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ilçelerinin dağ eteğinde bulunan köyleri
nin sel baskınlarından korunması için sel 
yataklarının taranması ve sed yapımı ko
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5. — Yozgat Milletvekili Nuri Koda-
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işlem yapıldığına dair soru önergesi ve1 

içişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı ce-
vafbı (7/222) 

Sayfa 

699 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, İstanbul'un Çatalca ilçesinin Ka-
racaköy - Belgrat köprüsünün yapılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair soru 
önergesi ve Köy İşleri Bakanı Sabit Os
man Avcı'nın yazılı cevaibı (7/228) 699:700 

7. —• Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Akşehir'in Azarı köyünün içme su 
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yazılı cevabı (7/241) 700:701 

• I 4 t » 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner Batı -
Trakya Türklerinin kültürel, ekonomik ve sos
yal 'baskılar altında tutulduklarına ve soydaş
larımızın dış ülkelerde uğratıldıkları millî his
lerini yok etme ça'baları karşısında millî bir po
litikanın tesbiti gerektiğine dair demeçte bu-' 
lundu. 

Sayın üyelerden 'bâzılarına Başkanlık tezke
resinde -gösterilen .sürelerle izin verilmesi kabul 
olundu. 

Başkanlık Divanının, Genel Kurul toplan
tılarını saat 14,30 da başlatarak isim okunmak 
suretiyle yoklama yapılmasına ve bulunmıyan 
üyeler için alınması gereken tedbirlere dair 
olan ve daha önceki birleşimlerde görüşülmesi 
ertelenen kararlarında ısrar edilmesine dair ka
rarı okundu. Yapılan görüşmelerden sonra, ka
rarın 1 ve 3 ncü maddeleri değiştirilerek, 2 nci 
maddesi de kaldırılarak, kabul »olundu. 

A. P., C. H. P., T. 1. P., Y. T. P. grupları ve 
C. K. M. P. topluluğu adına verilen bir önerge
nin kabuliyle Millet Meclisi toplantılarının pa
zartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 

saat 15 - 19 arasında yapılması; Çarşamba gün
lerinin, varsa Meclis arartırması, genel görüşme 
ve sözlü sorulara bu sıra dâhilinde tahsis edil
mesi kararlaştırıldı. 

Türk 'Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
nun 34 ncü maddesinin (d) bendinin değiştiril
mesi hakkında ve, 

1861 sayılı Jandarma Efradı Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ıkanun 
tasarılarının geri gönderilmesine dair Başba
kanlık tezkereleri okunarak gerive didikleri bil
dirildi. 

Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldırım 
ve 9 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarında 
ve ses bantlarında 'sahtecilik yapıldığına dair, 
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı tarafın
dan ortaya atılan ve Millet Partisi (hükmî şah
siyetinin de katıldığı iddia ve isnatların tahkiki 
için ve, 

Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı Akdoğan'-
m, 27 . 2 . 1966 tarihli Meclis tutanağında tahri
fat yapıldığı iddiasına dair Anayasanın 88 nci 
madesi gereğince ıbir Meclis Araştırma Ko-
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misyonu teşkili hakkında verilmiş bulunan öner
gelerin görüşmeleri tamamlanarak 17 üyeden 
müteşekkil hir 'Meclis Araştırma Komisyonu ku
rulması ve görev süresinin komisyonun seçimin
den itibaren 15 gün olması kabul olundu. 

Görüşmeler sırasında yerinden galiz beyan
da bulunan Kırşehir Milletvekili Memdüh Br-
demir'e takbih cezası verilmesi ve kendisini 
müdafaa sırasında bu beyanı teyidctmesi üzeri
ne de bir 'hafta müddetle Meclisten çıkarılması 
kabul 'olundu. 

Maliye Bakanı Cîhat Bilgehan'ın, 1966 Kal
kınma İstikrazı hakkındaki kanun tasarısının 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesine dair önerge
si kabul olunarak adı geçen tasarının maddele
ri görüşüldü. 'Tümü açık oya sunuldu ise de 
oyların ayırımı sonunda yeter çoğunluk sağla-

2. — GELEN 

TASARI 
1. — Salgın ve 'bulaşıcı hastalıklarla ola

ğanüstü savaş 'hakkında kanun tasarısı. 
(1/297) ('Millî Savunma, İçişleri, Adalet, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
2. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ek 
3904 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin değişti
rilmesine ve bu 'kanuna bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi. (12/389) (Tarım ve Plân ko
misyonlarına)' 

3. — TraJbzon Milletvekili Hamdi Orhon'-
un, çerütli teadül ve teşkilât kanunlariyle diğer 
kanunlarda mevcut aylık ve ücret tutarlarının 
değiştirilmesi 'hakkındaki 7244 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin tadiline dair kanun teklifi. 
(2/390) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

namadığı, 'gelecek ^birleşimde tasarının tekrar 
oylanacağı bildirildi. 

Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve ıbu kanuna 
yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısının maddeleri üzerinde bir süre görüşül
dü. 

19 . 12 .. 1966 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmaik üzere Birleşime saat 19,05 te son 
verildi. 

Başlkan Kâtip 
Başkanvckili Kars 
Nurettin Ok Muzaffer Şamiloğlu 

Kâtip 
Manisa 

Önol Sakar 

KÂĞITLAR 

4. —• 'Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Ö23güneş'in, 3656 sayılı Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair kanuna geçici 
bir madde eklenmesi 'hakkındaki kanun teklifi. 
(2/391) ('Millî Savunma, Maliye ve Plân ko
misyonlarına)' 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri 
Kaplan'm, Devlet Memurları Yatırım Kurumu 
(D. M. Y. K.) hakkında kanun teklifi. ('2/392) 
(Sanayi, Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlarına) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanu
nunun 85 sayılı Kanunla değiştirilen 2 ve 3 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi. (2/393) (Millî Savunma, İçişleri ve 
Plân komisyonlarına) 

— 655 — 
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BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Baskanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER : Bedrettin Karaerkek (Tokat), Kasım Kangal (Sivas) 
• 

BAŞKAN — Milllelt Meclisinin 20 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, sayın üyelerin lütfen beyaz kabul düğ
melerine basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan 
gelen arkadaşların da lütfen yoklamaya katıl-

1. — Diyarbakır Milletvekili Recai İskender -
oğlu'nun, dış politikada vukubulan gelişmelere, 
Güney komşularımızda cereyan eden olaylarla 
bunların memleketimiz üzerindeki etkilerine ve 
bu konularda Hükümetçe bilgi verilmesine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Güney komşularımızda cereyan 
eden siyasi olaylar ve banların bizi etkileyen yön
leri üzerinde Diyarbakır Milletvekili Sayın Re
cai İskenderoğlu'na gündem dışı söz veriyorum. 

Buyurun Sayın İskendcroğlu. 

RECAİ İSKENDEROĞLU (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İç politika
da partiler arası münasebetlerin seviyeli ve olum
lu bir istidat kazanması Anayasanın hassas ko
nularında iktidar ve muhalefetler arasındaki dü
şünce birliği, gerek parti içi, gerekse partiler ara
sı tartışmaların pek geç ve yavaş olmasına rağ
men, dedim - dedi gibi kısır tartışmalardan kur
tulup, yurt ve yurttaş sorunlarına yönelmesi bi
zi no kadar sevindirmiş ise, devletlerarası mü
nasebetlerimizde siyasi çevrelerimizin bigâne dav
ranması ve bilhassa Hükümetin Parlâmentoyu ve 
halk oyunu aydınlatmak hususunda ağır tutum 
ve ihmalkâr hareketi bizi o nisbette üzüntü ve 
endişeye sevk etmiştir. 

Örneğin, NATO Dışişleri ve Millî Savunma 
Bakanları Toplantısı ve andlaşrna üzerinde geli
şen uluslar arası şartlar ve münasebetler muva
cehesinde gerekli reformların yapılmasını istiyen 
Fransa'nın istekleri ve davranışı ile bizim du-

malarmı, bunun için de beyaz kabul düğmeleri
ne basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI GENEL KURULA SUNUŞLARI 

rumumuzda da gerekli ıslahatların yapılmasını 
icabettiren konuların neler olduğunu, dış politi
kamızın millî karakter taşıyan mihraklarında 
Hükümetin ve diğer partilerin görüş farkları ve 
beraberliğinin tesbiti, bugünkü gelişen dünya si
yaset konjonktüründe bir zaruret halini almış
tır. 

Bu vesileyle, ülkemizin omniyet'iyle yalanda;! 
ilgili ve dış münasebetlerimizi kesin bir şekilde ct-
kiliyen komşu ülkelerim'izdeki gelişmekte olan bâ
zı olaylara temas etmeyi ve Hükümetin en kısa 
zamanda açık bir şekilde mezkûr konu üzerinde 
izlediği ve izliyeceği politika ve tedbirlerinin ne
ler olduğunu bildirmesini bir zaruret telâkki et
mekteyim. Son yıllarda süratle yön değiştiren 
ve gelişmeler kaydeden uluslararası münasebetler
de Devletimizin emri vâkilerle karşı karşıya kal
mamasını temenni etmek, düşünüp tedbirlerini 
almanın lüzum ve faydası izahtan varestedir. 

Bu itibarla, Güey komşularımız Suriye ve 
Irak, dünya politikasına daima hâkim olmuş ve 
yön vermiş, petrol krallıklariyle büyük ihtilâf ve 
çekişme içinde bulunurken, Orta - Doğu'da .sulh 
ve asayişin her ne suretle olursa olsun bozulma
sından kendi emniyeti bakımından endişe eden 
Kuzey komşumuz Sovyetler Birliğinin bu olay
ları dikkat ve titizlikle izlemekte olduğunu ve bu 
olayların inkişafında ne gibi zecri tutumlar içi
ne gireceğini hesaplamak bizini Amerika'yla- ara
mızdaki İkili Anlaşmaların sınır ve kapsamları
nın neler olduğunu, kesin bir surette ifade ile 
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gayrimelhuz nahoş olayları önlemek bakımından, 
zamanın gecikmiş olduğunu kabul etmek gerekir. 

Petrol firmalarının etkisiyle, İncirlik Hava 
Meydanı bir Lübnan hâdisesinde olduğu gibi, 
Amerikan toprakları olarak sayılacak mıdır? 
İkili anlaşmalar hakkında Hükümet vâki sualler 
karşısında hangi anlaşmaya vardığını artık be
yan etmelidir. 

Amerika Dışişleri Bakanı Sayın Ucan Rusk'-
m Vietnam için NATO ülkelerinden yardım ta-
lebedeccğine dair vâki beyanı karşısında Dışişle
ri Bakanlığımızın takdir ve tebrikle karşıladığı
mız açık ve kesin ret cevabını Yüksek Heyetinize 
arza çalıştığımız bu konu ve endişelerimiz karşı
sında da göstermesini temenni eder, saygılarımı
zı sunarız. (Alkışlar) 

2. — Sayın üyelerden bâzılarının, seçildik
leri komisyonlardan çekildiklerine dair önerge
leri (4/115), (4/116), (4/117) 

BAŞKAN — Başkanlığın da gündeme geç
memiş olan bir sunuşu olacaktır. Üç arkadaşımız 
'seçilmiş bulundukları komisyonlardan istifa et
mişlerdir. Bu husustaki 'önergelerini ayrı ayrı 
okutup 'bilgilerinize sunacağurn. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bayındırlık Komisyonu üyeliğinden istifa 

•ettiğimi saygıyla arz ve gereğini rica ederim. 

BAŞKAN 

Muğla 
İlhan Telkin alp 

Bilgilerinize sunulur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Köy İşleri Komisyonun

dan istifa ettiğimi bilgilerinize arz ederim. Say
gılarımla. 

Sakarya 
Şeraıfottin Pakcr 

BAŞKAN — Bilgilerin'ize sunulur. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Üyesi bulunduğuım İmar ve iskân Koımiısyo-
nundan istifa ettiğimi bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kütahya 
Kemal Kaçar 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
istifa edem ıbu aı'kadaşların yerlerine, ilgili 

partilerin grupları aday bildirdikleri takdirde, 
önümiizddki Çarşamlba günü seçim yapılacaktır. 

S. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddi
alarının tahkiki için kurulması kabul edüen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/9, 10/10) 

BAŞKAN — Bu komisyona üye «seçimi için 
Adalet Partisi Grupu, Culmlhuriyet Halk Partisi 
Grupu ve Yeni Türkiye Partisi Grupu aday bil
dirmişlerdir. Diğer parti grupları henüz aday 
'bildirmemişlerdir. Esasen aday bildiren grupla
rın tezkereleri ide geç alınmıştır. Bu itibarla 
matbu aday listeleri hazırlanamaımıştır. Diğer 
gruplar da bildirdiği takdirde <aday listeleri ha
zırlanarak önümüzdeki Ç.arşaımba günü seçim 
yapılacaktır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. •—• 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/253) (S. Sayısı : 164) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki mü
zakereler 'bitmiştir. Açılk oylarınıza arz edile
cektir. Kutular sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

Kutular sıralar arasında dolaştırılsın efen
dim. 

2. — Maaş ve ücretlere geçici zam uygulan
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/250) 
(S. Sayısı : 165) (1) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanının bir 
önergesi vardır. 

(1) 165 S. Sayılı basmayanı tutanağın sonuna 
eklidir. 

657 
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Gündemin 5 nei bölümünde 10 neu sıra nu
marası altında bulunan, maaş ve ücretlerle ilgili 
(1/250) sayılı tasarının bütün maddelere takdi-
men öncelik: ve ivedilikle görüş'ülmesi hakkın-
dalki önergeyi okutuyorum. 

Sayın Btaşkanlığa 
Bugünkü gündemin 5 nci bölümünde 10 sı

rasında bululnan maaş ve ücretlerle ilgili (1/250) 
sayılı raporun bütün 'maddelere takdilmen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif- ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — O'kutımuş .bulunduğum önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Kaibul et-
mdiyenler... Kaibul edilmişjtilr. 

Geçici Komisyon raporunun müzakeresine ge-
çiyoruiz. 

Lütfen Geçici Komisyon ve Hükümelt yerini 
alsın, efendim. Geçici Komisyon raporu taibe-
clilmiş, üyelere dağıtılmış ve üzerimden 48 saat 
de geçmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısının tümü üzerimde sö'z istiyen 
arkadaşların isimlerini arz ediyorum : ıSaym 
Yaşar Akal, Hayrettin Uysal, îlyas Kılıç, Ke
mal Palaoğlu, Reşat özarda, Mustafa Uyar, 
Dursun Akçaoğlu, Kemal Sarıibrahimıoğlu, Na
zif Arslan, Ruıhi Soyer, Mahmut B'Ofzdoğa.n, Nec
det Yücer, Hasan Tahsin Uzun. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Selâhattin Kı
lıç, buyurun, efendiim. Söz almak Miyen diğer 
arkadaşlar lütfen isimlerini kâtip arkadaşlarla 
not ettirsinler efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALÂHATTÎN 
KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Hükümetin sevk ettiği ismi Maaş 
ve Ücretlere Geçici zam uygulanmasına dair 
kanun tasarısı üzerinde C. H. Partisinin görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyo
rum. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri
nin yerini geçici olarak alacaktır. 

Malûmunuz olduğu üzere 657 sayılı Kanun 
konu ve kapsamı itibariyle son derece ehemmi
yetli bir kanundur. Bu itibarla yeni karışıklık
lara ve hoşnutsuzluklara meydan verilmemesi 
için Millet Meclisimizin bu konu üzerine en bü
yük titizlikle eğileceğinden emin bulunuyorum. 

Her konu ve tasarıya değişik görüş açılarından 
bakmak mümkündür. Ve çok mümkündür ki, 
önce görüş açılarını, daha doğrusu prensipleri 
tartışma konusu yapmak, yaklaşım sağlamak 
bakımından, her hangi bir meseleyi hal bakımın
dan en salim yoldur. Gerçekte prensipleri1 tar-
tışmaksızm her hangi bir şekilde sağlanacak 
mutabakat tesadüfi olacaktır ve çok küçük ay
rıntılara, detay noktalarına münhasır olacak
tır. Bu bakımdan, önce meseleyi basite irca eden 
Hükümetin görüş açısını eleştirmek istiyorum. 

Hükümet bu tasarı hakkındaki gerekçesini 
dört ana noktada toplanmıştır. 

Birincisi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu yani halen yürürlükte olan 657 sayılı Kanun 
bugünkü hali ile uygulanamaz. Hükümetin en 
önemli hareket noktası 657 sayılı Kanunun bu
günkü hali ile uygulanamıyacağı iddiasıdır. 

İkincisi, 1966 yılı için, 657 sayılı Kanun uy
gulandığı zaman ayrılmış olan 470 milyon lira 
değiştirilemez, sabit bir miktardır. 

Nihayet Hükümetin'hareket noktalarından 
üçüncüsü ve işittiğimiz kadariyle, tasarının bi
rinci maddesi ki kapsamı mânasına gelmekte
dir, kimlerin bu kanunun birinci maddesine gir
diğini, kimlerin bu avanstan faydalanabilece
ğini tesbit eden maddedir, nihaidir ve bu baş
ka türlü genişletilemez, değiştirilemez, şeklin
dedir. Cidden mesele böyle ise, belirli bir me
mur kütlesi var, kanunun birinci maddesi ile 
tesbit edilmiş, belirli de bir para var, 470 milyon 
lira; bu da değiştirilemez. O halde bütün me
sele; basit bir yüzde oranını bulmaya kalıyor. 
Yani bu kanun üzerinde fazla konuşmayı icabet-
tirecek her hangi bir nokta yok gibi gözüküyor. 
Hükümetin kabulü ile hareket edersek. Mesele, 
oranları tesbit etmektir. Oranda az maaş alan
lar için biraz daha âdil davranıp, onların duru
munu daha çok düzeltelim istenebilir ve onlara 
% 15; 950 nin üzerinde maaş alanlara da % 10 
oranı uygulanmak suretiyle mesele hallolmuş de
mektir. Cidden yukarıdaki prensipler kabul 
edildikten sonra, meselenin üzerinde fazla tar
tışmaya çok lüzum yok gibi gözükür. Zannedi
yorum, bu prensiplere inanan İktidar Partisi 
sözcüleri ve Hükümet sözcümü gelip bu mucip 
sebebpleri genişletecekler ve belki de bir dere
ceye kadar daha fazla paramız yok nevinden 
yakınmalar ilâve ederek, izahlarını yapacak
lardır. 
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Sayın milletvekilleri; biz hiç şüphesiz bu gö
rüşte değiliz. Cumhuriyet Halk Partisinin bu 
kanun vesilesi ile arz etmek istediğim görüşleri 
dört ana noktada toplanmaktadır : 

Bunlardan biricisi; Hükümetin genel tutu
muna aittir, Personel reformu ve 657 sayılı 
Kanunla ilgili genel tutumdur. 

İkincisi, bizzat tasarının gerekçesinin eleşti-
rilmesidir. 

Üçüncüsü tasarının olumlu noktaları ve ge
nel tavsiyelerdir. 

Dördüncüsü de tasarıda yapılması gerekli 
gördüğümüz değişiklikler ve aydınlatılmasını is
tediğimiz hususlardır. 

Şimdi bunlardan Hükümetin personel rafor-
mu ve 657 sayılı Kanunla ilgili genel tutumunu 
eleştirerek başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; personel reformu, 
daha şümullü bir deyimiyle, amme hizmetlerinin 
rasyonelizasyonu, kanun ve nizamlara uygun, 
sürekli, süratli ve ucuz bir şekilde vatandaşa 
hizmet arz edilmesi ieabeden unsurlardan en 
mühimmidir. ıBunun için de hiç şüphesıiz ehliyetli, 
bilgili, görevine bağlı ve .huzur içerisinde çalış-
na^ şartları hazırlanmış bir personel grupuna 
ihtiyaç vardır. ıP>u gerçekleri Adalet Partisi ik
tidarının bilmediğini söylemek insafsızdıktır. 
Çünkü gerek Hükümet programında, gerekse 
iktidar partisinin seçim (beyannamesinin 7 ne i 
sayfasında, «idarede reform» adı altında, bu 
iki dokümanın müsaadesi nispetinde İktidar 
Partisi ıbu gerçekleri teslim ve teslbit etmiş bu
lunuyor. Ama, 'gelin görün ki, uygulamada 
Adalet Partisi iktidarı, Devlet Memurları Ka
nunu için ıblr türlü, benim diyememiştir ve bu 
Kanunu (benimseyememiştir. Halbuki, yukarıda 
saydığım sdbeplerle Devlet Memurları Kanunu 
vatandaşa 'mükemmel hizmet gayesini güden 
bir vatandaş kanunudur. Devlet Memurları 
Kanununun maksadı vatandaşa mükemmel hiz
met götürmektir. Hemen ifade etmeliyim ki, 
657 sayılı Kanunun kabul tarihi 14 Temmuz 
1965 tir, yani, Adalet Partisinin baş sorumlu
luk taşıdığı Dördüncü Koalisyon devridir, bu
nunla beraber, ovet .bu kanun, ibnçok kanunlar 
gibi Dördüncü Koalisyondan evvel Cumhuriyet 
Halk Partisinin Üçüncü Koalisyon dönemi içe
risinde Devlet dairelerinde uzmanlarca hazır
lanmıştır. Bu hazırlık esnasında C. H. P. nin 
fikirleri bu kanuna intikal etmiştir. Buna ben

zer durum her iktidar değişikliğinde olacaktır. 
Örneği 1969 da «olabilir, seçimlere doğru Hükü
mette veya Devlet dairelerinde hazırlık halinde 
olan hir kanunu, iktidar değişmesi ile, başka 
'bir iktidar geldiğinde tekaıbibül eder, o nok
tadan itibaren sorumluluk taşırlar. Yani, bir 
iktidar., daha doğrusu bir parti, 'kendi iktidar
ları zamanında bir kanunu tekahbül ederek, 
onu Meclise sevk etmiş Hükümet alarak ve o 
kanunlaşmışsa onu ibenimsemeye ve 'benim ka-
nunumdur demeye mecburdur. Hükümet etme
nin icabı ıbudur. Ama, Adalet Partisi hu tutum 
içerisinde (Olamamıştır. Bir taraftan sorumlular, 
yetkililer mutlaka hu kanunu uygulıyacağız 
diye ıbeyanlarda bulunurken, diğer taraftan 
özellikle ıSenâto 'seçimlerinde, çünkü o zaman 
malî portesi, ımalî yükü anlaşılmıştı, uygulama
daki güçlükler anlaşılmıştı, canım hu kanun 
uygulanmaz; köylerde, kentlerde hususiyle 
Devlet Memurları Kanununun hitabetmediği, 
onunla ilgisi olmıyan vatandaş sınıflarına karşı 
bu kanunu C. H. Partisi çıkarmıştır; C. H. Par
tisi de zaten ötedenberi hir memurlar kanunu 
diye tutturmuştur. !biz ibu kanunu uygukmı-
yacağız gibi yetkililerin beyanlarına paralel 
olmıyan beyanlar (görmüşüzdür. Bunu, iktidar 
partisinin bu kanunu ferdî davranışlarla da 
olsa, 'benimsemediğinin misali olarak arz etmek 
istiyorum. Bundan daha taze hir misal; 15, 20 
gün önce Memurlar Sendikası Konfederasyo
nunda cereyan etmiştir. İktidar partisine men
sup milletvekili arkadaşlarımız hu kanun için 
sorundu aramışlardır, bu kongrede. Gerçekte 
kendi partisine mensup milletvekilleri de olsa 
onların hareketi İktidar partisini direkt olarak 
ilzam etmez. Ama bir dereceye kadar ferdî dav
ranışlar da dâhil, bir partinin millctvekillıerinin 
büyükçe bir 'grupunun hu fikri taşıması, İkti
dar partisinin Personel Kanununu, Devlet Me
murları Kanununu yürekten benimsemediğinin 
misalidir. Bu iki misali bu sebepten arz ediyo
rum. 

Hulâsa; A. P. iktidarı bir noktadan itiba
ren sorumluluğunu taşıdığı 657 sayılı Kanunu 
yürekten benimsememiştir. Bu ise Hükümet et
mek bakımından büyük bir kusurdur. Bunun 
talbiî neticesi olarak bizızat A. P. kongrelerin
de A. P. li vatandaşlarımız kimin iktidarda 
olduğu hususunda serzenişlerde bulunmuşlar
dır. Belki bu selbepten değil başka sebepten 
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ama serzenişlerde bulunmuşlardı)'. Siz kendi 
sevk 'ettiğiniz kanunu tekabbül etmez, yürekten 
benimsiycmezseniz, yürekten 'müdafaa ('demez
seniz o zaman ıbu serzenişler hak kazanır. 

Şimdi, Hükümet uygulamaya muktedir ola
madığı bir kanunu, uygulanamaz gerekçesi ile 
huzurunuza getirmektedir. Bu âdeta, bir işin 
içinden sıyrılmak çabasıdır. Gerçeği görmeye 
mecburuz. Aynı yanlış işin içinden sıyrılma ça
basının, Başkan Johnson'un mektubu dolayı
siyle Hükümetin rahatça yaptığını, farz etti
ğinde şahidolmuştuk. Hatırlarsınız; Sayın Baş
bakan bu vesile ile yaptığı bir konuşmada me
selenin içinden aynen bu muvakkat zam veya 
avans kanunu tasarısı gibi kolaylıkla çıkabil
mek için dedi ki; Başkan Jolmson'ım mektubu 
basma sızmıştı; ee no yapalım, sizden yani Halk 
Partisinden aldığımız Devlet sisteminde çat
laklıklar var, dedi ve kendi emir verdiği, kendi 
sicil verdiği memurları âdeta sahipsiz ortada bı
rakmıştı, Personel 'Kanununu bıraktığı gibi. Son
radan memnuniyetle gördük ki, bu çatlak sistemi 
Devlette değilmiş. Memnuniyetle diyorum, çün
kü asi olan, devamlı olan Devlet sistemidir. Çat-
laksız olması arzu edilen Devlet sistemidir. De
mokrasilerde, partilerde ufak tefek çatlaklıklar 
olursa bu kabilitashihdir, vatandaş reyiyle ka-
bilitashihdir. Bu itibarla diyorum ki, Devlet 
sisteminde çatlaklıkların olmadığı sonradan mem
nuniyetle görülmüştür. 657 sayılı Kanunun uy
gulanacağına dair Hükümet yetkilileri tarafın
dan pek çok beyanlarda bulunulmuştur. Sayın 
Reşat Özarda'nm gensoru önergesi dolayısiyle 
burada heyeti umumiyesini dinledik. Ancak b^n 
bunlardan iki tane tipik olanını sizlere arz et
mek durumundayım. Çünkü bunlardan bir ta
nesi halen Maliye Bakanı olan Sayın Cihat Bil-
gehan'mdır ve sevk ettikleri gerekçe ile taban 
tabana zıttır. 

İkincisi de, Senato seçimlerine takaddüm eden 
günlerde Sayın İhsan Gürsan'ındır. Gerek sey-
ilyenin mevkii itibariyle şahsı ve gerekse söy
lendiği zaman bakımından fevkalâde enteresan
dır. Bu iki misali arz etmek durumundayım. 
Bakmız A.P. 10 Ekim seçimlerini mütaakıp ik
tidara geldikten sonra, hiç şüphesiz seçim kam
panyası sırasında, Devlet Memurları Kanunu 
vatandaşlarla aramızda, daha doğrusu politika
cılar arasında., çok bahis konusu olmuştur. Bir 
iktidar partisi milletvekili, Antalya Milletvekili 

İhsan Ataöv, sıcağı sıcağına Devlet Memurları 
Kanununun heyecaniyle soruyor : <«Nc yapacak
sınız bu kanunu, uygulıyacak mısınız?» diyor. 
Yani Adalet Partisinin, ben bunu istihracediyo-
rum, bu kanunu uygulıyamıyacağma dair riva
yetler var mânasında, «Uygulıyacak mısınız, 
bu kanunun istikbali ne olacaktır?» diye Meclise 
bir sözlü soru yeriyor. Bunu Sayın Cihat Bilge-
han 24 Kasımda yani 13 ay evvel aşağı - yukarı, 
şu şekilde karşılıyor : 

«Devlet Memurları Kanununun tatbikinin 
mümkün olmıyacağı yolundaki iddialar doğru 
değildir. Kanun 1966 yılında tatbik edilecektir. 
Şimdiden değiştirilmesi gereken maddeler üzerin
de bir çalışma yoktur. Uygulamadaki sonuçlara 
(yöre ileride bu husus düşünülebilir. Genel 
Kadro Kanununda esas olacak maaş göstergeleri 
ve diğer prensipler Devlet Personel Dairesi ile 
Maliye Bakanlığınca müştereken hasırlanmakta 
olup bu hafta sonunda» - yani geçen Kasım ayı
nın sonu mânasında - «bu hafta sonunda Bakan
lar Kuruluna sunulacaktır.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu güzel söy
lerin üzerine... Güzelliğini şunun için söylüyo
rum : «Demek ki, kanunun değiştirilmesini ienb-
ettiren bir sebep yok» diyor. Bununla da iktifa 
etmiyor Sayın Cihat Bilgehan : «Daha kanunu 
uygulamadık ki, hele bir uygılıyalım, aksak, ku
surlu taraflarını ancak bu suretle görebiliriz» 
divor. Şimdi bu kanun uygulanamaz hükmü ile, 
uygulamadan, anlaşılmaz demekle iki aykırı 
gerekçe ile huzurunuza geliyor. Bu itibarla Sa
yın Cihat Bilgehan'm Meclisteki beyanını zikret
miş bulunuyorum. 

İkinci beyan - yani arada birçok beyanlar da 
var - zamanın Maliye Bakanı Sayın İhsan Gür
san'ındır ve 25 Mayıs J 9 6 6 tarihini taşımakta
dır, İzmir'de vâki olmuştur. Şimdi, Adalet Par
tisi veya her hangi bir parti seçimleri kazana
bilir, iktidara gelebilir, iş yapma heyecanı üze
rindedir. Ama kabul edelim ki, acemilikleri de 
olabilir. O halde ilk gündeki bu beyanlarını bir 
dereceye kadar ilk günlerin heyecanına veya az 
tecrübe sahibi olmıya hamledebiliriz, ama ara
dan 7 ay geçmiş, meselenin içine bütün şümulü 
ile girilmiştir. 

Buna rağmen Sayın İhsan Gürsan yani, 657 
sayılı Kanunda çok büyük ağırlığı olan bir Ba
kan, Bakanlığın başında bulunan bir arkadaşı-
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mız; «İkiyüz küsur tüzük hazırlanmıştır, onbin 
itiraz vâki olmuştur, bütün bu itiraz incelenecek 
onbeş - yirmi gün içerisinde tüzüklere müstenit 
Kadro Kanunu gelecektir» diye beyanda bu
lunuyor. Şimdi düşününüz sevgili arkadaşlarım; 
'bu beyanatı nasıl tevil •edebilirsiniz? Adalet 
Partisi iktidarının bu beyanatı tevil etmek için 
hiçbir sebebi yoktur. Zaman? Zaman geçmiştir. 
Tüzüklerin hazırlanmasının içine giırmişsinizdir. 
Hattâ altı ay evvel Sayın Cihat Bilgehan, bir 
hafta sonra bitiyor, demiştir. Maliye Balkanının 
ağırlığını biliyorsunuz. Bu kanunun uygulanma
sında en azından ağırlığını biliyorsunuz. Kısmi 
Senato seçimlerine 10 gün var. Büyük bir' va
tandaş kütlesi, memurlar kütlesi ve onlarla ilgili 
olan kütle bu haberle hiç şüphesiz etkilenecek
tir. Bu haberle iktidara rey vermesi mümkün
dür. Peki, böyle tahakkuk etmiyeeeğini bile bile, 
beni mazur görün, bu beyanda nasıl bıüuüaibilir-
siniz? Sayın Cihat Bilgeiham'm beyanını bir de
receye kadar meselenin başında okluğu için, he
pimiz beşer olduğumuz için, kabul ediyorum, 
Ama, 7 ay sonra, meselelerde bu kadar mesafe 
aldıktan sonra Sayın ihsan Gürsan'm Hükümet 
.adına yaptığı bu beyanı mâkûl karşılamaya im
kân yoktur. Bu itibarla bu iki beyanı bugünkü 
tasarı 'Vesilesiyle ve Hükümetin .genel tutumuy
la ilgili bölümde söylemiş 'bulundum. 

Sayın milletvekili eri, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu yalnız 'ödemede düzeltme ve 
malî ferahlık getiren bir kanun değildir. Ama 
vatandaşın gözlünde nasıl ki, 'kurumaların bir 
imajı vardır, alâmeti farikası vardır, partilerin 
de bir alâmeti farikası vardır, gerçek şahsiyet
lerinin yanında, kanunların da vatandaşın gö
zünde bir imajı vardır, bir göstergesi vardır. 
Personel Kanunu, biz ne dersek diyelim, özellik
le memur yatandasın gözünde bu kanunun alâ
meti farikası, imalı ferahlık ıgetiren bir kanun
dur. Sayın Başbakan bir vesile ile biraız da sert
çe «Kim demiş Personel Kanunu zam kanunu
dur» diye bir düzeltme yapmak istemiştir. Ger
çekte bir zam kanunudur arma bununla beraber 
başka şeyleri de ihtiva eden bir kanundur. Ne 
yapalım ki, siz söylediniz, biz söyledik vatanda
şın ve öızellikle memurun gözünde Personel Ka
nununun imajı, bir alâmeti farikası teşekkül 
etiti. Yani yine Sayın Başbakanın tabiriyle, atı 
alan Üsküdar'ı geçti. Vatandaş gözünde bu ka
nıma bir yer, bir .resim tersim etti. 

Şimdi insafla soruyorum sayın milletvekil
leri; acaba Personel Kanunu veya Devlet Me
murları Kanunu dediğimiz 'zaman bizim, bu 
Meclisi teşkil öden milietvelkillerinin aklına ilk 
gelen şey, ilik alâmeti farika nedir? Memur va
tandaşların Personel Kanununun belli başlı vas
fını «zam kanunu» olarak kabul etmeleri, hak
sız bir talep de değildir. Memurlar sabit gelirli 
ve çok büyük bir çoğunlukla da dar gelirlidir. 
Son iki yıldaki fiyat artışlarını da düşünürseniz 
'kendilerine bir zam gelmesini bu sebepten dola
yı pek tabiî olarak bekliyeceklerdir. Gerçekte 
657 sayılı Kanun ödemede getirece'li adalet ve 
ferahlığa ilâveten çek önemli başka unsurlar da 
getirmektedir. Memurların atanmasında; sorum
luluğunda, ödemelerde, terfilerinde, eğitimlerin
de, emekliliklerinde, izinlerinde, sosyal güvenlik
lerinde ve sair hususlarda yeni esaslar (getirmek
te ve bunlardan daha mühimini memurları or
tak bir statüye tâbi tutmaktadır. Bu kanunla 
memurdan mükemımel hizmet istemekte ve bu
nun her ütrlü karşılığını da vermekte olmayı 
taahhüt etmişizdir. Memurları iktidarların veya 
âmirlerinin maksatlı, keyfî veya hissî oyuncağı 
olmaktan kurtararak demokratik düzenin hay
siyetli memurları haline getirmeyi bu kanunla N 
gaye edin imsizidir. 

Sayın Milletvekilleri, diğer taraftan '657 sa
yılı Kanun, personel reformu zincirinin bir hal
kasını teşkil eder. Malûmunuz olduğu üzere bun
dan başka Yargıçlar, Askerî Personel, Üniversite 
Mensupları, .Belediye" ve Mahallî İdareler, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve nihayet Emeklilik 
Kanunu bu zincirin birer halkasını teşkil öder
ler. Hükümetlin yalnız 657 sayılı Kanunda değil, 
bu kanunların hazırlanmasında da tutumu tat
minkâr olmaktan çok uzaktır. Esasen konuşma
mın başında dedim ki; meseleleri pernsibinden in
eci ersek o Kaman sağlam bir .görüş birliğine va
rırız. Prensipten incelemediğimiz takdirde va
racağımız ıgörüş birliği ,çok küçük detay nokta
lara münhasır olacaktır ve tesadüfe inhisar ede
cektir. Yani tesadüfen aynı ıgörüşün sahibi insan
lar olmuş olacağız. 

Yukarda belirt'tüğim sebeplerle personel refor
mu ve personel kanunlariyle ilgili olarak iktida
rın genel tutumu katiyen güven verici değildir. 
Mesele böyle olunca, böyle geçici zam kanunu 
veya avans kanunu gibi köklü oknıyan /tedbirler-
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le çötfüm (getirdiğimizi katiyen zannetmiyorum. 
Böylece iktidarın genel 'tutumuna, personel poli-
tikasiyle ilgili tutumuna değinmiş bulunuyo
rum. 

ikinci nokta, bizzat kanunun .gerekçesinin 
eleştiri'imesirii teşkil ediyor. Gerçekte ne Hükü
mettin sevkettiiği geçici zam kanunu ve ne ide 
Komisyonun yerdiği 657 ısayılı Kanuna ek adı 
bu kanunun tavsifi için Ikâfi değildir. Bu (kanun 
bir işin içinden, daha doğrusu <bu (tasarı bir. işin 
içinden sıyrılma tasarısıdır. Ama hem (gerekçesi, 
hem kapsamı, ıhem de tatımınkârlıktan uzak ol
ması sebebepleriyle Ibu sıyrılma bile bu kanun ta-
sarılsiyle mümkün olamıyacaktır. Hükümetin ge
rekçesinde olmamasına rağmen, '657 sayılı Kanu
nun Anayasaya aykırı olduğu iddia edilmiştir. 
Bu, Devlet Personel Dairesi Başkanı tarafından 
gazetelere verdiği beyanla iddia edilmiştir ve ni
hayet Geçici Komisyondaki müzakereler sırasında 
Hükümet Söızcüsünün beyaniyle iddia edilmiştir. 
Biz bu noktada bir tartışma acımak istemiyoruz. 
Yani konumuz 657 ısayılı Kanunun Anayasaya 
aykırı olup olmadığı ıdeğildir. Yalnız madem ki, 
Hükümet temsilcisi ve bu işin başında bulunan 
bir dairenin başkanı böyle bir iddiada bulun
muştur, o zaman Hükümete şu suali ısormak zo-
runluğundayız: Hükümetin görüşüne göre 657 sa
yılı Kanun Anayasaya aykırı mildir? Bu, Hükü
mete -yaz'ettiğimiz bir sualdir. Ve hangi madde
leri ile daha doğrusu hangi hükümleriyle Ana
yasaya aykırıdır. Ve bu aykırılıklar sebebiyle 
tümünün uygulanamıyacağı fikrinde midir, Hükü
met? Bu sorularımıza cevap istirham 'ediyorum. 
Gerekçenin asıl önemli maddesi, arz ettiğim gi
bi, gerekçede Anayasaya aykırılık iddiası yok, 
657 sayılı Kanunun aylıkların teisbiti için kulla
nılacak esasların, müşahhas ölçüler ve kıstasları
nı vermemiş olmasıdır. Hakikaten Hükümetin ge
tirdiği bu mucip sebep çok 'enteresan bir mucip 
sebeptir ve hana kalırsa ters istikamette çalışma
sı ıgereken fbir mucip sebeptir. 657 sayılı Kanu
nun ikinci holümü sınıflandırma, 5 nci bölümü de 
malî konularla ilgili hükümler 'getiriyor ve sınıf 
tüzüklerimde göstergeleri 70 - 1 000 arasında tah-
didediyor. Bu demektir ki, /bir noktadan sonra 
bâzı sınıf ıtüzükleri, 'için (bâzı esaslar getirmekle 
beraber, bir noktadan sonra salâhiyeti Hükümette 
yeriyor. Yani sınıf kademelerinim, «sınıfların özel
liklerinin hazırlanması Hükümete (bir otorite, bir 

vazife veriyor ki, kanunun gerekçesinin dediği 
doğrudur. Tamamının esaslarını kanun getlirmi-
yor. 

Şimdi, kanun sınıf tüzüklerinin bütün detay
larını getirmeli miydi, getirmemeli miydi husu
su kalbili münakaşadır. Getirilmesi lâzımıdır, di
yenlerin de bir dereceye kadar hakkı vardır ha-
vn, Hükümetti hu noktada serbest bırakalım, 
rcsaıslarını kovalım, bundan gerisini Hükümet 
vaınsm, diyenlerin de hakkı vardır. Yani bu se-
bw>le diyorum ki, 657 sayılı Kanunun sınıf tü
züklerinim bütün esaslarını koymamış olmasını 
ilddia etmek, bir dereceve kadar kabili münakaşa
dır. Ama, şu nokta kalbili münakaşa değildir; eğer 
bu tüzük Hükümetin ilmî ve obiaktif addettiği 
tüttük hükümlerinin aksine kanunda maddeler ve 
hükümler yer alsavdı, Hükümet karşımıza çıkıp 
diyebilirdi ki, ben ilmî ve objektif tüzük hüküm
lerini tatlbik etmek istiyorum, fakat kanun bu
na mânidir. O itibarla bu kanunu değiştirmeden 
'ben uysyulıyamaım. Hailbuki durum tamamiyle 'ak
sidir. Tüzük hükümlerini 'bir dereceve kadar ka
nun vâz'ediyor ve 'bundan 'gerisini Hükümete terk 
ediyor yâni Hükümeti serbest bırakıyor. O halde 
ilmî ve 'dbiektif hulduğumuz ölçüleri uygulıyarak 
tüzükleri yapınız yani kanunun, uygulamasına 
mâni hüküm dlmadiffina göre, sizi de bir noktadan 
sonra serbest bıraktığına ıgöre, ilmî ve objektif 
addettiğiniz (tüzükleri hazırlayıp kanunu uygula
maya koyarsınız. Bu hükümlerin kanunda yer 
almaması kanunun uygulanmasına mâni değildir, 
tam tersine ilmî ve objektif tüzük 'esaslarını kı-
sıtlıyan ölçüler kanunda yer alsa idi Hükümet o 
zaman kanunu uyerulıyamam diyebilirdi, bunda 
hak kazanabilirdi. Ben ıböyle bir mucip sebebi ta
sarıya nasıl yazmışlar, hakikaten kabul edeme
dim. Tahmin ederim ki, Hükümet Sözcüsü izahat 
verdiği zaman daha çok aydınlanmış olacağız. 
Yani bu gerekçe bana, hani sevi'lmiyen gelinin 
oturması kabahat, kalkması kabahat, o sözü ha
tırlattı. Tüzüğe koysak hakikaten kabahat olabi
lir, koymasak yüne kabahat. 

Sınıf tüzükleriyle ilgili enteresan bir nokta 
da, Hükümetin bizzat kendi yönetiminde hazır
lattığı sınıf tüzüklerini bize 'şikâyet etmesidir. 
Hükümet, tüzükleri bize şikâyet «ediyor, diyor ki; 
«Sayıları iki yüz küsurdur, takdir ölçülerine 
göre hazırlamışlardır. îlmî ve objektif değil
dir,» dolaylı olarak söylüyor bu ikincisini. «Bu 
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tüzükleri, takdir Ölçülerine göre hazırlanmış bu 
tüzükleri tatbik edersek büyük adaletsizlikler 
doğacaktır, büyük müşkülât doğacaktır1» diyor. 

Sevgili arkadaşlarımı, tüzüklerin hazırlan
ması sırasında, yani geçen yıl bu zaman ve ba
harda Hükümetin bir gayret içinde ve ciddi
yetle çalışmakta olduğuna dair beyanlar duy
dum. îşte, Devlet Personel Teşkilâtında, ilgili 
kurumlarda, Maliye Bakanlığında, bir Müste
şarlar Heyeti kuruldu, sonra altı kişilik bir ba
kanlar komitesi kuruldu. Hulâsa dış görünüşü 
ile Adalet Partisi iktidarının Devlet Memurları 
Kanununun uygulanması için ciddî bir hazır
lık, ciddî bir tüzük hazırlığı içinde bulunduğu 
intibaı yaratıldı. Peki sonunda ne oldu? Sonun
da, tüzüklerin sayısının pek çok ve takdir ölçü
lerine göre hazırlanmış olduğu esbabı mucibe-
siyle bunları hazrrlıyan uzmanları, bunları ha-
zıriıyan Devlet memurlarını Adalet Partisi ik
tidarı bir kere daha bize şikâyet etti, âdeta sa
hipsiz bıraktı. 

Şimdi, mademki bakanlardan kurulu bir al
tılar komitesi vardı ve bu mesele de fevkalâde 
aktif ve âcil bir meseledir, hazırlanan tüzükler
le ilgilenip onları ilmî ve objektif esaslar dâhi
linde hazırlamak var iken, bir sene sonra «on
lar ilmî ve objektif değildir» diye Hükümetin 
karşımıza çıkması kabili tecviz değildir. 

Kanunim gerekçesinde bir enteresan nokta 
da ilmî objektif tüzüklerin kısa zamanda biti-
rilemiyece'ği ve kolektif bir mesaiye ihtiyaç gös
terdiğidir, bu görüşe tamame'n katılırız. Doğ
rudur. Tüzükler kısa zamanda hazırlanamaz, 
ilmî ve objektif esasa ihtiyaç vardır, kolektif 
çalışmaya ihtiyaç vardır. Peki, görüş birliğine 
vardığımız Hükümetten şu suali sormak hakkı
mız değil midir, siz bundan 13 ay evvel bir işin 
içine giriyorsunuz, hattâ işin sonunu görüyor
sunuz, - iş tüzük hazırla'maktır - sonunu görü
yorsunuz ve bir hafta sonra bitecektir, diyor
sunuz, bu işin ne kadar zam'an alacağını biliyor
sunuz, şimdi karşımıza çıkıp diyorsunuz ki, «Bu 
iş kısa zamanda hazırlanamaz.» Yani işin içine 
girdiniz, mesafenin yarısından çoğunu katletti
niz. Hattâ sonu hakkında da bize bir fikir ver
diniz, «Bir hafta sonra dediniz, yani bir sene 
sonrayı kasdederek. Şimdi diyorsunuz ki, kısa 
zamanda tüzükler hazırlanamaz. Tüzükler için 
gereği kadar zamana ihtiyacolduğu ve tüzükle

rin hazırlanması için kolektif bir mesaiye ihti
yacolduğu hususunda birleştiğimizi söylediğim 
Hükümetin bu noktayı aydınlatması lâzımdır. 
insan bir işin sonuna gelir fakat onun ne ka
dar müddet alacağımı bilmez... Doğrusu bu bizim 
yönümüzden gayrikabili izahtır. Bana kalırsa bu 
tasarının gerekçesinde zorlamalara girişilmiş
tir, zorla gerekçe aranmıştır. Şimdi bu gerekçe 
muvacehesinde, yani ilmî ve objektif esaslar 
dâhilinde, hazırlanması çok zaman almış olan 
tüzükler muvacehesinde bende bir şüphe uyan
dı ; acaba Hükümet ilmî ve objektif esaslara 
müstenit tüzükleri hiçbir zaman hazırlıyamıya-
cak mı?... Zaman içinde tereddüdü var, Türkiye 
içinde hazırlanmasına dair tereddüdü var. Yani 
bu kadar çok üzerine düştüğü halde kanuna zor
lama bir gerekçe koyayım diye âdeta bizi bir 
şüpheye sevk etmiştir. Gerekçenin bir sebebi de 
Devlet Memurları Kanununun kadro israfına 
yol açacağı ve idarede seyyaliyeti kısı'tlıyacağı-
dır. Bu fikre kısmen iştirak ettiğimizi beyan 
etmek isterim. 657 sayılı Kanun kadroların na
sıl hazırlanacağını tesbit etmiştir. Bu, bugün 
mevcudolan kadro prosedürümden çok da farklı 
delildir. İlgili kurum M/i'üye Bakanlığı, bilâha-
ra Devlet Personel Dairesi de işin içine giriyor 
vo bir tasarı hazırlanıp Meclise gelinip kanun
laşacak. Yani bugünkü prosedüre benzeri' bir 
usul. Bir bakıma da kadro israfını önlemek için 
muhtelif komtrollardan geçiriliyor, kurum ihti
yacını bildiriyor, Devlet Personel Dairesi bunu 
görüyor, Maliye Bakanlığı bunu görüyor, teşki
lât ve para yönünden ve bir kanunla geliyor. 
Yani normal olarak işlerse bu mekanizma, bir 
kadro israfına yol açmıyacağü intibaını uyan
dırıyor. Ama yıl içerisinde munzam kadro im--
kânımı ortadan kaldırdığı- için idarenin se'yyali-
yetini kısıtlıyor. Doğrudur. Yani her türlü plân 
ve programa rağmen Hükümet hayatında da 
zühuller tabiîdir ve tahmin edilemiyen, edi'lemi-
yecek olan sebeplerle bilhassa yatırımcı daire
ler de muayyen kadrolara yıl içinde ihtiyaç gö-
ınilmesi olabilir. Bu kadro kamunda olmadığı 
için Hükümeti kısıtlamış olur. Bu bakımdan 
ben diyorum ki, Hükümetin bu noktada hakkı 
var. Ama kadrolarım israf edileceği hususunda 
çok hakkı yoktur. Çünkü kadroları bir yıllık 
alsak ve daha yıl bitmeden iş bitse o zaman her 
şeyin hüsnüniyetle uygulanacağı kaidesine göre 
işi biten kadroyu boş bırakıp kullanmamak la-
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zımdır. Ama diyelim ki, bu da vâki olabilir. 
Kısaca şunu demek istiyoruz; idareyi kısıt

layıcı ve kadro israfını önleyici tedbirlerinde; 
Hükümeti bir dereceye' kadar haklı görüyoruz. 
Ama lütfetsinler bu sebepten dolayı «657 sayılı1 

Kanun uygulanamaz!» hükmüne varmaya im
kân var mıdır? Yani sırf bu sebep yüzünden 
gayet cüz'i, nadiren Taşlanabilecek bir hal veya 
haller yüzünden bu kanunun tümünü uygulana
maz farzetmek mümkün değildir. 

Nihayet gerekçe dördüncü: ve gerçek se-
bebolarak malî sebebi söylemektedir. Yalnız ba
şına malî scbc'bi gerekçe varsa ve bunu tartışsa 
idik öbür zorlama sebeplere ihtiyaç kalmaksı
zın1 bizce daha faydalı bir iş yapmış olurduk, 
hakikaten hâtırlıyacağmız gibi, 1966 yılı büt
çesinde bâzı tasarruflarla birlikte, ek vazife 
ve bâzı tazminat ve bâzı ödemeleri de ilâve ede
rek 470 milyon liranın Devlet Memurları Ka
nununun uygulanmasına kâfi geleceği kanaatine 
varılmıştı. Sonradan görüldü ki, bu para 
1 866 000 000 olmak lâzımgclirmiş, kat sayı 
4 olursa ve elde o zaman hazırlanmış olan 
tasarı halindeki tüzüklere göre,. Ayrıca Hükü
metin gerekçesinden öyle anlaşılıyor ki, Hükü
met kat sayının 3 olmasını da istemiyor, yani 
3 ü küçük bir katsayı olarak buluyor. 4 kat 
sayısına da gücümüz yetmiyor. O halde iki 
şık var diyor; ya yatırımları keseceğiz veya 
iki milyarlık bir kaynak bulacağız. Bu ikisini 
de imkânsız görüyor ve neticede âdeta bizi ça
resizlik içerisinde bırakarak bu avans tasarısını 
getiriyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 657 sayılı 
Kanun, Hükümetin istediği şekilde değiştirilsc 
bile malî imkânsızlıklar yönünden hiçbir zaman 
uygulanamıyacak demektir. Yani bu malî im
kânsızlıklar bugün var da yarın ortadan kaldı
rılacağına dair Hükümet bir işaret vermedikçe, 
getirdiği bu gerekçe havada kalır. O halde asıl 
sebep budur ve bunu enine boyuna tartışmak 
durumundayız. Bir taraftan bir meseleye ina
nacaksınız, yani personel reformuna ulanacak
sınız ve diğer taraftan da âdeta elinizi kolunuzu 
bağlıyarak, ne yapalım param bu kadar, an
cak bu kadarını uygulıyabilirim diye hareket
siz duracaksınız. Bu, Hükümet etmekle kabili 
telif değildir. 

Sonra, Türkiye'de iktidar etmenin güçlük
leri, iktidara geçmeden de tahmin edilebilirdi. 
Kaldı ki tahmin edemeseniz dahi, kitmıe sizi bu 
yüzden mazur görmez. O bakımdan inandığı 
bir prensibi, personel reformu prensibini, ben 
parasızlık yüzünden uygulıyamıyorum mucip se
bebiyle vatandaşın karşısına, Meclisin karşısı
na çıkması kabili tecviz değildir. 

Şimdiye kadar gerekçesiyle ve genel tutu
muyla yerdiğimiz bu tasarının kabili tecviz ve 
iyi noktaları yok mu? Muhterem milletvekil
leri, evet, kabili tecviz ve iyi noktaları da var
dır. Nasıl ki tasarının beğenmediğimiz nokta
larını söylemeyi kendimize vazife, görev sayı
yorsak, aynı şekilde tasarının beğendiğimiz nok
talarını da söylemeyi bir görev sayıyorum. 

Bir kere bu tasarı, 657 sayılı Kanunun izinin 
kaybolmamasmı sağlıyor. Yani bu tasarı ile 
657 sayılı Kanunun malî yönden uygulanmasına 
dair bir küçük adım atmış oluyoruz. Âdeta, bu 
kanun tasarısı, kanunlaştığı takdirde 657 sa

yılı Kanunun kapısına asılmış bir küçük lâmba 
gibidir, artık onun ismini, işaretini, adresini 
kaybetmiyeceğiz mânasına gelir. Bu tasarının 
makbul yönlerinden bir tanesidir. 

İkincisi; hakkaniyete uygun değildir, mik
tarca kifayetsizdir, fakat her halükârda memur 
vatandaşa bir ekleme, bir zam, geçici bir zam, 
bir avans sağlamaktadır. Bunu da; gerçek ol
duğu için, tasarının makbul noktalarından birisi 
olarak zikrediyorum. Meseleyi olumlu nokta
lara getirmişken Hükümete genel tutumu hak
kında da bâzı tavsiyelerde.bulunmadan gceemi-
yeceğim. Bu tasarı için en güzel esbabı mucibe 
ve en samimî esbabı mucibe Hükümet sözcüsü 
ark;?-kaşımızın bu kürsüye gelerek, biz Devlet 
Memurları Kanununun malî yükünü yanlış tah
min ettik, tüzüklerin mahiyetini ve tüzüklerin 
hazırlanması için geçecek zammı yanlış tahmin 
ettik diyerek samimî şekilde itirafta bulun
ması bence bu kanun için en güzel mucip se
beptir. Çünkü ancak 'bu şekilde gerçeği gör
düğünüze Ikaani olabilen bir kısım vatanda şiar, 
inançları nishetirıde istikbale ümitle bakmak 
imkânını kazanırlar. Biz sizi denemişizdir, söz 
vermişsinizdir, ama hiz değilse size şu veya bu 
oranda, ümit bağlıyan vatandaşlar size inan
dıkları nis'bette, evet bunların dedikleri gerçek
tir, ilerde, bizi tatmin eden bir kanunu .getirme 
şansı vardır yolunda, ufak bir ümide kapılabl-
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lirler. Geçmiş hâdiseleri yalnız ders alma yö
nünden değerlendirmek akıllıca bir harekettir. 
Yoksa, politika bir tansiyon içinde en küçük 
detaylara kadar inmek meseleyi, dödlm'de, de-
dindi diyalogu şekline getirmek, hiçbirimize, 
bizden dertlerine çare bekliyen vatandaşların 
gözlünde mazeret sağlamaz. 

Şimdi, çoğounlukla sorulan bir sual vardır: 
«Eğer C. II. P. iktidarda olsaydı bu kanunu 
uygulıyahiür mi idi» diye bu sual bize birçok 
vatandaşlarımız tarafından da sorulmaktadır. 
Bu vesile ile yani Hüküümet'e yapmayı istedi
ğim tavsiyeler meyanmda 'bu sorunun kısaca ce
vabını vermeyi istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bu Personel Kanunu, 
personel kanunları zincirinin bir halkasıdır. 
Biz diğer personel kanunlarını da çıkartacak
tık. Birinci madde. 

2. Mutlaka reorganizasyona gitmek lâzım. 
Heorganizasyona gitmeden personel kanunları
nı uygulamak hakikaten çok güç olur. 

3. Adaletli bir vergi reformu getirmek ile 
bu ıkanunlarm uygulanması mümükündür. 

4. Bu kanunlar zaman içiüde ve kademeli 
< 1 arak uygul anabiliri er. 

Şimdi,' 'bu kanun tasarısının gerekçesinden 
sonra 'bu tasarıda yapılmasını istediğimiz de
ğişikliklere geliyo rum. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarının 1 nci 
maddesi kanunun kapsamını kimlerin, 'bu avara
dan veya geçici zamdan faydalanacağını tesbit 
etmektedir. Bu kapsam ile hu kanun tasarısı 
gayrika'bili .müdafaadır. Bakınız niçin gayrika-
bili müdafaadır? Eğer kanunun 1 nci maddesi 
dese idi 'ki, yalnız 657 sayılı Kanunun kapsamı 
içinde olan memurlara 'bu avansı ve muvakkat 
zammı veriyorum, bu haksız olmakla beraber 
bir dereceye kadar kabili müdafaa olurdu. 
Ama onu demiyor, 657 sayılı Kanunun içine 
giren bir grup memurları dışında bırakıyor ve 
fakat, Devlet Personel Kanunu çıkmadan 657 
sayılı Kanunun şümulüne girmemiş bir grup 
memurları da içine alıyor. İçine aldıkları, as
kerî personel ve yargıçlar, dışarda bıraktık
ları, sayıları 60 - 70 bin olan ve Devlet Per
sonel Kanunu uygulandığı takdirde kanunun 
kapsamı içine girecek olan Bayındırlık, Enerji 
ve Tahiî Kaynaklar ve İmar ve İskân Bakan
lığında ve daha birçok kuruluşlarda yevmiye 

alan personel. Yani kanun 657 sayılı Kanunla 
kabili müdafaa değildir. Onun tarifine giren 
bir grup personeli dışarıda bırakıyor ve fakat 
onun tarifine girmiyen bir grup personeli de 
dışında 'bırakıyor tasarı. Bu yönden rahatlık
la söylüyorum ki, bu kapsam ile bu kanun ta
sarısı kabili müdafaa değildir. 

C. H. Partisinin görüşü odur ki; bu kap
sam 'bütün memurları içine alacak şekilde mut
laka genişletilmelidir, Bir kere kanunun birin
ci maddesi savunulmaz. İkincisi; kanunun kap
samı psikolojik sebeplerle genişletilmelidir. İn
sanların mutlak tatminkârlığı yanında psikolo
jik ve nispî tatminkârlıkta fevkalâde önemlidir. 
Hiç şüphe etmiyorum, iktidar ve Hükümet par
tisine birçok telgraflar gelmiştir, memur teşek
küllerinden ve orada hu psikolojik faktörü çok 
>gıüzieıl ifade ediyor telgraflar. «Bize üvey evlât 
muamelesi edemezsiniz» demiyor, bu telgraflar
da. O bakımdan psikolojik faktörü de unuta
mazsınız. Kanunun ,kapsamı, evvelce de söy
ledim. haksız der ve hakkaniyete uygun değil
dir. İnsanları en çok üzen ve demoralize eden 
haksızlığa uğradıkları hissidir. Bu sebeple de 
kanunun kapsamını genişletmek durumunda
yız. Gerekçe çok vazife değil ama, kanunun kap
samına Devlet Personel Dairesince hazırlan
mış olan veyahut da hazırlanmakta olan bu 
tasarının içine memurları aldık diyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ister hazır
lanmış olsun, ister hazırlanmakta olsun, isterse 
İliç el sürülmemiş olsun, bütün Devlet memur
larını bu kanunun kapsamı içine almak duru
mundayız. Yani kanunun hazırlanmış olması
nın veya hazırlık safhasının Avans Kanununa 
tesiri olmamalıdır. Çünkü bu hazırlıkta geç kal
mak veya hazırlık ımemurların kabahati değil
dir, yani memurların 'bu iş'te bir rolü yoktur. Ne 
bir salâhiyetleri vardır yargıçların 'gelip kendi 
kanunlarını hazırlanmaya, ne 'belediye memur
larının 'gelip kendi kanunlarını hazırlamaya 
o halde hize ait bir kusur ve gecikmeden do
layı başkalarını cezalandırmaya yani hu avansı 
veya muvakkat zammı vermemeye hakkımız 
yoktur. Bu bakımdan da kanun kapsamının ge
nişletilmesi gerekir. 

İktisadi Dovldt Teşekküllerine niçin bu ta
sarının teşmil edilmediğini Geçici Komisyonda 
sorduğumuz zaman arkadaşlarımız, daha doğ-
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rusıı Hükümet temsilcisi ve genellikle iktidar 
partisine mensup arkadaşlarımız iki sebep söy
lediler, dediler ki; iktisadi Devlet Teşekkülleri 
zarar ediyor, ikincisi, esasen çok para alıyor. 
Hiç şüphesiz mütalâamı, görüşlerimi bu beyana 
istinat ettiriyorum. Eğer Hükümet bu 'görüşte 
değilse yani farklı görüşte, farklı seibepler zik
rediyorsa değiştirmek mümkündür. Ancak, Hü
kümet sözcüsün bu görüşte olduğundan iktidar 
partisine mensup milletvekili arkadaşlarımız 
bu 'görüşü belirttiklerinden ben de mütalâamı 
bunlara istinat ettirmeye mecburum. 

Şimdi ıbir kere bütün İktisadi Devlet Te
şekkülleri zarar etmiyor. Bu bir; yani İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin zarar etmesini bu me
murları tasarının kapsamına almamak için se-
bdbolarak zikretmek en az yarı yarıya, en az 
dörtte üç oranında gerçek olan ıbir sebep de
ğildir. Eğer İktisadi Devlet Teşekkülleri zarar 
ediyorsa Ulukışla'daki Devlet Demiryolları 
am'bar memurunun kabahati dolayısiyle mi İk
tisadi Devlet Teşekkülleri zarar ediyor? Yani 
onu kendisine ait olmıyan sebeplerden dolayı 
cezalandırmaya, bu zammı vermemeye hakkı
mız yok. 

İkinci iddia; İktisadi Devlet Teşekkülleri men
suplarının çok para aldığı noktasıdır. Tekrar 
arz ediyorum yanlış anlaşılmasın diye, Hüküme
tin gerekçesinde böyle bir iddia yok. Ancak Hü
kümet sözcüsü ve İktidar Partisine mensup ar
kadaşlarımızın görüşü aksi ise biz de görüşümü 
zü süratle tashih edebiliriz. 

Şimdi arkadaşlar, «çok para alıyor» demek, 
«hakkından çok para alıyor» demektir. Eğer 
Türkiye'de her hangi bir memurlar sınıfı hakkın
dan çok para alıyorsa, verdiği mesaiden çok, hak
kı olmayan bir para alıyorsa, bunu düzeltmek 
Hükümetin vazifesidir. Kaldı ki, İktisadi Dev
let Teşekküllerine tazminat, maaş, ikramiye, faz
la mesai, üç üst derece para verilmesi değişik ik
tidarlar devrinde ve muayyen mucip sebeplerle 
yapılmış kanunlara istinat etmektedir. Siz bu 
kanunları, bu mucip sebepleri ortaya getirip tar-
tışmaksızın sübjektif hükümlerle İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurları çok para alıyor da 
onun için onları bu kanunun kapsamı dışında 
bıraktım diyemezseniz. Yani meseleyi ortaya ge
tirip 'tartışmadan onların çok para aldığını iddia 
edemeyiz. Onlar çok parayı alıyorlarsa hakettik- ] 

l leri için alıyorlardır, fazla mesai yapıyorlardır. 
Yani muhakkak bunların bir mucip sebebi vardır. 
Bir İktisadi Devlet Teşekkülü, serbest teşebbüs
le rekabet edebilsin, seyyaliyet kazansın, iyi per
sonel bulsun diye alıyorlardır. Yani fazla para 
alıyorlarsa bile bunun bir mucip sebebi vardır. 
Bunu sübjektif hükümlerle reddedip fazla para 
alıyorlar, ben onlara zam vermem demek imkân
sızdır. 

Eğer Hükümetin bu arz ettiğim iki sebebin 
dışında ve fazla param yok'un dışında başka se
bebi varsa burada rahatlıkla tartışabiliriz. Niha
yet tasarının bir haksız noktası da - ki bu geçi
ciliğine taallûk etmektedir - bizzat kendi içinde 
bâzı haksızlıkları ihtiva ediyor. Şimdi ek vazi
feler devam ediyor. Eğer 657 sayılı Kanun uy
gulansa idi bu elk vazifeler devam etmiyecckıtir. 
Yani 657 sayılı Kanun uygulanacağı zaman ay
nı parayı alan iki memurdan bugün birisi ek va
zife alıyor, birisi .ılınıyorsa bu tasarı kanunlaş
tığı takdirde bu haksızlık devam edecek demek
tir. Yani kasdım, bu tasarının kendi içinde hak
sızlığı ihtiva ediyor dememden maksadım, uygu
lamada kaldığı müddetçe ve 657 sayılı Kanun 
tatbik edilse idi nispî bir haksızlığı ihtiva edecek
ti, Hattâ böyle ince bir misal vermeye, de lüzum 
yok. Bugünkü ödeme sisteminde çok değişik sta
tülerin tatbik edildiğini biliyoruz. 657 sayılı Ka
nun gelince bu ödeme sistemi değişecektir. Ortak 
statüye irca edilecektir. Bu bakımdan o zaman 
bugünkü statünün devamı % 10, '% 15 ilâve
lerle de olsa blzzaıt kendi içinde haksızlığı ihtiva 
ediyor demektir. Bunun neticesi Hükümet ge
çici olarak Meclisten bir salâhiyet istemektedir. 
Acaba bunun geçiciliği ne kadardır? Görüyoruz 
ki, 1967 bütçesinde de aynı 470 milyon lira kon
muş. En azından 1966 ve 1967 de bu geçici süre 
iki yıl için muteber olacaktır. 

Şimdi, memurlara avans olarak verilecek bu 
470 milyon liraya değinmek istiyorum. Bugün 
Devletten alacağı olan birçok mütaahhitlerin ala
cağının verilmediği veya tamamiyle verilemediği 
muayyen bir oranla verildiği, zannediyorum bu 
işle meşgul olan veya kendilerine bu konu intikal 
eden milletvekilleri için malûm bir keyfiyettir. 
Yani Devlet mütaahhitlerin bir kısım istihkakla
rını bugün ödeyememektedir. Ayrıca yol, su, 
elektrik teşkilâtı Köy İşleri Bakanlığına bağlı ve 
Diyarbakır'da Sosyalize Sağlık Teşkilâtı me
murlarının da maaşlarını alamadıklarını bizzat 
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bu memurların iddiasından öğrenmiş bulunuyo
ruz. Karayollarının durumu da pek parlak değil. 
Memurlarına maaşlarını ancak bu ay çok büyük 
sıkıntı içinde vermişlerdir ve gelecek ay da endi
şeyle beklemektedirler... Bunlar gerçek. O halde 
Hükümet bizden, bu tasarının kabulünü isterken, 
470 milyonun mevcudiyeti hakkında Millet Mec
lisine itimat vermek durumundadır. Bilhassa bu 
noktanın cevabını Hükümet sözcüsünden istirham 
ediyorum. Bir nokta da imkân nisbetinde, yani 
Hükümetin vereceği cevaba bağlı kalmakla bera
ber, bu paranın şimdiye kadar tahakkuk etmiş 
olan avansların imkân nisbetinde derli toplu ve
rilmesini rica etmektir. Yani piyasaya çok bü
yük bir para enjekte edilirse kötü tesirleri olur. 
Bizce eğer para yokluğundan gelmiyorsa bu se
bep, çok makbul ve çok ince bir sebep değildir. 
Bir kere bu miktar, 470 milyon değildir, bun
dan ortalama yüzde 20 vergi kesilecektir. Sonra 
iş hacmi muvacehesinde piyasaya yeni bir emis
yon da olmadığı için, esasen memurların bir 
kısmı da bunu harcamış, zaten bir basit mahsup 
ameliyesi gibi bir şey olacaktır. Bu 'itibarla bu 
470 milyonun piyasaya kötü tesirinden pek faz
la lâf ötmeyelim. Yani eğer para yoksa, malî se
bep de arz ettiğim gibi diyelim ki, para yoktur, 
1 Haziran 1967 e kadar ancak tesviye edebiliriz 
diye, yani sebeplerin dışında sebeplerle boşuna 
burada tartışmış olmayalım. Bu noktanın da ay
dınlatılmasını bilhassa istirham ediyorum. 

İkincisi; Hükümet bu tasarı ile dağıtım hak
kında bir salâhiyet istemektedir, 1966 için, 1 Ha
ziran 1967 ye kadar ödenmesi şartı tasarıda var 
Ondan sonra bir kararname ile Hükümete 
bırakılması istenen bir salâhiyet vardır. Bu sa
lâhiyeti isterken Hükümetin bu işi nasıl tanzim 
edeceğine dair Büyük Meclis'e bir ışık tutm-ası 
zaruridir. Yani (bu hakikimizi nasıl kullanacak
sınız? Ya 1967 alacakları da 8, 10, 12 ay kalır
sa, temennimiz odur ki, 1967 alacakları toptan 
ödendikten sonra âdeta her ay maaşa bağlan
mış, avans şeklinde muntazaman ödenmiş 'olması 
ve bu hususta hiç sızıltıya meydan verilmeden 
halledilebi'lmesidir. 

Bu 470 milyon için hakikaten hareket nok
tası bakımından tereddüdümüz var. Hatırlar
sınız, 470 milyon çok başka maksatlarla hesap
lanmış bir miktardır. Sonradan görülmüştür ki, 
(bu miktar yanlış bir miktardır, bu miktarı alı
yoruz başka bir maksat için dağıtıyoruz. Başka 

bir maksat için şunu kastediyorum : Başka bir 
formülle, yani ası], tesbit edildiği maksadın dı
şında bir formülle dağıtıyoruz. Bu adetâ eğri 
bıçakla doğru kesmeye -benızer. İmkânı yok bu
nun. Şimdi bu 470 milyonu hesalbederfcen yani 
'bizi çsofc tereddüde sevk eden husus, bir yanlış 

sh.eisa'bolduğu gerekçede de var ya, 370 milyon 
veya 570 milyon olsaydı demek ki, 2 sene yine 
bu yanlış başka bâz'a mlüstenidolan rakam üze
rinde imâli fikredecekmişiz. Bu bakımdan, yeni 
Ibir görülş olduğuna göre, muvakkat da olsa, ya
ni bir görüş olduğuna göre, bir hesapla gelin-
meliydi, bu maksadı temin eden bir hesapla ge-
linmeliydi. Evet bütçede tahsisat ayrılmasında 
ihtiyaç ve para aynı şekilde denk olarak karşı 
karşıya getirilir, ayrılır. Bu defa hiç ihtiyacı 
düşünmeden, yalnız elimizdeki parayı düşüne
rek, 470 de 470 milyon diye bir muameleye giri
şiyoruz. Yani tek tatfaflı hareket ettiğimiz inti
baı var. Hele 19'67 bütçesi için 470 milyona tafbiî 
bütçe ımüizakerelerinde Hükümet bunu izah ede
cektir - aynen muhafaza etmek için göçen seneki 
şartların aynen devam ettiği gibi ifade etmek, 
yani ihtiyaç!arımıza ayırdık parayı, , muayyen 
de bir gelirimiz var, yine- tıpatıp 470 milyon 
arttı, bunu dağıtacağız muıcip sebebi, doğrusu 
bizi tatmin etmedi. 

Ayrıca 470 milyon liranın % 10 ve % 15 
avansları karşılayıp karşılıyamıyacağını vazıh 
alarak .anlamak için Hükümetten şu soruların 
cevaplarını istirham ediyorum : 100 - 950 ara
sında yani % 15 lik dilimde kaıç tane memur 
vardır ve bunlara bugün zaimsız veya .avanssıtz 
olarak yılda kaç milyon lira ödenmelidir? Aynı 
'sual 1 100 - 2 000 için. Yani bu dilimde tasarı
nın birinci maddesinin kapsamına giren kaç me
mur vardır ve zamsıız olarak ne kadar para öden
mektedir. Bunu rica ediyorum ve bundan şunu 
istihracetmek istiyorum, hakikaten 470 milyon 
lira bu % 10 ve 15 zamları karişılıyalbıilecek bir 
meblâğ mıdır? 

Sonuç olarak derli toplu, C. H. P. nin talebi 
şudur; 

Tasarının birinci mıaddesinin genişletilmesi, 
paranın derli toplu ve belirli zamanlarda yani 
Meclisten, Hükümetin salâhiyet alacağı zaman
larda verilmesi, belediye, mahallî idare ve İkti
sadi Devlet Teşekküllerine de kanun kapsamı
nın teşmili ve nihayet 657 sayılı Kanun ve diğer 
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personel kanunlarının süratle hazırlanarak yü
rü rlüğe kon m asidi r. 

Hükümet bilgiline kadar ki, genel tutumu ile 
personel konusunda bize güven venmedi ve ha
len üzerimle tartışma yaptığımız tasarının hak
sız ve memurları ayırıcı nitelikte addettiğimiz
den dolayı Oumıhuriyet Halk Partisi Millet Mec
lisi Grupu bu tasarıya olumsuz, kırmızı oy vere
cektir. 

Beni sabırla dini ekliğin izden dolayı hepinize 
saygılarımı arz ederim. (O. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, 1066 
Kalkınma îstilkraizı hakkındaki kanun tasarısı 
için yapılmakta olan acık oylama devanı etmek
tedir. Oy kutusu Başkanhk Divanının önünde 
bulundurulmaktadır. Oyunu ikullanımıyan ar-
(kadasların da lütfen oylarını kullanm-alarım ri
ca ederim. 

Konuşmaların lehte, aleyhte ve üzerinde ola
rak tanzimini is'tiy-en bir önerce gelm iştir. 

Grup sözcülerinin konuşmaları 'bittikten son
ra bu önergeyi oyunuza arz edeceğim. 

Şimdi söz sı raisi Y. T. P. Grpu adına Nafiz 
Giray arkadaşımızındır. Buyurunuz Sayın Gi
ray. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NAMİZ GİRAY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Hükümet tarafından maaş ve ücretle
re geçici zam, komisyon değiştirisi suretiyle 657 
'sayılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun ta
s a m ı adı altında huzurunuza gelmiş bulunan 
avans tasarısı üzerinde Yeni Türkiye P.artisinİn 
görüşlerini beliıt'meye çaluşacağım. 

Avans -tasarısı vesilesiyle ilk akla gelen konu 
hiç ışıüp'he yok ki, personel rejimi reformu, Tür
kiye'dieiki personel meselesidir. Ancak perso
nel meselesini genişliğine tartışmanın bu konu1 

ile irtibatlı akmadığım düışıünorelk söızOe'riımlzi kı
sa ve analhatıları ile avans meselesi üzerine tek
sif etmeye çalışacağım. 

Türkiye'mizde Devlet personel rejimi ve ida
ri reformu, zaman zaman üzerinde hassasiyet
le durulan ve iıyii işler bir mekanizma haline 
getiriilımesi lüzumumda itltıifaik olunan bir konu
dur. Tiopydkûn personel prıolbılieımdnin bir haım-
leıde hallinin müşkülâtı ise aşikârdır. Nitekim 
uzun çalışmaların sıonunda ilk etap alarak 1965 
yılında Yüksek Meclis umumi muvazeneye dâ

hil Devlet mcmuııiarını bünyesine alan 667 sa
yılı personel rejimini, Personel Kanununu ka
bul eitmek suretiyle bu kesimdeki Devlet irme-
muîiarına yeni bir düzen getirmek istemiştir. 
Hiç, şüphe yok ki, tatbik mevkiine konulduktan 
sonra muvazene! umuımiyeye dâhil memurlar 
gibi aynı paralelde İktisadi Devlet Teşelkkülıle-
ri, malhalllî idareler" ve bunların dışında kalan 
Devlet hizmetini yürütücü personel için de bu
na benzer nizamlar, buna benzer düzenler geti
rilecek idi. Kanun kabul edilirken 'gerek ıreforan 
karaıkterimdeki ta.tbilka.iti, gerekse .malî yönden 
tatbikatı yine Devlet düzleminin haaırlıyacağı 
tüzüklerle yürütülsün istenmiş!ti. Şimdi, Hükü
metçe huzurunuza sevk edilmiş bulunan :avans 
tasarısı, bizim (kanaatimiz .odur ki, 657 sayılı 
Kanun kabul edildikten ıbu zamana kadar ge
çen mesafeyi bir kemaira itmiş, yeniden meseilc-
nıin 'başına .dönmüştür. Mesele, personel reformu 
'tatbikatı karıalkterindem çıkmış, bütçede elimiz
de bulunan 470 milyon /liranın tevzi tarzını te$-
ıbıit edecek bir formül arama ve bir formül bul-
ıma noktasınva gelmiştir. 

Yıl icıinlde sınıf tüzükleri ve genel kadro ka
nunu hazı.ıianımaısı mümkündür espirisiın'c daya
nılarak ıbüıtçeyc konulmuş olan 470 milyon lira
mın şu veya bu naım altında bir Icısıım memur-< 
lara tevzii, Hükümetin perısonıe/1 reformu dava
sındaki ilgisizliğini /mazur gö'ısteremiyeicıeği gi-
1)1 bâzı hususi arın .açıkça tarltiışıılımasını da zo
runlu .kıimak'taidır. 

Muhterem arkadaşlarım ; memurun içinde 
Ibulunlduğu lıaıyaıt şartları, geçim zoırîluğu vie 
bunlara deva. olunacak diye yapılmış vaitleır, 
ımemur maaşlarına nispî do olsa feraıhlatıcı bir 
.artış 'getirmeyi zaruri {kılmaktadır. 

Hükümet, Personel Kanununun malî hüküm
lerini tatbikte müşkülâta düştüğüne, peırsıonei 
reformunu bir çıkmaza götürdüğünle 'göre, ıme-
murılarıa .geçim mücadıcıleie.ıinde yardımcı ola
cak bir foırımülü avans, ok ödeme veya izam da 
olsa kolayca reddıetımek imlkânı bırakmamak^ 
taıdır. Ne var ki, getirilen formül buıluualbıile-
eeık formüllerin en kötüsüdür. Geıtiriılmıiş bulu
nan avans tasarısı, avans kanunu tasarıisı ıbu 
•haliyle lıeır şeyden evvel adalet hislerini son 
denece zedeleyici mahiyettedir. 

Muhterem arkadaşlar, ciddî bir personel 
reformu tatbik atının munltaızam yürütülen 

http://ta.tbilka.iti
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etapları içinde ıbir kısım. Devlet teşıelkküllerıi-
ini, bir kısım D eyle t memurlarımı bir kademeli 
tatibikait içinde mütalâa eltımdk belki mümkün
dür. Ama sözlerimıin başında da arz etmeye 
•çalıştım, şu anıda personel reforımu vieya par-» 
sonel rejiminin ıbıir tatbikat'iyle asıla karşikar-
şıya değiliz. Şu anda tatbikatın imıkânsıziığı-
nı gerekçeyle de tıeslbiıt leldeneik memurların 
geçim sıkıntısına veya verilmiş vaitlere karşı
lık elde mevcut bir 470 mdlyoın liralık imkânı 
bir foırmjül ile bir ölçü ile tevzi etımek gayreti 
içindeyiz. Bu 'gayrette, kademeli taitibikaît veya 
reformun getirdiği önoelik meselesi ortadan 
.kalkmıştır, kaUknıası lâzımdır; yapılan mua
melede en azından âdil olmak, en azından 
leışitiik şartlarına riayet etmek gerekir. Büyük 
ekseriyeti, 657 sayılı Kanunun şümulüne giren 
ımiemurılardaın ıhiç de farkı bulunmıyan İkti
sadi Devlet Teşekkülleri, 'belediyeler ve özel 
idare memurlarının .bu tatbikat dışında bıra
kıldığını izalh edecek eslbabı mucibe ne şekilde 
getirilirse getirilsin fcaJbule şayan görülemez, 
bir mesnedi bulunamaz. Tasarının yapıtığı bu 
tefrik munısif değildir, âdil değildir ve zaruri 
•de değildir. Yeni Türkiye Partisi olaralk böyle 
ıbir tefrikin yapılması zaruretini de kabul -et-» 
miyoruz, Elvet, Hükümet bıelki huzurunuza 
igeleeelktir; «benim imkânlarım şudur, bundan 
fazlasını yapaımıyoırum» diyecektir. Hükümet 
imkânlarını toplarlar, ne yapalbileeeksıe aynı 
haklara sahip bir kütlede böyle ıbir tefriki yap
ım adan bütün ilgilileri kapsamına alacak tarzda 
ıbir formüle gider, bir tatbikata gider. 

Çok mulhıterem arkadaşlarım, denilebilir ki, 
'bu uygulama 657 sayılı Kanunun mfüstaikbel 
ıtaitbikatına karşılık ileride malhsubedileöek bir 
lavanıstır. Kamun tdkniğıi bakımından sıözü edi
len İktisadi Devlet Teşlekikülleri, belediyeler ve 
özel idareler memurlarına tatbik edilemez. Vıe1 

ıbelki yine denilelbilir ki, bu kuruluşların ıbüt-
ıçıclerinde karşılığı yoktur. Biz Yeni Türkiye 
Partisi olarak meseleyi böyle düşünmüyoruz. 
657 sayılı Kanunda esaslı değişiklikler yapıl
ması gerektiği, hattâ yapılacağı Hükümet
çe mütaaddit defalar beyan buyurulmuş-
tur. Huzurunuza getirilen tasarıda da, 657 sa
yılı Kanunun bu haliyle kabili tatbik ol
madığı, hazırlanan tüzüklerin reformun arzu 
ettiği istikâmete bizi götürmediği, binaenaleyh 
bu Kanunda, l)u rejimde, bu reform düşünce

sinde yeni baştan değişiklikler yapılması ge
rektiği açıkça ifade edilmiştir. 

Şimdi hal .böyle olunca, gerek Devlet me
murları için 'gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
için, gerek askerî personel için, bugüne kadar 
yapılmış çalışmalardan daha ayrı bir tarzda 
personel reformunu düşünmeye me&burıız. Bu 
durumda, getirilen avans tasarısının G57 sayılı 
•Kanunun tatbikidir', şeklinde müdafaa edilmesi 
mümkün değildir. Çünkü o kanundan ıbir ölçü
de vaz geçmek mecburiyetindeyiz. Nitekim Hü
kümet tasarısı işin esprisini çok daha samimî 
şekilde ortaya koymuştur. Kanunun adını ma-
a>j ve ücretlere geçici zam demek suretiyle işin 
esasını, işin esprisini daha samimî şekilde söy
lemiştir. Yani Hükümet tasarısı tanzim edilir
ken işin bir zam olduğu nevama ifade edilmiş
tir. 

Bütün bu esbabı mueibelerle, getirilen tasa
rının 657 sayılı Kanuna inhisar ettrilemiyeceği-
ni, bunun tatbikatından maduttur şeklinde katî 
bir tefrika gidilcmiyoccğini arz etmeye çalış
tım. Ve bunun neticesi iolarak da, tatbikatın ge
neli estirilmesini Yeni Türlüye Partisinin ciddî 
ve samimî ıbir arzusu olarak ifade etmek iste
rim. 

Kanun tekniği 'bakımından belki lıâzı müta
lâalarda bulunulabilir. Ancak ne var ki, Geçici 
Komisyon, kanunun birinci maddesini Hükü
metin sevk edişinden bir diğer tarzda değişti
rerek bir kısım memurların istifade-;ini sakla
mıştır. Nitekim Silâhlı Kuvvetler personeli Ko
misyon değiştirişiylc, kanunu hazırlanmadan, 
kanunu bitmeden ıbu madde şümulüne alınmış
tır. Mahallî idarelere, Devlet İktisadi Teşek
küllerine de 657 sayılı Kanuna paralel bir per
sonel rejimi, bir personel .düzeni getireceğimize 
göre, 1 sayılı Komisyon değiştirisine Silâhlı 
Kuvvetler personelini ismen dâhil ettiğimiz gi
bi Devlet İktisadi Teşekkülleri personeli, ma
hallî idareler personelini de ismen dâhil etmek 
suretiyle tatbikatı umumileştir.cbiliriz. Bu ida
relerin 'bütçelerinde buna karşılık^ belki bir 
rndblâğ yoktur; Genel Bütçeden de Hükümet 
her çareye başvurup, bunu karşılamaya mec
burdur. Bu tefriki yapmanın velbali yanında 
bu kabîl bir zıorlamayı Hükümet gö;ze almalı
dır. 
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Çok muhterem arkadaş lar ım, gözden uzak 
tu tmamamız ve üzerinde hassasiyetle durmamın 
gereken bir husus da ; mebus maaşları yönün
den doğacak yanlış anlamalar ve tefsir lerdir . 
Buna vesile 'vermemeliyiz. Şimdi tasarı bu ha
liyle, .Komisyonun değişt ir iş i dahil, bir kısım 
Devlet memurlar ına inhisar ett iri l iyor ve zam
dan yahut avans tan bu memurlar la bir l ikte 
par 1 örnaııterlerin faydalanması görüşünün ö:n-
p lânda tu tu lduğu zehabını ister istemez uyan
dırıyor. İşin aslı böyle değil. Devlet Personel 
Kanunu ta tb ika t ı meyanında 'getirilen her ta t 
b ika t t an par lömanter ler de gayet tabiî istifa
de edecek; ama, şimdi getiri len formül bir kı
sım memurlar ı kapsıyacak, h i r kısmını dışta 
tu tacak tarzda, >o şekilde tanzim ediliyor ki, dı
şarıda, ister istemez «ÎVulunan formül öyle bir 
formüldür ki, mebus maaşlarını önplânda tut-
ma'k gayret i gösterilmiştir, buna hususiyle 
itina edilmiştir», zehabını, i thamını uyandır ı 
yor. Hiçbir esibaibı mucibe olmasa dahi buna 
hakkımız yoktur . Bir tefrik yapmak suretiyle 
panlömanterler üzerine böyle bir ithamı ç.ekme-
ye hakkımız yoktur . Sadece buna, dayansa da
hi, Yüce Meclisin, bilhassa ikt idar kanadının 
zammı, avansı umum il eşt irmekte özel bir itina 
göstermesi gerekir kanaat indeyiz . 

Maddeler üzerinde de arz edecek kısa, bir
kaç mâruzât ımız vardır . Bunlar ı şimdi söyle
mek ihtiyacını duymuyoruz. Maddelerin müza
keresi 'geldiği zaman o fikirlerimizi de arada 
arza çalışacağız. 

Sonuç olarak, Yeni T Partisi Mwdls 
Grııpu getirilmiş olan bu avans tasar ıs ının her 
ha lükârda , her imkâna başvurulmak suret iyle 
uımımîleştirilmesini, Devlet hizmeti '.gören bü
t ü n sınıflara teşmilini mut l ak «art o larak ka
bul e tmektedir . 

Sözlerimi bit ir ir saygılar 'sunarım. (Y. T. P. 
« ı ra lar ından a lk ış lar ) . 

B A K S A N — Muhterem arkadaşlar, Sakarya 
Milletvekili Sayın Şorafettin Pakcr, görüşmelerin 
daha fazla milletvekili ta raf ından takibcdilcbil-
mesi için Ramazan ayının sonuna kadar çalış
malara saat 1G.30 dan 17.30 a kadar bir saatlik 
bir ara verilmesini arz ve teklif eden bir önerge 
vermiştir. Bu husus 16.12.1966 Cuma günü 19 
ncu Birleşimde çeşitli önergeler halinde Yüce 
Meclisin huzuruna gelmiş ve mesele görüşülerek 

halledilmiştir; ve reddedilmiştir. Binaenaleyh ye
niden bir müzakere konusu yapmaya imkân gö
remiyorum. 

1966 yılı Kalkınma İstikrazı hakkındaki ka
n u n tasarısı için açık oylamaya katı lmıyan arka
daşlarımız var mı efendim? Açık oylamaya henüz 
devam ediliyor, oylar, Başkanlık Divanı önün
deki ku tu la ra atılacaktır. Bir arkadaş daha 
konuştuktan sonra açık oylama işlemine nihayet 
vereceğim, efendim. 

Söz sırası Millet Partisi Grupu adına Savın 
Hilmi İşgüzar 'm dır. Buyurun efendim. 

M.P. (TRUPU A D İ N A H İ L M İ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri; Millet Par t is i Meclis (Trupu adına Yü
ce Meclisin gündeminde yer alan Hükümetin 
teklifi olarak «Maaş ve ücretlere geçici zam uy
gulanmasına dair kanun tasarısı» ve Geçici Ko
ni isvon taraf ından da «657 sayılı Devlet Me
murlar ı Kanununa ek kanun tasarısı» şeklinde 
isimlendirilen tasarı üzerindeki görüşlerimizi arz 
ve ifadeye çalışacağız. 

Kanunla r çıkarılırken, her şeyden evvel bil
hassa bütçeyi ilgilendiren kanunlar çıkarılırken 
o memleketin malî siyasetiyle beraber malî vazi
yetini Hükümet ler in göz önünde bul imdi irimde 
mecburiyetinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Ma
lî siyasetin her şeyden evvel bütçe siyaseti, 
vergi siyaseti ve ist ikrar siyaseti olmak ü/ere 
üç kesimde mütalâa edildiği maliyeciler tara
fından ve iktisatçılar taraf ından kabul edilmiş 
ve ilmin de ışığı alt ında doktrinde yer almış
tır. Bu bakımdan biz görüşlerimizi daha ivi 
bir şekilde Yüce Meclîse arz edebilmek için. bu
rada işaret ettiğimiz bütçe sivasetî, vergi siyase
ti ve istikrar siyaseti ile Hükümetin getirmiş 
olduğu kanunun münasebetine kısaca dokun
mak istiyoruz. 

l^or şevden evvel muhalefet grupları tara
fından burada izah edilen kanun tasarısının 
b'lhassa aleyhinde konuşan arkaadslarm şavet 
bütçe siyaseti Hükümet ler taraf ından, iktidar
lar tarafından gereğine uvgun bir şekilde +a-
k'bedilmİH ol savdı, ifade edelim ki, övle zanne
diyorum ki, burada bir muhalefet grupıı bütçe 
üzerindeki görüşlerini bu şekilde ifade etmez
di. Sağlam malî siyaset takibeden devletler
de bütçe siyasetinin hedefi, her şeyden evvel 
denk bütçedir. Bunun için de masrafların 
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kısılması, varidat siyaseti bakımından da gelir 
kaynaklarının artırılması siyasetiyle gerçek
leştirilir. Halbuki, bugüne kadar gelmiş geç
miş iktidarlar bir yana halihazırda iktidarda 
bulunan Sayın A.P. Hükümetinin getirmiş ol
duğu kanun tasarısını biz olumlu karşılıyabil-
mek için her şeyden evvel bütçenin açığının çok 
az olması veyahut da denk bütçenin elbette 
ki gerçekleştirilmiş olması gerekir. Halbuki ge
rek kendilerinin, Sayın Maliye Vekilinin yap
mış olduğu basın toplantısından ve gerekse İk
tisat gazetesinde yer almış rakamlarla da anlı
yoruz ki, hakikaten 1967 bütçesi açık olarak 
huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Yeni bütçe geçen yıla nazaran cari harcama
larda yüzde 13,6, yatırım harcamalarında yüzde 
5,3, sermaye teşkili ve transfer harcamalarında 
yüzde 13,8 olmak üzere toplam olarak yüzde l ! 3 
artış ifade etmektedir. Bu da bizde bütçelin 
şekil itibariyle açık olmadığını fakat esasta dai
ma açık olduğunu ifade etmeye kâfi gelen ra
kamlardır. Gelirimiz 19 165 000 000 lira olarak 
gösterilirken, giderlerimiz 19 665 000 000 lira 
olarak gösterilmektedir. Açıkta şekil itibariyle 
500 000 000 lira civarında bir rakam olarak kar
şımızda bulunmaktadır. Bu açığın da, Devletin 
malî siyasetini güdenlerin yaptıkları klâsik me
totlara göre istikrazlara başvurmak suretiyle ka
patılacağı ortadadır. Şimdi bütçemiz acık oldu
ğuna göre, bütçe siyasetini takibeden Hükümet
lerin bu gerçeği göz önünde bulundurmak sure
tiyle bütçe açığını kapama imkânları da elde ol
madığına göre, her şeyden evvel vergi siyaseti 
de esaslı bir şekilde ele alınmak suretiyle bütçe 
açığının kapatılması gerekir. Halbuki memle
ketimizde vergi siyaseti de bütçedeki açığın ka
patılması ve denk bir bütçenin meydana getiril
mesini sağlamak hedefini gütmeliydi. Bunun ise, 
vergi lıasılatiyle ve nihayet istikraz hasılatiyle 
veya her ikisini bir arada yürütmek suretiyle 
olacağı bir gerçektir. Yeni yatırım yapabilmek 
için, yeni malî külfet yükliycbilmck için, yeniden 
memurlara maaş verebilmek için her şeyden ev
vel gelirin artırılmasını, kalkınma hızının yük
seltilmesini temin edici çeşitli faaliyetlerde bulun
mak ve bundan sonra da kuvvetli bir bütçe ile 
ihtiyaçların giderilmesini sağlayıcı kanunları 
Meclise getirmek gerekir. Yeni vergi almak ye
ni kaynakları zorlamak olacaktır; halbuki yeni 

kaynakların zorlanabilmesi için kaynakların ge
niş, işlenmemiş ve her şeyden evvel zengin olma
sı gerekir. Halbuki Hükümetlerin başvurdukla
rı vergi siyasetinde takibedilen hususlar, biraz 
sonra arz edeceğim veçhile daima Osmanlı İmpa
ratorluğundan bu yana geçen ve bizleri daima 
idare eden Hükümetlerin başvurduğu vergi siya
seti değişmemiştir. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
devamlı bir şekilde açık vermek suretiyle, zarar 
iras etmek suretiyle kendi açığının kapatılması 
için dahi Devlete zaman zaman başvurmuştur. 
İşte vergi kaynaklarının zorlanmamasını temin 
etmek ve dolayısiyle zararlı teşekküllerin çalış
masına mâni olabilmek ve bunların her şeyden 
evvel istikrarlı fiyat politikasını memlekette yer
leştirmek ve memleket içerisindeki hayat pahalı
lığını muayyen bir seviyede tutabilmek için çe
şitli yollara başvurmak, vergi siyasetinin dışın
da, maliyecilerin ve iktisatçıların kabul ettiği en 
önemli bir prensiptir. 

Bugün bu tedbirler alınmamıştır ve alınması 
için de bir teşebbüste bulunulacağına dair her 
hangi bir işaret görmemekteyiz. Bu bakımd||i 
vergi siyasetimiz de bizi tatminden uzak bir du
rumda kendisini göstermektedir. O halde vergi 
siyaseti böyle olduğuna göre, açık olan bütçenin 
kapatılmasını temin edici mahiyette yapılacak 
teşebbüsler vergi siyaseti re istikrazlar olacağına 
göre, şimdi biraz da kısaca memleketimizdeki is
tikraz siyasetinin üzerinde birkaç kelime ile du
rarak, bizim esas kanunun neden aleyhinde ol
duğumuzu burada arz ve izaha çalışacağım. 

Âmme borçları siyaseti veya Hazine muame
leleri vaziyeti hakkında gerekli tedbirlerin alın
ması, bizim anladığımız mânada, olduğu gibi ma
lî politika ve Hükümetlerin istikraz siyasetinin 
kaynağını ve mesnedini teşkil eder. Bu malî si
yasetin bütün mesuliyeti hangi zamanda olursa 
olsun seçimlerle iş başına gelmiş olan iktidarlara 
aittir. Yani bu takibolunan siyasetin hedefine 
ulaşabilmesi veya ulaşamaması, bunların şeref ve 
mesuliyetleri, seçimler neticesinde iktidarı ele al
mış olan Hükümetlere düşer, herkesin de bildiği 
ve bizlerin de bütün demokratik memleketlerde 
şahit olduğumuz gibi, seçimle iş başına gelen ik
tidarlar, iktidara gelebilmek için seçimden önce 
çeşitli malî siyasetlerinin hedeflerini açıklarlar 
ve bilhassa âmme hizmetini yürütmekle görevli 
münevver tabaka telâkki ettiğimiz memurlara çe-
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yitli vâitlcrde bulunurlar. Secimle gelen iktidar, 
seçim. beyannamesinde ve Hükümet programın
da kendi görüşlerini açıkça. ifade ederler. Bu, 
onların en. tabiî haklarıdır. Yy İniz kendilerine 
rey verenlere şirin gözükmek kin her istedikle
rini yerine getirmek suretiyle malî sivaaeti. boz
dukları da bütün de m ok m tik memleketlerde ol
duğu gibi memleketimizde de bir gerçekti r. 

Bizim, temennimiz, uıâkul ölçüleri aşan is
teklere ret cevabı verip set çeken iktidarlar 
malî siyasette istikrar ve malî piyasada da em
niyet ve huzur yaratmak mecburiyetindedir. 
O halde malî sahada istikrarı temin eden, em
niyet ve huzur getiren bir iktidarın istikraz 
siyaseti, istikraz tahvilleri 'kendisne karşı ce
miyet içinde yer alan 'Seçmenlerin ve küllorak 
cemiyet mensuplarımı emniyetini kazanmış ol
ması gerekir. Dâhilde malî politika ve fiyat 
politikası istikrara, kavuşmadığı müddetçe, bü
yük iş adamları, tüccarlar, müteşebbisler Hü
kümet ve iktidara karşı emin olarak hnzur için
de iş yapmak durumunda bulunmadıkça istik
raz siyasetinin sonu iflâstır. Emniyet olan 
yerlerde gerek dış memleketlerin yapacağı yar-
d'tnm, gerekse içimizdeki dahilî istikraz poli
tikasının daha olumlu neticelere varacağı bir 
gerçektir. Halbuki bizim memleketimizin için
de1 bulunduğu durum, her gün basında, gördü
ğümüz manzara, ve bize gelen, temas ettiğimiz 
yerlerdeki iş adamlarının ifade ettikleri husus
lar ve gelen telgraflar çeşitli temaslarımız ne-
ticensinde elde ettiğimiz intihalara göre, mem
leket teinde iş sahalarında bir durgunluk bu
lunduğu, işsizliğin arttığı ve müteşebbislerin, 
sermaye .sahiplerinin, ellerinde bulundurdukla
rı sermayeyi, kapitali, muayyen iş yerlerine 
yatırmaktan kaçındıkları bir gerçektir. Aynı 
zamanda esas malî siyasetin en önemli unsur
larından biri olan istikraz siyaseti de memle
ketimiz için olumlu bir durumda değildir. Büt
çe durumu böyle olduğuna göre memur siya
seti hakkında da, elbette ki, görüşlerimiz var
dır. 

Malî siyaset ortada, bütçe açıktır. Vergi 
kaynaklan mahdut, zorlanması neticesinde ce
miyetin sosyal bünyesinde daima çalkantılar 
meydana getirecek durumdadır. İstikraz siyase
ti ise arz ettiğim veçhile, cemiyet içinde dâhil
de huzur olmadığı için istikraza da çok büyük 
bir bel. bağlamanın mümkün olmayacağı mey

dandadır. Bu böyle olduğuna göre, malî kay
naklarımız, politikamız ortada olduğuna göre, 
geriye kalan; bir memur kütlesi ve bunların 
tatmini cihetine gidilmek üzere çıkarılmış bu
lunan 657 sayılı bir Devlet Personel. Kanunu 
vardır. Bunu da memur siyaseti yönünden kıy
metlendirmeye çalışacağız. 

Bizim, memleketimizdeki memur siyaseti 
hiçbir iktidar tarafından da ele alınmamıştır. 
Bunu açıkça, ifade etmekten ben şahsan bü
yük bir zevk. duyarım. Bir memleketin me
mur siyaseti nedir? İşe göhe adam veyahut da 
adama göre iş 'meselesi bizim öteden beri bü
yük. bir za'fımız olmuştur. Memurlar israf 
edilecek şekilde çok sayıya yükseltilmişler ve 
bu memurlar daima bir tefrika, tabi tutulmak 
suretiyle memurlar arasında büyük ikilikler 
yaratılmıştır. İş bölümü, ihtisaslaşma hiç, kaale 
alınmamış, iş verimleri de devamlı düşmüştür. 
Memurların huzursuz olmaması, daha verimli 
çalışmaları için rasyonel anlamda, memurlar ara
sında, da esastı reformlar yapmak, ihtisas, kabi
liyet ve şahsiyete1 önem vermek lüzumludur; bu 
yapı 1 m amıştı r. Meiml.ekçitimizin gel'i r kaynak -
lan demin arz ettiğim şekilde mahdut ve kısır 
olduğuna, göre, millî gelirden istifade1 edebil
mek, fertlerin millî gelirden istifade kabiliyet 
ve kapasiteleri de diğer memleketlere göre çok 
dûn ve düşüktür. Bu bakımdan da biz çıkara
cağımız kanunları bu gerçeklerin ışığı altında 
ele almak mecburiyetindeyiz. Her hangi bir 
cemiyetin iktisadi hayatında, istihsal yoluyla, mal 
ve hizmet şeklinde1 ede1 geçen hâsıladan e» istih
sale1 iştirak edenler üretim, faiz, kâr ve1 sair 
isimlerle nakdî veya aynî bir hisse alırlar kî, 
kıymet, itibariyle1 bunların hepsine birden millî 
gelir dediğimize göre, memurların ela millî ge-
lire iştirak nisbetlerinîn tâyini ve ona, i^öro. 
İnin hıra imkân vermek malî siyaseti takiple 
rnükelled' olan hükümetlere düşen'. Bunların tes-
bit edilmesi, elbette ki şarttır. Bunlar tesbit 
edilmeden kanunlar vaz'edilemez. Yoksa çıka
rılan kanunlar daima kendiliğinden cemiyet ha
yatında tatbik kabiliyetinden m adınım, ölü ka
nun olmaya mahkûmdur. (.K'mümüzde millî ge
lirin senelik nakelî kıymeti camianın umum nüfu
suna, bölünmek suretiyle ortalama, diye bir ra
kam bulunur ve buna nazaran ferdi gelirin mik
tarı hakkuıda bir fikir edinilir. Millî gelirden 
her ferdin nasibi bir değildir ve bunun da bir 

672 



M. Meclisi B : 20 19 . 12 . 1966 O : 1 

olması mümkün değildir. Ancak sosyal adaletin 
kısa bir* zaman içinde tahakkuku da bizim gibi 
iktisaden geri kalmış olan memleketlerde zor
dur. Ancak sosyal adalettin >gerçeldeış>elbil:mesl, 
memurların, her sınıf tabakada yer alan insan
ların kondi emeğinin karşılığını aila!b ilmeleri' de, 
bizim görüşümüze göre, iktisadi büyüme ile 
mümkündür, iktisadi gelişme ile mümkündür. 
İktisat siyaıseti geliştirildiği, millî gelir artı
rıldığı. takdirde ve vergi siyaseti dışında istik
rarlı fiyat politikası ve hayat pahalılığını önle
yici tedbirler alındığı takdirde bu mesele ken
diliğinden ortadan kalkar. Fakat M . 7 . 19P5 
tarihinde çıkarılmış olan Devlet Personel Kanu
nunun, hepimizin de bildiği gibi, bir kalemde 
çıkarılmış olduğu bir gerçektir. Bunlar detaylı 
bir şekilde ele alınmamıştır. Bir reform, memur 
reformu tahakkuk ettirmek, memurlara yeni 
bir şekil vermek ve onların ihtiyaçlarını gider
mek, onları daha iyi bir şekiMe âmme hizmetin
de çalışır vaziyete getirmek, ihtisaslarına, kabi
liyetlerine uygun bir kanun getirmek amaciyle 
657 sayılı Kanun 14 . 7 . 1965 tarihinde 
Yüce Meclisten çıkarılmıştır. 

Fakat aradan bir yıldan fazla zaman geçtiği 
halde bu, tatbik kabiliyetini bulamamıştır. ITcr 
gün artan hayat pahalılığı, mübrem ihtiyarlar
daki1 fiyat artışları memurları devamlı bir şekil
de mutazarrır etmekte olduğu gerçeğini ikti
darlar biliyor ve görüyorlardı. Memurların zor 
durumda okluğu, bilhassa büyük şehirlerde bu
lunan İzmir, İstanbul, Ankara ıgilbi büyük 
şehirlerde, kültür merkezlerindeki memurların 
aldığı maaşın doğrudan doğruya mesken kira 
bedelini dahi karşılaınıyaeak durumda bulun
duğu da Yüksek Meclisin bildiği gibi hükümet
lerin de bildiği bir gerçektir. Sosyal adalet 
ilkelerine uygun, olmıyan 200 liradan 15 bin li
raya kadar çeşitli yollarla maaş alan Devlet mc-
nıurlarmm bulunduğu bir cemiyet içersinde bu 
haksızlığı ortadan kaldırabilmek, kısmen olsun 
memurların tatmini cihetine gidilmesini temin 
maksadiyle kaleme alman bu kanun, demin söy
lediğim gibi, etraflı düşünülmediği için, malî 
siyaseti, bütçe durumu, millî gelir meseleleri 
göz önünde bulundurulma di ğı için bir kalemde 
çıkarılmış ve tüzüklere atıf yapmak suretiyle 
bir yasak savar mahiyetinde bir kanun olarak 
çıkarılmıştır. Halbuki, kabiliyet ve çalışma 

gücünü artırabilmek, memurları artan hayat 
pahalılığı karşısında ezilmekten korumak, hiç 
değilse onları himaye edebilmek gayesine matuf 
ve yeniden şekillenme, bir reform kanunu olarak 
getirilen bu kanunun hiçbir maddesi, - izinlere 
taallûk eden maddesi hariç - malî hükümlerinin 
1 Mart 1966 malî yılından itibaren tatbik edile
ceğini âmir olduğu hakle tatbik edilememiştir. 
Bütçe Karma Komisyonunda Sayın Al aliye Veki
line sual sormak suretiyle bu kanunun malî hü
kümlerinin tatbik edilip edilmiyeceği hususuna 
dokunulduğu zaman, bütçemizde 47ü milyon li
ralık bir paranın konulması bu kanunun tat
bikinin icabıdır, diye söylemişlerdi. Ondan 
sonra Sayın Başbakanı teınsilen şimdiki Sayın 
Alaliye Bakanımız da müteaddit defalar gerek 
'basında, gerekse Yüce Afeclistc bu kanunun mut
laka tatbik edileceğine işaret buyurmuşlardır. 

Yalnız 1 Af ant 1966 tarihinden itilbaren malî 
hükümlerinin tatbik ediilclb'ikııosi hor şeyden ev
vel. bir hesap ve kaynbk meselesi idi. Kesup'sızlı-
ğm ve malî takatsizliğin yüzünden 470 milyon 
liralık bir para iie 2,5 milyar liralık bir paraya 
ihtiyaeolan bir meselenin giderilmesi mümkün de
ğildi. Bunun görülmesi icalboderdi. Halbuki böy
le kanunlar çıkartlirken ilerde polemiklere sebe-
bolmamalı, büyük bir kütle oliaraik telâkki edilen 
münevver memurlar anasında ikiliğin meydana 
gelmesini önlemıek için malî kaynaklarına göre 
bunların ayarlanması gerekirdi. Bu, Devlet Per
sonel Kanunu 1965 yılında çııktı çıkıyor şeklin
de haberlerin ceımiyelt hayaitımi'zda çeşitli şekilde 
yer alması bütün fiyatlara tesir etmiş ve fiyatlar 
alalbildiğine gelişmiştir. 

Seçlıml erden önce ve sonra Perlon el Kanunu 
çıkıyor, Devlet memurları şimdiki aldığı paranın 
üstünde çok dalha fazla bir paraya kavuşacak 
şeklinde gerek basında, gerek radyoda duyurulan 
halberler, gerekse sorumlu kimselerin beyanı ne
ticesinde hakikaten cemiyet bayatlında hissunliliır 
şekilde bir fiyaıt artışı olmuştur. Alübrem yiye
cek maddeleri, burada söylemeye lüzum yok. gi
yecek fiyatları ve mestken ve kira artımları olduk
ça yüksel mistir. Hayat, yine irtıait istik malû'mat-
lara göre izah et.tııck iealboderse, yüzde 10 niabe-
tinde ortalama bir artış kaydedenken paranın iş
tira gücü kendi bünyesinde yüzde 5 kayibotmis
tir. Yani bu bizim önümüzdeki dönem içinde ya
pılan istatistik] mıalûmıata göre olduğu cihetle, 
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yüzde 15 - 20 arasında ortalama bir hayat artışı 
olmuştur. Halbuki fiyat artışları olabilir. Fiyat 
'artışlarının üstünde ücret artıştan yapıldığı tak
dirde, ücret artışlariylc fiyat artışları arasındaki 
oran ne kadar düşük olursa o mabette de cemiyet 
içindeki memurlar ve hizmetliler az zarar görür. 
Bütün dünya devi çitlerinin durumu ile Türkiye'
nin durumu mukayese edildiği zaman ispanya ve 
Türkiye'de diğer memleketler dışında bir artış 
görülmektedir. Geçinme endeksleri baikımınıdan 
1958 - 19(15 yılları arasındaki oran şöyledir : 

Avusturya'da 1958 de 100, 1965 te 127; Bel
çika'da 100 - 119, Kanada'da 100 - 11.4, Alman
ya'da ise 1958 de 100, 1965 te 114, istikrarlı bir 
durum ortada, Almanya'dan sonra İtalya da 
100 - 119, Japonya'da 100 - 131, Holânda'da 
100 - 14-3, ispanya'da 100 - 161., İsveç'te 100 o 
karşı 128, İsviçre'de 100 - 124, Türkiye im geçim
ine endeksleri 1958 de 100 olduğu halde 1965 te 
168 e gelmiştir, rekor kırmıştır. Yalnız fiyat
lar üzerinde enflâsyonun da çok büyük bir- te
siri olduğu gerçeğini unutmamak gerekir. Yal
nız bizim memleketimizdeki enflâsyon, iktisat
çıların anladığı mânada tam sivri nokta arz et
meksizin normal bir şişkinlik getirmek sure
tiyle devamlı olarak gelişmesi 1927 tarihinden 
bu yana olmuştur. 1927 yılından bu yana fası
lalarla temposu hızlanmış veya yavaşlamış bir 
müzmin enflâsyon ortamında olan Türkiye'nin 
de katî surette tam istikrara kavuşması, kovuş
turulması artık bahis mevzuu olamaz. Yapılma
sı gereken şey, bir taraftan yatırını ihtiyaçları 
ve diğer taraftan: ihracatı tahrik zarureti göz 
önünde tutularak iktisat siyasetini ayarlamaya 
çalışmak olmalıdır. Biz bunları da düşünmek 
suretiyle, şimdiki getirilmiş olan Avans Kanu
nunun esaslı bir tedbir olmadığı kanısındayız. 

% 10, % 15 nisbetmdeki maaşlarda yapıla
cak bir artış, memurların demin arz ettiğim gi
bi, ga'yrimımtazam bir şekilde aldıkları maaş 
karşısında hiç mâna ifade etmiyecek durumda
dır. Esas bizim üzerinde durduğumuz husus; 
fiyatlardaki istikrar sağlansın, para iştira gü
cünü kaybetmesin, hayat pah al il an m asm, me
murlara da zam yapılmasın... Bunlar önleneme
diğine göre, elbetteki istihsalin artırılması ça
relerini aranmak, ihracatın bilhassa teşvik edil
mesini temin edici mahiyette kanunlar çıkar
mak, tedbirler- almak, sanayileşme yolları aran

mak gibi durumlara başvurmadan çıkarılan ka
nunlar kısır kalmaya mahkûmdur. Hepinizin de 
bildiği üzere Avans Kanunu Yüce Meclisin gün
demine alındığından iki üç. gün önce, çeşitli ga
zetelerde, Cumhuriyette, Akşam gazetesinde ve 
diğer bâzı istanbul'da neşrolunan gazetelerde 
Hükümet tarafından Bina Vergisine, çaya, şe
kere elektrik ve havagazına, nakil vasıtalarına 
ve tekel maddelerine zam yapılacağı haberi yor 
aldı. ve sigaraların fiyatları, yeni ve eski fiyat
ları karşılaştırmak suretiyle gazete sütunların
da gözüktü. Biz bir taraftan Devlet ve Hükü
met olarak memurların malî sıkıntılarını gider
mek ve onlara yardım olmak üzere avans kanun
larını Meclise getirirken, diğer taraftan da yine 
o kanunu getiren ellerle devamlı bir şekilde pi
yasada pahalılığın artırılmasına sebebolacak 
yeni tedbirlerin alındığını görmenin üzüntüsü
nü duymaktayız. Durum bu olduğuna göre şim
di bu avans kanunu gerek kanun tekniği bakı
mından, gerekse takibedilen memur siyaseti ve 
eşitlik, prensibi bakımından da doğru değildir, 
bu noktaları da eleştirmek mecburiyetindeyiz : 

Devlet memurları arasında adalet ve nasa-
f<d kaidelerine yor vermek esas olmakla1 berabe, 
hiçbir zaman ikilik yaratmak durumunda da 
değildirler, Hükümet olarak. Çıkarılan 657 sa
yılı Kanunun ruhuna uygun bir Avans Kanunu
nun getirilmesi gerekir. Şimdi size arz edece
ğim ; 657 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
yor alan hükme göre, kimlerin Devlet Perso
nel Kanunundan istifade edeceği, kimlerin et-
miyeceği ortada iken, bu kanuna ek olarak ge
tirilen tasarıda ise bu ilkeler, bu prensipler çiğ-
meninektedir. Ya hepsi ithal edilir veyahut da o ka
nunun istisna olarak kabul ettiği kişilerin, sınıf
larının da bu Avans Kanunundan çıkarılması 
adalete ve kanun anlayışına uygun olur. 657 sa
yılı Kanunun birinci maddesini aynen okuyaca
ğını ve bu kanımda yer alan istisnalar neler
dir görülecek; buna mukabil 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununa ek kanun tasarısının 1 nci 
maddesini okuduğumuz zaman aralarındaki 
tezaıt ayan boyan ortaya çıkacak, Sayın Ma
liye Vekilimiz ve komisyon üyeleri de bu du
rumu 'dikkate alacaklardır. 

14 . 7 . 1965 günlü ve 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunun 1 nci -maddesi hükmü şöyle
dir : 
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«Bu kanun Devlet kamu hizmetlerinin ge
rektirdiği aslî ve sürekli görevlerde çalışan, 
genel veya katına bütçelerden veya bunlara 
bağlı döner sermayeli kuruluşlardan veyahut 
kefalet sandıklarından aylık alanlara uygula
nır. 

Hâkim, ve savcı sınıfından olanlarla, su
bay ve astsubaylar bu kanun hükümlerine tabi 
değildirler. 

Üniversite öğretim üyeleri ve yardımcıları, 
malî hükümler dışında Üniversite Kanunu ile 
aynı kanunun ek ve tadillerine tabidirler. 

11 özel idareleri ve belediyeler personel hak
kındaki kendi özel kanunları hükümleri uygu
lanır.» 

Demek ki, Devlet Personel Kanunu dışında 
kalanlar; hâkimler, savcılar, 'subaylar, astsu
baylar, üniversite mensupları ile il özel idare 
ımeımurla i'i ve 'belediye memurlarıdır. Halbuki G57 
sayılı Devlet Memurları Kanununa ek olarak ge
tirilen şimdilik elinizdeki kanun tasarısında ise 
hâkimler, savcılar, subaylar, astsubaylar ve 
üniversite mensupları dâhi bundan istifade 
ederken, «11 özel idareleri ve belediyeler perso
neli hakkındaki kendi özel kanunları hükümleri 
uygulanır» diye yine istisnada yer alan bu 
personel tasarının şümulünden çıkarılmıştır. 

Şimdi muhterem milletvekilleri, ya bu ka
nunun ismi böyle olmaz Yani G57 sayılı 
Kanuna ek diye çıkarılan bir kanunda, 657 sayılı 
Kanunun esas birinci maddesinde, ayrı ka
nunlara tâbi tutulacağı söylenen sınıflara 
zam verilirse, cihetteki o kanunun son fıkra
sında yer alan il özel idareleri ve belediye
ler gibi, hakikaten mahdut imkânları olan 
ve uzun bir ömür süresi hizmet eden insan
ların, mağdur olan memurların da istifade 
etmesi en tabiî hak olmaz mı? Kaldı k i ; üni
versite mensupları için şu hüküm sevk 
edilmiştir : «Üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcıları, malî hükümler dışında Üniver
site Kanunu ile aynı kanunun ek ve ta
dillerine tabidir» Yani malî hükümleri dı
şında üniversite muhtardır. Malî hükümleri 
bu kanunlara tabidir diye yer aldığı halde, 
üniversitenin sayın hükmî şahsiyetine izafe
ten açılan dâvada profesörler müdafaala
rında; üniversitenin malî ve idari yönden 
de muhtar olduğu esbabı mucibesini ileri 
sürmek suretiyle bu hükmün iptali istenmiş ve 

Yü'ksdk Anayasa Mahkemesi de elimizdeki kararla 
bu kısmı iptal etmiştir. O halde G57 sayılı Ka
nunun da «malî hükümleri üniversite men
suplarına uygulanır» diye yer aldığı halde, 
ilgili müesseselerin Anayasa Mahkemesine baş
vurmak suretiyle bu maddenin de iptal edil
miş olmasına göre, evvelemirde bunların bu 
kanundan istifade etmemesi gerekil". Buınlar 
istifade ettiğine göre, bütün hayatları çile 
ile dolu; gerçek mânası da budur, hepimiz ma
hallî teşkilâtı yakinen, biliriz. Özel idarede 
30 sene memuriyet yapmış 30 lira asli maaşı 
olan, belediyelerde 27 sene memuriyet yapmış 
çok yakînen tanıdığım arkadaşlar var, 600 
lira para alır. Dunlar bu kanundan istifade 
etmezler. Buna mukabil kanunu bilhassa 
dışarısına çıkarmak istediği sınıflar bu ka
nundan istifade eder. O halde biz objektif 
ölçülere göre hareket etmek mecburiyetinde 
isek, asli kanunun • kendi malî hükümleri 
dışında telâkki ettiği müessesenin men
suplarına bu kanunun tatbik edilmemesi ge
rekir. Ediliyorsa biz de memnuniyetle ka
bul edelim, diğerlerini de bunlara ithal ede
lim. Bu bakımdan öyle zannediyoruz ki, sa
yın komisyon üyeleri bu arz ve izahına çalış
tığımız 657 sayılı Kanunla ona ek olarak 
çıkardan kanun arasında esas prensipler ba
kımından zıt olan iki noktayı görecekler ve 
o yönde tadil cihetine gideceklerdir. 

Ayrıca arkadaşlar, bir nokta daha vardır. 
Belediye memurları ile il özel idarelerine 
mcnsubolan memurların, kendilerine has özerk 
bir bütçeleri vardır. Bunlara bu imkân veril
diği takdirde kendi kaynaklarından bu im
kânları kullanmak suretiyle mensuplarına 
kanunun tesbit ettiği ve sizlerin kabul ede
ceğiniz şekilde tevziatının yapılması da müm
kündür. 

İktisadi Devlet Teşekküllerini bunun dı
şında tutmak, esasında artan hayat pahalılığı 
karşısında Avans Kanunundan istifade etme
miş olmaları keyfiyeti ikinci bir defa onları 
mağdur edecektir. Hele bunun dışında 
dün bu memlokcıttıe hizmet etmiş olan insanla
rın bıraktığı yetimler ve duıllar ile dün, bugün
kü fıoınksiyonilatrını ifa odıen. momurlaır gaibi hiz
met eıtmıiış olan emeklilerin de bu kanunun şü
mulü içine giırımeısi 'gerekir. Binaenaleyh biz 
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Mlllelt Partisi Middlis Grupu oılarak o görüşte-
yiz ki ; Avans Kaınıuuuınun, 657 sayılı Kamına 
'elk oıla,rak çıkan kamımın bininci maddesinde 
yeır allan istisnaların ya kül olarak çıkarılması, 
ya da tüm olarak buraya getirilmesi gerekir. 
Emeklilerin, yeıtim ve dullarında bu kanundan 
istifade eitmeisl âdilânle bir iş olur. Şayet Malî 
imkânlarımız yok, sadece Ibıiz 470 milyonla sı
nırlanmış durumda isıelk, o takdirde Devlet 
Personel Kamunu gilbıi reform kanunu diye bir 
kanun kalbul etmemek, oıritadam kaldırmak ica-
hedeır. Kanun yapanlar hisleriındein 'ziyade fi
kirlere bürimet etmek ve objektif olmak mee-
Iburiyeltinideldir. O itibarla Yüce Meclisin ifade 
•elttiğıim hususlara itibar edecieğime kaamıi bulum-
nıaktâyıım. Teknik yönler bir tarafa, Devlet 
(kamu. hizmetimde çalışanlarla belediyelerde, 
löızeıl idarelerde ve İktisadi iDevlelt Teşekkülle'-
aıinde vazife alan meımunların .göırdülkleıri hiz
met bakımlından ıbir teıfrıikin yerimde olmadığı 
ve blumların vaızıife bakımımdan da ayrı bir sı
nıfa tabi tutulmasımın doğru olmadığı kanısın-
dayı/z. Bu itibarla avanstan bütün memurların 
teisbit edilecek esaslar dairesinde isitifade lettıme-
isi gerekir tealini savunuyoruz, 

Kamunun telkmiîk tâbirleri ve tedvinimde de 
yapma tekniğine, 'maliyenin kalbul ettiği tâbir
lere uygun düşmiyen esaslar vardır. O noktala
ra 'da temas ötmek istiyorum. 

Hükümetçe teklif edilen «Maaş ve ücrıeıtle-
ıne geçici zam uygulanmasına dair Kanun» Ko-
ımisiyoın taraflından değiştıiriliyoir ve önada «657 
sayılı Devlelt Memurları Kanununa elk kanun 
tasarısı» diye gösteriliyor. Geçici Komisyonca 
«?657 sayılı Devlet M omurları Kanununa ek ka
nun» olarak değiştirilen kanunun birinci mad
desi ödemenin avans suretiyle yapılacağını be
lirtmekte, ikinci maddesinde de; «Genel Mulha-
ıselbe Kanununun avanlsa 'mütaalMk hükümleri-
ne talbi değildir» denilmektedir. 

Bir taraftan avans diyoruz, diğelr taraftan 
diyoruz iki, buna talbi değildir... 5 nci maddesin
de de, avanslar bütçeye gider yazılmak suretiy
le ödendiğimden, «ödeneğime m ahısub edilir» de
nilmek suretiyle mübayin ifadeler kullanılımak-
ıtadır. Verilecek paraya avanstır, bunu böyle 
kabul etmek lâzımıdır veya değildir. Avans isıo 
avans hükümlerime tabidir. Çünkü 470 milyon 
liralık şimdi 1967 bütçeisıine konulan tahsisatın 
Ibize gösterdiği durum da şu ki, Devlet bunu 

avans olarak kalbul .ediyor ve 657 sayılı Devlet 
Personel Kanununa müsteniden yapılmaktadır, 
«mahsubu yapılır» şeklinde konulmaktadır. Yok
sa ımüsltalkil ve bağımsız lotlarak getirilmesi iea-
Ibieıderdi. 

Avans ise avans hükümlerinle tabiidir, de
ğilse avans değil katı ödenmedir. Kanuna uyma
sını tıeımıin maksaldiylie zamimın avans olarak ya
zılmış olması, esaısı değiştıirımiyöcoği de aşikâr
dır. Ödeme avans değil katidir ve zamdır. Zam 
ancak bu devirle yapilmalktadır. Binaenaleyh ge
lecek devre zanlımın - sayın üyelere de temas 
ediyoruz bu vesile ile - sayın üyelere teışımilıi 
ımümikündür. Bunum da birimci derece rneımur 
maaşımı ıgeçımemesi lâzımdır. 657 sayılı Kanu
num (kalt sayı değişikliğinin aylıklar da artış 
sayılmıyacağı) cıümlesıi de Anayasanın 82 nci 
maddıcsiinin açık hükmü karşısında tevil edilmii-
yecek bir niteliktedir. Anayasanın 82 nci madde
sinin sıon fıkrasında; «Türkiye Büyük Müle.t 
Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerine ben 
ne suretle olursa olsum yapılacak zam ve ilâve-' 
ler, taikibeıden milletvekilleri gemel seçiminden 
sonra uygulanır» denilmekte ve Anayasa Mah
kemesi kararanda da sayın üyelerin ödeneğinin 
bininci derece mamur maaşı olan ikıilbin liramın 
üstünde olaimıyacağı açıklanmış bulunmakta
dır. Avans Kanununun 657 sayılı Kanuna atıf 
yapmış olması bu zammın yapıldığı devreye 
'tatbikimi icabe'titiranıeız, her ne kadar kanun gıê  
•çen deıvrıe çıkarılmış ise de, hiçbir maddesi tat
bik edilmemiştir. 

Yine kamumun Ibıirinci maddesıinde: «Bu ka
nunun 236 nci maddesi kapsamına girenlere 263 
sayılı Kanun gereğince zaımma esas olan ay
lık ve ücretleri üzeninden ödeme yapılır.» de
nilmektedir. 263 sayılı Kanuna müsteniden sa
yın üyelere verilen yüzde 35 zamlar ifcibin lira 
üzenimden hesaplanlmaktaidıır. Avans kanunu bu 
esas üzenimden verileceğimi ve yine avans kanu
nunun birinci maddesinin son fıkrasında «avans 
münhasıran esas ayMc veya ücretlere uygulanır. 
Ek görev ve diğer namlarla verilen istihkaklara; 
teşmil edilmez» âmir hükmü varken, Geıçicıi Ko
misyon raporunda bu sureltle üyelerin (ödenek 
ve yollukları toplamı üzerinden) istifade ede-
•çekleri yazılıdır. Halbuki (kanunun maddesinde1 

yer almııyan bir şey gerekçesinde yer alırsa esas 
kanunun maddesi üzerinde durulması icabeder. 
Kanunum maddesinde yer alması icabeder. Bu 
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vesile ile mıillötvteikilleırıiınlin durumuna da temas 
•ötmüş oluyoruz ve milletvekillerinin durumuna 
da bir iki nokta ile yine temasta fayda bulu
yoruz. 

Bütün efkârı umnmiyede ve sayın basm 
âleminde Avans Kanununun dedikodusu başla
dığı bir sırada çeşitli karikatürler ve çeşitli 
yazılarla milletvekillerinin 15 000 - 20 000 -
10 000 lira gibi devamlı ve yüksek bir para al
dığı zehabını uyandıracak şekilde çeşitli neş
riyatların yapıldığı görülmektedir. Gerçekleri 
söylemek gerekir. Anayasada «Hiçbir milletve
kili birinci sınıf Devlet memurunun aldığı maa
şın, her ne şekilde olursa olsun, üstüne geçe
mez» der. Ben şunu arz edeyim ki; «Hiçbir 
Devlet memurunun' her ne şekilde olursa olsun 
alacağı para, ücret, zam her ne olursa olsun, 
milletvekillerinin aldıkları yolluk ve ödenekleri 
geçemez» kaydının konması icabederdi. Dünya
nın hiçbir yerinde Parlâmento mensuplarının 
prestijleri Türkiye'deki kadar istismar konusu 
olmamıştır. Bunu bizatihi kanun yapanlar da
hi yapmıştır. Diğer memleketlerde bunlar yük
tür. Bir taraftan 10-12 bin lira, bu fakir m il
intin bütçesinden maaş alan memurlar varken, di
ğer yönden muayyen bir titr ve arızi olan, bu
nu burada söylemek mecburiyetindeyiz. Mil
letvekili olmadanki düşüncem bu, olduktan son
ra da budur. Yüce Meclisin ve onun mensup
larının itibarının kırılması karşısında elbelte 
ki gerçekleri haykırmak sizlere ve bize düşer. 
Niçin Anayasanın bu maddesinde, hiçbir Dev
let memurunun, her ne şekilde olursa, olsun 
alacakları paralar ve ödenekleri, ne ise, millet
vekilinin ödenek ve yolluklarının üstüne geçe
mez denmez. İktisadi Devlet Teşekkülleri, ka
mu hizmeti, ne olursa olsun, bunlar yapıldığı 
takdirde bu memlekette Sayın Maliye Bakanı
nın sıkıntılarının yüzde yirmisi azalacaktır. Bir 
kalem çektiğiniz zaman, 7 000 - 8 000 - 10 00C -
15 000 lira para alan, çeşitli seyahatlerle ellibin 
lirayı bulan insanlar bu kanunun bu maddesi 
ile ortadan kaldırılacaktır. Onun için ben bu
rada Mecliste, bu Meclisin bir ferdi olarak ge
rek basında yer alan ve gerekse efkârı umumi-
yede çeşitli şekilde istismar edilen bu zihniye
tin karşısında olduğum için, bizzat büyük 
memurların dahi bunu istismar ettiğini görme
nin üzüntüsü içerisinde burada bu noktaya 

temas etmekte fayda görüyorum. Anayasa Mah
kemesine de hürmetimiz var, bütün müesseselere 
de hürmetimiz vardır. Fakat her şeyin başın
da onların tatbikle mükellef oldukları kanun
ların vâzıı yeri olan Yüce Meclisin mensuplarına 
da her halde onlar kadar saygı göstermek Türk 
Milletine, basınına, her şeyden evvel bize düşer. 
Âdeta milletvekili olmanın huzursuzluğu ve çe
şitli psikozu içinde ezilir büzülür hale geldik: 
Benim en büyük istirhamım, Anayasanın bu 
maddesinin icabında değiştirilmesi icabeder. 
Hükümetin bunu getirmesi gerekir. Eğer 
Yüce Meclisin milletvekilleri kendileri için 
kanunları çıkarmak suretiyle ondan istifade 
etmeleri önlemek isteniyorsa, yine o şekilde bir 
madde getirilir, o diğer madde durur; memurla
rın hiçbiri alamaz denir. Bir memur 7, 8, 10 
bin alsın, L5 bin alsın bu fakir milletten, bir 
taraftan da Parlâmento üyeleri aleyhinde de
vamlı şekilde neşriyat, sözünü tutan Hüküme
tin başta kalması icabeder, sözünü tutarsa, tat
mazsa o yerini bir başka Hükümete terk eder, 
iktidar içinde. Halbuki sözüm senettir diyen 
Sayın Başvekil - özür diliyerek, üzülerek söyli-
yelim ki - sözünü yerine getirmemiş bir durum
da bulunmaktadır. Binaenaleyh, sözünü yerine 
getirecek olan zanmca Adalet Partisi içinde 
çok kıymetli arkadaşlarımız var, onlara yeri
ni devretsinler. Açlıktan, üzülerek ifade ede
lim ki, Anadolu'nun ortasında çeşitli köylerde 
soygunlar, salgınlar başlamıştır. Bu vesile ile 
söylüyorum; Büyükyağlı köyünde, Kapaklı, 
Sorsanış, Ortaköyde, her gün bir kövde hırsı zlk 
vakaları devam etmektedir. Telgrfalar, mektup
lar aldık. Bu vesile ile bunlara da dokunmak 
iteriz. Bu kanunları meydana getirirken ada
let ve nasafet ölçüleri içerisinde millî gelire 
uvgun olarak kanunların tedvin ve tedviri ge
rekir. Biz bu aradaki tefrikanın kaldırılma
dığı takdirde kanunun aleyhi ndey iz. Ama 
657 savılı Kanuna ek olarak getirilen bu kanu
nun içinde, birinci maddesinde yer alan istisn-a-
cıların tümü bu kanundan istifade ettiği, 
emekliler, dul ve yetimler de bu kanundan isti
fade ettiği takdirde leh indeyiz. 

Bu vesile ile hepinize hürmetlerimi sunar 
saygılarımı tekrar ederim. 

BAŞKAN — 1966 Kalkınma İstikrazı hak
kındaki kanun tasarısı için yapılan açık oylama 
işlemi sona ermiştir. 
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Söz sırası Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
llhami Ertem'indir. 

Buyurun Sayın Ertem. 
A.P. GRUPU ADINA ÎLHAMİ ERTFM 

(Edirne) — Çok muhterem arkadaşlarım, grup 
sözcüsü kıymetli arkadaşlarımız kıymetli fikirler 
ileri sürerken çoğu zaman mevzuun dışıma 
çıktılar. Ben önümüzdeki kanun tasarısı üzerin
de görüşlerimi toplıyacağım. 

Çok kısa zamanda Yüksek Huzurunuzda 1967 
yılı bütçesi görüşülecek. Bu bütçenin görüşül
mesi sırasında ne kadar istikrar içinde bulunul
duğu, 1966 yılının nasıl bir plân gerçekleşmesi 
getirdiği ve kalkınma hızının nerelere vardığı 
uzun uzun münakaşa edilecektir. Bu sebeple bu 
konuyu ele alırken bu meselelere temas etmeyi 
esas mevzu ile ilgili bulmamaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, çok iyi bilirsiniz ki, 
modern devletlerde kamu hizmetleri şümul 

. itibariyle ve nitelik itibariyle artmakta ve büyük 
ehemmiyet kazanmaktadır. Kamu hizmetlerinin 
işleyişi, Devletin var oluşu ile ve vazifesini ya
pabilmesi ile en yakından ilgilidir. 

Kamu hizmetlerinin iyi ifa edilebilmesi için 
de iki ana esas vardır. Bir tanesi kamu hizmet
lerinin teşkilâtı, organizasyonu; ikincisi kamu 
hizmetlerini tedvir eden personelin durumu, on
ların bu hizmeti görüşündeki vaziyetleridir. İş
te Türkiye'de kamu hizmetlerinin beklenildiği 
tarzda işlemediğine öteden beri bütün partiler 
şikâyetçidirler. Bu sebeple kamu hizmetlerinin 
Türk Milletinin arzu ettiği tarzda işiiyebilmesini 
temin etmek için bir yandan hizmet teşkilâtların
da gerekli değişiklikler yapılırken onun ikinci 
kısmı olan Devlet personeli üzerine de ehemmiyet
le eğilinmiştir. İşte bu arzudandır ki, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu çıkarılmıştır. Devlet 
Memurları Kanunu bir yandan memurların nite
liklerini, atanmalarını, nakillerini, ödevlerini, 
yetkilerini, sorumluluklarını, tem inat! arı m, sosyal 
haklarını ve nihayet aylıklarını modern Devletin 
beklediği ve âmme hizmetlerinin kusursuz işle
mesini sağlıyacak tarzda tedvin etmeyi gaye edin
miş bir kanundur. Ama uygulanmaya girmesin
den bugüne bu kanunun demin arz ettiğim mese
lelere temas eden maddelerinin bir kısmının uy
gulanma kabiliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır 
ve Hükümet bu gerçeğe eğilerek tatbikine imkân 
olmıyan maddeleri değiştirmekte ve kısa zaman
da Yüksek Huzurunuza sunmak hazırlığı içinde

dir. Uygulanması mümkün olmıyan meseleler
den bir tanesi aylıkların durumudur. 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu aylıkların tesbitinde 
güzel bir yenilik getirmiştir. Bunun için hizmetin 
Devlete değerini, hizmet if asındaki riski ve hiz
met itfasında çalışacak kimselerin yetişme şart
larını dikkate alarak, Devlet memurlarının sınıf
landırılacağım ve bu tarzdaki Devlete ifade et
tiği değere, riske ve yetişme şartlarına göre bu sı
nıflara personelin yerleştirileceğini ve onlara bu 
durumlarına mukabil aynı değeri taşıyan, aynı 
risk içinde bulunan, aynı yetişme şartlarından 
ve safhalarından geçen kimselere eşit ücret öde
meyi temin etmek istemiştir. Bunun için Dev
let personelinin sınıflara ayrılmasını bir esas 
olarak vaz'etmiştir. Fakat üzülerek ifade etmek 
lâzımdır ki, bunda memurlarım izni Bakanlık il
gililerinin de büyük hataları vardır. II izm etle
rin Devlet bakımından ifade ettiği kıymetler ve 
risk büyük şekilde dejenere edilmiştir. 235 sınıf 
tüzüğü hazırlamak gibi tatbikine imkân olmıyan 
bir durumun içine düşülmüştür. İşte bu durum
dur ki, hizmetler arasındaki en ufak nüansları 
istismara kalkarak kanunun getirdiği 70 ilâ 1000 
arasındaki gösterge rakamları içinde, her çalışan, 
her sınıf mensubu, her memur kendisini 1 000 e 
ulaştırmayı istediği için bu kanunun bu hükmü 
tatbik edilmek imkânını kaybetmiştir. Eğer bu
gün 657 sayılı Kanımda 1966 malî yılında malî 
hükümlerin yazılı bulunduğu halde tatbiki müm
kün olamamışsa sebebi, demin arz ettiğim gibi, 
bütün Bakanlık mensuplarının, bütün Devlet per
sonelinin gözünü âzamiye dikmesinde ve hizmet
ler arasındaki değerlendirmeye razi olmamasın
da bulmak lâzımdır. Bu durum karşısında 235 
sınıf tüzüğü ile bu kanunun tatbiki mümkün ola
mazken diğer taraftan da Ankara Üniversitesi 
kendi mensuplarının 657 sayılı Kanunun malî 
hükümlerine tabi tutulması karşısında Anayasa 
Mahkemesine müracaat ederek bu maddenin ip
talini istemiştir ve Anayasa Mahkemesi de bu 
maddeyi iptal etmiştir. Bunu iptal ederken Ana
yasamızın 117 nci maddesini de mesnet ittihaz 
etmiştir. Anayasamızın 117 nci maddesi demek
tedir ki, «Memurların nitelikleri, atanmaları, 
ödev ve yetkileri, hakları ve yükümleri, aylık ve 
ödenekleri kanunla düzenlenir.» Halbuki 657 sa
yılı Kanun bir yandan üniversiteleri de malî hü
kümler bakımından kapsamına alırken öbür yan
dan da memurlara ödenecek aylıkları tüzüklere 
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bağlamıştır. Bu durum karsısında eğer Hükü
met, zaten tatbikine imkân olmıyan, dejenere 
edilmiş tüzük yapma dâvasında yürüseydi, yani 
235 tüzüğün ıslahı üzerinde zaman harcamış ol
saydı neticede biraz evvel bahsettiğini Anayasa
nın 117 nci maddesi ve Anayasa Mahkememizin 
görüşü karşısında bu tüzükler Anayasaya aykırı 
olarak iptal edilmeye mahkûm olacaktı. Çünkü 
657 sayılı Kanun memurların aldıkları aylıkları 
Yüksek Meclisinizin yetkileri dışında Bakanlar 
Kurulunun tanzim ettiği tüzüklere bırakmakta 
idi. İşte bu durum karşısında bu Temmuz ayla
rında yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararı üze
rine Hükümet ve Devlet Personel Dairesi bu 
maddenin üzerine eğilmiş, Devlet Personel Dai
resinden üç, Maliye Bakanlığından üç, Ortadoğu 
Âmme Enstitüsünden üç ve Ankara Üniversite
sinden temsilcilerin iştiraki ile bu meseleler üze
rine eğilmiş ve sınıflandırmayı bugünün gerçek
lerine uygun ve Anayasanın istediği mânada tat
biki mümkün olacak tarzda hazırlamakta devam 
etmektedir. 

Çok kısa zamanda bu hazırlıklar bitirilmek 
suretiyle yüksek huzurunuza gelecek, böylelikle 
Devlet Memurları Kanununun bugün uygulan
makta en büyük güçlük gösterilen maaş duru
mu da, ücret durumu da halledilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, çok iyi bilirsiniz ki, 
657 sayılı Kanun aylıklara mütedair hükümle
riyle hiçbir vakit bir zammı düşünmemiştir. 
Onun düşündüğü şey; eşit hizmetin eşit ücret 
almasıdır. Aynı yüksek okul mezunudur, aynı 
hizmeti ifa eder «A» vekâletinde bin lira alır, 
«B» vekâletinde iki bin lira alır, olmaz böyle şey 
arkadaşlar. Aynı Devletin memurudur, aynı ye
tişmeye tabidir, aynı risk içindedir, aynı vazi
feyi ifa eder; ama çalıştığı bakanlıklara göre 
farklı ücret alır. îşte Devlet Memurları Kanu
nu bu ikiliği orta yerden kaldırmak istemiştir. 
Bugünkü rejimimizde ek görevler, tazminatlar, 
ödenekler ve yevmiyelerle maaş ve ücret siste
mi tamamen dejenere olmuştur, işte ek görev
leri, vekâlet maaşlarını, tazminatları ve daimî 
vazifelerde yevmiye almayı kaldırmak suretiyle 
yine bugünkü Devlet Memurları Kanunu âdil 
bir ücret sistemi getirmek istemektedir. îşte 
Devlet Memurları Kanununun çıkarılmasındaki 
ikinci sebep de, ücretlere ve aylıklara eğilmede
ki ikinci sebep de bu haksızlıkları orta yerden 
kaldırmaktır. Şu halde diyorum ki, Devlet Me

murları Kanununun gayesi bir zam getirmek de
ğildir. Bilâkis ücretler arasında bir adalet kur
maktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz plânlı kalkın
ma devresindeyiz. Her şeyden evvel Türkiye'
nin sorunlarını halledebilmek için yatırım yap
maya ve kalkınmaya mecburuz. Devletimizin 
gelirleri malûmdur. Devlet gelirlerinin yatırım
lara tahsis edilecek kısmı ile cari harcamalara, 
ki ücretler de bunun içindedir, tefrik edecek kıs
mının bir dengesi vardır. Millî gelirimiz artma
dıkça, Devlet imkânları çoğalmadıkça bu nis-
bet değişemiyeceği gibi, madde olarak da, mik
tar olarak da bu nisbetler üzerinde bir değişik
lik beklenemez. O halde 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun bir zam kanunu tarzında 
anlaşılmasına imkân yoktur. Bu bir reform ka
nunudur, deminden beri arzına çalıştığım mese
leleri gerçekleştirmek için çıkarılmış bir kanun
dur. Ama elbette ki millî gelirimiz arttığı nis-
bette âmme hizmetinde çalışan kimselerin gelir 
durumunda bir değişiklik yapmayı da arzu 
edilmektedir. Fakat bu hiçbir vakit dengeyi bo
zacak yatırımlarla, cari masraflar arasındaki 
dengeyi bozacak tarzda olmryacaktır. Bu millî 
gelirin artışı nisbetinde imkânların elverdiği 
nisbette, plânlı kalkınmamızı yatırımlara tahsis 
edeceğimiz imkânları azaltmamak şartı ile müm
kün olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet ne demiş
tir? Orta yerde ıner'i bulunan bir kanunun hük
münü ifad'O etmiştir. 657 sayılı Kanun Yüksek 
Parlâmentodan çıkmış mıdır? Çıkmıştır. Kanun
laşmış mıdır? Kanunlaşmıştır. Bu kanunun, bu 
657 sayılı Kanunun malî hükümlerinin 1966 malî 
.yılı başından itibaren uygulanacağı da ifade edil
miş midir? Edilmiştir. O hailde Hükümet bu ka
nunu değiştirmedikçe, orta yerde blir mer'i kanun 
varken ben bu kanunu uygülamıyacağıım diyebi
lir mi? Buna imkân yoktur. îşte Hükümetin ifa
de etim iş olduğu mevcut ve mer'i bir kanunun 
yürürlükte devamının ifadesinden ibarettir. 657 
sayılı Kanun neyi getirmiştir? Devlcıt memurları 
arasındaki reformu getirmişltir. Mahallî idareler 
ve îktisıadi Devlet Teşekkülleri ayrı kanunlarla 
reforma girecektir. Onların da bu yapılacak re
form. içinde ellbettcki ücret statüleri dikkate alı
narak memleket gerçeklerine ve bir hizmetten di
ğer hizmete kaçmasına imkân vermiyecek tarzda 
tanzim edilecektir. Muhterem arkadaşlarım gayet 
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iyi bi'lirier ki, bugün Devlet kadroları kıymetli 
elemanlarını durmadan İktisadı! Devlet Teşekkül
lerine kaçırmaktadır. Bumdan kim zarar görür?.. 
Âmme hizmetleri; Türk Milletli. Şu halde Devlet 
Memurları Kanununun tanziminin sebeplerin
den birisii de memleketin bütün resmî sektörleri 
•arasındaki bir dengeyi sağlıyabıil inciktir. 657 sa
yılı Kanunun kapsamı içerisinle girenler bellidir. 
Bâzı arkladaş'larıımız bu kapsamın duşunda bâzı 
dairelerin bu avansın içerisine dâhil edildiğini 
söylüyorlar. Bir bakıma hakllıdırlar, bir bakıma 
haksızdırlar. Çünkü saydıkları bütün daireler 
Devlet bütçesinden ücret ve ayl.uk alanlardır. 1966 
bütçesine bu maksatla 'konan 470 milyon lira ge
nel ve katma bütçede çallışaınlara aittir. Kanun 
farkına rağmen subay, hâkimler ve Anayaısa 
Mahkemesi ile üniversite üyeleri bu kanunun şü
mulü dışında kalmış olmakla beraber Devlet büt
çesindeki 470 milyon liranın içinde bunların is
tihkakları mevcuttur. Mesele bundan ilbarettdır. 
Ve eğer 657 sayılı Kanun eğer deminki saydı
ğım mahzurları olmayıp da, sınıf tüzükleri ya
pılabilseydi ve sınıflar araismda bir anlaşma 
olup da hizmetler değerlendirilerek kamunun bu 
hükümleri yürürlüğe koııalbilmiş 'Oİlsaydı yine 
İktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları ve ma
hallî idare memurları bu kanundan faydalana-
mryaeaktı. Öbürleri genel bütçe içinde dâhil idi
ler. 470 milyona bu memurlar dâhil edilmiş idi
ler. Binaenaleyh efkârı umumıyeye gerek duyu
rulan hususta, gerekse bütçedeki tahsisatta ge
nel bütçeden ve katma 'bütçeden bir reform ya
pılacağı ve bu reform içimde de nispî tarzda 
(kendilerine bir imkân verilebileceği idi. îş'te 
bu molktai naızarla Deıvlet Memurları Kanumun-
4ıı yapılacak değişiklikle yürürlükte olduğu 
zannmı ve inanını sarsmamak nıaıksadiylc buna 
avans ifadesinin verilmesi yerinde olan bir ifa
dedir. Bu kanun, bizim personel rejimimizde 
âmme hizmetlerinin iyi işliyeMlımesi için gerekli 
reformu yapmamıza ihtiyaç vardır ve bu reform 
657 sayılı Kanunla yapılmıştır. Fakat 657 sayılı 
Kanunun memleket gerçeklerine uymıyan mad
deleri de vardır. Hükümet, Devlet Personel Da
iresi bu meseleler üzerine eğilmiştir, bunları da 
kısa zamanda hazırlıyarak tasarı halimde yüksek 
huzurunuza getirecektir. 

Bu Avans Kanununun uygulanmaya kon
ması, hiçbir vakit mahallî idare memurliarının ve 

iktisadi Devlet Teşekkülleri memurlarının, ihmal 
edildiği mânasına gelmez. Devlet, Personel Dai-
resii, onların da üzerinde eğilmiştir. Kıs>a zaman
da bunların kanunu da hazırlanmıalkitadır ve bu 
hazırlanacak kanuna göre omlar da tabiî olarak 
reform içerisinde gerekti nispî ücret artımına ka
vuşacaklardır. Eğer bir ikilik mevzuııibaihsolacalk-
sa, ki, ben bunu kabul otımiyorum, bu, hizmetlerin 
özelliğinden doğan bir husustur. Bu ikiliği hiçbir 
vakit Hükümete atfetmek mümkün değildir. 
657 sayılı Kanunun kendisinden çıkmaktadır. 
Eğer burada bir tefrik yapılmışsa, bunun bir 
hatası varsa, bu hepimize, Parlâmentoya ait
tir ve bilhassa 657 sayılı Kanunu Meclise sevk 
edenlere aittir. Pekâlâ denebilirdi ki, eğer bu
gün diğer parti sözcüsü arkadaşlarımız bu me
seleyi fevkalâde büyüterek ortaya koyarlarken 
«İktisadi Devlet Teşekkülleri ve mahallî idare
ler Personel kanunları çıkmadan Devlet Perso
nel Kanununun malî hükümleri de uygulanmaz». 
Böylo bir hüküm konmamış, Hükümet, bugünün 
Adalet Partisi Hükümeti ıneveut bir kanunu 
almış ve mevcut bir kanunu tatbik etmek heye
canı içinde bulunmuştur. Bugünkü durumuyla 
da 657 sayılı Kanunun icaplarını yerine getir
mektedir ve beyanları da 657 sayılı Kanun.: 
aittir. 

Sözlerimi şu tarzda bağlıyacağım: Bu bir 
avanstır, Devlet Memurları Kanununundan rü-
cıı mânasına gelmeyip, bilâkis Devlet Memur
ları Kanununun gerçeklerimize uygun tâdil âtiyi e 
uygulanacağının ifadesidir ve Devlet bütçesine, 
genel ve katma bütçeler için bu ödenek kon
muştur. Sayın Salâhattiıı Kılıç arkadaşımızın 
•Bayındırlık Bakanlığındaki yevmiyeli personel 
hakkındaki endişelerine yer yoktur. Çünkü, 
bunlar yeni nizam uygulanana kadar yevmiye
lerini almakta devanı edeceklerdir. O halde 
gerek 657 sayılı Kanundaki aylıkların tüzüklere 
bağlanmasındaki aksaklığı önliyecek kanun çı
kana ve gerekse Devlet memurları sınıf hırının 
gerçeklerimize ve Devlet hizmetlerinin icabına 
uygun tarzda sınıflandırılmalarına kadar bu 
avansın verilmesinde fayda vardır ve bu da 
657 sayılı Kanunun bir icabı olarak yapılmakta
dır. 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — T. İ. P. adına Sayın Şadını 
Aren. Buyurun Sayın Aren. 

http://ayl.uk
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T. t. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın üyeler; önü
müzdeki avans tasarısı müstakil bir tasarıdır. 
Zaten ilik adı «Maaş ve ücretlere geçici zam 
uygulanmasına dair kanun tasarısı» dır. Bu 
tasarının rejimi ile hiçbir alâkası yoktur. Bu 
sebepten ötürü, G57 sayılı Kanuna ve çok ha
yati ehemmiyeti olan memur rejimine değinmi-
yeceğim. Belki buna değinmek için başka fır
satlar çıkacaktır. Ben bu kanunu, sadece me
mur maaşlarına bir miktar zam yapmaktan iba
ret bir kanun telâkki ediyorum. Zaten kanun 
başka hiçbir şey ihtiva etmemektedir. Çok mu
vakkat, çok geçici, âdeta ciddiyetten uzak bir 
zam kanunudur. Ancak, şunu bilhassa belirtmek 
isterim ki, bu kanunla memur rejimindeki re
formun gerçekleştirilmesi eğer geciktirilcceksc 
bu gerçekten hayıflanılacak bir husustur. Bu 
zammın böyle bir sonuç vermemesini temenni 
ederim. 

Sadece zam üzerinde ve bu kanun üzerinde 
duracağım. Bir kere; bu avans kanunu gayri-
ciddîdir. Yapılan zam, usulsüz denecek kadar 
gayriciddidir. Bu ciddiyetsizliğin birkaç misâ
lini vermek isterim. Hepimizin bildiği gilbi bu 
kanunla verilecek olan zam, meselâ emkliliğc 
esas olmıyacaktır, binaenaleyh, emeklilik aida
tı kesilmiyecektir. Meselâ, yolluklar ve öde
neklerde, yolluklar ve yevmiyelerde yine esas 
olamıyacaklardır. Meselâ vergilendirilirken müs-
takillcn vergilendirilecektir, memurların daha 
evvel almış oldukları ücretlere eklenip vergilen-
dirilmiyecektir. Tasarruf bonosu tevkifatı ya-
pılmıyacaktır. Bu, böyle bir paradır, yani çok 
'özellikleri 'olan bir paradır. Devlet hayatında 
bazan çok muvakkat çözüm yollarına da gidile
bilir. Bu çok âni durumlar karşısında olur. Fa
kat memurlara yapılacak zammın zarureti öte
den beri bilinmekte idi. Onun için, bu kadar 
pamuk ipliğine bağlı, bu kadar usulsüz diyebi
leceğim bir zam yakılmamak 'gerekirdi. Bu zam
mın bu şekilde âdeta usulsüz (»İmasının sebebi, 
avans şeklinde verilmesinin bir zaruret telâkki 
edilmesinden iler geliyor. 

Şunu 'hemen, belirtmek isteriz ki, biz Türlü
ye Büyük Millet Meclisi üyelerinin de diğer 
memurlar gibi, zamlardan istifade etmelerini 
normal karşılarız onlar ayrı bir muameleye 
tâbi tutulsunlar demeyiz. Yalnız Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerine zam yapabilmek 
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için, memurlara yapılacak zammın böyle kari
katür haline getirilmesine cihetteki karşıyız. 
Bu zam, gayet rahat bir şekilde, şu şekilde ya
pılabilirdi; daha evvel memur maaşlarına ev
velâ % 20, daha sonra % 15 zam yapan bir 
kanun vardır, o kanuna ek bir kanun çıkarı
lır ve ne münasip -görülüyorsa, % 10, % 15 zam 
yapılırdı. Böylece bu zam memurların maaşla
rına etntegre bir zam olurdur. Böyle özellikle
ri olan, gayet acayip bir zam olmazdı, uzun bir 
şey de olmazdı, üç maddelik bir kanundan iba
ret olurdu. Normal olan da budur. Nitekim, 
daha evvel bu şekilde bir zam yapılmıştır. 
Avans şeklinde yapılması bu acayipliklere se-
bcbolmuştur. Sadece T. B. M. M. üyelerine de 
bu zamdan istifade imkânı sağlamak için ise, 
bu gerçekten değmez, Büyük Millet Meclisi 
üyeleri bir süre, esas kanun gelinceye kadar, 
bu zamanın dışında kalırlar ve belki 'böyle ol
ması, 657 sayılı Kanunun süratle yürürlüğe gir
mesi için Meclisten de bir tazyik yapılmasını 
sağlar ve yararlı bile olurdu, 

Bu kanuna birinci itirazımız demek ki, ka
nunun böyle pamuk ipliğine bağlı, karikatür 
>gihi, usulsüz bii' kanun, Devlet yönetmeliğiyle 
bağdaştırılamıyacak derecede 'gayriciddî bir 
tedbir olmasıdır. 

İkinci olarak; bu tasarı ile getirilen zammın 
miktarları da çok yetersizdir. Bu konuda büt
çeye konulmuş olan tahsisatın 'bir taihdidnklu-
ğu söyleniyor.. Bu ıbizce makbul hir tahdit ele
ğedir. Çünkü -memurlara yapılacak zam ciddî 
bir harekettir ve izamının gerçekten tatminkâr 
olması lâzımdır. 

Şimdi şunu belirtmek isterim: Memurlara 
son yapılmış olan zam yüzde 35 tir, 'bunun yüz
de 20 si 1901 yılında, yüzde 15 i de 1963 senesi 
ıba/şmda yapılmıştır. O zamandan beni, hayat 
geçinme endeksindeki artış % 21 ve yine o za
mandan beri millî •gelirdeki fert başına artış da 
% 15 civarındadır. Böylece ımaınurlarm gerek 
hayat palhahlığmı takibedcbilmcleri, gerekse 
millî gelir artışından, 1963 yılı başındaki hisse
lerini muhafaza edebilmeleri için, bu zammın 
% 36 civarında olması icabeder. Fiiliyatta tam 
bu sağlanamasa bile, malî imkânsızlıklar yü
zünden, buna yakın bir zam yapılması lâzım-
gelir. Halbuki, gerçekte yapılan zam 1 100 li
ranın altındakiler için, tasarıda yüzde 15 gibi 
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görülmekle beraber yüzde 11, bunun üzerinde
kiler için yapılan zam tasarıda yüzde 10 gibi 
görülmekle beraber yüzde 7,4 tür. Çünkü zam
lar yüzde 35 zam yapılmadan evvelki maaş ve 
ücretler üzerinden hesabedilmektedir. Yani 
1959 senesindeki durum. Böyle olunca yüzde 15 
zam bugün memurların fiilen al muş oldukları, 
fiilen almakta oldukları yüzde 35 zamlı duru
ma göre yüzde 15 zam 11, yüzde 10 zamda yüz
de 7,4 olmaktadır. Bunlar yüzde 3(i ile mu
kayese edildikte gerçekten çok düşüktür. 
Değmez bu kadar zam yapmaya. Demek ki, ye
terlik 'bakımından da, zammın miktarı bakı
mından da kanun yetersizdir. 

Üçüncü ve son olarak, tasarı kapsamı ba
kımından da yetersizdir. Bu tasarının G57 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile hiçbir alâka
sı yoktur. Hiçbir alâkası olmadığı için de yal
nız onları kapışanıma alması için bir sebep görmü
yorum. Demin de 'söylemiştim, kanunun adı maaş 
ve ücretlere geçici zam uygulanmasına dair ka
nundur. Sonradan bu komisyonda 657 sayılı 
Kanuna ek kanun, diye değiştirilmiştir. Kanu
nun tek esbabı mucibesi, memurların geçmiş 
sıkıntılarını, mümkün olduğu kadar azaltmak
tır. Tek esbabı mucibesi budur. 

Böyle olunca, resmî sektörde çalışan bütün 
memurların bu kanunun kapsamı içine girmesi 
kadar tabiî birşey .olama/i. Emeklilerin, dulla
rın, yetimlerin, İktisadi Devlet Teşekküllerin
de çalışanların ve 'belediyelerde ve il özel ida
relerin de çalışan insanların da bu kanunun kap
samı içine alınması zaruridir. Şayet alınmazsa, 
bu kanunla şimdi alınmazsa önümüzdeki bir
kaç ay içinde mutlaka bu zamlar onlarada ola
caktır. Kabili tasavvur değildir ki, Devletin 
bir kısım memurlarına zam yapılsın, bir kısım 
memurlarına yapılmasın, İm, aklın alacağı bir
şey değildir. Bir kere dul, yetim ve sairenin 
geçim 'sıkıntısının fiilen çalışan memurlardan 
çok daha fazla olduğu muhakkaktır. Mahallî 
idarelerde çalışan memurlarla, Devlet memurla
rının hiçbir farkı yoktur. Hattâ ücretleri nls-
ibeten daha düşüktür. İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bâzılarının ikramiye almaları eğer 
bu zammın dışında tutulmak için bir seibobola-
rak düşünülüyorsa, bu hir sebebolaumz. Çünkü 
eğer bu bir sebepse şimdiye kadar fıızulen o 
insanlara tediye yapılmıştır, demektir. Yani 

onu kabul etmek lâzımdır. Onlar, zaten hakları 
olnuy&n bir fazla ücret alıyorlardı, 'binaena
leyh, bu zamdan istifade etmeleri gerekmez, 
sözünü söylemeye imkân yoktur. Bu sözü söy
lemek, şimdiye kadar yapılan tatbikatı kökün
den inkâr etmek ve bu zümre insanlara yapılan 
ödemelerin haksı olduğunu kaıbul etmek 
olur. Bu, miümkün değildir. Adaletli dav
ranmak, herkesi kendi durumu içinde 
yükseltmekle mümkündür. Bundan ötürü de bu 
kanunun yetersiz olduğu kanaatindeyiz. 

Böylece eğer özctliyeeek olursak kanuna, 
avans şeklinde verilmesinin bir sürü güçlükler 
yarattığı ve ciddî olmıyan bir ödeme, şekli or
taya çıktığı için karşıyız. Eğer buna, Büyük 
Millet Meclisi üyelerine de bu zamdan yarar
lanmak fırsatı verilmek için müracaat edilmiş 
ise, Büyük Millet Meclisi üyeleri bu zamdan 
bir müddet için bundan vazgeçilmeli, doğru 
dütüsL bir zam yapılması sağlanmalıdır, böyle
ce 057 sayılı Kanunun bütün hükümlerinin uy
gulanması için bir tazyik sebebi de olur. 

İkinci olarak; zam miktarının yetersiz ol
duğu kanısındayız. Zammın hiç değilse % ',Vo 
olmadı bile % 20 civarında olması uygun olurdu. 
Halbuki, fiilen % 11 ve % 7,4 tür, anlatmış ol
duğum sebepten ötürü. 

Nihayet kapsamının da dar tutulduğuna, 
resmî sektörde çalışan bir kısım insanı zamdan 
faydalandırdığına, diğer bir kısmını bu zam
mın dışında 'bıraktığına kaaniiz. Bütün bu mü
lâhazalarla bu kanunun karşısındayız. 

Temenni ederiz ki; Hükümet veya komis
yon İm kanunu geri alsın ve normal memur 
maaşlarına zam kanunu olarak getirsin. Hem 
şümulünü genişletsin, hem miktarını artırsın, 
hem de avans olmak durumundan kurtarsın. 
Şayet böyle olmazsa, tabiî hvv neye, rağmen, 
hiç değilse bir kısım memurların bu zamdan 
yararlanmasından yanayız. Bunun bir yol açıcı 
olduğuna kaaniiz ve bir müddet sonra kapsam 
dışında bırakılan memurların da mutlaka bu 
kapsamın içine alınacaklarına kaaniiz. Bu tak
dirde de bâzı tadil önergeleri vereceğiz, hiç de
ğilse düşüncelerimiz istikametinde. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Usulü müzakere hakkında bir 

takrir vardır, evvelce de arz etmiştim. Okutu
yorum. 

— 682 
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SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Aleyhin
de. 

Başkanlığa 
Konuşmaların löhde, aleyhte ve üzerinde 

olmak üzere tanzimini arz ve teklif ederim. 

Amasya 
Nevzat Şener 

BAŞKAN — Konuşmaların lehte, aleyhte 
ve üzerinde olmak üzere tanzimini arz ve rica 
ederim, demektedir Sayın Nevzat Şener. Bu 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiycnler... Kabal edilmiştir. 

Evvelce söz sırasını arz etmiştim, şimdi bu
na göre arkadaşlara sorarak söz vermek mev-
kiindeyiın. Sayın Yaşar Ak al tasarının lelhin-
de mi, aleyhinde mi? 

YAŞAII AKAL (Samsun) — Aleyhinde, 
BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal ? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın 11yas Kılıç, siz üzerinde 

olacağını bildirdiniz. ,Saym Palaoğhı? 
KEMAL PALAO0LU (Sivas) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Reşat uzarda? 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar? 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Dursun Akçaoğlu? 

-DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Vaz 
gediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Sarıibrahimoğ-
lur? Yok. Sayın Nazif Arşları? 

NAZİF ARSLAN (Sivas) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer? 
RUHİ SOYER (Niğde) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan? 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Üze

rinde. 
•BAŞKAN — Sayın Necdet Yüeer? 
NECDBT YÜCER (Corum) — üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun? 
HASAN TAHSİN1 UZUN (Kırklareli) — 

Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan? 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Nazmi Özoğul. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu? 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Aley
hinde. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener? Yok. 
Sayın EminOündoğdu? Yok. 
Sayın Aıbdülbâri Akdoğan? Yok. 
Sayın Nazmi Özoğul, buyurun lehinde. 
NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, geçen sene Per
sonel Kanunu çıkacağı tatbikatı yapılacağı 
düşüncesiyle bütçeye dörtyüz küsur milyon li
ralık bir ödenek kondu. Muhterem Millet Mec
lisi üyeleri de 'bu kanunu kabul ettiler. Bu 
konan .ödenek, Devlet memurlarına, Personel 
Kanunu tatbikatı yapılacağı .düşüncesiyle, ko
nulmuş idi. Şimdi 1966 senesi sonuna gelmek
teyiz. Bu kanun kabul edilmediği takdirde, ya
ni aleyhte olan arkadaşların fikirlerine karşı 
şunu ifade etmek isterim; Devlet memurlarına 
bu dört yüz küsur milyon lirayı vermiyelim mi? 
Kürsülere çıkıyoruz, diyoruz ki, Devlet memur
ları müşkül durumdadır, bâzı zamlar da olmuş
tur. Ece, peki, Devlet memurlarının karşısına 
çıkıp söylüyoruz, sıkıntıdasınız diyoruz, bu 
şartlar altında, samimi olarak ifade edeyim ki, 
bu parayı Devlet memurlarına yıl sonuna ka
dar vermek mecburiyetindeyiz. Personel Ka
nunu tatbikatı, bâzı arkadaşları dinledim çıok 
muhterem fikirler serd ettiler, tatbikatı denin
ce, yalnız malî hükümleri olarak kabul etme
mek lâzımdır. Çok muhterem Başbakanımız ve 
Hükümet Personel Kanunu 1966 senesi bir 
martından itibaren tatbik edilecektir, dediler. 
Bunun iki kısmı vardır. Biri malî hükümler 
kısmı, diğeri de, yeni bir rejim getirmesidir. 
Bu rejim kısmının tatbikine 1 Mart 1966 tari
hinde geçilmiştir. Personel Kanunu Meclisten 
geçerken eski arkadaşlarımız hatırlarlar, muh
terem Geçici Komisyon Başkanımız bir önerge 
verdiler. Biz, hepimiz reylerimizi kullandık, 
muhalefet, iktidar mebusları «larak hemen he
men ekseriyetle kabul ettik. Bir günde Personel 
Kanunu buradan geçti gitti. Maddeler üzerinde 
konuşmadık. Altı arkadaş .heyeti umumiyesi 
üzerinde konuştu ve bir günde bu kadar uzun 
maddeler, Anayasanın ilgili maddeleri incelen
meden, tetkik edilmeden bu kanun buradan 
çıktı gitti. Sonradan, maddeler üzerinde tet
kik ediyoruz, Anayasanın Millet Meclisine ver
diği yetkiyi bir madde ile biz, umum müdür
lere vermiş bulunuyoruz. Son zamanda Perso-
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ncl. Dairesi Başkanı ile de temasta bulundum. 
H a M k a t e n yeni gelen kıymetl i Personel Dairesi 
Başkanımız Anayasa maddesini okudular , ger
çek ta tb ika t ın ı da te tk ik ettiler. Bu va/ziyet 
karşıs ında, hak ika ten malî hükümler inin tat
biki inikânı yok o madde değişmedikçe. Ana
yasa Mahke :mesinin bozacağını da, ki (bozmuş
tu r bir -maddesini, hepiniz biliyorsunuz, Bina
enaleyh Personel K a n u n u n u n ta tb ika t ı o mad
denin yasama yetkisini kul lanan biz Millet Men
lisi üyelerinin yetkisini kul 1 anmak suret iyle 
memur la r ın maaş, kadro terfi, kıdem, işte o 
ilgili maddedeki şeyi hiz bizzat kullandığımız 
t akd i rde , hiz bizzat K a n u n u 'buradan geçirdi
ğimiz t akd i rde İm kanunun malî hükümlerinin 
ta tb ik i m üm kü 11 o 1 aibil ee (de t i r. 

Şimdi lehinde konuşacağımı ifade eltini. 
'Evet İ m paran ın Devlet memurlar ına , yıl. so
n u n a k a d a r avans olarak verilmesi mecburiye
ti 'Ortaya çıkmıştır . K a n u n u n biri maddesine 
pa rag ra f .eklenmesi için, bir önerge vermiş bu
lunuyorum, 

Çok .muhterem milletvekilleri, HXv() Bütçe
sinde göyle bir madde va rd ı r ; Kadro kanunu 
çıkıncaya kadar , Personel Kanunımam malî hü
kümler i uygulanmaz. . Dunu kaimi et t ik ve hu 
sene bu kanun ta tb ik edilmektedir . Dunun al
t ından şu ç ıkmak tad ı r : Fski malî hükümler uy
gulanacakt ı r . Personeli Kanununu burada- ka
bul ettiğimiz zaman .1 Mart 1966 ta r ih inden 
i t ibaren ek görev lüercti kaldırı lmış idi. Yani 
Personel Kanunu .1 Mart lîH'KS ta l ih inden itiba
ren t a tb ika ta ıgrç.'seydi ıhiçlbir Devlet memuru 
ek görev ücreti a lamıyacakt ı . F a k a t Bütçeye 
'böyle ıbir madde ilâve edildiği için 1 Mar t 1!)'İİ0 
t a r ih inden itilbarc a ren su anaKadar e görev ııc 
ret i a lanlar bunu almaya devanı etmiş oluyor
lar. Şimdi bir kanun gidiyor, Personel Kanu
nunu ta tb ik edemediğimiz için, ilgili maddeleri 
dolayısiyle, dör t yüz küsur milyonu Devlet ı ,>,<>-
m ur la r ına vereceğiz. Bğcr Personel Kanunu tat
bik edilseydi, ek ıgörcv ücreti verilmiyeeek idi. 
Öyle ise şöyle bir maddenin konmasını tekli/f 
>ediyorum: 1 Mart H)(Ui t a ruhinden i t ibaren ek 
görev ücre t i alan Devlet memur lar ından hu 
avans, .aldıkları ek görev ücretine ma!h:.uı;bedi
lir. Yani hirinci maddenin sonuna; 1 Mar t 19'i'o 
t a r ih inden i t ibaren aldıkları pa ra l a rdan bu 
% 10 mik ta r ı fazla «olursa üst taraf ım alsınlar. 

Ama % 10 dan fazla pa ra aldıysalar, bu para
yı t ek r r vermek demek adalet i kimine kaşıkla, 
kimim» de kepçe ile vermek olur. Birinci mad
denin sonuna ıbir pa ragra f olarak, bunun ek-
1 e um esini tek I i f etm ekteyim. 

Muhterem arkadaşilarım, zamanınızı fazla 
almak, istemem. Kıymetl i arkadaşlar ımız kıy
metli fikirlerini ifade edecekler. Ancak samimî 
olarak ifade edeyim ki, Devlet memurlar ına 
400 küsur milyon lira parayı hak ika ten vere
lim mi, vermiyelim mi •gi'bi, bir mevzu çdsiyor. 
Bâzı arkadşlarmı , «Kfendim, falana, da .'veril
sin1., filâna da verilsin» diyorlar . Acaba Devlet 
kasasından onlara. ıbu pa.rayı verdiğimiz takdir
de, ki, «400 milyonu .da bir hamlede veremem, 
yıd; benim kasamda, o kadar para» diyor, Hü-
kümel, maddeleri okursak birkaç taksi t te ver-
me imkânımız var diyor, d ö n ü l ister ki, hep
sine 'verilsin, ama para olmayınca hepsim1 ver
me imkânı da gi'ırülmemekfedir. Bu bakımdan 
kanunun leh in deyi m. Ancak verdiğim öner'geye 
de iltifat buyurmanızı istirham eder, hürmetle
rimi a i'z ederim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterl ik önergelsi 
•geldi. Altı a rkadaş görüşmüş bulunuyor. Hü
küme t 'veya, Komisyon, adına ıbir 'beyanda. l>u-
lunacak mısınız efendim'! Yeterlik önergesini 
oylıyncağım. 

F A İ K KlPBAiŞLl (Burdur ) — Komisyon 
adına konuşacağım. 

BAŞKAM — B u y u r u n Sayın Kmbaşlı. 

GKÇİOİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KMvBAŞDI (Burdur ) — Sayın Başkan, sayın 
mil letvekil ler i ; benden evvel, yani komisyonun 
konuşma'suıdan evvel gerek gruplara nam ve hc-
saibına ve gereiks'e şahısları namına söz .almış ar
kadaş la r ını in 'mütalâalar ına geçmeden evvel, 
komisyonumuzda ufalk b i r değişikliğe uğramış 
hu hin an. kanun tasarısı hakkında , kısa da, olsa 
bir malûmat verımeyi lüzumlu buluyorum. 

Sayın milletvekilleri, sizlere dağıtı lmış bulu
nan gerekçede de belirt i ldiği üzere, 057 sayılı 
Kanun Meclisten ç ık t ık tan , meriyete girdikten 
sonra, bunun malî hükümler inin ten ir edildiği 
hepinizin malûmudur . Adalet Par t is i , I lükümet i 
k u r d u k t a n sonra, bu kanunun malî 'hükümleri 
nin ta tb ik edileceği husulsıında'ki Miıııhtelif ba
yanlar ına mütenaz ı r olarak yapı lan tetkiki er 
Sonunda 657 sayılı Personel Kanununun mevcut 
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hükümlerinin tatbik imkânı olmadığı muhtelif 
tetkiklerden sonra anlaşılmış olduğundan, daha 
iyi bir tetkikata zaman kazandırmak ve böyle 
esaslı bir anakanunun alksak tatbikatına, daha 
çetrefil bir tatbikatına, mağdur edici bir tatbi
katına meydan vermemek için zamandan ka
zanma, 

İkincisi de memurlarımızın halihazır mağ
duriyetlerim önlemek kasdma makrun, avans 
'kanunu namiyle, huzurunuza bir kanun .tasarısı 
getirilmiş bulunmaktadır. Gerek gazetelerde, ge
rekse buradaki muhtelif beyanlar münasebetiy
le Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu karar
lar muvacehesinde bir genel kadro kanunu çılka-
rılamadığı müddetçe 657 sayılı Kanunun malî 
hükümlerinin âdil ve isabetli esaslar dairesinde 
yürütülemiyeceği, diğer taraftan hazırlanmış 
olan 200 ü mütecaviz tüzüğün bugünkü hazırla
nış şekli ile katiyen tatbik kabiliyetinin bulun
madığı ve bilhassa bu tüzüklerin hazırlanış şek
linde anaprensip, anailike olarak hizmet eşitliği, 
hizmetin riski ve bu ölçüler dairesinde de eşit 
ücret esaslarının uygulanamıyaeağı endişesi ve 
netice itibariyle de daha objektif, daha bilim
sel, daha radikal ölçüler içinde yeni bir hazır
lık devresine zaman kazandırmak bakımından 
bu avans kanunu huzurunuza getirilmiş bulun
maktadır. Bu kanun tetkik edildiği zaman bü
yük mahzurları, yani bu haliyle tatbikatında 
'büyük mahzurlar doğuracağı hususu, muhtelif 
vesilelerle, izah edilmiştir. Ben burada bunların 
çotk esaslılarından biri olan bir noktaya temas 
etmeden geçemiyeeeğim. 

Devlet Memurları Kanunu bu haliyle, bu tü
zük hazırlanışlaırlyle, idarede esaslı surette sey-
yâliyeti kısıtlayıcı bir unsuru getirmiş bulun
maktadır. Bir taraftan kadroların çoğalmasına 
ve dolayısiyle israfında, yani kadrolarda da 
tabiî seyyaliyet yoktur, bir kimse öğretmen ise 
öğretmen olarak kalacalk'tır, kaymakam ise ida
re sınıfından diğer bir sınıfa atlıyamıyacak ve 
saire ve saire, ve bu suretle bilhassa vekâletler, 
bakanlıklar kademesinde bir kadro yığınağına 
mahal bu'alkacak tarzda 'bulunmaktadır. Yan 
kaymalara burada yer verilmemiştir. 

Şimdi hukukî yönden ibu gibi mahzurları ola
bilen kanunun, aynı zamanda o malî yönden de 
halihazır Hazine durumu ile kabili telif olmı-
yan, daha doğrusu tahminlerin çok fahiş bir ra

kama ulaşması karşısında gayet talbiîdir ki, -Dev
let hizmetlerinin yürütülmesi, sadece memur 
maaşlarüyle alâkalı değil, geniş çapta âmme hiz
metlerinin görülmesi ve âmme yatırımları ile de 
alâkalı bulunduğu bu noktalar nazarı itibara 
alınarak, malî hükümleri hali hasır şartlarla 
telif edilerek, bir kanun hazırlanması öngörül
müştür. Yani bu demektir ki, avans kanununun 
getirilmesindeki esas, bir defa 657 sayılı Perso
nel Kanununun çizdiği yoldan gidildiğine, yani 
onun izlenildiğine bir ölçüdür, bir vâikıadır. 
İkincisi de, bu kanunun öngördüğü tüzüklerin 
ve sairenin hazırlanması için esaslı surette bir 
zaman kazandırmak ve daha rasyonel, daha ob
jektif esaslar dairesinde hasırlanma imkânlarını 
bahşetmekten ibarettir. Şimdi çok kısa da olsa, 
burada bu kanun dolayısiyle konuşmuş bulunan 
arkadaşlarımıza bâzı cevaplar vermek mecburi
yetindeyiz. 

C. H. P. nden konuşan sayın arkadaşumız 
dört nokta üzerinde mütalâalarını toplamışlar
dır. Çok kısa da olsa bunlara arzı eevalbetmeyi 
lüzumlu buluyoruz. 

Bir defa sayın arkadaşımız burada dedi ki ; 
«Adalet Partisi can ve gönülden bu kanunu 

benimsememiştir.» 
Çok kıymetli arkadaşlrım, bunu söylemek 

büyük bir insafsızlık olur. Eğer, Adalet Partisi 
bu kanunu benimsememiş olsaydı, ki kendi hü
kümeti ve iktidarı zamanında çıkmış olmaması
na rağmen benimsemiş olmasaydı, karşınıza bu 
kanunun çok esastan bir değişikliğini ifade 
eden bir kanun teklifi ile gelirdi. Halbuki, böy
le bir şey mevzuubahis değildir. Adalet Partisi, 
kanunun tatbikini rasyonel esaslara, objektif 
esaslara istinadettirmenin heyecanı ve gayreti 
içerisindedir. Bu bakımdan karşınıza getirilmiş 
bulunan avans kanunu, bu haleti ruhiye içeri
sinde getirilmiş bir kanundur. 

Bu meyanda hükümet kurulmadan evvel ve
ya kurulduktan sonra A. P. nin yetkililerinin 
ağzından, bu Personel Kanununun muhakkak 
surette tatbik edileceği hususunda katı temina
tın verildiği ve şimdi de böyle bir avans kanu
niyle gelindiği ifade edilmiştir. Tatbikat şu ve
ya bu yolda olacaktır, diye bir şey söylenme
miştir. Tatbik edilecektir. Avans kanunu, onun 
tatbik edilmeye başlandığının bir delilidir. Bu
nu böylece kabul etmek icabeder. Tatbikat şu 
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şartlarla olabilir, bu şartlarla olabilir. Birtakım 
malî ve iktisadi mülâhazalar içerisinde şöyle bir 
tatbikata, bilhassa hukukî mülâhazalar içeri
sinde şöyle bir tatbikata yönelmiş bulunabilir. 
Bundan daha tabiî, daha normal bir şey olamaz. 

Bilhassa arkadaşımızın söylediği bir noktaya 
temas edeyim. Efendim, para azlığından müte
vellit uygulanamadığı... (C. H. P. sıralarından, 
«gerekçede öyle» sesleri) Evet, gerekçe bugü
nün realitelerine inhisar etmektedir. Eğer yap
tığınız tetkikatta, tahmininizin çok üzerinde fa
hiş rakamlar karşınıza çıkarsa ve bu da iki mil
yar lirayı geçerse, gayet tabiîdir ki, gerekçede 
belirtildiği gibi, ya yeni kaynaklar bulmak mec
buriyetinde kalacaksınız, bunu karşılamak için 
veyahut da âmme hizmeti ile, bu memleketin 
iktisadi kalkınmasiyle sıkısıkıya alâkalı bulu
nan yatırımlardan kısıp memurlara vereceksi
niz. Bu realitelerden hareket edilerek bu esbabı 
mucibe hazırlanmıştır. Bu bakımdan da yerin
dedir. Yani, imkânların zorladığı bir esbabı mu
cibedir. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç noktaya daha 
burada işaret etmek istiyorum. Bunlardan bir 
tanesi, muhtelif arkadaşlarımın üzerinde dur
duğu bir noktadır. Bu kanunun hudutlarının 
genişletilmesi, yani, İktisadi Devlet Teşekkül
lerine; diğer taraftan, belediyelere ve özel ida
relere de bu kanunun teşmil edilmesi meselesi
dir. 

Bir defa şu noktayı açıkça belirtmek icabe-
der, gerçi bu nokta hem hukukî, hem de teknik 
bir noktadır, ama bu noktayı arz etmekte fayda 
mülâhaza ediyoruz. Şöyle ki: Huzurunuza ge
tirilmiş bulunan Avans Kanunu 657 sayılı Dev
let Personel Kanununun malî hükümlerinin tehir 
cdilmos'ndcn mütevellit hâsıl olan bir boşluğu, 
zaman içerisinde doldurmaktan ibarettir. Bir de
fa bu noktayı hukukî ve teknik yönden belirtmek
te fayda vardır, kanun yapıcılık yönünden. 
Avans Kanununun tevziini öngördüğü 470 mil
yon lira da, işte bu boşluğu doldurmak kastiyle 
hazırlamış bulunan Avans Kanununun icabıdır. 
Yani, başka bir deyişle efendim, Avans Kanunu 
657 sayılı Kanunun tehir edilmiş bulunan malî 
hükümlerinin, bugünkü şartlar dairesinde, bugün
kü imkânlar dairesinde giderilmesini veya kapa
tılmasını icabet tiren bir kanun haleti ruhiyesi ve 
tekniği içerisinde hazırlanmıştır. 

Diğer taraftan, mahallî idareler ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri biliyorsunuz, burada uzun 
uzun izahat vermeye lüzum yoktur, kuruluşları 
itibariyle müstakil bütçeleri haizdir. Yani, Dev
let bütçesiyle, bugünkü hazırladığımız ve sunu
lacak bütçe ile ve 470 milyon liralık tahsisatın 
konulduğu bütçe ile teknik bakımdan, hukukî ba
kımdan bir alâkası olmıyan özel bütçelere mâlik
tirler. 

Onun içindir ki, 470 milyon liralık ödenekle, 
Genel Bütçedeki ödenekle bunların teknik ve hu
kukî bakımdan bir irtibatı yoktur. 

Diğer taraftan, bu avans kapsamı içerisinde 
mütalâa edilen husus, daha ziyade Devlet bütçe
sinden, Genel Bütçeden para alanlara maaş alan
lara münhasır kılınmıştır. Bu bakımdan özel ida
re ve belediyelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin teknik ve hukukî bakımdan bir alâkası bulu
namamaktadır. İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
vazife görmekte olan memurların, şu veya bu se
beplerden, biraz daha iyi durumda oldukları mü
talâası da buraya belki ilâve edilebilir. Fakat 
gönül arzu ederdi ki, komisyon olarak, parti ola
rak İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer özel ida
re ve belediyelere bu kanun şümullü kılmabilsin. 
Fakat, gerek saydığım sebeplerden ve gerekse 
bugünkü imkânlar muvacehesinde, bilhassa tek
nik ve hukukî bakımlardan tekrar ediyorum, 657 
sayılı Kanun, Devlet Personel Kanunu olması ha
sebiyle ve diğerlerinin de bunun dışında mütalâa 
edilmesi hasebiyle, hukukî ve teknik yönden bu
na imkân bulunamamıştır. 

Diğer taraftan size bir iki rakam vermeyi de 
komisyon adına lüzumlu hissetmekteyim. Bilhas
sa belediye ve özel idareler üzerinde bir tetkikat 
yapıldığı takdirde bunlara bu avans verilmesi 
kabul edilir bir neticeye vâsıl olunursa, netice 
itibariyle 80 - 90 milyon liralık bir ek tahsisata 
ihtiyaç hissedilmektedir. (Orta sıralardan «Ne 
kadar?» sorusu.) 80 - 90 milyon lira... (Orta sı
ralardan «Kesilen 100 milyon liralık vergiyi bun
lara veriniz » sözü.) Diğer taraftan İktisadi Dev
let Teşekküllerini de bunun içine koyarsanız, bir 
milyarı geçen, bir senelik ödeme içerisinde bu 
avanslardan mütevellit kanaatimce asgari 150 -
160 milyon lira da onlara ödemek mecburiyetin
de kalacaksınız. 

Sayın arkadaşlarım, İktisadi Devlet Teşekkül
lerini, sektör olarak ele almak icabeder. Yoksa, 
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PTT olarak, Ziraat Bankası olarak ele almak bi
zi, bâzı yanlış neticelere götürebilir, iktisadi Dev
let Teşekkülleri bir sektördür. İktisadi Devlet Te
şekküllerinin, sektör olması itibariyle, kâr eden 
bir sektör olup olmadığı münakaşayı mucibolabi-
lir. Nitekim 1967 bütçesini tetkik ederseniz, büt
çe içerisinde bu teşekküllere bir «kaynak takviyesi 
transferi» namı altında, aşağı - yukarı 600 000 000 
lirayı mütecaviz bir meblâğ ayrılmıştır. Bundan 
evvelki bütçede 700 000 000 liralık bir meblâğ 
ayrılmış bulunuyordu. Zaten iktisadi Devlet 
Teşekkülleri, prensip itibariyle, Devlet sübvansi
yonu ile yaşıyan, ayakta duran bir karakter arz 
etmektedirler. Bütün bunların dışında, netice 
itibariyle söyliyebileceğimiz şudur : 

Avans Kanunu, mevcut 657 sayılı Kanunun 
tatbikatına hizmet eden, yeni taithikata sokul
duğunu belirten, iziliyen bir kanun mahiyetin
dedir. 

Diğer taraftan, ikinci büyük karakteri; mev
cut imkânlar nazarı itibara alınaraktan, huku
ki ve teknik bakımdan, gereken ihtimam gös
terilerek, bu kanun hazırlanmış, ve huzurunuza 
getirilmiş bulunmaktadır. Keşke imkânlarımız 
müsaidolsaydı, bunun hudutlarının geniş olma
sını har zaıman arzu ederdik. Fakat, mevcut im
kânlar karşısında hazırlanabilmiş ve sunulabi'l-
miş tek tasarı huzurunuza getirilmiş bulunan 
avans kanunu tasarısıdır. 

Ben, bu arada birçok arkadaşlarıma cevap 
Verecektim. Bunları atlamış bulunuyorum, sö- I 
zümü <ie burada kesiyorum. Sayın Komisyon 
Başkanı Mesut Erez arkadaşımızın 6la bu hu
susta bâzı açıklamalarda bulunacağı mülâhaza-
«iyle huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Mesut Erez, buyurunuz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem1 

arkadaşlar, huzurunuzda görüşülmekte olan ta* 
sarıdan söz açmadan önce, şu hususu müsama- I 
hanıza sığınarak belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüksek Meclisiniz, 
ıbu tasarıyı vesile ittihaz ederek, bir iç politika 
vasıtası elde etmiş bulunmaktadır. Filhakika I 
bu gayet kolay bir şey, işte sizin sevk ettiğiniz I 
«tasarı, bir kısım memurlara avans veriyorsunuz, I 
ıbir kısmına vermiyorsunuz. Şu halde ben ken
dilerine, avans verilmiyen memurların durum- | 

1 larını anlatarak bunlara da verilmesini uzun 
I boylu müdafaa edebilirim, konuşabilirim. Bu, 
I gayet basit bir iç politika meselesidir. Bükü-
I metinıizkı böyle bir tasarıyı sevk ederken, kar-
| şılaşmış olduğu birtakım zaruri ve nazarı itiba

ra alınması mecburi sebepleri, hiç düşünmeksin 
zin, bu mevzu etrafında uzun boylu söz söyle
tmek gayet taibiî ki, mümkündür. Yüksek Mecli-
simizıin memleketin şartları muvacehesinde bâzı 
zaruretleri bilerek ve ona göre mütalâa ede
rek karar vermesi elbette ki, daha uygun olan 
bir husustur. 

Muhterem arkadaşlar, ileri sürülen tenkide 
leri veya bu tasarıda görülen noksanlıkları, 
başlıca şu noktalarda toplamak mümkündür. 
Birisi, niçdn 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu tatbik edilmedi de, böyle bir avans veya
hut da zam kanunu ile Meclisin huzuruna çı
kıldı? Personel Kanunu veya Devlet Memurları 
Kanunu bir reformdu, bunu tatbik etmek gere
kirdi, niye böyle olmadı? Mıeselesidıir. 

Muhterem arkadaşlar, bundan önceki dö
nemde Devlet Memurları Kanunu, ekspres süra
ti ile çıkarılmış ve 15 ilâ 30 sayın milletvekili 
meveudolduğu halde, maddeleri müzakere edil
miş ve böyle kanunlaşmış bir metilidir. Kanun 
metnimde denilmektedir ki, «Devlet Memurları, 
Devlete taşıdığı hizmetin değerine göre sınıfla
ra ayrılacaktır» Devlete taşıdığı hizmetin ölçü-
isü nedir? Bu, gösterilmemiştir. 300 bin Devle* 
memurunu, Devlete taşıdığı değere göre, sınıf
lara ayıracaksınız ve bunu tüzüklerle yapacak
sınız. 

Tamamen ayrı ayrı noktalardan hareket 
eden ve her birisi, Devlete taşıdığı değerin en 
üst kısmının kendisinde olduğunu iddia eden 
iki yüzküsur tüzük. Bunun içinden çılkmaktaki 
müşkülâtı taihmin ediyorum iki, takdir buyurur
sunuz. 

Bir diğer nokta; genel kadro kanununa bı
rakmıştır göstergeleri tâyin etmeyi, emsallerini 
tâyin etmeyi.. Bu hususta da şu müşkülât var
dır. 70 lira ile 1 000 lira arasına üçyiîz bin Dev
let memurunu yerleştireceksiniz ve ondan son
ra bir emsal tatbik edeceksiniz. Taibiî bu üçyüz 
bin memur, kendi arasında, sınıflara ayrılacak 
ve o sınıflara göre 10 lira dle 1 000 l'ira arasına 
bunları yerleştireceksiniz. Bunu yaptığımız za
man veya hazırlanan tüzüklere göre bunu yap
maya çalıştığınız zaman, şu durumla karşılaşı-
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yorsunuz : Hali hazırdaki memurlardan bâzıları, 
o hükümleri ta'tbik ettiğiniz zaman, bugün al
dıkları maaşlardan daha eksik ücret veya maaş 
alıyorlar. Bir kısmı aynı maaşı alıyor, bir kıs
mı da daha yüksek maaş alıyor. 950 lira maaşlı 
bir şube müdürünün göstergesi 700 lira olursa, 
»bunu dörtle çarparsanız 2 800 lira bürüt alacak 
ve bir vekâlet müsteşarı da, âzami 1 000 lira ola
bileceği için dört ile çarpınca 4 000 lira; üçe çar
pınca 3 000 lira alacaktır. Diğeri de 2 100 lira 
alacaktır. 

Görüyorsunuz, taşıdığı hizmetin değeri ba
kımından, bir şube müdürü ile müsteşarın fonk
siyonu bu derece birbirine yakın mıdır1? işte bu 
müşkülât karşısında Devlet Memurları Kanu
nunun malî hükümlerinin bir yıl ertelenmesi, 
1966 Bütçe Kanununa (konulan ibir madde ile, 
kaibul edilmiştir. Yüksek Meclis bunu kabul etti. 
Bu tasarıyı kabul ettiğiniz zaman bu müşkülâtı 
da teslim eylemiştiniz. Şimdi bu hükümleri ıs
lah edip de huzurunuza gelinceye Ikadar, memur
lara bir avans verilmesi mevzuulbahistir. Takdir 
'buyurursunuz ki, Devlet memurları fedakâr me
murlardır, cefakâr memurlardır ve feragat sa
hibi insanlardır. Hiçibir arkadaşım yoktur ki, 
ben tasavvur edemiyorum, memurların malî du
rumlarını mütevazi bir şekilde de olsa, ıslah 
edecek hükümlerin karşısında bulunsun. Şu hal
de ben sormak istiyorum : Kırmızı oy verecek
lerini ifade buyuran arkadaşlarımız, üçyüz bin 
Devlet memurunun durumunu biraz olsun ıslah 
edecek olan bu hükümlerin karşısında mıdır
lar? Onlara bu paranın verilmemesini mi isti
yorlar ? 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Tümüne 
şâmil olsun. 

HÎLMÎ İNCESULU (Çorum) — Hükümet 
oyunu oynamıyoruz Mesut Bey, Devlet düzenin
de idare ediliyoruz. 

MESUT EREZ (Devamla) — Geleceğim Be
yefendi, tümüne şâmil olması keyfiyetine de ge
leceğim. 

Muhterem ar'kadaşlar, evvelâ şunu lütfen 
takdir buyurmak iktiza eder; gerek Hükümeti
miz gerekse Adalet Partisi Grupuna mensup ar
kadaşlarımız, bütün Devlet memurlarına ve bü
tün hizmetlilere belediyeler dâhil, özel idare me
murları dâhil, İktisadi Devlet Teşekkülleri dâ-
ıjıil, bu parayı elbetteki vermek isterlerdi. Onlar 

da bunu düşünebilirlerdi, onlar da bunu arzu 
ediyorlardı. Sanır mısınız ki, bu tasarıyı gönül 
ferahlığı ile huzurunuza getirdiler? 

NURİ KODAMANOÖLU (Yozgat) — O hal
de gerekçeye, hakiki sebebi yazın. 

MESUT EREZ (Devamla) — O halde niçin 
buna mecbur olunmuştur? Onun üzerinde dur
mak iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 'bütçeye konulan 
ödenek, 657 sayılı Devlet Personel Kanununa 
göre konulan bir ödenektir. Binaenaleyh, ne İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin hesaplarında, ne 
de mahallî idarelerin bütçelerinde 1966 yılında 
böyle bir ödenek gösterilmemiştir, böyle bir öde
nek mevcut değildir. Demekki, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun esprisi içinde Genel Büt
çeye konulmuş bir ödenek karşısındayız. Evve
lâ bu seibepledir ki, Genel Bütçeden maaş alan 
memurlar mevzuubabistir. 

Denildi ki, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun kapsamına girmiyen bâzı memur
lar da maddede zikredilmiştir. Bu doğru
dur. Ancak dikkat buyuracak olursanız, me
selâ bu maddeye göre, üniversite mensup
ları bu zammı alacaklardır. Fakat üniver
site mensupları 657 sayılı Kanunun şümulü 
dâhilinde idiler bidayette. Bilâhare Ana
yasa Mahkemesinin kararı ile buradan çıkarıl
mışlardır. 

Denildi ki, «Askerler de alacaklardır» 
Yüksek malûmunuzdur, Askerî Personel Ka
nunu Meclislerde kabul edilmiştir. Bilâhara 
vetoya uğraması dolayısiyle tekrar görüşül
mek üzere Meclislere gelmiştir. Ve asker
ler de Genel Bütçeden maaş almaktadırlar. 
Niçin böyle bir ayırım yapılmıştır, niçin özel 
idareler, belediyeler, İktisadi Devlet Teşek
külleri almıyor? 

Muhterem ar'kadaşlar, işin bidayetinde bu 
ayırım yapılmış ve işin bidayetinde denil
miş ki, Askerî Personel Kanunu ayrı çıka
cak, mahallî idareler ile ilgili personel hü
kümleri ayrı çıkacak, İktisadi Devlet Teşek
külleri ile ilgili personel kanunları ayrı çı
kacak. Bidayette yapılmış bu tefrik, şimdi 
yapılmıyor ki.. 

Bir diğer sebep, malî porte meselesidir. 
Mevcut tüzüklere göre, hesabettiğimiz za
man, cari tatbikatın aksaklığını giderecek 
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tarzda emsal koyup da hesabettiğimiz zaman, 
hali hazırdaki ücret ve maaş ödeneklerine 
2,5 milyar liralık bir zam yapmak, bir ilâve 
yapmak gerekmektedir. Ek ödenek tahsisat
larını bundan düşerseniz 1 800 000 000 li
ralık ilâve bir ödenek bulmak icabeder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım soruyorum; 
yıllardan beri Türkiye'nin bütçeleri, böyle 
bir zammı yapmaya müsaidolmuş mudur? Şu 
halde, malî imkânsızlık meselesi vardır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin in alî im
kânsızlık durumuna gelince; 1967 bütçesinde 
muhterem arkadaşlarım, bütçeden bu teşek
küllere 609 milyon lira ödenek transfer edi
leceği yazılıdır. Sermaye teşkili ve trans
ferler bölümünde 609 milyon lira bu te
şekküllere ödenek verileceği yazılıdır. Şimdi 
Türkiye'nin içinde bulunduğu malî imkânlar 
ve malî şartlar muvacehesinde bu zammı der
hal bu teşekküllere de teşmil ederseniz, bunu 
"çok daha yüksek rakamlara iblâğ etmiş olur
sunuz ki, bu da keza, bir bütçe meselesidir. Bi
naenaleyh, imkân hâsıl olur olmaz A. P. 
Grupu olarak da ve bizim komisyon olarak 
da temennimiz o olmuştur, Hükümetiniz bu 
farklılığı giderecek tedbirleri alacaktır ve 
bu teşekküllerle ilgili personel kanunlarını, 
biran önce Meclise sevk etme çarelerini ara
yacaktır ve o zaman bu dâva halledilecektir. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Bir soru efen
dim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim bitmedi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Devamla) — Türkiye işçi Partisi adı
na konuşan arkadaşım Sadun Aren'in bir mü
talâası oldu. Ona da cevap vermeden ©demi
yorum. 

Buyurdular ki, «iktisadi Devlet Teşekül 
lerine bu zammın teşmil edilmemesi, eğer 
bu teşekküllere mensup memurların iki maaş 
nisbetinde ikramiye almalarından ileri ge
liyorsa bu yanlıştır. Çünkü bu onların hak
kıdır. ikramiye verilmesinin de bir sebebi 
vardır. Eğer aksini kabul edecek olursak 
bu paranın haksız verildiğini kabul etmiş 
oluruz ki, bu da kabul edilemez, öyle ise geri 

.alalım bunlardan» şeklinde bir mütalâaları ol
du. 

Muhterem arkadaşlar, bu mantığı biraz ileri 
götürürsek çok garip neticelerle karşılaşırız. 
Türkiye işçi Partisinin temsil etmeye çalıştığı 
fikrin unsurlarından birisi şudur: Devlet tasar
rufları, Hükümet tasarrufları daha ziyade dar 
gelirli vatandaşların, malî durumları çok düşük 
olan ve zaruret içindeki vatandaşların durum
larını iyileştirmeye müteveccih olmalıdır. De
mek ki, zengini daha ziyade zengin etmemek lâ-
zımgelir, işin özü budur, temsil ettiği fikrin 
unsurlarından bir tanesi budur. Şimdi huzuru
nuzda görüşülmekte olan tasarıda ilk defa ola-
rakdır ki, memur maaşları ile ilgili tasarılarda 
böyle bir ayırım yapılmıştır. Yüksek maaşlı me
murlara daha az nisbette avans veriliyor. Maaşı 
küçük, az olan memurlara daha çok nisbette 
avans veriliyor. Şimdi Sadun Aren arkadaşımı
zın fikrinden hareketle denilebilir ki, yüksek 
maaş alan memurların bu zaten hakkı idi, hak
larını alıyorlar. Binaenaleyh, bunlara da % 15 
zam yapmak iktiza eder. Böyle bir neticeye 
varmak gayet normaldir ve mantık icabıdır. Bu 
da, tahmin ediyorum ki, Sayın işçi Partisinin 
temsil ettiği fikirlere uygun değildir. Şu halde 
Sayın Sadun Aren arkadaşımızın biraz önceki 
beyanatı, partisinin, temsil etmeye çalıştığı fi
kirlere, kanaatimce, uygun düşmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, sözün kısası şu: Bu 
tasarı ile memurlarımızın durumlarının, biraz 
olsun, iyileştirilmesi hedef tutulmaktadır ve 
Yüksek Meclisiniz kabul buyurduğu takdirde, 
geçim sıkıntısında olan memurlarımızın bu sı
kıntıları, imkân nisbetinde, biraz olsun hafifle
tilmiş olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Erez, size bir soru sor

mak istiyor, Soy er arkadaşımız.. Buyurunuz Sa
yın Soyer. 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Erez'in 
verdikleri izahata teşekkür ederim. Yalnız bir 
noktada tenevvür etmek istiyorum : 

Eğer 657 sayılı Personel Kanunu tatbik edil
miş olsaydı yekûnu 369 milyon lirayı tutan ek 
ödenek ve başka yollarla alınmakta olan tahsi
sat tasarruf edilmiş olacaktı. Halbuki, şimdi 
hu tasan ile bunlar hem ek ödenek alacak, hem 
de yüksek memur olduklarına göre, % 10 nis
betinde zam alacak. Ek ödenek tutarı olan 
369 milyon lira bunlara verilmeyip, bu kanun 
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teşmil edilmek suretiyle emekli, dul ve yetim
lerin aylıklarına zammedilmiş olsaydı daha iyi 
olmaz mı idi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, şim
di huzurunuzda görüşülmekte olan tasarının 
hükümlerine göre sadece aslî görevden müte
vellit ücretlere zam verilmekte veya avans veril
mekte, ek görevler dolayısiyle alman ücretler bu 
zammın dışında kalmaktadır. 

RUHÎ SOYER (Niğde) — O malûm. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Devamla) — Ek ödeneklere zam veril
memesini, yahut da ek ödeneklerin kaldırılmasını 
düşündüğümüz takdirde o zaman 657 sayılı Ka
nunun hükümlerine ve onun esprisine rücu et
memiz iktiza eder. Bu kanun kemaliyle yürür
lüğe girmedikçe ek görevlerin kaldırılması msv-
zuubahsolamaz. Binaenaleyh ancak 657 sayılı 
Kanunun hükümleri ve getirdiği şartlar dahi
lindedir ki, ek görevlerin kaldırılması mümkün
dür. 

Emeklilere verilemez mi? Mütalâasına gelin
ce : 

Bu, çok ayrı bir mevzudur. Emeklilerin du
rumu ve emekli aylıklarının ayarlanması ayrı 
bir kanun mevzuudur. Bu, ne 657 sayılı Kanunun 
kapsamına, ne de bu mütevazi avans tasarısın.n 
kapsamına giren bir mevzudur, ayrıca halledil
mesi icabeden bir keyfiyettir. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner, sizin de bir so
runuz vardı, buyurunuz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Say m 
Başkan, sorum şu : Geçici Komisyon raporunda 
bir ifade var, buna sarahat verilmesi lâzımdır. 
Burada; «T.B.M. Meclisi üyelerinin (ödenek ve 
3rollukları toplamı üzerinden) avanstan istifade 
edecekleri» yazılıdır. Bu, gerçekten benim ka
famda istifham olarak belirmektedir. Anayasa
mızın 82 nci maddesinin son fıkrası muvacehe
sinde, Hükümet tarafından maaş ve ücretlere 
geçici zam kanunu şeklinde gelip de Avans Ka
nunu şeklinde değiştirilmek suretiyle B.M. Mec
lisi üyelerinin faydalanması mümkün değildir, 
kanaatindeyim. Anayasa Mahkemesi, her hangi 
bir şekilde bu kanunu ciddî bir gerekçe üe iptal 
edecek durumdadır. 

Sayın Komisyon Başkanının kısaca beni .ten
vir etmesini istirham ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Devamla) — Arz edeyim. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ Hükümetin 
sevk ettiği zam tasarısının avans tasarısı hali
ne getirilmesinin bir kılıf bulunmasiyle veya bir 
kılıfla ilgisi yoktur, mesele gayet açıktır, iste
nilmiştir ki, bu sevk edilen hükümlerin, yani 
Hükümet tarafından zam tasarısı tarzında 
sevk edilen hükümlerin, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu ile irtibatı kaybolmasın, bina
enaleyh, o kanunun esprisi içinde verilen bir 
avans olduğu bilinsin ve Hükümet 657 sayılı 
Kanunla tatbik edilmek istenilen personel re
formundan vaz geçmiş gibi bir töhmet altın
da kalmasın ve 657 sayılı Kanuna angaje duru
mu muhafaza edilmiş olsun. Bunun sebebi bu
dur. 

Milletvekilleri veya senatörlerin ödenekle
rine gelince: Hükümetin uzmanları da beyan 
etmişlerdir ki, hukukan milletvekillerinin ve 
senatörlerin de bu avanstan istifade etmeleri 
mümkündür, işin esprisi şu; benim anlıyabil-
diğim kadarı, Anayasamız milletvekillerinin 
ve senatörlerin ödeneklerini, en yüksek Dev-
momurunun aldığı maaşa veya ücrete bağla-
ımuştur. 657 sayılı Kanun geçen dönemde çık
mış olan bir kanundur. Huzurunuzda görüşül
mekte olan tasarı da 657 sayılı Kanunun ge
rektirmesi sebebiyle, zaruri kılması sebebiyle 
bütçeye konulmuş bir ödenekle ilgili ve o ka
nunun hükümleri yürürlüğe girinceye kadar, 
Devlet memurlarına avans veren bir Kanun
dur. Bu durumda, senatörlerin ve milletvekil
lerinin de bu avanstan, kanun icabı, istifade 
etmeleri tabiîdir ve normaldir, kanaatindeyiz. 

Bununla beraber, Anayasa Mahemesi vardır 
ve her zaman Anayasaya aykırı hükümler mev
cut olursa, bunları iptal edebilir. Bu da gayet 
tabiî ve gayet normal bir keyfiyettir. 

BAŞKAN — Efendim sorular uzayacaksa. 
Rica ediyorum, gelecek birleşimde devam ede
riz. Arkadaşlar mütemadiyen soruları tevali 
ediyor. Şimdi Sayın incesulu siz de mi soru so
racaksınız ? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Evet, kısa 
olacak. 

BAŞKAN — Şu halde gelecek birledim* 
kalacaktır. Vakit gecikmiştir. 
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Muhterem arkadaşlar, 1966 kalkınma istik
razı hakkındaki Kanunun tasarısının açık oy
lamasına 303 milletvekili iştirak etmiş, 235 ka
bul, 66 ret, 2 çekinser oy sıkmıştır. Tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI | 
1. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinin dağ I 
eteğinde bullunan köylerinin sel baskınlarından t! 
korunması için sel yataklarının taranması ve 
sed yapımı konularında ne düşünüldüğüne dair 
soru önergesi ve Köy İsleri Bakam Sabit Osman 
Avcı'nm yazılı cevabı (7/149) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ©derim 

15 : 6 . 1966 
Hatay Milletvekili 

Hüsnü Özkan 

1. Hatay'ın Dörtyol Erzin nahiyesinden İs
kenderun Aşkarbeyli köyüne kadar uzman dağ 
eteği köylerinden: 

Başlamışlı - Kuzuculu grup köyleri - Azgınlı - ' 
Sarıseki - Güzelçay - Akarca - Aşkarbeyli köyle
rinin müşterek derdi olan sel baskınları neticesi I 
arazisinin ve bahçelerinin kum ve çakıl kalmtıla-
riyle tahribi sonucu zarar gördüğü ve bâzan da 
can kaybına sebebiyet verdiği bir hakikattir. 

2. Adı geçen köylerin sel yatağı derelerinin 
taranma ve sed yapımı konusu düşünülmekte 
midir? Şimdiye kadar ne işlem yapılmış ve yapı
lacaktır? 

3. Yine aynı köylerin içme suları mevzuunda 
Bakanlıkça ele alınıp alınmadığını mezkûr köy 
içme sularının hali hazır durumlarının ne safha
da olduğunun açıklanmasını. 

4. Sarıseki ve Azgınlı köyleri civarında bu
lunan tahminen 1 000 - 1 500 dönüm araziyi 
kaplıyan Mersin çayı bataklığının biran önce ku
rutulup bu bölgedeki dağ koylarında oturan top- I 

21 Aralık Çarşamba günü saat 15 te toplan-
malk üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

raksız halka dağıtılması konusu üzerinde Bakan
lıkça ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 25 . 11 . 1966 

Müsteşarlık 
Sayı: 1811/20218 

Konu: Hatay Milletvekili Sayın 
Hüsnü Özkan'ın soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 20 . 6 . 1966 tarih ve 2188/11701/7 -149 

sayılı yazıları. 
Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinin 

sel baskınlarından korunması için sel yatakları
nın taranması, sed yapımı, içme suyu ve kuru
tulacak bataklığın bu bölgede oturan muhtaç kim
selere dağıtılması konularında ne düşünüldüğüne 
dair Hatay Milletvekili Saym Hüsnü Özkan ta
rafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru ce
vabının iligikte sunulduğunu saygı ile arz ede
rim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy işleri Bakanı 

Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinin 
dağ eteğinde bulunan köylerin sel baskınından 
korunması için sel yataklarının taranması ve set 
yapımı konularında ne düşünüldüğüne dair Sa
yın Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan tarafından 
verilen yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1. Sel yataklarının taranması ve set yapımı: 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alı

nan bilgiye göre; 

Dörtyol ilçesine bağlı Başlamış köyü ile Ku
zuculu köylerinin taşkından korunması konuları 
1966 yılı etüt programında mevcudolan raporu 
ancak Ocak 1967 ayı iğinde tamamlanabilecektir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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İskenderun ilçesine bağlı Azgmlı köyü arazıi-
sinin taşkından korunması işi etüdedilmiş bulun
maktadır. Taşkın yapan Kellenüç ve Dutlu de
relerinde 1 850 M. tulde yatak açılması ve 4 aded 
süt inşası öngörülmektedir. 

Yine İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki ve 
Akçay köyleri ve arazisinin taşkından korunması 
konuları da otüdedilmiş ve rapora bağlanmış bu
lunmaktadır. 

İskenderun ilçesine bağlı Akarca köyü arazi
sinin taşkından korunması mevzuu da mahallin
de incelenmiş olup, Akarca köyünün taşkına ma
ruz bulunmadığı ancak Sarıseki köyünde 5 ev ile 
bâzı narenciye bahçelerinin taşkına mâruz kal
dığı, bu taşkınlara da yeni yapılan karayolu 
menfezinin kifayetsizliği ve rüsubatla dolmasın
dan ileri geldiği, bu bakımdan konunun yeniden 
etüdedilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve 1966 
etüt programına ithal edilmiştir. Bu konuda etü-
dedilip raporu Ocak 1967 ye kadar hazırlanacak
tır. 

Sarıseki ve Azgınlık köyleri civarındaki Mer
sin çayı bataklıklarının kurutulması konusu etü
dedilmiş olup bataklığı besliyen (3) yan dere, 
1 Km.li'k bir kuşaklama kanalı ile Mersin çayına 
verilecek ve bu çay üzerinde gerclkli tahkimat 
yapılacaktır. Ayrıca demiryolu köprüsü altında
ki şüt yıktırılacak ve köprü ayakları tahkim edi
lecektir. 

Aşkarbeyli 'köyü ve arazisinıin taşkından ko
runması mevzuu 1954 - 1957 yıllarında ele alın
mış olup (4) aded tersip bendi ve köyden de
nize kadar (7,7) Km. tülde kuru pere tahkimi 
kanal açılmıştır. Kanalın rüsuba'tla dolmaması 
için de 1958 - 1964 yılları arasında yukarı hav
zada erozyon tedbirleri alınarak bu problem hal
ledilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda adları zikredilen köyler, Dörtyol'dan 
İskenderun'a kadar büyük sel rnıahrutları üzerin
de bulunmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğünce yukarı havzada ıs
lahat yapılmadan aşağıda mühendislik tedbirle
rine tevessül etmenin bir faydası bulunmıyacağı 
düşünülerek bir taraftan DSİ diğer taraftan 
Topralk.su ve Orman Genel Müdürlüğünce bu 
mmtdkanm yukarı havzalarında erozyon önleme 
tedbirlerinin alınması için harekete geçilmiş ve 
DSİ Genel Müdürlüğünce, 1 . 1 . 1963 gün 

580/650 sayı ile Topraksu Genel Müdürlüğüne, 
31 . 1 . 1963 gün 580/649 sayılı yazı ile Orman 
Genel Müdürlüğüne işbirliği teklifi yapılmış bu
lunmaktadır. 

Bu teklif üzerine Topraksu tarafından sözü-
geçen havzada gerekli etütler yapılmış, ayrıca 
İskenderun - Akçay havzasındaki Bekbele köyü 
arazisinin kaynak sularından sulanmasını temin 
maksadiyle 1966 etüt programına alınmış ve ge
reği yapılmak üzere Topraksu I I nci Bölge Mü
dürlüğüne talimat verilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünden alman 18.2.1965 
gün 228842/97 sayılı yazıda da bu havzanın 
ağaçlandırılmasının, mezkûr Genel Müdürlüğün 
Birinci Beş Yıllılk Ağaçlandırma Plânında yer 
almamış bulunması sebebiyle, ele almamıyacağı 
bildirilmektedir. 22,5. Km.2 lik bir sahada yapıl
ması gereken erozyon çalışmalarında DSİ ancak 
1 Km. lik bir sahada faaliyet gösterebilmiştir. 

2. İçme suyu : 
Dörtyol - Başlamış köyü: Kayıtlarımıza göre 

bu köyün 1.02 Lt/Sn. içme suyu ihtiyacına kar-
şılıik 0.50 Lt/Sn. içme suyu olduğu ve ihtiyacına 
kâfi gelmediği kayıtlarımızın tetkikinden anlaşıl
maktadır. 

Mezkûr köyün içmesuyu 1966 Bütçe yılı ic
raat programlarımıza dâhil değildir. 

Dörtyol - Kuzuculu kasabası: Kayıtlarımıza 
göre bu kasaba içme suyundan mahrum olup 
1965 bütçe yılı proje ve inşaat programımıza. 
dâhil bulunan Hatay - Dörtyol - Çaylı - Ocakçı 
grup köyleri içindedir. 

Mezkûr içme suyu işi henüz proje safhasın
da bulunmaktadır. Projenin tasdikini mütaakıp 
ımorkezco ihaleye çıkarılacaktır. Ancak mezkûr 
kasabanın nüfusu 3 000 den fazla olduğundan 
yapılacak tesisin bedelinin ödenmesi gerekmekte
dir. 

iskenderun - Azgmlı köyü: Mevcut kayıtları
mıza göre bu köyün 0.70 Lt/Sn. ihtiyacına kar
şılık 0.30 Lt/Sn. içme suyu vardır. 

Bu itibarla su durumu bakımından yetersiz
dir. 

Bahis konusu köyün içme suyu işi 1966 bütçe 
yılı icraat programlarımıza dâhil değildir. 

İskenderun Sarıseki köyü: Bu köye 1962 büt
çe yılında içme suyunun mevcut bulunduğu ka
yıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 

http://Topralk.su
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iskenderun - Güzelçay köyü: Kayıtlarımızın 
tetkikinden bu isimde bir köye raatlanılamamış-
tır. İkinci bir ismi olup, bildirildiği takdirde du
rumu incelenerek sorunun cevaplandırılması 
mümkün olacaktır. 

İskenderun - Akarca köyü: Bu köye 1960 büt
çe yılında içme suyu getirildiği kayıtlarımızın 
tetkikinden anlaşılmıştır. 

İskenderun - Aşkarbeyli köyü: Kayıtlarımıza 
,göre bu köyün halihazır 0,84 Lt/Sn. içme suyu 
ihtiyacına karşılık 0,15 Lt/Sn. içme suyu mev-
cudolduğundan ihtiyacına kâfi gelmemektedir. 

Bahis konusu köyün içme suyu işi 1966 yılı 
icraat programlarımıza dâhil değildir. 

İçme suyu bakımından yetersiz olan: Dört
yol - Başlamış - İskenderun - Azgmlı - İskende
run - Aşkarbeyli köyleri 1967 yılı içme suyu is
tikşafı etüt programının hazırlanmasında nazarı 
itibara alınmak üzere not edilmiştir. 

Etütlerin ikmalini mütaaikıp alacakları önce
lik puvanlarma göre ileriki yıllar proje ve inşaat 
programlarına alınacaktır. 

3.- Sarıseki ve Azgmlı köyleri civarındaki 
1 000 dönüm arazinin dağıtımı: 

Yukarda işarot olunduğu üzere Sarıseki ve 
Azgınlı köyleri civarındaıki Mersin çayı bataklık
ları kurutulduğu takdirde; 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun 41 nci maddesi gereğince, Hazine arazisinin 
bulunduğu yerde, öncelikle topraksız ve az top
raklı ailelerin ihtiyaçlarının temini ile artan arazi 
kaldığı takdirde, o bölgede mevcut topraksız ve 
az topraklı diğer köyler halkının topraklandırıl
ması mümkün olabilecektir. 

Azgmlı köyünde ise, Hazine arazisi ve ıslah 
edilecek arazi bulunmadığından, Azgmlı köyü 
afcttızedeleri, bölgede Hazine arazisi bulunan di
ğer köylerdeki hak sahibi çiftçi ailelerinin ihti
yaçları karşılandıktan sonra artan arazi kaldığı 
takdirde yerleştirilebilirler. 

Bölgede ihtiyaç fazlası Hazine arazisi bulun
madığından bu da mümkün olamamaktadır. 

Kendi hudutları içinde Hazine arazisi bulu
nan köylerdeki afetzedelerin toprak dağıtılması 
sırasında öncelikle göz önünde bulundurulması 
mümkündür. Bu sebeple, Sarıseki köyündeki afet
zedelerin kurutulacak topraklardan faydalanma
ları tabiîdir. 

2. — Halay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin ova 
köylerinin içme suyu ve yol işlerinin halli konu
sunda ne gibi bir faaliyet ve program mevcudol-
duğuna dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakam 
Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/150) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasım arz ve rica ederim. 

15.6.1966 
Hatay Milletvekili 

Hüsnü Özkan 

1. Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri
nin ova köylerinin bilhassa Sucu. Baldıran, Ak-
taş, Kırmıtlı, Uzunköy, Kangallıkcli köylerinin 
içme suyu ve yol konusu âcil müdahaleyi ieabet-
tirmektedir. Bu hususta Bakanlıkça ne gibi bir 
faaliyet ve programın mevcut bulunduğunu. 

2. Amik ovasını Antakya asfaltına bağlıya
cak ve ova köyleri arasında irtibatı sağlıyaeak 
olan Demirköprü - Kırıkhan anavolunun başla
mış olan kısmının ne zaman ikmal edileceği 

3. Amik ovasının büyük mikvasta arazisi
nin sulama ihtiyacını karşılıvan Afrin nehri ve 
Cüdeyde gölü üzerine bir rejTİlr'ör yapılması hu
lusunda Bakanlıkça ne düşünüldüğünün açıklan
masını. 

T.C. 
Köy İsleri Bakanlığı 25.11.19^6 

Müsteşarlık 
Sayı : 1803/20210 

Konu : Hatav Milletvekili Savn 
Hüsnü Özkan'ın yazılı soru öner
gesi cevabı. 

T.B.M. Mccl'si Başkanlığına 
İlgi : 20.6.1966 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 2189/11700/150 savdı 
yazı. 

Hatav'in Revhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin 
ova köylerinin içme suyu ve yol işlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Hatav Mil
letvekili Savm Hüsnü Özkan tarafından Bakan
lığıma yöneltilen yazılı soru önergesine verilen 
cevabın ilişikte sunulduğunu savgı ile arz ede
rim. Sabit Osman Avcı 

Köy İşleri Bakam 
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Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin ova 
köyleri içme suyu ve yol işlerinin halli konu
sunda ne gibi bir faaliyet ve program mevcud-
olduğuna dair Hatay Milletvekili Sayın Hüsnü 
Özkan tarafından verüen yazılı soru önergesi ce
vabıdır. 

1. Hatay - Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin 
ova köylerinden; 

Sucu köyü : 
İçme suyu : Kayıtlara göre bu köyün mevrut 

içme suyu, ihtiyacına kâfi gelmemektedir. Bahis 
konusu içme suyu işi 1966 bütçe yılı icraat prog
ramlarına dâhil değildir. 1967 bütçe yılı istik
şafı etüt programının hazırlanmasında nazarı 
itibara alınmak üzere not edilmiştir. 

Etütlerin ikmalini mütaakıp alacağı öncelik 
puanına göre ileriki yıllar proje ve inşaat prog
ramlarına alınacaktır. 

Yol işi : Adı geçen köyün yol işi 1966 bütçe 
yılı yapım programımıza dâhil değildir. 

Yol yapım ve bakım yönetmeliği esaslarına 
göre, valilikçe teklif edildiği ve bütçe imkânları 
da müsaidolduğu takdirde ileriki yıllar program
larına alınacaktır. 

Kırıkhan - Baldıran ve Kangallıkeli kövleri : 
İçme suyu : Bu köylerin içme suyu işi 1966 

bütçe yılı inşaat programlarında yer alan Ha
tay - Kırıkhan - Baldıran grup köylerine dâhil 
olup senesi içinde ikmal edilmesine çalışılacak
tır. 

Yol işi : Adı geçen köylerin yol işi 1966 büt
çe yılı yol yapım programına dâhil değildir Yol 
yapım ve bakım yönetmeliği esaslarına göre, va
lilikçe teklif edildiği ve bütçe imkânları da mü-
saidolduğu takdirde ileriki yıllar programlarına 
alınacaktır. 

Reyhanlı - Aktaş ve Kırmıtlık (Akkerpiç) 
köyleri : 

İçme suyu : Adı geçen köylerin içme suyu 
işi 1966 yılı istikşaf ve proje programlarımızda 
yer alan Hatay - Reyhanlı - Kumlu grup kövle-
rine dâhildir. Etütlerin ikmalini mütaakıp ala
cağı öncelik puvamna göre ileriki yıllar proje 
ve inşaat programlarına alınacaktır.' 

Yol işi : Bu köylerin yol işi 1966 bütçe yılı 
yol yapım programına dâhil değildir. Yol yapun 
ve bakım yönetmeliği esaslarına göre valilikçe 
teklif edildiği ve bütçe imkânları da müsaade 
ettiği takdirde ileriki yıllar programlara alına
caktır. 

Uzunköy : 
Hatay, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerirde 

Uzunköy adiyle bir köye kayıtlarımızda rastlanıl
mamıştır. Bu itibarla her hangi bir iglem yapıla
mamıştır. 

Hatay, Reyhanlı ve Kırıkhan üçeleri ova 
köyleri : 

İçme suyu bulunmıyan köyler; 7478 saydı 
Köy içme suları hakkındaki Kanun hükümleri 
içinde peyderpey istikşaf, proje ve inşaat prog
ramlarına alınarak içme suyuna kavuşturulmak
tadır. 

Köy yolları : Yol yapım ve bakım yönetme
liği esasları dâhilinde, valiliklerce teklif edilmesi 
ve bütçe imkânlarının müsaadesi nisbetinde 
porgraml arımıza alınmaktadır. 

2. Antakya - Reyhanlı Devlet yolu ilt. (De-
mirköprü) - Kırıkhan ilçesi yolu, il yolları şebe
kesine dâhil olup konu itibariyle Karay olla rı 
Genel Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamına gir
mektedir. Ancak bu meyanda, Reyhanlı ilçesin
de Karasüleymanlı - Kumlu yolu yapım ve De-
mirköprü - Çarıbulak - Karasüleymanlı yûlu 
bakım işleri programımıza dâhildir. 

3. Amik ovasının sulanması konusu, Ameri-
kan International Engineering Company Fir
ması tarafından plânlama kademesinde incelen
miş bulunmaktadır. Bu yolda DSİ Genel Mü
dürlüğünden alman bilgilere göre; 

Plânlama çalışmalarında Amik bataklığını ku
rutmak ve proje sahasındaki taşkınları önlemek 
için Karasu, Muratpaşa ve Afrin çaylarının 
gölü kateden kısımları şeddeli kanallarla doğru
dan doğruya Küçük Asi nehrine bağlanması, 
ayrıca Asi ve Küçük Asi nehri yataklarının ıslah 
edilmesi, Asi havzasında Amik ovasını da, içine 
alan (95 000) hektar arazinin sulanması için de 
Ceyhan havzasındaki diğer imkânlardan fayda
lanılması öngörülmüştür. 

Gerek 100 - 150 LtSn. suyu olan Cüdeyde 
pınarları gerekse Afrin nehrinin daimî sarfiyatı, 
Amik ovasını sulamak için çok yetersizdir. 

Bu sebeple Cüdeyde pınarlarının mevcut cüzi 
suyu bu büvük projede bir su kaynağı olarak 
dahi düşünülmemektedir. 

Afrin nehri ise projede bir tahliye kanalı va
zifesini görecek, ayrıca nehrin kendi suyu ve su
lamadan dönen sulardan faydalanılmak üzere bu 
nehrin üzerinde bir pompa istasyonu tesis edile
rek bir miktar arazi sulanacaktır. 

— 694 — 
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Tahtaköprü Barajının ihalesi, temelde rastla
nan bir müşkül sebebiyle 1967 yılı ortalarında 
yapılacaktır. 

Taşlan ve kurutma ile ilgili kısımlar 1967 
katî proje programımızda bulunmaktadır. Bu 
tesislerin ve sulamanın ilk (10 000) hektarlık 
kısmının inşaatı ikinci (5) Yıllık Plâna akıta
caktır. 

Ceyhan'dan su derive edecek' tesisler ile su
lamanın geri kalan kısmı daha sonraki program
larda ele alınacaktır. 

3. — Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'-
nun, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin 
ova köylerinin içme suyu ve yol işlerinin halli 
konusunda ne gibi bir faaliyet ve program mev-
cudolduğuna dair soru önergesi ve Köy İşleri 
Bakanı Sabit Osman Avcı'nm yazılı cevabı 
(7/154) 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumum Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
let buyurulmasını ara ve rica ederim. 15.6.1966 

Haıtay Milletvekili 
Reşa'fc Mursaloğlu 

1. — Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeler 
rinin ova köylerinin bilhassa Sucu, Baldıran, 
Aktaş, Kuramtlı, Uzunköy, Kangallıkeli köyle
rinin ilcime suyu ve yol konusu âcol müdahale
yi icaib ettirmektedir. Bu hususta Bakanlıkça 
nıe gibi bir faaliyet ve programın mevcut bu^ 
ılunduğunu, 

2. — Aımdk Ovasını Anitakya asfaltına bağ
lıyacak ve ova köyleri arasında irtibatı sağlı-
yacak olan 'Bemirköprü - Kırıkhan anayolunun 
'başlamış olan kısmının ne zaman ikmal edile-
cıeğıi. 

3. — Amulk ovasının büyük mikyasta arazisi
nin sulama ihtiyacını karşılıyan Afrin nehri 
ve Oüdeyde gölü üzerine bir regülâtör yapılma
sı hususunda Bakanlıkça ne düşünüldüğünün 
açıklanmasına. 

| T. C. 24 Kasım 1966 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı - 1804 - 20211 

Konu : Hatay Milletvekili 
Sayın Reşat Mursaloğlu nun 
yazılı soru önergesi cevabı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 6 . 19(06 T. ve Gn. s. Ka. Md. 

7/154 - 2198/111696 sayılı yazı. 
I Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin 

tova köylerinin içme sruıyu ve yol işlerinin haUâ 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Hatay Mil
letvekili Sayın Reşat Mursaloğlu tarafından 

, Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesine 
' verilen cevabın ilişikte sunulduğunu saygı ü« 

ara ederim. 
iSalbirt) Osman Avcı 

| Köy İşleni Bakanı 

i Haltay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinin 
ova köyleri içime suyu ve yol işlerinin halli ko-* 
muşunda nıe gibi bir faaliyet ve program mev-

, cudolduğuna dair Hatay Milletvekili Sayın Re-
1 şat Mursaloğlu tarafından verilen yaızılı soru 

önergıesi cevabıdır. 
1. — Hatay - Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri

nin ova köylerinden; 
Sucu köyü r 

İçme suyu : Kayıtlara göre bu köyün mev
cut içme suyu, ihtiyacına kâfi gelmemektedir. 
Bahis konusu içme suyu işi 1966 yılı icraat pro-
gıramilaırına dâhil değildir. 1967 bütçe yılı istik-
şafi etüt programının hazırlanmasında nazarı 
itibara alınmak üzere not edilmiştir. 

Etütlerin ikmalini mütaakıp alacağı öncelik 
puanına göre ileriki yıllar proje ve inşaat prog
ramlarıma alınacaktır. 

Yol işi : Adı geçen köyün yol işi 1966 büt
çe yılı yapım programımıza dâhil değildir. 

Yol yapım ve bakım yönetmeliği esaslarına 
I göre, valilikçe teklif edildiği ve bütçe imkân-
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lan da müsaidolduğu takdirde ileriki yıllar 
programlarına alınacaktır. 

Kırıkhan - Baldıran ve Kaıngallıkeli köy
leri : 

İçime suyu : Bu köylerin içme suyu işi 1966 
bütçe yıılı inşaat prograımiannda yer alan Ha-
ıtay - Kırıkhan - Baldıran grup köylerine dâhil 
olup senesi içinde ikmal edilmesine çalışılacak
tır. 

Yol işi : Adı geçen köylerin yol işi 1966 
bütçe yıılı yol yapım ve bakım yönetmeliği esas
larına göre, valilikçe teklif edildiği ve bütçe 
.imkânları da müsaidolduğu takdirde ileriki yıl
lar programlarına alınacaktır. 

Reyhanlı - Aktaş ve Kırmıtlık (Akkerpiç) 
köyleri : 

İçime suyu : Adı goqen köylerin içine suyu 
işıi 19l66 yılı istikşaf ve proje programlarımız
da yer alan Haıtay - Reyhanlı - Kumlu grup 
.köylerime dâhildir. Etütlerin ikmalini mütaakıp 
•alacağı öncelik puanına göre ilcniki yıllar pro
je ve inşaat programlarına alınacaktır. 

Yol işti : Bu köylerin yol işi 1966 bütçe yı
lı yol yapım programına dâhül değildir. Yol 
yapım ve bakım yöncıtmeliği esaslarına göre 
valilikçe teklif edildiği ve bütçe imkânları da 
•müsaade ettiği takdirde ileriıki yıllar program
lara alınacaktır. 

Uzunköy : 
'Hatay, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeilerd'nde 

Uzunköy aıdlylo bir köye kayıtlarımızda rasıla-
nılamaımiışıtıır. Bu itibarla her hangi bir işlem 
yapı'l atmamıştır. 

Hatay, Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri Ova 
'köyleri! : 

İçme suyu bulunımıyan köyler, 7478 sayılı 
köy içme suları hakkındaki Kanun hükümleri 
içinde peyderpey istikşaf, proje, ve inşaat pro
gramlarına alınarak içme suyuna kavuşturul
an aıktadır. 

Köy yolları: Yol yapıan ve 'bakım yöneitıneiliği 
esasları dâhilinde valiliklerce teklif edilmesi ve 
bütçe imkânlarının müsaadesi raisbetinde pro
gramlarımıza alınmaktadır. 

2. — Antakya - Reyhanlı Devlet yoılu il t. 
(Demirköprü) - Kırıkhan ilçesi yolu, il yolları 
şebekesine dâhil olup konu itibariyle Karayol
ları Genel Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamı
na girmektedir. Ancak bu moyanda, Reyhanlı 

ilçesinde Karasüleymaolı - Kumlu yolu yapım 
ve Dcınııirköprü - Çarıbulak - Karasüleymanlı 
yolu bakım işleri programımıza dâhildir. 

3. — Amik ovasının sulanması konusu, Ame-
lOkan Internaıtional Eıngineering .Oompany fir
ması tarafından plânlama kademesinde incelen
miş bulunmaktadır. Bu yolda DSİ. Genel Mü
dürlüğünden alman bilgiye göre; 

Plânlama çalışmalarında Amik bataklığını 
kurutmak ve proje sahasındaki taşkınları önle-
'inek için karasu, Muratp&şa ve Afrin çayları
nın gölü kateden kısımları şeddeli kanallarla 
.doğrudan doğruya Küçük Âsi nehrine 'bağlan
ması, ayrıca Asi ve Küçük Âsi ncıhri yatakları
nım uslan edi'lmesi, Âsi Havzasında Amik ovası
nı da içine alan 95 000 hektar arazinin sulan
ması için de Ceyhan havzasındaki diğer imkân
lardan faydalanılması öngörülmüştür. 

Gerek 100 - 150 İt/sn. suyu olan Güdcyde 
pınarları gerekse Afriın nehrinin daimi sarfiya
tı, Amik ovasını sulamak için çok yetersizdir. 

Bu sebeple Cüdeyde pınanlarının .mevcut cü
zi suyu bu büyük projede bir su kaynağı ala
rak dahi düşünülmemektedir. 

Afrin nehri ise projede bir tahliye kanalı 
vazifesini görecek, ayrıca nehrin kendi suyu 
ve sulamadan dönen sulardan faydalanılmak: 
üzere bu nehrin üzerinde bir pompa istasyonu 
tesis edilerek bir miktar arazi sulanacaktır. 

Tahta köprü Barajının ihalesi, temelde ras-
lanan bir müşkül sebebiyle 1967 yılı ortalarında 
yapılacaktır. 

Taşkın ve Kurutma ile ilgili kısımlar 1%7 
kaıtî proje programımızda bulunmaktadır. Bu 
tesislerin ve sulamanın ilk 10 000 hektarlık kıs
mı inşaatı ikinci Beş. Yıllık Plâna alınacaktır. 

Ooyhandan su devredecek tesisler ile sula
manın geri kalan kısmı daha sonraki program
larda ele alınacaktır. 

4. — Hatay Milletvekili Reşat Mursaloğlu'-
nun, Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçeleri
nin dağ eteğinde bulunan köylerinin sel bas
tonlarından korunması için sel yataklarının ta
ranması ve sed yapımı konularında ne düşünül
düğüne dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakam 
Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/156) 
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15 . 6 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve 
rica ederim. 

Hatay Milletvekili 
Reşat Mursaloğlu 

1. — Hatay'm Dörtyol Erzkı nahiyesinden 
İskenderun Aşkarbıeyld köyüne kadar uzanan 
•dağ eteği köylerinden: 

Başlamışlr - Kuzuculu grup köylerd - Azgın-
lı - Sarıseki - Güzel çay - Akarca - Aşkarbeyli 
köylerinin müşterek derdi olan sol baskınları 
neticesi arazisinin ve bahçeler'dnin kum ve ça
kıl kalıntı! ariyl e tahribi sonucu zarar gördüğü 
ve bazan da can kaybına sebebiyet verdiği bir 
hakikattir. 

2. — Adı geçen köylerin sel yatağı dereıle-
rinin taranma ve sed yapımı konusu düşünül
mekte midir? Şimdiye kadar ne işlemi yapılmış 
ve yapılacaktır? 

3. — Yine aynı köylerin içme suları mevzu
unda Bakanlıkça ole alınıp alınmadığını mez
kûr köy içme sularının halihazır durumlarının 
ne safhada olduğunun açıklanmasını. 

4. — Sarıseki ve Azgındı köyleri civarında 
bulunan tahminen 1 000 - 1 500 dönüm araziyi 
kaplıyan Mera'n çayı bataklığının biran önce 
kurutulup bu bölgedeki dağ köylerinde oturan 
topraksız halka dağıtılması konusu üzerinde 
Bakanlıkça ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 25 . 11 . 1966 

Müsteşarlık 
Sayı : 1810/20217 

Konu : Hatay Milletvekili Sayın 
Reşat Mursaloğlu'nun soru önergesi. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
İlgi : 20 . 6 . 1966 tarih ve 2195/11694/7-156 

sayılı yazılan. 

Hatay'ın, Dörtyol Ve İskenderun ilçelerinin 
sel baskınlarından korunması için sel yatakları
nın taranması, sed yapımı, içme suyu ve kuru
tulacak bataklığın bu bölgede oturan muhtaç 
kimselere dağıtılması konularında ne düşünül
düğüne 'dair Hatay Milletvekili Sayın Reşat 
Mursaloğlu tarafımdan Bakanlığıma yöneltilen 

yazılı soru cevabının ilişikte sunulduğunu say
gı ile arz ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy İşleri Bakanı 

Platay'm Dörtyol ve İskenderun ilçelerinin 
dağ eteğinde bulunan köylerin sel baskınından 
korunması için sel yataklarının taranması ve 

, set yapımı konularında ne düşünüldüğüne dair 
Sayın Hatay Milletvekili Reşat Munsaloğlu ta
rafından verilen yazılı soru önergesinin cevabı
dır. 

1. Sel yataklarının taranması ve set yapı
mı : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından 
alman bilgiye göre; 

Dörtyol ilçesine bağlı Başlamış (köyü ile Ku
zuculu köylerinin taşkından korunması konula
rı 1966 yılı etüt programında mevcudolup ra
poru ancaik Ocak 1967 ayı içinde tamamlana
bilecektir. 

İskenderun ilçesine bağlı Azgınlı köyü ara
zisinin taşkından 'korunması işi etüdedilmiş bu
lunmaktadır. Taşkın yapan Kellenüç ve Dut
lu 'derelerinde 1 850 M. tulde yatak 'açılması ve 
4 aded şüt inşası öngörülmektedir. 

Yine îkenderun ilçesine bağlı Sarısebi ve 
Akçay köyleri ve arazisinin tarikmdan 'korunma
sı konuları da etüdedilmiş ve rapora (bağlan
mış bulunmaktadır. 

İskenderun ilçesine bağlı Akarca köyü ara
zisinin taşkından korunması mevzuu da mahal
linde incelenmiş olup, Akarca köyünün taşkına 
mâruz bulunmadığı ancak Sarısctki köyünde 
5 ev ile bâzı narenciye bahçelerinin taşkına mâ
ruz kaldığı, bu taşkınlara da yeni yapılan ka
rayolu menfezinin 'kifayetsizliği ve rüsubatla 
dolmasından ileri geldiği, bu bakımdan konu
nun yeniıden etüdedilmesi gerektiği kanaatine 
varılmış ve 1966 etüt programına ithal edilmiş
tir. Bu konuda etüdediBp raporu Ocak 1967 ye 
kadar hazır]anacaktır. 

Sarıseki ve Azgınlık köyleri civarındaki Mer
sin çayı bataklıklarının kurutulması konusu 
etüdedilmiş olup bataklığı besliyen 3 yan de
re, 1 Km. lilk bir kuşaklama kanalı ile Mersin 
çayına verilecek ve bu çay üzerinde gerekli tah
kimat yapılacaktır. Ayrıca demiryolu köprüsü 
altmdalki şüt yıktırılacak ve köprü ayakları 
tahkim edilecektir. 
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Aşkarfoeyli köyü ve arazisinin taşkından 
korunması mevzuu 1954 - 1957 yıllarında ele 
alınmış olup 4 aded tersip bendi ve köyden de
nize kadar 7,7 Km. tülde kuru pere tahkimli 
(kanal açılmıştır. Kanalın rusubatla dolmama-
sı için de 1958 - 1964 yıllan arasında yukarı 
havzada erozyon tedbirleri alınarak bu problem 
halledilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda adları zikredilen köyler, Dörtyol'
dan İskenderun'a .kadar 'büyük 'sel >mahrutları 
üzerinde bulunmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğünce yukarı havzada 
yapılmadan aşağıda mühendislik tedbirlerine te
vessül etmemin bir faydası bulummıyacağı düşü
nülerek bir taraftan DSİ diğer taraftan Top-
raksu ve Orman Genel Müdürlüğünce bu mın
tıkanın yukarı havzalarında erozyon önleme 
tedbirlerinin alınması için harekete geçilmiş ve 
DSÎ Genel Müdürlüğünce, 1 . 1 . 1963 gün 
580/650 sayıl ile Topra'ksu Genel Müdürlü
ğüne, 31 . 1 . 1963 gün 580/549 sayılı yazı ile 
Orman Genel Müdürlüğüne işbirliği teklifi ya
pılmış bulunmaktadır. 

Bu teklif üzerine Topra'ksu tarafından sö
zü geçen havzada gerekli etütler yapılmış, ayrı
ca İskenderun - Akçay havzasındaki Bekibele 
köyü arazisinin »kaynak sularından sulanması
nı temin maksadiyle 1966 etüt programına alın
mış ve gereği yapıknalk üzere Topraksu II. 
Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünden alman 18.2.1965 
gün 228842/97 sayılı yazıda da bu havzanın 
ağaçlandırılmasının, mezkûr genel müdürlü
ğün 'birinci beş yıllık ağaçlandırma plânında 
yer almamış bulunması seibobiyle, ele almamıya-
cağı bildirilmektedir. 22,5 Km.2 lik bir saha
da yapılması gereken erozyon çalışmalarında 
DSİ ancak 1 Km. lik bir sahada faaliyet göste
rebilmiştir. 

2. İçme suyu : 
Dörtyol - Başlamış köyü : Kayıtlarımıza gö

re <bu köyün 1.02 Lt/Sn. içme suyu ihtiyacına 
karşılık 0.50 Lt/Sn. içımesuyu olduğu ve ihti
yacına kâfi gelmediği kayıtlarımızm tetkikin
den anlaşılmaktadır. 

Mezkûr köyün içımesuyu 1966 Bütçe yılı ic
raat programlarımıza dâhil değildir. 

Dörtyol - Kuzuculu 'kasabası : Kayıtlarımı
za gtire 'bu 'kasaba içmesuyundan ınmhrum olup 

1966 Bütçe yılı proje ve inşaait programımıza 
dâhil bulunan Hatay - Dörtyol - Çaylı - Ocakçı 
grup köyleri içindedir. 

Mezkûr içme suyu işi henüz proje safhasın
da bulunmaktadır. Projenin tasdikini mütaa-
kıp merkezce ihaleye çıkarılacaktır. Ancak 
mezkûr kasabanın nüfusu 3 000 den fazla oldu
ğundan yapılacak tesisin bedelinin ödenmesi 
gerekmektedir. 

İskenderun - Azgmlı köyü : Mevcut kayıt
larımıza göre bu köyün 0.70 Lt/Sn. ihtiyacına 
karşılık 0.30 Lt/Sn. içme suyu vardır. 

Bu itibarla su durumu bakımından yetersiz
dir. 

Bahis konusu köyün içme suyu işi 1966 Büt
çe yılı icraat programlarımıza dâhil değildir. 

İskenderun - Sarıseki köyü: Bu köye 1962 Büt
çe yılında içmesuyunun mevcut bulunduğu ka
yıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. 

İskenderun - Güzelçay köyü: Kayıtlarımı-
zm tetkikinden bu isimde bir köye rastlanıl ama-
mıştır. İkinci bir ismi olup, bildirildiği takdir
de durumu incelenerek sorunun cevaplandırıl
ması mümkün olacaktır. 

İskenderun - Akarca köyü: Bu köye 1960 Büt
çe yılında içmesuyu getirildiği kayıtlarımızın tet
kikinden anlaşılmıştır. 

iskenderun - Aşkarbeyli köyü: Kayıtlarımıza 
göre bu köyün halihazır 0,84 Lt/Sn. içmesuyu 
ihtiyacına karşılık 0,15 Lt/Sn. içmesuyu mevcut 
olduğundan ihtiyacına kâfi gelmemektedir. 

Bahis konusu köyün içmesuyu işi 1966 yılı ic
raat programlarımıza dâhil değildir. 

İçmesuyu bakımından yetersiz olan: Dörtyol -
Başlamış, iskenderun - Azgmlı, İskenderun - Aş
karbeyli köyleri 1967 yılı içmesuyu istikşafı etüt 
programının hazırlanmasında nazarı itibara alın
mak üzere not edilmiştir. 

Etütlerin ikmalini muta akıp alacakları önce
lik puvanlarma göre ileriki yıllar proje ve inşa
at programlarına alınacaktır. 

3. Sarıseki ve Azgmlı köyleri civarındaki 
1 000 dönüm arazinin dağıtımı : 

Yukarıda işaret olunduğu üzere Sansöki ve 
Azgmlı köyleri civarındaki Mersin çayı bataklık
ları kurutulduğu takdirde; 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
nun 41 nci maddesi gereğince, Hazine arazisinin 
bulunduğu yerde, öncelikle topraksız ve az top-
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raklı ailelerin ihtiyaçlarının temini ile artan ara
zi kaldığı takdirde, o bölgede mevcut topraksız 
ve az topraklı diğer köyler halkının topraklandı
rılması mümkün olabilcceV-tir. 

Azgınlı köyünde ise, Hazine arazisi ve ıslah 
edilecek arazi bulunmadığından, Azgınlı köyü 
afetzedeleri, bölgede Hazine arazisi bulunan di
ğer köylerdeki hak sahibi çiftçi ailelerinin ihti
yaçları karşılandıktan sonra artan arazi kaldığı 
takdirde yerleştirilebilirler. 

Bölgede ihtiyaç fazlası Hazine arazisi bulun
madığından bu da mümkün olamamaktadır. 

Kendi hudutları içinde Hazine arazisi bulunan 
köylerdeki afetzedelerin toprak dağıtılması sıra
sında öncelikle göz önünde bulundurulması müm
kündür. Bu sebeple, Sarıseki köyündeki afetze
delerin kurutulacak topraklardan faydalanmala
rı tabiîdir. 

14 .11 .1966 

5. — Yozgagt Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ortaköy ilçesi kaymakamı 
hakkında, partizan bir tutum içinde bulunduğu 
gerekçesiyle ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
soru önergesi ve İçişleri Bakam Faruk Sükan'ın 
yazılı cevabı (7/222) 

12 . 9 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gılarımla arz ederim. 

Yozgat Milletvekili 
Nuri Kodamanoğlu 

Nİğde iline bağlı Ortaköy kazası kaymakamı 
Mehmet Emin Yüzbaşıoğlü'nun, tarafsız bir ida
re âmiri olmak yerine, muhalefet partilerdine 
mensup vatandaşlar üzerinde baskı yaptığı; res
mî vazife ve münasebetlerinde partizan bir tu
tum içinde bulunduğu, kaza halkında yaygın bir 
kanaat halindedir. 

1. Adı geçen kaymakam hakkında şimdiye 
kadar ne gibi bir işlem yapılmıştır? 

2. Kaymakam hakkındaki şikâyetleri, şikâ
yet edilen kaymakama veya kendisine bağlı bir 
memura tahkik ettirtmiyerek, bu zattan daha üst 
yetki sahibi bir muhakkik marifetiyle ele almak 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 23 .11.1966 
öz. îş. Gn. Md. 

Şb. Md. : 1. 
Muamelât : 511/12953/27278 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 3 . 11 . 1966 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/22 - 2776/15388 sayılı yazıya : 

Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun 
Ortaköy Kaymakamı M. Emin Yüzbaşıoğlü ile 
ilgili 12 . 9 . 1966 günlü yazılı sorusu üzerine 
durumu incelenmiştir. 

Ortaköy Kaymakamı M. Emin Yüzbaşıoğlu'
nun tutum ve icraatı hakkında şikâyet yapıl
mış ve Valilik şikâyet konularını tahkikle Vali 
Muavinini görevlendirerek mahallinde tetkik 
ettirmiştir. 

Vali Muavininin tanzim ettiği fezlekeli so
ruşturma evrakı İl îdare Kurulunca incelenmiş, 
31 . 8 . 1966 gün ve 203 sayılı kararla Kay
makam M. Emin Yüzbaşıoğlü hakkında 14 
maddeden ibaret şikâyet konuları kısmen men, 
kısmen lüzumu muhakeme ile sonuçlanmıştır. 
Dosya 2 nci dereceden tetkik mercii olarak ha
len Danıştayda bulunmaktadır. 

Yapılan soruşturmadan ayrı olarak idari bir 
tedbir olmak üzere Kaymakam M. Emin Yüzba
şıoğlü Valiliğin teklifi üzerine Kaymakamların 
Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi gereğince 
3 . 9 . 1966 günlü Kararname ile Tomarza 
Kaymakamlığına nakledilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Dr.Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'un Çatalca ilçesinin Karacak'ây - Belgrat 
Köprüsünün yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair soru önergesi ve Köy İşleri Ba
kanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/228) 

27 . 9 . 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 
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İstanbul, Çatalca ilçesi Karacaköy'de Karaca-
köy - Belgratköy Köprüsünün yapılması düşü
nülmekte midir? Yapılacaksa ne zaman yapıla
cak? 

T. C. 
Köy işleri Bakanlığı 24 . 11.1966 

Müsteşarlık 
Sayı : 1808 - 20215 

Konu : İstanbul Milletvekili Sa
yın Reşit Ülker'in soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 11 . 10GG tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 2815/15827 - 7/228 sayılı 
yazıları. 

İstanbul'un Çatalca ilçesinin Karacaköy -
Belgrat köprüsünün yapılmasının düşünülüp 
•düşünülmodiğinc dair İstanbul Milletvekili Sa
yın Reşit Ülıker tarafından Bakanlığıma yönel
tilen yazılı soru önergesine verilen cevabın ili
şikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

Köy İşleri Bakanı 
'Sabit Osman Avcı 

İstanbul - Çatalca ilçesi Karacaköy - Belgrat 
köprüsünün yakılmasının düşünülüp düşünül-
modiğ'lne dair Sayın İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker tarafından verilen yazılı soru önergesine 
cevaptı]'. 

Çatalca ilçesinin Karacaköy - Belgrat köprü
sü 1966 yılı köprü etüt programındadır. 

1966 yılı içinde köprü yeri etüdedilmiş olup 
projesi hazırlanmıştır. 

Bütçe imkânı müsaidolduğu takdirde 1967 
yılı yapım programına alınarak aynı yıl köprü 
inşaatına başlanacaktır. 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun. 
Akşehir'in Azarı köyünün içine su tesisatının ye
niden yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu, önergesi ve Köy İşleri Bakanı Sabit 
Osman Avcı'nın yazılı cevabı (7/241) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Köy İşleri 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâleti
nizi saygı ile arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

Akşehir'in Azarı (Gözpınarı) köyünün içme 
suyunun alındığı membada, sulama kanalları 
için yapılan tadilât dolayısiylc içme suyu tesi
satı askıda kalmış ve içme su borularına su gir
mez olmuştur. Bu durumda hem köy susuz kal
mış hem de, köye ait içme suyu tesisatı boşa 
gitmiştir. Bu durumda : 

1. Akşehir Gözpınarı köyüne, yeniden pik 
boru ile içme suyu tesisatı yapılacak mıdır? 

2. Yoksa eski su kanalına tekrar suyun gi
rebilmesi için bir çare ve tedbir düşünülmüş 
müdür ? 

3. Halen içme susuz durumda olan kalaba
lık nüfuslu Azarı köyünün içme suyu için ne 
yapılacaktır? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 24 . 11 . 1966 

Müsteşarlık 
Sayı : 1809-20216 

Konu : Konya Milletvekili Sa
yın Nazif Kurucu'nun soru 
önergesi, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
14 . 11 . 1966 

İlgi : 4 . 11 . 1966 tarih ve G. S. K. Md. 
7/241-2915/16702 sayılı yazıları : 

Akşehir'in Azarı köyünün içme su tesisatının 
yeniden yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Konya Milletvekili Nazif Kurucu tara
fından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevabının ilişikte sunulduğunu saygı ile 
arz ederim. 

Sabit Osman Avcı 
Köy İşleri Bakanı 

Akşehir'in Azan köyünde içme suyu tesisatının 
yeniden yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Konya Milletvekili Nazif Kurucu 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

Konya - Akşehir - Gözpınarı (Azarı) köyü 
muhtarının vâki müracaatı üzerine köyün içme 
suyu durumu mahallinde tetkik ettirilmiş ve 
Topraksu Bölge Müdürlüğünce sulama havuzu 
inşaatı yapımı esnasında kaynak suyunu artır
mak maksadiyle yapılan kazı neticesinde kaynak 
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kotunun düşmesi sebebiyle mevcut büz isale hat
tının yukarıda kalması dolayısiyle suyun kesil
miş olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu durumda : 
.1. Köyün içme suyu tesisinin yeniden ve 

esaslı bir surette yaptırılması gerekmektedir. 
2. Şimdilik mevcut tesise su verilmesi ve 

muvakkat olarak köyün içme suyu halledilmesi 

hususunda Topraksu Bölge Müdürlüğü ve Mın-
taka Kontrol Amirliğince müştereken çalışıl
maktadır. 

3. Tesisin esaslı bir surette tekniğe uygun 
olarak yaptırılması için bir taraftan gerekli pro
je çalışmaları yapılacak ve diğer taraftan mu
vakkat bir zaman için mevcut tesise su verilmek 
suretiyle köy suya kavuşturulacaktır. 

K B » -»•»• 
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1966 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataliay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Ali İhsan Ulubahşji 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 303 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 66 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 146 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Şadı Bin ay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Gcboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yüccr 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai İskendcroğlu 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
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İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya Özdemir 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
î. Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
İhsan G ursan 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç , 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabrı Keskin 
Osman Zeki Oktay 

ADANA 
Ali Karcı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Murat Öner 

ANKARA 
Rıza Kuas 

Âdil Toközlü 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âlti Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Mekki Keskin 
Fakih Özfakih 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Mustafa Ok 

Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğliu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

[Reddedenler] 

İlyas Seçkin 
BALIKESİR 

Fennî Islimyeli 
ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğiu 
ÇORUM 

Hilmi İncesulu 

Hasan Lâtif Sarıyüce 
DENİZLİ 

Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müf tüoğlu 
Kemali Doğan Sungun 

Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Âdil Sağıroğlu 
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ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Orhan Erkanlı 
A. Coşkun Kırca 
Ilhami Sancar 

İZMİR 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

ADANA 
Sabahattin Baybura 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Ahmet Dallı (I.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Alparslan Türkeş 

ANTALYA 
Hasan Akçalıiğlu (t.) 

Lebit Yurdoğlu 
KARS 

Âdil Kurtel 
KIRŞEHİR 

Fehmi Cumalıoğlu 
KIRŞEHİR 

Süleyman Onan 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
KONYA 

İhsan Kabadayı 
KÜTAHYA 

Himmet Erdoğmuş 
MALATYA 

Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

[Oya hah 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat Özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Mesut Ozansü 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Hasan Özcan 
Hami Tczkan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Kasım Önadım 
Mehmet Turgut (B.) 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

TEKİRDAĞ 
Kemal NebioğLu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Plamdi Orhon 

ADANA 
Bekir Tünay 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DENlZLÎ 
Mehmet Şalin Baydil 

DİYARBAKIR 

Yusuf Azizoğlu 
EDİRNE 

Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELAZIĞ 
Samet Güldoğan 
Kevni Ncdimoğlu 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
Adnan Şcnyurt 

Ahmet Şener 
AH Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

URFA 
Atalay Akan 
Bohice Hatko Boran 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi üztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
ibrahim Etem Kıliiçoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köscoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Süleyman Demire! 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
C. Sadık Kutlay 

[Çekınserler] 

bmyanlor] 
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Mehmet Ali Âybar 
Ali Fuat Başgil 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar îksel 
Nihad Kürşad (B.) 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KIRŞEHİR 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V. 

M. Meclisi B : 20 

Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ismet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
(D 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARAŞ 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzeıt Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

[Açık 

Çorum 

19 . 12 . 1966 O : 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan (B.) 
tlyas Kılıç 
Namık Kemal Tültezoğl 
(t) 
Şevki Yücel 

SltRT 
Abdülhalim Araş 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

üyelik] 

1 

Cemil Karahan 
SİVAS 

Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Osman. Turan 

VAN 
Muslin Görentaş (I. Ü.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
20. BlRLEŞLM 

19 . 1 2 .1966 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 

"bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddi
alarının tahkiki için kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 

B - ÎKlNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — 1966 Kalkınma İstikrazı hakkında ka
nun tasarısı (1/253) (S. Sayısı : 164) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞ-
TıRıLAN IŞLER 

1. —• Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
mın tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1966] 

2. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kılıçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi bakkiüda ka
nun teklifi ve Maliye, İçişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulan Ge
çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
{Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDlLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Sayıştay kanunu teklifi ve Maliye, Sa

yıştay, Anayasa ve Plân komisyonlarından 5 er 

üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/338) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma iarihi : 
2 . 8 . 1966] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarih 
ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/146) (S. Sayısı: 23) [Dağıtma ta
rihi: 1 . 2 . 1966] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhan gil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet Komisyonu raporları (2/140) (S. 
Sayısı : 90) [Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1966] 

4; — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve 
Tanıtma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/41) (S. Sayısı : 128) [Dağıtma tarihi: 
9 . 7 . 1966] 

X 5. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel ka
nunu tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu (1/234) (S. Sayısı: 156) 
[Dağıtma tarihi 24 . 11 . 1966] 

X 6. — Umumi hayata müessir âfetler dolıa-
yısiyle alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve imar ve iskân, içişleri ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sayısı : 
159) [Dağıtma tarihi : 28 . 11 . 1966] 



— 2 
• X 7. — iş kanunu tasarısı ve Taran, Ulaştır- I 

ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 160) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 1966] 

X 8. — Deniz iş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra- I 
poru (1/233) (Gündeme) (S. Sayısı :161) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 12 . 1966) 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu, (3/151, 1/34) (S. 
Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 11. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/390, 1/52) (S. Sayısı : 
150) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 12. — Devlet. Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı teskeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet I 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü I 

1962 bütçe yılı Kesinihesap kanunu tasarısı ve» 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
sayısı : 152) [Dağıtma tarihi - 2 . 8 . 1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhe
sabma ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başikanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/372, 1/54) (S. 
sayısı : 153) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 1966] 

X 15. — Tekel Genel Müdürlüğü 1966 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi 1/256; Cumhuri
yet Senatosu 1/688) (Millet MerdH S. Sayısı : 
162; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 818) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

X 16. — Beden Terbiyesi Ger el Müdürlüğü 
1966 yılı bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/251; Cumhuriyet Senatosu 1/689) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 163; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 819) [Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

X 17. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/272, 1/267, 2/3.75, 2/379; Cumhuriyet Se
natosu 1/693) (Millet Meclisi S. Sayısı : 168; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 848) [Dağıtma 
tarihi: 16 . 12 . 1966] 

X 18. — Devlet Su işleri ve Karayolları' Ge
nel Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/273; Cumhuriyet Senatosu 1/694) 
Millet Meclisi S. Sayısı : 169; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 849) [Dağıtma tarihi : 
16 . 12 . 1966] 
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V 

İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 
A - IKÎNCI GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BÎRINCÎ GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. _ 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 ve 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 VÎ 6 nci 
maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet, içişleri, Ticaret ve Sanayi komisyonla
rından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/85) (S. Sayısı : 88) [Dağıtma tarihi : 
17 . 3 . 1966] 

2. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci 
maddesinin (c) fıkrasına 4092 sayılı Kanunla 
eklenen hükümleri değiştiren ve bu kanuna ge
çici bir madde ekliyen 350 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/68) (S. Sayısı : 31) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1966] 

3. — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 41 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/110) 
(S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1966] 

4. — Karayolları Trafik Kanununun 232 sa
yılı Kanunla değişik 26 nci maddesinin (A) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Millî Savunma komisyonları rapor
ları (1/94) (S. Sayısı : 143) [Dağıtma tarihi: 
22 . 7.1966] 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bâzı fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/268) (S. Sayı
sı : 157) [Dağıtma tarihi : 24.11.1966] 

6. — 1076 sayılı ihtiyat Subayları ve ihtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 14 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/77) (S. 
Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 

7. — 5584 sayılı Posta Kanununun 1, 3, 25, 
26 ve 40 nci maddelerinden «iş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkımda kanun tasarısı 
ve Ulaştırma Komisyonu raporu. (1/127) (S. 
Sayısı : 63) [Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1966] 

8. — Hafta tatili hakkındaki 394 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin (D) fıkrasına bâzı 
ilâveler yapılmasına dair kanun tasarısı ve içiş
leri ve Çalışma Komisyonları raporları (1/62) 
(S. Sayısı : 62) [Dağıtıma tarihi : 19 . 2 .1966] 

X 9. — Ceza işlerinde karşılıklı adlî yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/147) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi: 26 . 7 . 1966] 

X 10. — Maaş ve ücretlere geçici zam uy
gulanmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân Komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/250) (S. Sayısı: 165) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 12^. 1966] 

X 11, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 28 Haziran 1966 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) 
(S. Sayısı: 166) [Dağıtma tarihi: 14.12.1966] 

X 12. — Nükleer enerji sahasında hukukî 
mesuliyete dair Sözleşmeyi tadil eden Ek Proto
kolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
ru (1/261) (S. Sayısı: 167) [Dağıtma tarihi : 
14 . 12 . 1966] 
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Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasına dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er üyeden 

kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /250) 

T. C. 
Başbaaknlık 19 . 7 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/427-4247 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 7 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasına dair kanun tasa
rısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun (malî hükümlerinin 1966 Bütçe Kanunu ile, Genel Kad
ro Kanununun /kabulüne tialik edildiği malûmdur. Genel Kadro 'kanunu tasarısı, memurların sını
fını, derecesini, derecelerin en az ve en çok göstergelerini ihtiva edecek bir metlin olduğuna göre 
(657 'sayılı Kanunun 35 nci ımadesi), ancak sınıf tüzüklerindin nihai şeklini alnı asından sonra tan
zim edilebilir. 

657 sayılı Kanunun 36 ncı madesli gereğince Devlet Personel Dairesi 200 ü mütecavliz sınıf tü
züğü taslağı hazırlamış 'bulunımaktadır. Sınıf tüzükleri, o sınıfa girecek memurların niteliklerini, 
derece ve kademe göstergelerini, çalışma sürelerini, yüksıelme şartlarını ve sınıfın özelliklerini 
tesîbit eden ve 657 sayılı Kanunun uygulama hükümlerimi gösteren metinlerdir. Bu vasfı ile sı
nıf tüzüklerinin arz ettiği ehemimiydt aşikârdır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun »istihkaklar konusunda dayandığı anailke, «görevlerin 
Devlet için taşıdığı değer» e göre tasnif edilmesidir. (657 sayılı Kanunun 3/A ve 43 ncü mad
desi) Aylıklar, hizmetin Devlet üçin taşıdığı dejrer, varsa, hizmet riski, değişik hizmet şartları v. s. 
ye göre tesibit edilecektir. Ancak fbu ilkenin uygulamaya esas olacak müşahhas ölçüleri, kıstası 
kanunda yer almamıştır. Yalnız 'taban ve tavan göstergelinin belirtilmiş olması, bu yönden ye
tersizdir. 

Hal böyle olunca, tüzük taslaklarının tasarı halline getirileMlmesi için taımaımüyle objektif, 
ilmî ve kısa sürede bitirilmesi mümkün olimıyan hir kolektif mesaiye ihtiyaç hâsıl olmuştur. Sı
nıflar ve sınıflar içinde yer alan 'hizmeltler bilimsel metotlarla yeniden değerlendirilmedikçe, 
300 000 ımemurun halini ve geleceğini, takdir ölçülerine göre hazırlanmış 200 küsur tüzüğün hü
kümlerine terk etmek ımelmurlar arasında büyük 'bir huzursuzluğa sdbelbolacak, bundan telâfisi 
pek müşkül adaletsizlikler doğacaktır. 
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Devlet Memurları Kanunu, idarede seyyaliyeti kısıtlıyan, ya da kadro israfına yol açacak 

olan :bir 'kısım maddeleri ile tüzüklerin istihkak ve istihdama «sas olan hükümleri âdil ve denge 
lî hale getirildikten sonra uygulanacaktır. 

Meselenin malî yönüne gelince : 
Hükümet, mevcut tüzük taslaklarını muta kabul ederek, bunlara göre 'hazırlanacak Genel kad

ro Kanununun bütçeye tahmil edeceği munzam külfetlin tahminî tutarı konusunda 'bir inceleme 
yaptırmıştır. Alman örnekleme sonuçlarının gösterge ortalamasına (4) katsayı tatbik edilince, 
1966 bütçesinde mevcut ve kanunun kapsamına girenlere ait maaş ve ücret ödenekleri toplamına 
2 235 milyon Mra civarında bir ilâvenin gerekeceği anlaşılmıştır. Devlet Memurları Kanununun 
ilgasını öngördüğü istihkaklara ait ödenekler, ki, toplamı 369 milyon liradır, gayrisâfi meblâğdan 
tenzil edilince, net munzam porte 1 866 milyon lira olarak belirmektedir. Halbuki, 1966 Bütçe
sinde bu maksat için ımeveut ödenek 470 milyon liradan ibarettir. 

1966 programı ve Bütçe tasarısı hazırlanırken tüzülk taslakları ve binnetice göstergeler ibelli 
olmadığı için reform fonu tahminî bir rakam olarak tesbit edilmişti. Ancak göstergeler o tarih
te belli olsaydı dahi, ilki milyarı viskin bir malî külfetin ka'bulü mümkün olmıyacaiktı. 

Çünkü bu, bir taraftan Beş Yıllık Kalkınma Plânının cari giderler için koyduğu tavanların 
aşılması demek olacaktı; diğer taraftan iki alternatifli büyük bir finansman problemi ortaya çıka
caktı. Filhakika, 

a) Her yıl yatırımlardan cari giderler lehine iki milyar liralık bir fedakârlık yapılacaktı; 
b) Ya da iki milyar liralık, yeni kaynak bulunacaktı. 
Her iki şıkkın da kabulüne imkân bulunmadığı aşikârdır. 
Yukardaki porte tahmininde, katsayı olarak (4) rakamının alınmış olması, hesap ameliyesinde 

istinadedilmiş bir faraziye olmasından öteye bir anlam taşımaz. Şüphesiz, porteyi düşürmek için 
daha düşük bir katsayıdan hareket edilebilirdi. Ne var ki, mevcut tüzük taslaklarının getirdiği göster
ge düzeni içinde katsayı olarak meselâ (3) alındığı takdirde, yevmiyeli ve mukaveleli personelin istih
kakı bugünkünün hayli altına düşecek, memurların büyük kısmı halen aldığı maaş veya ücreti almaya 
devam edecek, bir kısım memurlar ela zam görecekti. Her ne kadar, personel reformunu münhasıran 
zam açısından değerlendirmek mümkün değilse de, meselâ, halen 950 lira kadroda 1 282,50 lira alan 
bir şube müdürüne icracı sınıfın 700 göstergeli kadrosunda 700 X 3 = 2 100 lira verip, o Bakan
lığın halen 2 700 lira alan müsteşarına yalnız 1 000 X 3 = 3 000 lira vermenin «hizmetin Devlet 
için arz ettiği değer, hizmet riski . . . » ilkesi ile bağdaşamıyacağı da aşikârdır. 

Binnetice Hükümet, mevcut tüzük taslaklarına dayanılarak bir Genel Kadro kanunu tasarısı ha
zırlanmasını mümkün görmemiştir. 

Personel reformu, en kısa sürede, daha gerçekçi ölçüler içinde yeniden ele alınacaktır. 
Hâsıl olan bu yeni durum karşısında Hükümet, subay, memur ve hizmetlilerimizin geçim şartlarını 

bir ölçü dâhilinde iyileştirmeyi zaruret olarak mütalâa etmiş, maaş ve ücretlere «geçici zam» 
yapılmasını öngören bu kanun tasarısını tanzim etmiştir. 

1 Mart 1966 tarihinden itibaren ve geçen süre zarfındaki müktesep maaş ve ücretler üzerinden 
hesabedilecek istihkakların toplu olarak ödenmesi prensibine göre hazırlanan tasarı, maaş ve ücretlere 
% 10 - 15 oranında zammı derpiş etmektedir. Zam oranları, 470 milyon liralık fon ile kayıtlı kalmak 
suretiyle tesbit edilmiştir. 

Zam, esas itibariyle 657 sayılı Kanun ve bu kanuna muvazi olarak hazırlanmış veya hazırlan
makta bulunan tasarıların kapsamına girenleri istihdaf etmektedir. Zamdan, kanunun yayınlandığı 
tarihteki görevliler fayda!ancaktır; ölüm ve yaş haddi dolayısiyle emekliye sevk halleri, kişinin ihti
yarında bulunmıyan ayrılma sebepleri olduğu için toplu ödemeden mahrumiyeti gerektirmiyecektir. 

Geçici zam, emekli maaşının, ikramiyesinin ve keseneğinin hesabında nazara almmıyacak, gelecek
teki personel reformu intibaklarında müktesep hak sayılmıyacaktır. 

Toplu ödemenin Hazine imkânları ile ayarlanmasını sağlamak için tarihlerin tesbiti Maliye Ba
kanlığına bırakılmaktadır. 

Geçici madde 1966 Genel Bütçe Kanununun 31 nci maddesinin tekrarından ibarettir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 165) 
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Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 10 . 12 . 1966 
Esas No. : 1/250 

Karar No. : 2 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan ve 1/250 esas numarasına kayıtlı «Maaş ve ücretlere geçici 
zam uygulanmasına dair 'kanun tasarısı», 9 . 12 . 1966 tarihinde toplanarak Maliye Bakanlığı tem
silcileri hazır bulunduğu halde (müzakere edilmiş ve aşağıdaki değişikliklerle kabul olunmuştur. 

Hükümet tasarısının tümü üzerinde müzakere açıldığında Burdur Milletvekili Falilk Kırbaşlı 
ile Kare Milletvekili O. Nuri Koç tarafından bir (genel değiştirge önergesi) verilmiş, Ordu Mil
letvekili Ferda Güley'in, müzakerelere bu (genel değiştirge önergesi) nin esas olması hakkındaki 
taJkrM kabul edildikten sonra tasarının unvanı «657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek kanun 
taısarısı» olarak değiştirilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve [mahallî idareler mensuplarının tasarı kapsamına alınmasını 
öngören Trabzon Milletvdkili Hamdi Orhon'un önergesi reddedildikten sonra birindi 'maddeye bir 
taraftan vuzuh vermek, diğer taraftan bâzı hükümlerinde değişiklik yapmak maksadına matuf 
muhtelif önergelerin 'kabulü ile metin aşağıdaki şokla almıştır: 

«Madde 1. — 657 sayılı Devldt Memurları Kanununun malî hükümlerimin uygulanacağı tarihe 
(kadar, (bu kanunun 236 ncı madem kapsamına gi nenlere ve genel, katma bütçeler ile bunlara bağlı 
döner sermayelerden ve 'kefalet sandıklarından maaş ve ücret alan memur ve hizmetiilere, subay, 
astsubaylar ve 6320 sayılı Çavuş ve uzlman çavuş Kanunu ile 635 sayılı Uzman jandarma Kanu
nuna göre ücret ve aylık alanlara, 263 sayılı Kamın 'gereğince zaımıma esas olan aylık ve ücretleri 
üzerinden her ay aşağıdaki oranlarda avans suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık veya ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış bu
lunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden istifade ederler. 

Sürdkli görevle yabancı memleketlerde bulunan ve emsalli aylık alan mamurlar dle aynı yerler
de istihdam olunan hizmetliler bu (kanun hüküm lerinden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işten ol çektirilmiş, Bakanlık emrine alınmış veya kad
rosunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bulunanlar îstühkakları miktarına göre bu madde hük
münden istifade ederler. 

Avans, münhasıran esas aylık veya ücretlere uygulanır. Elk görev ve diğer namlarla verilen 
istihkaklara teşmil 'edilmez.» 

Bu suretle T. B. M. M. üyelerinin (ödenek ve yollukları toplamı üzerinden) ve askerî şahısla
rın avanstan istifade edecekleri ve avamsın ek görev ve diğer namlarla ödenan istihkaklara şümu
lü olmadığı hususlarına sarahat verilmiş, diğer taraftan ölüm, yaş haddi veya mâlûliydt dolayısiy
le emekliye sevk halleri dışında görevlerinden ayrıllmış kişilerin de vazifede bulundukları süre için 
avanstan istifade etim eleri mümkün kılınmıştır. 

Genel değiştirge önergesinde 2 nci madde ob> rak yer alan «1 nci madde gereğince avans ola
rak ödenecek olan miktarlar, Genel muhasebe Kanununun avansa ımütaalllik hükümlerine tabi de
ğildir.»' şeklindeki metin, tasarının 2 nci maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Genel değiştirge önergesinde 3 ncü 'maddeyi teşkil eden metin, Ankara Milletvekilli Turgut 

Toker'in tasvip gören önergesi ile ve tasarının 3 ncü maddesi olarak aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir: 

«Bu ödemeler hakkında 484 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi hükümleri uygulanır ve her aya 
ait ödemenin vergisi ayrı olarak hesaplanır.» 

Tasarının 3 ncü ve genel değiştirge önergesinin 4 ncü maddeleri Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'-
ün kabul edilen önergesi üzerine aşağıdaki şekli almıştır : 

«Bu kanuna göre yapılacak avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğince emekli keseneği 
kesilmez ve 223 sayılı Kanun gereğince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. Avans 5434 sayılı 
Kanun ile Devlet Memurları Kanununun tatbikatında müktesep hak sayılmaz.» 

Genel değiştirge önergesinin 5 nci maddesi, verilen önergeler üzerine cereyan eden müzakereler
den sonra şu şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri uygulanıncaya kadar, bu 
kanun gereğince verilecek avanslar saymanlıklarca bütçeye gider yazılmak suretiyle ödeneğine mah-
subedilir. Avansın ödeme ve mahsup şekli Bakanlar Kurulunca tâyin ve tesbit olunur. 

1966 malî yılından müterakim avansın ödeme şekli ve zamanı Bakanlar Kurulunca ayrıca karar
laştırılır. 

Şu kadar ki, müterakim avansların en geç 1 Haziran 1967 tarihine kadar ödenmiş olması şarttır. 
Hükümet tasarısındaki geçici 1 nci madde nazara alınmamış ve genel değiştirge önergesinin 6 ve 

7 nci maddelerini teşkil eden yürürlük ve yürütme hükümleri, redaksiyon değişiklikleri ile aynen kabul 
edilmiştir : 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başaknlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Ankara 
H. T. Toker 

Başkanvekili 
Ordu 

Söz hakkım saklıdır 
F. Güley 

İzmir 
M. A. Ayta§ 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Burdur 

F. Kırbaşlı 

Bize 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur 
/. Sarıgöz 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. Orhon 

Kâtip 
Kars 

M. N. Koç 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

8. Kthç 

M. Meclisi (S. Sayısı : 165) 



— 5 — 
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Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — a) 7244 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 5 nci 'maddelerinde yazılı derece tutarlarına; 

b) 6320 sayılı Çavuş v>e uzanan çavuş Kanu
nu ile 635 sayılı Uzman jandarma Kanununa 
göre verilen ücret ve aylıklara, 

Aşağıdaki oranlarda «geçici zam» uygula
nır: 

Aylık veya ücret 
tutarları 

1 100 — 2 
100 — 

000 
950 

Oran 

% 10 
% 15 

Geçici zam, 24 . 2 . 1961 tarühlfi ve 263 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesindeki esaslara göre he-
sa'bedilir. 

MADDE 2. — Geçidi zaimdan, genel ve kat
ma 'bütçelerden, bunlara bağlı döner sermaye 
ve kefalet sandıklarından maaş ve ücret alan
lar faydalanırlar. 

Bu kanunun yayıımlandığı tarihe /kadar, ölüm 
ve yaş haddii dolayısiylıe emekliye (sevk halleri 
dışındaki sebeplerle görevlerinden ayrılmış olan
lara toplu ödeme yapılmaz. 

Aynı tarihte, işten el çektirilmiş, Bakanlık 
emrine alınmış bulunan kadrosunun ilgası dola-

GEÇÎCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞt 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı 
tarihe kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kap
samına girenlere ve genel, katma bütçeler ile 
bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet 
sandıklarından maaş ve ücret alan memur ve hiz
metlilere, subay, astsubaylar ve 6320 sayılı çavuş 
ve uzman çavuş Kanunu ile 635 sayılı Uzman 
Jandarma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, 
263 sayılı Kanun gereğince zamma esas olan ay
lık ve ücretleri üzerinden her ay aşağıdaki oran
larda avans suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık veya ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her ne 
sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış bu
lunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödemeden 
istifade ederler. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bulu
nan ve emsalli aylık alan memurlar ile aynı 
yerlerde istihdam olunan hizmetliler bu kanun 
hükümlerinden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte. işten 
el çektirilmiş, Bakanlık emrine alınmış veya 
kadrosunun ilgası dolayısiyie açıkta kalmış bu
lunanlar istihkakları miktarına göre bu madde 
hükmünden istifade ederler. 

Avans, münhasıran esas aylık veya ücretlere 
uygulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen 
istihkaklara teşmil edilmez. 
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Hükümetin Teklifi 

yısiyle açıkta bulunanların iş t ikaklar ının öden
mesinde zamlı tutarlar esastır. 

MADDE 3. — Geçici zam, idmeklilik tatbika
tında ve Devlet Personel reformu uygulama
sında müktesep halk sayılmaz. 

MADDE 4. — Toplu ödememin yapılacağı 
tarihler, Maliye ^Bakanlığınca tedbit edilir. 

GEÇÎCt MADDE 1. — Genel Kadro Kanunu 
yürürlüğe girinceye kadar, 657 sayılı Kanunun 
237 nci maddesi ile 238 ncıi maddesinin dör
düncü fılkrasmdaiki (kanunun diğer maddeleri, 
(kanunun yürürlüğe girdiği tarihli izlüyem malî 
yıl 'başından itibaren yürürlüğe girer.) hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımlandığı tarihi ta-
kîbeden ay başında yürürlüğe girer. 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 2. — 1 nci madde gereğince avans 
olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhase
be Kanununun avansa mütaallik hükümlerine 
tabi değildir. 

MADDE 3. — Bu ödemeler hakkında 484 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükümleri 
uygulanır ve her aya ait ödemenin vergisi ayrı 
olarak hesaplanır. 

MADDE 4. — Bu kanuna göre yapılacak 
avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gereğin
ce emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı Kanun 
gereğince tasarruf bonosu tevkifatı yapılmaz. 
Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet Memurları 
Kanununun tatbikatında müktesep hak sayıl
maz. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun malî hükümleri uygulanıncaya 
kadar, bu kanun gereğince verilecek avanslar 
saymanlıklarca bütçeye gider yazılmak suretiyle 
ödeneğine mahsubedilir. Avansın ödeme ve 
mahsup şekli Bakanlar Kurulunca tâyin ve tes-
bit olunur. 

1966 malî yılından müterakim avansın öde
me şekli ve zamanı Bakanlar Kurulunca ayrıca 
kararlaştırılır. 

Şu kadar ki, müterakim avansların en geç 
1 Haziran 1967 tarihine kadar ödenlmiş olması 
şarttır. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 . 3 . 1966 tarihinden 
muteber olmak üzere yayımlandığı tarihi ta'ki-
beden aybaşında yürürlüğe girer. 
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MADDE 6. — Bu Ikanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

19 . 7 . 1966 

Baş/batan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Millî 'Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Balkanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. B'akanı 
İV. Kürşad 

Devlet Balkanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakam 
K. Ocak 

Adalet Bakanı • 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Balkanı 
/. Gürsan 

Bayındırlıik Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarımı Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

/ . Deriner 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Köy İşleri Bakanı 

8. 0. Avcı 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

MADDE 7. 
yürütür. 

— Bu 'kanunu Ba'kanlar Kurulu 
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