gayriahlfıki tekliflerde 'bulunduğu ve 
sarkıntılık ettiği söylentilerinin gerçekle hiçbir 
ilgisi olmadığı anlaşılmıştır. 

Yukarda, belirtilen duru m karşısında, İvrindi 
Ortaokulu Müdürü Süleyman 'Göksu başka bir 
yere tâyin edilmiş olup, ayrıca adı geçen hak
kında disiplin kovuşturması yapılmaktadır. 

!î. İvrindi Kaymakamı hakkında gerekli iş
lem yapılmak üzere, olay "İçişleri Bakanlığına 
da intikal ettirilmiştir. 

5. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Akçadağ'da inşası kararlaştırılan bölge 
okulu yapımına ne zaman başlanacağına dair 
soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı ibrahim 
öktem'in yazdı cevabi-(7/548) 

Millet Meelisi. Başkanlığına 
Beş yıllık plan gereğince Akçadağ'da yapıl

ması kararlaştırılmış bulunan bölge okulu inşa
atına: 

1. Bugüne kadar başlanmaması sebeplerini, 
2. -Sözü geçen okul inşaatına ne zaman baş

lanacağının ve hangi tarihte inşaatın ikmal edi
leceğinin, Millî Eğitim Bakanı Sayın İbrahim 
Öktem tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletinizi rica ederim. 

8 . 8 . 1964 
Memduh Erdemir 

Kırşehir Milletvekili 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı ') . 11 . İİ)(İ4 
Talim ve Terbiye Dairesi • 

Rayı; : 3471. 

Konu : Kırşehir Milletvekili Memduh 
Ki'dcmir'in yazılı soru önergesi İlk. 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 10 . 9 . 19(54 tarihli ve 
935(5/53444-7/548 sayılı yazısı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kırşehir Milletvekili Memduh Krdenıir tara

fından, Akçadağ'da inşası kararlaştırılan yatılı 
bölge-okulu hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile avz ederim. • 
Millî Eğitim Bakanı 

İbrahim Öktem 

26.11.1964 O : 1 
•1. Devlet Plânlama Dairesince öneelikle ya

tılı bölge okulu yapılması kararlaştırılan 17 Do
ğu ve Güney - Doğu ilimiz arasında Malatya ili 
sonradan ' katılmış olduğu için, ilk ele alman 
programlar arasında ele alınamamıştır. 17 il 
içine alınır alınmaz Bayındırlık Bakanlığınca 
Pütürge'de yatılı bir bölge okulunun yapımı 
programa alınmıştır. 

2. 1963 yazı döneminde, yatılı bölge okulu 
yer teshili için bakanlıklararası meydana getiri
len heyet 1964 yılında Akçadağ'da bir yatılj. 
okulun yapılması kararlaştırılmış, fakat anılan. 

: yîl bütçesinden yeter ödenek sağlanamadığın
dan program, gerçekleştirilememiştir. 

3. ödenek sağlandığı takdirde 1965 yılında 
anılan yerde yatılı bir bölge okulu yapımına baş
lanılacak ve yapımı tamamlanır tamamlanmaz 
(iğretime açılacaktır. 

6'. — istanbul- Milletvekili Be§it Ülker'in, 
1964 yılında kaç bulaşıcı sardık olayı tesbit edil
diğine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı 
(7/566) 

27 . 1 0 . 1964 

Millet Medıisi 'Sayım. Başkanlığına. 
A sağudaki soruımıaı Sağlık' ve Sosyal Tondum, 

Bakama taııafımıdian yazılı olanak ccvapilıandııd-
.masının ne a ed'erînı. 

İstanbul Millieftvekili 
Reşit Ülker 

Yazıtlı soru : 
.1964 yıkında kaç bulaşıcı sıatriilık vakası tes

bit e<ddlmiştiiir? îslıaınibul ve Amkara'dalbiteritı 
sıa.yiisı kıalçtır? Cfeçmiş yıllıanda tesbit edileni 'haiS-
talık sıayısı uta Mi? Şimdiye kadar hu hususta/' 
alınan tedbirler nieleındıiır'? Bu, tedbirleııdıenı ne 
gilbi sonuic'laır elide edilmiştir? Vafcaınıdaışlann bu 
hastalık konlMUU'dıa 'ayıdıınılaJtılmıalıarı için rue'ler 
yapılmıştır ? 

T. O. 
Sağlık ve ıSosyaJ 24 . 11 . 4964 

Yardımı Bakanlığı! 
Sayı. : 14545 

Büyük. Millleıt Meclisi Başkanlığına 
İlgi ': 6 . I I . 1964 tarih ve Kanun.]ar Md. 

7/5ıö6/9517/5'5ı844 sayılı yazımıza. 
1964 yıllımda kac bulaşıcı »anlık olayı tesbit 
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edıilidîğiıifâ dadif: İstanbul Milletvekilli Reşit Ül
ker tarafından verilen yaralı soru cevabınım 
iliş-ikte takdimi kıİT/ndı/ğım'i sa.yîgı ile ara .edenim. 

Komıal Demıdr 
" Sağlık ve SosyalYlardım, Bakamı 

îsfcanibui MilletvelciM Sayını Reşit Ülkıer tara-
fıntdtaaı- verilen 27 . 10 . 19̂ 04 gikıil'ü yazılı 

soru eeıvaıbıdır. 
Enfeksiyöz Hepatiıt (Bulaşıcı sarılık) bütün 

dünyada y&ylgımi bir ıhastıailoJk okıp son semieler-
de Amerika'da ve bütün Av>rupa memleketlerin
de vaka adedimde bir anıtı® miüşalhede edilmiş 
buiunniialktıadiıi". Bir mdi&ail olmıak üzere Anııeri-
fca Birleşik Devletlerimde .1057 de 15 000, 
1958 deı 16 000, 195$ da 23 000, 19©Q ta 
41 OOO, 196tl de 78 000 vaka kaydedildiğini zifc-
ı«ede!biürk. Büyleee Enfekslijyomj eiddî bir prob
lemi ıhaiHini' almış ve bu memleketlerde, müca
dele bakıımımfclan ön plânı işgal etmiş bulun
maktadır. 

Memleketimizde de ötedeaı beri bir miktar 
vaka göirülmefcte ise de 159I3 sayılı Umumi Hıtf-
zıssııhha' Kmıumunum 57 nci maddesinde ziktre-
diten ihbarı mecburi hastalıklar meyanında: bu-
lunnuadiiğımdan vaka 'adedi hakkında kıaıtî bir 
ıskamı arzımıa. imkân yoktur. » 

Dünyadaki artışa muvazi olmak üzere mem
leketimizde de son iki sene ziarfımda vakalarda. 
bir .artış meydaaua gelmiş buiuaıınıaiktadır. 1964 
senesinin ilik aylarımda Samsun ve îstamlbul'da 
meydana •gelem, epidemiler üzerine Bakanlığı -
IIU12 meselenin ıtzerinde ehemmiyetle durmuş 
ve duıraiinu üniversitenin] alâkalı profesörleri
nin. de iştiraki ile salahiyetli bir, heyete tetkik 
ettirmiştir. Bunun neticesinde aılamıan kararlar 
cümlesinden olmak üzere yukarda zikredilen 
kamumun 64 ncü maddesine istinadenı bu hasta
lığın da ihbaaii mıeeburi kılımimış ve bu husus 
bütün teşkilâta t amfimi edilmiştir. 

Bu suretle 19*64 yılı Şubat fayından Eylül 
sonuma kadar Balkanlı ğımıza 907 vaka ihbarı 
yapılmış buluınmi'akitadjıır. Bunlardan 39'5 i is
tanbul'dan, 119 u, ise Ankara'dan bildirilmiş
tir., Diğer vakalar memleketin muhtelif böl
gelerine ait bulumnıaktadır. Hastalığın âmili 
bir virüs olup bütün gajyretlere rağmen Ibujgü-
ıne kadar katiyetle izale edilmiş değildir. Bin* 
kısmi; araştırıeıılıar bâzı virüsler izole ettikleri-
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ni bildirmişle rse de bulaşıcı hepaıtitin âmili 
olduğu kesin bir şeklîde gösterilememiştir. 

Hastalık da;lıa ziyade Som'bıaihar ve Kış ay
larımda (görülmektedir. Epidemiler aile ve top-
lıüuiklıair arasında göımlmıektedir. Virüs hasta-
lamm kanlarımda ve fe'çeslerimde bulıımimıaktıadrr. 
Hastalarda ısarıılık esas arazı teşkil etmektedir. 
Burnumla benaiber sarılık /göstertmiyem ve belli 
belirsiz sanlıklarla seyreden vakalar da var
dır. Hastalar sarılık çıkmadan iki üç hafta, cv-
veliınidem büyük aibdestlerinde viırüsü itnalha 
başlarlar. Bu itra'h kıeyfiyeti hıalstalılk .gce/tikten 
aylarca soınraısıına kadar devam edebilnıekteidir. 
Sarılık çıkmadan evvel virüsün itoalh edilnıesi1 

öpidenıiyoloji bakummnJdan büyük elhenııniiyet 
(aırz eder. Zira bu zamiamda şahıslıar haistailığı 
•etrafa yayabilk'ler. 

Hastıalığjn •sirayetinin ne §eıldlde oldnğu katî 
olarak aydınlannıa^ olnıaımakila beraıber âımdl 
feçesle itı'aih edildiğine ntazaaınan sirayetimin esas 
İti'bıaıriyle viriisle t.elevvüs etmiş su ve gwla-
maddelerinin' yenilip İKjihnesdyle olduğu: 'heırkes 
tanafından kıatoul edilmeöîitedir. Kirlenımaş eşya 
ile de geçmıeısâ mümkün ve muılıtemeldiır. Has
talarım nazofaırenık sekresiyonıliariyle de intikal 
odeibileceğini söyliyenler mevcuıttar. Kaira'Sİıııek-
ler, virüsü insan l'e^jaslerinıden alarak gıda ııııad-
deleri üz»erine taşıyabilirler. Epidemileri daha, 
ziyade okul, kamplar, .askerî birlikle]' gibi top
tu yaşanılan yerlerde müşahede edilmektedir. 

Hastalık .daha ziyade çocukları ve genit; ye
tişkinleri tutımalütadiiır. Viriis dış tesirlere ol
dukça; d,aıyanı(klı viraslerdeınjdir. 56 0 ° haraı-
i'ete yaırını saat mulkaiveımet eder. Kezıa klora 
karşı ınııkaveımieti de faızlaıdır. 

Su şebekelerimin, sularım lağım sulaa-iyle 
kaı-ışmasına imkân vermiyecek şekilde ısillaıln, 
kanailizasyomflıar'in usulüne uygun sekilide yıa/pıil-
jııası, çiğ yenen: sebzelerin lâğım suılariyle ka<-
ı-ışmış sularla sulaınımıasınım önüne igeçilmesi, 
karasinek mücadelesi ve nıihayet şahsi temizlik 
hastalığın intişarıma; nüâni olacak tedbirlerden
dir. 

Hastaların büyük .aibdestierittiiaii, yatak ta
kımlarının dezenMtsiyonuı keza hastalık İcay-
nağı etraflında alınacak tedbirleri teşkil eder. 

Hastalıkla mücadelede, diğer 'birçok enfek
siyonlarda muvaffakiyetle kullanılan., .aktif im-
mjünizaisyon mıaaleseıf baihis mevzmju değildir. 

Samıstını'da, husule gelen epidemi dolaıyısiyle 

— 601 — 



M. Meclisi B : 13 
suı şeibeikeısıimümj ıslahı ve mevcut bulunmayan 
ıkloriLamıa sisteminin diğer bağırsak enfeksiyon
ları da göz önürue almaııaık .ihdası cihetine gi
dilmiş, tsıtamibul'da Zeytılnıbumu ve Yeşilköy 
semtlerinde görülen vakalar dolayısiyle de Zey-
tin'burnu - Yeşiltepe, Bakırköy - Haıbipler köyü 
ve Yeşilköy'ün sıhhi su tesisatı işi ele alınmış 
olup 19'Sö ytı bütçesinde karşılığı komulmak 
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üzere tesisatın maliyet hesaplian üzerimde ça-
İDşulnıaıktadır. 

Diğer taraftara, hastalık konusunda vatan
daşlarımızın aydınlatılması hususu, özellikle 
•epidemi .-bölgelerimde mahallî sağlık memurları 
tarafından ele alınmış olup, mevzıuıun matbuata 
:init."tka;l'l suretiyle de mimimi eflkârım tenvirine 
tevessül -edilmiştir. 




