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İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 20:22 
2. — Gelen kâğıtlar 22:23 
3. — Yoklama 23 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 23 
il. — lamir MM>Mwakili Mustafa Uyard

ın, Ege ıböılgıesi üzüm ürümıümün rutubetli ol--
iması ıgereikçesilyla Tanış tarafından saıtma^ 
lııjımaimasının doğurduğu sakıntılara dair 
Idamıetci. 28:24 

'2. — Tekirdağ LMil'leitivekili Kemal Ne-
ıbioğlu'nun, Y. S. E. Genel Müdürd/üğü em-
fniiDde çıaiıışan işçilerin ücretlerimin, yeter
siz lolduğu ve (zamanında verilemediği, 
Köy î^leıri Bakanlığımın (bu konuda ted-> 
'bir alması gerektiği hakkımda demeci. 24:25 

5. — İmar Kmumıunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kamum ta$a-« 
rasımı görüşjnıek üaerte kurulan geçici kö-
•misyonıa katılmalarına dair Sağdık ve Sos
yal Yardım Komisyonu Bakanl ığ ı öner-
@©sâ. 25 

4. — Mdllılet MıeöLisi ( tutanaklar ında v e 
ses toanftilarında saihlteeililk ve talbrifat ya-

Sayfa 
pıldığı iddialarının tahkiki için kurulması 
kaıbul ediiem Meclis Araştırıması Kamıisyo-
rnuna üye sıeçimii. 25 :26 

5. — Kamiisıyonlafrdaki laçıklara üye se
çimi. 25 

5. — Görüşülen işler 25 
1. — Maaş ve ücretlere geçicıi. zam 

uygulanmasına dair .kamun tasarısı ve> 
İçişleri, İMililî Savunma, Maliye ve H'âm 
komisyonlarından 4 «er üyeden kurulu Ge-
ç/icd Komisyon .raporu (1/250) (IS. Sayısı: 
165) 26:56,65:68 

6. — Sorular ve cevaplar 56 
A) Yazılı sorular ve cevaplan 56 

1. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya 
Bahadımlı'mın, 29 Ekim 19(3-3 ıfem bugüne 
kadar, yurda sokulması yasaklaman vıd 
yurt içinde yayınlanıp da toplatılan ki-* 
itaplara dair Başbakandan siorusu ve İçiş
leri Bakanı -Faruk Sükan'ıe yazılı cevalbi 
(7/110) 56:57 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sanyüee'uin, Çorum merkezinde bir Tica
ret Lisesi ile Sungurlu ve İskilip ilçelerin-
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Sayfa 
ide (birer Erkek Sanat Enstitüsü açılması1-
ııiın düşünülüp düşünülmediğime dair Bo
rusu !vıe Millî Eğitim Bakam Orhan Den-
ıgiz'in yazılı cevabı (7/179> 57 

3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'mun, Çorum Belediyesinde işçi lola-
rak çalı s makta iken, mevcut toplu iş söz

leşmesine >rağmcm, 72 işçinin Emekti Saım-
"dığiıiıa ıgıceımeleti hususumda belediye ta
raf ımdaın yapılan teklifi ikalbul eltmedikle-
ri içim işlerime ıslon verildiğimin doğru 
'ollııp 'olmadığıma dair ısorusıı ve İçişleri 
Bakanı Faruk ıSükan ile Çalışıma Bakamı 
'Ali NıaiM Erdem'in yazılı cevapları (7/180) 57:59 

4. — İçel Milletvekili Kemal Atamam'-
m, İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy 
nahiyesinle bağılı Aveuılar Iköyü hudutları' 
içinde, Berzah adımı taşıyan mevkide, köy 
şahsiyeti ımiâneiviyeisime ait ıbir kum ocağı 
ollup lolmadığına dair sorusu ve İçişleri 
Bakamı Faruk Stükam'ın yaızılı cevabı 
'(7/217)' 60:61 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
iSinıop'uın Boyabat Durağan ilçıeılerinde ya
rı ımamül kâğıt hamuru yapacak bir fab-

Sayfa 
rika ile Gerze ilçesinde bir Çimento Fab
rikası kurulmasının düşünülüp düşünül
medi ğime dair S'O'nmsu ve Sanayi Balkanı 
Mehmet Tujrıgtut'ıun yazılı cevabı (7/319)01:62 

'6. — IMamisa 'Milletvekili Sami Bimici-
roğlu'mun, Malatya'mın Akçadağ iLçesime 
bağlı Harltuıt ve Sarıhacı köylerime imam-
kadrosu. verilımeımeısi sebebime daıir isıorusu 
ve Devlet 'Balkanı İtelet iSezıgim'im yazalı 
cevabı (7/242)' 62:63 

7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'-» 
m, Maliye Bakanlığı büıtçesinden, faldı* 
'belediyelere yardım, adı altında, '19i62 -
1966 yıllarımlda banigi belediyelerle ne ımıik-
ıtar yandım yapıldığına dair ısıoıruisu ve 
Maliye Bakamı Oihalt Bilıgehaın'm yaızıılı 
cevabı (7/247) 68:64 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cunun, Konya'mın Bozkır ilçcıs'i ile bu ilçe
nin Üçpınar nahiyesinde ımeıvcıut bulunan 
kömür yataklarının Dervflıclt tarafından i§-> 
letilımeısi işinin ne safhada olduğuma dair1 

sorusu ve Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Ba
kanı İbrahim Dcriner'in yazılı cevabı 
(7/2511) 64 

*>c><t 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Aydın Milletvekili lieışat uzarda, Kıbrıs'ta 
Türk Halkına karşı girişilen insanlık dışı, bak
ışız ve Ikanlı teşebbüslerin üçüncü yıldönümü 
ıraünasebetiyie demeçte butum du. 

Kırklareli Milletveliki Arif Hikmet Gü-
mer'im, Sayıştay Kolmisıyomıunldan çekildiğine 
dair (önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İzimir Millet vekili Mustafa Uyar ve 12 arka-
daşlyle Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 
lo arkadaşınım Komut kanunu teklifinim, Ko
mut kamumu tasarısıımı görüşmekte olan Geçici 
Komisyona, 

Aydım Milletvekili Reşat Öızarda'nım, Tü
tün ziraati kanun teklifinim, tütün 've tütün tte-
Ikeli kamunu tasarısını görüşmekte olan Geçici 

Komisyona havalelerimi listiyen Adalet Komis
yonu Başkanlığı tezkereleri,. 

Ziraat İşleri Genel ıMıüdürlüğü ile Zirai mü
cadele ve zirai karantina Genel müdürlükleri-
'îve döner serim aye verilmıesi hakkımdaki ikamun 
tasamsının Tarım ve Plân Kamisyonılarmdan se
çilecek 7 şer kişiden, kurulu bir ıgeçiıci koımis-
yomda gıörüşülmeısime dair Tarım Bakamı Bahri 
Dağdaş'ın, 

Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı bir pet
rol dağıtımı ve satış teşkilâtı kurulması hakıkın-
ıdalki kanun teklifi ile Petrol kanunu teklifi
min Plân, Enerji ve Tabiî Kaymaklar, Ticaret 
ve Maliye koımisyomlarımdam ıseçilecek 4 er üye1-
ilen Ocurnlaeak bir geçici kolmiısyomda görüşül-

— 20 
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'me&iııe (dair İstanbul Milletvekili Reşit "Ülker'in, 
Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve bölge 

birlikleriyle Türkiye tütün ekicileri (genel bir
liği kaınıun tasarısının, Tarım, Gümrük ve Te
kel, Maliye, Ticaret ve Plân komisyonlarından 
seçileciek 4 ıcr üyeden kurulu bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair Ticaret Bakam Ba
ldık Tekin Müftüoğlu'nun önergeleri vo 

Deprem Bölgesi Meclis Araştırması Komis
yonunun ıgiörev süresinin ı25 . 12 . 1966 günün
den itibaren bir ay daha uzatılmasına dair iadı 
ıgeçıen Komisyon Başkanlığı tezkeresi kabul 
olumdu. 

Millet Mecilisi tutanaklarında ve ses b anıtla
rında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddiaları-
niın talhkiki için kurulması kabul edilen Meclis 
'Araştırma Komisyonu ile bâzı Ikamıisyomlardaki 
açıklara üye seçiminin ıbinlilkte yapıilanası ika-
(bul oıluııai'ialk seçimler yapıldı ise dıe oyların 
ayırımı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oyla
manın gelecek birleşimde tekrarlanacağı ve 

Muş Milletvekilli [Kemal Aytaç'ın, İsrail ve 
IMânda'dan ithal edilen ve sıızall denilen mad
denin ithalinin zaruri olup olmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusunu ıgeri aldığı
na dair önergesi okunarak, sorunun geriverü-
diği bildirildi. 

Sivas Milletvekili (riyasettin Dumaın'ın, Si
vas'ın merkez ve kaızalarıua bağlı köylerine 
1995 yılınlda kaç kilometre köy yolu yapıldığı
ma ve 1966 yılında dalha ne kadar köy yolu ya
pılacağına dair sorusuna Köy İşleri Bakanı Sa
bit Osman avcı, 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Neibioğlu'nun, 
'maden 'Oıcaiklarınıda, iş 'güvenliği ile ilgili mev
zuat hükümlerinin aynıen uygulanıp uygulan
madığına dair sorusuna da 'Çalışma Bakanı Ali 
Naili Erdem eovap verdiler. 

Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nüıı, hari
ce gönderilecek işçiler için lış ve İşçi Bulma Ku
rumu şubelerine verilecek kontenjan miktarının 
tesbitinde coğrafi durum ile az gelişmiş, bölge
ler durumunun nazara alıınıp alınmadığına dair 
Çalışma Bakanınıdan, 

Niğde Milletvekili Ruhi Soyar'in, Niğde'nin 
Çam ardı ilçesi hududu dahilindeki Eoemiş suyu 
üzerinde inşası kararlaştırılan 6 köprünün se
nesi içerisinde yapılmamış olması sebebine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü soruları, soru 
sahipleri Genel Kurulda ikinci defa hazır bu
lunmadıklarından , d üstü. 

121, 122 ve 136 sayılı sorular ilgili bakanla
rın (iencl Kurulda hazır bulunmamaları sebe
biyle gelecek soru gününe bırakıldı. 

22 . 12 . 1966 Perşembe günü saiat '15.00 to 
toplanılmak üzere birleşime saat 10.87 de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvefci 1 i 
İsmail Arar 

Kâtip 
Tokat 

liedrettin Karaerkek 

Kâtii) 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Samsun Milletvekili Y'aşar Akal'm, 

Samsun'da 19 IVlayıs adiyle bir üniversite ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/476)' 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ü'kerun, 
Türk Üniversitelerinde Hüseyin Ayan ıadınd>a, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/477) 

3. — Sakarya Millet vekili Hayrettin [Jy-
sal'ın, Atatürk'ün Bursa nutkunun, Atatürk'e 
aidolmadığını iddia etmenin, bunu özellikle, 

balkın şüpheyle karşılanması lâzlmgelen bir 
nutuk olarak empoze etmenin sebebinin ııc ol
duğuna dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/478) 

4. — İstanbul Milletvekili Tokin Erer'in, 
Atatürk'ün Bursa'd a Çekirge yolundaki köşk
le 6 Şubat 1933 ıgütra, ıa!kşaım .yemeğinden son
ra, 13 - 14 kişiye hitaben bir konuşma yapıp 
yapmadığınla dair sözlü soru önergesi, tçjişîeri 
Millî Eğitim ve Ulaştırma bakanlıklarına gön-
derilmiştıir. (6/479) 

5. — Kars Milletvekili Sevinç Düşüncel'in, 
kadınlarımızın t o py ekim okur - yaziar hale ge
lebilmesini temin etımelk üzere bir eğitim sefer-

— 21 — 
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berliğine -başlaınılımjasrnın düşünülüp düşünül-
'mediğine dair sözlü ısioru 'önergesi, Millî Eğitim 
ve Köy işleri ba'kanhiklarına 'gönderilmiştir 
(6/480) 

6. — Kars Milletvekili 'Sevinç Düşünsel'in, 
Kars il ve ilçe yollarından hangilerinin, 1967 yı
lında, onarılmasının düşühüldüğüme dair sözlü 
soru önergesi, 'Bayındırlık Ba'kanlığına 'gönde
rilmiştir. '(.6/481) 

7. — 'Samsun Mille'tvökili Yaşar Alkal'm, 
son kararname ili 'Tayland'a atanan büyükelçi
mizin Kore'de görevli bulunduğu sırada selbebi-
yet verdiği bâzı olayların (bilinip Ibilinmjediğine 
dair sözlü soru önergesi, Dışişleri (Bakanlığına 
gönderilmiş'tir. (6/482) 

Yazılı sorular 
1. — Niğde Milletve'kili Ruhi Soyer'iu, ya

bancı sermayeyi teşvik Ikomitesinin, kendisine 
gelen, yabancı sermaye taleplerini Iha-mgi yetkili 
ihtisas kurullarında iııeeletmek'tc «Uduğuna 
dair yazılı 'soru önergesi, Ticaret ve 'Sanayi ba-
ıkanli-klarana gönderilmiştir. (7/271) 

2. — -Sivas Milletvekili iMulstafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın G-eımerök ilçesine -hağlı 
olan Sızır kasabasında ue 'zaman Ibuca'k 'teşki
lâtı 'kurulabileceğine dair yazılı soru önergesi. 
İçişleri Ba'kanlığına gönderilmiş t ir. (7/272) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın G-emerek il'çösine 'bağlı Sı
zır kasabasında bir .ortaokul açılması için- ne 
düşünüldüğüne dair yapılı ısioru 'önergesi, Millî 
Eğitim -Bakanlığına 'gönderilmiştir. (7/273) 

4. — Muğla Milletvekili İzzet Oktay'ın, 33. 
Piyade Alayında askerlik fiilî (görevini ifa eden 

2 — GELEN 

TASARİ 
1. —- 1966 yılı Bütçe Kanununa. (bağlı (A/ l ) , 

(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması (hakkında kanun tasarısı. (1/299) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
2. — İstanbul Milletvekili 'Sadettin Bilgiç ve 

5 arkadaşının, -Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı sağlık kurumlariyle esenleştirniıC 
«Rehabilitasyon» tesislerine verilecek döner ser-

— 22 

22 . 12 . 1966 O : 1 

bir erin 8 . 11 . 1966 tarihinde1 başına taşla 
vurularak 'öldürülmesi olayı ile ilgili taftıkikat 
neticesinin ne olduğuna dair yazılı s'oru öner
gesi, Millî Savunma Bakanlığına 'gönderilmiştir. 
(7/274) 

5. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Boz'-
ıın Nevşehir Milletvekillerinden birine, Ürgüp 
Ziraat 'Bankası (Şubesince, ne miktar kredi ve
rildiğine ve karşılığında teminat alınıp alınma
dığına dair yazılı soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/275) 

6. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'-
ın, Amasya'da bir çimento veya bir konserve 
fabrikası kurulmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair yazılı soru önergesi, Sanayi Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/276) 

7. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'-
ın, Amasya'nın Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi
ne bir nisaiye (mütehassısı gönderilmesi hu
susunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığım) 
gönderilmiştir. (7/277) 

8. — Amasya Milletvekili Ahmet Domiray'-
ın, Amasya - Turhal arasındaki Kızoğlu istas
yonundan, Yeşilınmak üzerinden 12 köye ge
çit verecek olan beton 'köprünün yapılmasına 
ne zaman başlanılacağına dair yazılı soru öner
gesi, KÖy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/278) 

9. — Amasya Milletvekili Ahmet Dcoıiray'-
ın, Amasya Lisesinin öğretmen ihtiyacının ne 
/uman sağlanacağına dair yazılı soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/279) 

KÂĞITLAR 

maye hakkındaki 2Ü9 sayılı Kanunun 641 sayılı 
Kanunla değiştirilen, bâzı maddeler eklenmesi ve 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (2/396) (Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân Komisyonlarına) 

3. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
T. B. M. Meclisi ımemurları teşkilâtı hakkındaki 
5931, 6120, 6194, 6215, 6341 ve 6885 sayılı kanun
larla muaddel 5509 sayılı Kanunun bâzı madde-
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lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair olan 5 . 1 . 1961 tarih ve 
231 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin Emni
yet Amirliği kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi. (2/397) (Plân Komisyo
nuna) 

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

Yoklama işlemi devam etmektedir, sonradan 
gelen sayın üyelerin de lütfen yoklamaya ka/bl-

1. — tzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın. Ege 
bölgesi üzüm ürününün rutubetli olması gerek
çesiyle Tariş tarafından satınalınmamasının do
ğurduğu sıkıntılara dair demeci. 

BAŞKAN — izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar, Ege bölgesi müstahsilinin elinde bulunan 
mahsulün satınalmması ile ilgili gündem dışı 
söz istemiştir. Kendisine bu konuda söz veriyo
rum. 

Buyurun Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım, bu yaz tatilinde seçim 
bölgemizde değerli arkadaşım Arif Ertunga ile 
birlikte dolanırken bilhassa Kemalpaşa ve Mene
men mıntakasında, bağcı, kuru üzüm yetiştiren 
zürra arkadaşlarımızın dileklerini tesbit etmeye 
çalıştık. Bu arada 30 Eylül 1966 günü bağcıla
rın dileklerini Ticaret Bakanı Sayın Müftüoğlu 

TEZKERE 
•1. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/525) (Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yona ) 

malarını, bunun için beyaz kabul düğmelerine 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Gerekli çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

arkadaşımıza bir telgrafla ilettik ve şöyle bir ri
cada bulunduk; âzami derecede kurumuş olan 
ve tüccarın halen almakta bulunduğu kuru üzüm
leri müstahsilin ortak bulunduğu Tariş, Bakan
lığın emrinden bahsile ve rutubetlidir, diye al
mamakta ve üzüm müstahsili, bundan yakınmak
tadır, tüccarın almakta olduğu bu üzümleri 
Tariş'in de rutubet derecesine göre almasının te
minini rica ederiz, demiştik. 

Bir yandan müstahsillar da kooperatifleri ka-
naliyle Ticaret Bakanlığı nezdinde teşebbüste bu
lunmuşlar. Bu teşebbüslerimizin sonucunda Ti
caret Bakanlığından bizim telgrafımıza henüz 
bir cevap verilmemiş olmakla beraber, Bakanlık 
13 rutubet derecesinde olan üzümleri almakta 
iken, bu teşebbüslerden sonra 14,3 e kadar alın
ması emrini vermiştir. Bu emir üzerine birtakım 
alım yapıldıktan sonra, alım tekrar durmuş, yine 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — İsmail Arar 
KATİPLER : Kâzım Kangal (Sivas), Bedrettin Karaerkek (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 22 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

- 2 3 T -
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bir müracaat sonucunda Bakanlık 16 rutubet 
derecesine kadar üzümlerin alınmasını emret
miştir. Fakat bir müddet evvel 14,3 rutubet 
derecesi olarak tesbit edilen müstahsilin elindeki 
üzümler, bu defa 16 rutubet derecesine kadar 
alınsın diye emir verildikten sonra tekrar rıuu-
bet derecesi tesbit ediliyor ve bu defaki tcsbitte 
aynı 14,3 rutubet derecesinde olan üzüm]eı in 
alınmaması için 16,5 -17 -17,5 rutubet derecesi 
olarak tesbit ediliyor ve zürraa Bakanlığın emri 
16 rutubet derecesine kadar almaktır, sizin 
üzümleriniz 16 nm üzerinde bir rutubet derece
sine sahiboldukl arından, rutubet derecesinde bu
lunduklarından almamıza imkân yoktur, diye 
reddedilmiştir. Ancak, bu üzümleri Tariş'in 16 
rutubet derecesinin üzerinde rutubetlidir, diye 
almadığı üzümleri tüccar 90 kuruşla 125 kuruş 
arasında almakta ve Ticaret Borsasına getirip 
satmaktadır. Ticaret Borsasından Tariş mü
dahale alımı yaparak, bir müddet önce zürradan 
rutubetlidir diye almadığı bu üzümleri bu defa 
tüccarın elinden 175 - 185 - 200 kuruş arasında 
almaya başlamış bulunmaktadır. 

Bu vaziyette bu tatbikat taımamiyle zürram 
aleyhine olmaktadır. Mademki Tariş, ticaret 
(borsasından tüccarın ellinci e bu üzümleri 175 -
185 - 190 kuruşa alını aktadır, aynı üzümleri tüc
carın eline geçim öden zürram elinden aynı fiya
ta alması lâzımdır, hattâ zürra, 150 kuruşa dahi 
olsa biz gene razıyız demektedir. Böylece zür
ram apaçık bir zararım mucibolmakltadır. Bu 
nevi şikâyetlerin henüz sonu alınım almıştır. Ha
len Kemalpaşa ilçesinde 800 bin kilo veya bir 
milyon kilo civarında kuru üzüm bulunmaktadır. 
ve bu üzüm saibibi müstahsıllardan, merhamet
siz tüccar tarafından 80, 90, 100 kuruş arasında 
alınmakta ve ticardt borsasından fahiş fiyatla 
Hatılauaktadır. Tariş bunları ticaret borsasından 
alacağı yerde Hükümetin vereceği bir emirle 
doğrudan doğruya zürradan alabilir ve dolayı-
«iyle de zürram malı ve almtcri değerlendiril
miş olur. Hükümetin bu hususta nazarı dikka
tini ccllbcdcrim. Elinde milyonlara baliğ olan 
kuru üzüm bulunan müstahsilin derdine deva 
olmak için bu hususta Hükümetin tedbir alma
sını rica, ediyorum. Bunu arz etmek için huzu
runuzu işgal ettim. Teşekkür ederim. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Y. S. E. Genel 31üdürlüğü emrinde çalı
şan işçilerin ücretlerinin yetersiz olduğu ve za
manında verilemediği, Köy İşleri Bakanlığının 
bu konuda tedbir alması gerektiği hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Tekirdağ Miletvekili Kemal 
Nebioğlıı, Y. 8. E. Genel Müdürlüğü cimrinde 
çalışmakta, olan işçilere ödemmiyen geçmiş ay-" 
lıklarla ilgili gündüm, 'dışı ve beş dakikayı goc
un em ek üzere söz veniilmesini istemiştir. Kendi
sin e bu konuda söz veriyorumı. 

Buyurun Sayın Ndbioğlu. 
KEMAL NEBİ'OĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, sayın milldtvdkillcri; Yol Su Elektrik 
(i en el Müdürlüğüne Ibağlı iş yerlerinde çalış
makta olan işçiler, geçtiğimiz sene içinde bâzı 
ahvalde bir, bâzı ha'lteride iki, bâzı hallerde ise 
üç ayı geçtiği halde ücretlerini, yani aylıkları
nı al aı 11 amışl a rdı r. 

Yapmış okluğum incelomede Y. S. E. de ça-
lışımakta olan işçilere ödenmekte olan ücretler 
için Y. S. E. Genel Müdürlüğü kendilerine ay
rılmış olan tahsisatı illere taksimi etmektedir. İl
ler ise özel .idare bütçesinden ayrılmış olan tah
sisatlarını da ilâve etmek suretiyle Y. 'S. E. bün
yesinde çalınmakta olan işçilerin aylık ücret
lerini tediye etmdktedir. Ancak Y. S. E. Genel 
Müdürlüğü cimrine gerekli tahsisat zamanında 
gönderilmediği veya yeterli tahsisat göndenile-
m'ediği için, ıbâzı illerde uzun süreden beri henüz 
2 aylık, 3 aylık ücretler ödenmemiş, bâzılarında 
ise Ekimi aylık ücretleri Kasım aynım sonunda, 
Aralık ayının başında ödenmek yoluna gidilmiş
tir. Meselâ, Tokat, Yozgat, Çanakkale illerinin 
tahsisatları ayrılıp gönderilmek imkânı sağla
namamıştır. Trabzon, Eskişehir ve İçerin tah
sisatlarının ise 2 . 1 2 . 1966 günü gönderilmek 
imkânı bulunmuştur. Bu arada Kayseri ilinin 
durumu da bunlara benzetilmektedir ve Kayseri 
ilinin tahsisatı ise yeni gönderilmiş bulunmak
tadır. 

İlgililerle yapmış olduğulm görüşmede ifade 
şu olmuştur : «Nakitsizlik bahis ımevzuudur. Sa
yın Başbakan, ödenek tahsisi için gerekli sözü 
vermiştir. Şayet bu tahsisat yerini bulur, gön
derilmek imkânı sağlanabilirse hiç şüphesiz biz-
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ler de kısa hir süre içinde bu paraları ilgili dai
relere gönderime imlkânını 'bulacağız.» 

Sabahleyin, Malatya Y. S. E. Müdürü ile 
yaptığımı görüşmede nıüdür aynen şunları ifa
de etmiştir, Gönderilmiş olan tahsisat Ekim ayı 
ücretlerini ancak ödememizi sağlamıştır. Ka
sım «yi ücretleri henüz ö'deıımem iştir. Aralık 
ayı ücretlerinin ise ne zaman ödeneceği 'belli de
ğildir. Genel Müdürlüğe müracaatların yapı
lıp yapılmadığını sorduğumda, Daire Müdürü; 
imütcadüt ımüracaaltlarm yapılmakta olduğunu, 
işçilerin telefonla, telgrafla Ba'kanlığa ve ilgili 
•dairelere müracaait ettiklerini falkat neticenin 
derde çare bulaealk ölçüde ortaya çıkmadığım 
ifade etmiştir. 

1966 yılı Bütçeriine konmuş olan tabsisalm ye
tersizliği göz önünde ilken 1967 bütçesi de ay
nen çıkmaktadır. Önümüzdeki yıl bu camiada ça
lışmakta olan işçiler yine sıkıntı çekeceklerdir. 

İşçi, aylık ücretti ile geçinen kişidir, o ay so
nunda üereitini alamadığı takdirde ne durum
da olacağını sayın, milletvekillerinin ta'kdir ede
ceklerinden. şüphem yoktur. Ev kirası vardır, 
bakkala borcu vardır, bunları ay sonunda bebe-
nıailıal ödemesi gereklidir. 

Diğer yandan Devlet bünyesinde çalışmakta 
olan kişilerin Devletin, ödemesi gereken ücreti 
ödemediği takdirde Devlete olan itibarın da ze
deleneceğinin düşünülmesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, bir an için kendinizi 
V. S. E. camiasında çalışmakta olan işçileriü 
yerine koyunuz. Bizler pe'şin olarak üç aylık pe
şin aylıklarımızı almadığımızı, üç aydan sonra 
aldığımızı düşünelim de meseleye öylesine eği
lelim. Sayın Köy İşleri Bakanı da bu noktadan 
hareket etmek suretiyle, bu camiada çalışmakta 
olan işçi arkadaşların' yetersiz olan ücretlerinin, 
bırakın yeterli seviyeye çıkarılmasını, zama
nında almasını sağlanması cihetine gidilmesin
de zaruret vardır. İstirhamımız budur. 

Hürmetlerimi sunarım. 

3. — imar Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek üzere kundan Geçici Komisyona katılmala
rına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanlığı tezkeresi 
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BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İmar Kaimim unun bâzı maddelerinin değiş

tirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, İmar ve İs
kân Komisyonunda bir defa görüşülmeden Ge
çici bir komisyonda görüşülmesi hakkındaki 
İmar ve İskân Bakanının teklifi Genel Kurulca 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunda konutlarda yaşıyau vatandaşla
rın mesken hıfzıssılıhasiyle alâkalı konular hiç 
nazarı itibara alınmamıştır. 

Komisyonumuzun da, bu Geçici Komisyon
da temsil edilmesi hususunda yüksek kararınızı 
saygılarımla arz ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

Prof. Dr. Ali Esat Birol 

BAŞKAN — İmar Kanununu görüşmek üze
re kurulan Geçici Komisyona Sağlık ve Sosyal 
Yardım Komisyonundan da üye alınması teklif 
ediliyor. Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

i. — Millet Meclisi tutanaklarında ve ses 
bantlarında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddi
alarının tahkiki için kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırması Komisyonuna üye seçimi 

5. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi 
BAŞKAN — Dünkü birleşimde çoğunluk ol

madığı için sonuç almamıyan seçimleri tekrar 
ediyoruz. 

Dün kabul ettiğiniz üzere, iki seçimi birlikte 
yapacağız. Bastırılmış olan aday listeleri Sayın 
üye 1 e re d ağ it 11 m akt ad ı r. 

Tasnif Komisyonu için ad çekiyorum. 
Sayın Âdil Kurtel (Kars)?... Burada. Meclis 

Araştırma Komisyonu için tasnif heyetine seçil
diniz. 

Efendim, Sayın Âdil Kurtel Araştırma Ko
misyonu için aday gösterilmiştir, binaenaleyh ye
niden ad çekeceğiz. 

Sayın Ali İhsan Ulubahşi (Afyon Karahi-
sar).. Burada mı?.. Yok. 

Sayın Hüsamettin Gümüşpala (İzmir)?.. Bu
rada. 

Sayın Ali Fuat Başgil (İstanbul)?.. Burada. 
Sayın Ali Baran Numanoğlu (Nevşehir)?.. 

Yok. 
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Sayın Esat Kemal Aybar (Mardin)!.. Bu
rada. 

Şu halde Araştırma Komisyonu için tasnif 
heyeti teşekkül etmiş bulunuyor. Sayın Hüsa
mettin Gümüşpala (İzmir), Sayın Ali Fuat Baş-
gil (İstanbul), Sayın Esat Kemal Aybar (Mar
din).. 

Komisyonlar için yapılacak seçimin tasnif 
heyetine ad çekiyorum. 

Sayı'n Necmettin Cevheri (Urfa) ?.. Yok. 
Sayın Osman Yelte'kin (Kars) i . Yok. 
Sayın Mehmet Atagün (Kırklareli) ?.. Bu

rada. 
Sayın Arif Atal'ay (Adıyaman) ?.. Yok. 
Sayın Nevzat Güngör (Ağrı) ?.. Burada, 
Sayın Muslihittin Gürer (Sakarya)?.. Yok. 
Sayın Turgut Nizamoğlu (Yozgat) ?.. Bura

da. 
Efendi, ikinci tasnif heyetine seçilen arka

daşların isimlerini tekrar okuyorum : Saym 

Mehmet Atagün (Kırklareli), Sayın Nevzat 
Güngör (Ağrı), Saym Turgut Nizamoğlu (Yoz
gat). 

Oylama için hangi ilden başlıyacağımıza dair* 
kur'a çekiyoruz : Samsun. 

Efendim, birinci sepet Araştırma Komisyo
nu için, ikinci sepet komisyonlardaki açıklar 
için tahsis edilmiştir. 

(Samsun milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.) 

BAŞKAN — Meclis Araştırma Komisyo
nuyla, daimî komisyonlardaki açık üyelikler 
için yapılan oylama işlemi devam etmektedir. 
Lütfen arkadaşların oylarını kullanmalari'nı 
rica ederim 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız var mı'? 
Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Tasnif komisyonlarının lütfen yerlerini al
malarını rica ederim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 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) 

BAŞKAN — Saym Hükümetin ve Komisyo
nun yerlerini almalarını rica ederim. 

Efendim, geçen birleşimde vaktin gecikmiş 
olması sebebiyle birleşimi kapattığımız zaman 
Komisyon Başkanı Saym Mesut Erez bilgi ve
riyordu ve bâzı arkadaşların, kendisinden soru
ları vardı. 

Şimdi, Saym Ince'sulu? Sorunuzu sorabilir
siniz. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. 
Saym Yüceler?. Yok galiba... 
Saym Akdoğan?.. Yok. 
Üç arkadaş soru sormak istemişlerdi. Bir ar

kadaşımız vazgeçmiş bulunuyorlar. Diğerleri' 
yoklar. 

Şimdi «Son söz milletvekilinindir» kaidesi 
gereğince Saym Yaşar Akal'a söz vermek gere
kirken Grup adına Sayın Sel'âhattin Kılıç söz 
istediler. 

Buyurunuz Saym Selâhattin Kılıç. 

C. II. P. GRUPU ADINA SELÂHATTİN KI
LIÇ (Samsun) — Saym Başkan, saym milletve
killeri; geçen Pazartesi günkü birleşimde 657 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı dolayısiylc ve 
bilâhara da Bütçe Komisyonunda bütçeyle ilgili 
olarak muhalefet tarafından, Hükümetin perso
nel reformu ile ilgili genel tutumu, haklı olarak, 
yerilmiştir. İktidar kanadının sıkıntılı ve ger
çek olmaktan ziyade yan sebeplerle bu tasarıyı 
ve bu tutumu savunmuş olması, bir türlü me
selenin normal mecrasına oturmasını temin etme
miştir. Ancak Hükümetin sevk ettiği şekliyle 
haksız ve ayırıcı bulduğumuz bu tasarının haklı 
ve tatminkâr ölçülerle kanunlaşması için biz 
gayretimize ve vazifemize devam edeceğiz. Ön
ce bu Jconunun muhalefet tarafından iç politi
kada istismar edildiği ithamına cevap vermek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk 
Partisi bu konuyu, konunun önemi ve vasıfları 
itibariyle katiyen iç politikada istismara müsa
it bir konu addetmemektedir ve tâ başından iti
baren en ciddî ve en keskin bir durumu almış
tır. Hatırlayacaksınız, Pazartesi günü yaptığım 
konuşmamın çok büyük bir kısmını gerekçenin 
tahliline ayırmıştım. Bu, bir iç politika istis-
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man yapmak değil; tanı aksine, meselenin se
beplerine inmek ve bu sebepleri tahlil ederek 
doğru yolu bulmak içindir. Ayrıca, çok kısa bir 
şekilde A. P. yetkililerinin «Personel Kanununu 
uyg'ulıyacağız» beyanlarından yalnız iki tipik 
örnek vermiştim ve buna da bilhassa Sayın Ci
hat Bilgchan'ın beyanlarını misal olarak zikret
miştim ve demiştim ki: Sayın Cihat Bilgehan'ın 
beyanları tasarının gerekçesiyle taban tabana 
zıttır. Ayrıca Sayın İhsan Gürsan'm beyanları
nı da, zamanının Senato seçimlerine tekaddüm 
etmesi ve ayrıca oradan uzun bir müddet geç
mesi ve yani Maliye Bakanının, Personel Kanu
nunun uygulamasındaki ağırlığı sebebiyle zik
retmiştim. Bunlardan daha mü hini m i bizzat Ge
nel Başkanımız ağzından, 14 Aralıkta Senato 
Grupunda yaptığı bir beyanla bu konu üzerinde 
en ciddî sorumlu bir muhalefet partisinin tutu
munu almıştır. Genel Başkanımız bu tasarıyı 
ayırıcı ve haksız hükümleriyle yeni ıstıraplara 
konu teşkil edecek bir tasarı olarak niteledik
ten sonra, «Hükümet geçici olarak bir malî sı
kıntı içindeyse kendilerine yardım etmek iste
riz.» demiştir. Hülâsa bizim, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak bu tasarı önündeki tutumumuz, 
kanun tasarısının kapsamına girmiyenleri mü
dafaa ederek onlara hoş görünmek, onlara şi
rin görünmek değildir. Bunun çok ötesinde 
derin ve köklüdür. Bu bakımdan bu ithamı hak
sız ve hattâ üzücü bulduğumuzu söylemek iste
rim. 

Hükümete bir sual tevcih etmiştim ; entere
san bir nokta, tesbit etmek isterim, nedense Hü
kümet bu tasarının savunmasını ve kendisine 
tevcih ettiğimiz sualleri cevaplandırmaya lü
zum görmedi. O bakımdan mütalâalarımızı ik
tidar kanadına mensup iktidar partisi sözcüsü
nün, Komisyon Başkanının ve Komisyon Sözcü
sünün cevaplarına inhisar ettirmek durumunda
yız. Yani nazari olarak bir mânada bu cevapla
rı Hükümetin cevabı gibi almak durumundayız, 
başka sureti hallimiz de yoktur. Bir soru sor
muştum, demiştim ki; Hükümet, gerek Geçici 
Komisyondaki müzakereler sırasında ve gerek
se Devlet Personel Teşkilâtı Başkanının beya-
niyle, bu kanunun malî hükümlerinin Anayasaya 
aykırı olduğu iddia edilmiştir, Hükümet bu gö
rüşte midir? Hangi maddelerinin Anayasaya ay
kırı olduğu görüşündedir ve bu husus kanunun 
topyekûn uygulanmasına mâni midir? İktidar 

partisinin sayın sözcüsü ve Geçici Komisyon 
Başkanı buna evet cevabını verdiler ve 657 sa
yılı Kanunun Anayasanın 117 nci maddesine 
aykırı okluğunu söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım; göreceksiniz ki, 
Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararının 
657 sayılı Kanunun malî hükümleriyle bir gû-
na ilgisi yoktur. Evvelâ, tarih yanlıştır. Sayın 
Sözcü, iptal tarihini Temmuz ayı ortalarında 
olarak göstermişlerdir. Bu, 4 Şubat 1966 dır. 
Yani bütçenin Senatoda ve Mecliste görüşüldü
ğü, Adalet Partisi iktidarının Devlet Memurla
rı Kanununu tatbik edeceğim, diye beyanat üs
tüne beyanat verdikleri bir tarihtir. 

İkincisi; iptal keyfiyeti Anayasanın 117 nci 
maddesine göre değil, Anayasanın 120 nci mad
desine göredir. Yani üniversitelerin özerk ol
ması keyfiyetine istinadetmektedir ve en mü-
hhımıi Anayasa Mahkemesi bu kanunun malî hü
kümlerini iptal etmemiştir, üniversite mensup
larını malî hükümlerinin kapsamına alan birin
ci maddenin üçüncü fıkrasını, üniversite özerk
liğine, yani Anayasanın 120 nci maddesine aykı
rı gördüğü için iptal etmiştir. Yani şu anda 
657 sayılı Personel Kanunu Anayasaya aykırı
dır, diye hiçbir iddiada bulunulamaz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, fevkalâde 
ehemmiyetli bir mesele de, iktidar partisinin Sa
yın Sözcüsü ve Komisyon Başkanı geliyorlar; 
katiyen alâkası olmıyan bir konudan dolayı 
iptal edilen bir kanunu, huzurunuzda malî 
hükümlerden ve Anayasanın 117 nci maddesine 
göre iptal edildi diyebiliyorlar. Şimdi böyle 
bir iktidar partisinin personel politikasına nasıl 
itimat edebilirsiniz1? Ben size soruyorum, Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararı 8 Haziran ta
rihli gazetede ilân edilmiştir, bu beyanlar da 
burada yapılmıştır. Bu ikisini karşı karşıya ge
tirdiğimiz zaman bu kadar önemli bir mesele 
iktidar partisinin hiçbir tetkike tabi tutmadan, 
kulaktan dolma haberlerle gelip Meclis kürsü
sünde beyanatta bulunması, hiç, şüphesiz onun 
personel politikasına itimat etmememiz netice
sini do ğur ac aktı r. 

Şimdi tekrar kanunun kapsamına dönmek 
mecburiyetindeyim. Muhterem arkadaşlarım, 
kanun tasarısının birinci maddesini haksız bul
muştum; yani, çok basit bir şekilde demiştim 
ki, 657 sayılı Kanunun kapsamına giren bir kı
sım memurlar bu kanunla avans almaktadırlar 
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ve fakat 657 sayılı Kanunun içine giren bir kı
sım memurlar da avans almamaktadırlar ve mi
sal verdim... Hiçbir yan mütalâa bu gerçeği de
ğiştiremez. 

Subaylar, Astsubaylar, yargıçlar ve savcılar 
057 sayılı Kanunun kapsamı içinde değildir. Bu
na karşılık sayıları 70 bini bulan teknik perso
nel, şoföründen umum müdürüne kadar bu ka
nunun kapsamı içindedir ve fakat bu zamdan 
faydalanamaz. Gerekçede, 657 sayılı Kanunun 
kapsamı bahis konusu edilmeksizin, personel 
kanunları hazırlanmış, hazırlanmakta olan per
soneli bu kanunun yani zam tasarısının içine 
aldık, deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım ; geçen konuşmamda 
da izah ettim, tasarıların hazırlanması ve kanun
laşması Hükümetin ve Millet Meclisinin fonksi
yonuna dâhildir. Hazırlanma şu safhadadır, 
hazırlanma bitmek üzeredir, diye bir grup me
muru bu kanun tasarısının kapsamı içerisine 
alıp avans vermek ve fakat kendilerinin kanun 
hazırlama salâhiyetleri olmadığına göre, bizim 
kusurumuzdan, bizim geciktirmemizden dolayı 
onları kanunun kapsamı dışında bırakmak ada
let ölçüsü ile kabili telif değildir. Hakikatte 
iktidar kanadının sözcüleri, bu gerekçedeki se
bebi zikretmeden üçüncü yeni sebep zikretmiş
lerdir. Bu da 470 milyon liranın genel bütçe ve 
katma bütçelerde yer alması dolayısiyle, bu 
Avans kanunu tasarısının genel ve katma büt
çelerden para alanlara teşmil edildiğidir. 

Bakınız muhterem arkadaşlarım, gerekçede 
olmıyan bu yeni sebep dahi bir kum yığını 
'kadar irtibatsızdır. Her şeyden önce doğru de
ğildir, arz ettim. 657 sayılı Kanunun kapsa
mına giren ve Genel Bütçeden ve katma büt
çeden para alan 70 bin kişi bu 'kanunun kap
samı içinde değildir, demin arz ettim. Yani 
bunu bütçeler dolayısiyle izaha kalkışmak da 
caiz değildir. İkincisi, bu sebep şeklîdir.Ge-
nel ve katma bütçeler bütçe yönünden muay
yen sebeplerle bâzı prosedüre bağlıdır. Yani 
Genel Bütçe ve katma bütçelerin bir- araya ge
lerek bütçeleşmesi yönünden bir prosedürü var
dır ve bunların da sebepleri vardır. Ama, bu 
sebepler, bu bütçeden para alanların bu avansı 
hak ettiğine dair sebepler değildir. Bütçele
rin bir araya gelmesi, bu bütçenin ieindeki-
lerinin' avansı hakettiğino, başka bütçeden 

muamele görenlerin avansı hakettiğinin biç bir 
şekilde delili olamaz. Bütçelerin bir arada müta
lâa edilmesi tamamen bir prosedür meselesi ve 
çok daha başka sebeplerin meselesidir. Yâni bu 
sebep de fevkalâde şeklîdir. Şeklî olduğunu izah 
etmek için söylüyorum ; bilfarz Kavaklıdere'de' 
oturanlara hakkı verilir, ama Gülveren'de 
-îaranlar hakkı verilme;' Bu da, âdeta bu ne

viden bir mantık. Gerek komisyon sözcüsü, 
gerekse Adalet Partisi sayın sözcüsü tüzük
lerden bize şikâyet etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Pazartesi günkü 
konuşmamda şunu en açık şekilde söyledim; 
elimizdeki bu 657 sayılı Kanun' objektif, 
ilmî tüzüklerin yapılmasına mâni olmadığına. 
göre, o halde ilmî ve objektif, sayısı çok, 
herkesin bine yakın göstergenin yanında otur
ması gibi kusurlu tüzüklerin hazırlanması 
tamamen Hükümete râcidir. Yani Hükümet, 
kendi dışında bir organizasyonda, kendi kont
rolü dışında bir teşkilâtta tüzükler hazırlan
mış ve son anda buna muttali olmuş gibi geli
yor, bizim önümüzde, tüzüklerden şikâyet 
ediyor. Bu, makbul ve muteber bir sebep 
olamaz. O itibarla; tekrar ediyorum, tüzükler 
yönünden kusur Hükümetindir. Kanunda tü
zükleri bağlayıcı ve mükemmel tüzüklerin ha
zırlanmasına mâni 'bir hüküm olmadığına 
göre, ve hattâ Hükümeti serbest bıraktığına 
göre, Hükümetin bu noktadaki 'mucip se
bebi katiyen kabili tecviz değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir do bu 470 mil
yon 'liranın, İktisadi Devlet Teşekkülleri, be
lediye, mahallî idare memurlarına dağıtıl
masına hukukî ve teknik scbebolmadığını ar
kadaşlarımız iddia" etti. Gerçekten de bu te
şekküller, mahallî idareler, Anayasanın 116 ncı 
maddesine göre tüzel kişilikleri haizdir. Ayrı 
idare şekli ve ayrı bütçeleri vardır. Yani 
umumi ve katma bütçelere, bunlara ödenecek 
bir paranın konulması mümkün değildir. Bu 
doğrudur. Ama bu sebep, onlara zam veril
memesi ve, bu kanunun şümulü içine alınma
maları için1 kâfi değildir. Çıkardığım netice 
şu; eğer hukukî ve teknik imkân olsaydı bu 
470 milyon lira avansın, belediyeler ve mahallî 
idare mcmurlariyle İktisadi Devlet Teşekkül
leri memurlarına da teşmili düşünülebilir 
gibi bir mâna çıkıyor. Gerçekte biz böyle bir 
şeye de taraftar değiliz. Zaten kesin rakam 
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olarak verilen miktar, yani memurların el ine 
geçecek . miktar 470 milyon lira değildir. 
Yüzde 20 lik bir vergi dilimine girse, geri
ye 375 - 376 milyon lira kalmış olacaktır. 
Bunu da büyük sayıdaki memura taksim etti
ğimiz takdirde, hakikaten ortada lâşey mesa
besinde bir şey kalacaktır. Bu bakımdan, biz 
Hükümete diyoruz ki ; mahallî idareler, ikti
sadi Devlet Teşebbüsleri ve belediyeler me
mur] a n için imkân bulmak zorunluğunda 
ve vazif esindesiniz. Hareket noktamız bunu 
teşkil ediyor. İki elinizi bağlıyarak, para 
yok demek Hükümet etmekle kabili telif de
ğildir. Malî hususta söyliyeceğinı bundan iba
rettir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, gerekçesi yö
nünden, haklılığı, eşitliği yönünden tasarıyı 
nereden ele alırsanız alınız - biz samimiyetle 
kaaniz ki - tutulmaz derecededir. Sebeplerini 
izah ettim, gayret ettim iki defadır, tutulmaz 
derecededir ve müdafaa edilemez biz diyoruz 
ki, Adalet Partisi İktidarı Personel Kanununu 
yürekten beııimsememiştir. 

Memnun oldum Sayın Komisyon sözcüsü
nün beyanatından. Dediler ki: «'Bizi iböyle bir 
ithamm altında bırakmak haksızlık olur.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir şeyi yürekten 
Ihen'iıni'semeik, onun güzel, renkli ve taitlı neti
celerini ıbcnimsemek değildir. Onun taihmil etti
ği yükleri bilgi ile benimsemekti!'. İşte tam 
malî nokta budur. Eğer Personel Kanununu 
yürekten ^benimsiyorsanız, icaplarına inanıyor
sanız Türkiye için ıbüyük ıbir ihtiyaçokluğuna 
inanıyıorsanız, bunun malî icaplarını yerine 
getirmek durumundasınız. Türkiye'de iktidar 
olmanın güçlüğünü ancak iktidara gelince aıı-
lıyaibilmiş olmak dertlerine çare arayan va
tandaşla rımıız Harcarında bit' mazeret teşkil et
mez. 

Muhterem arkadaşlarım, C. II. P. bu tasarı
ya kırmızı oy verecektir. Bu ila bir bakıma tel
mihlere sebebolnraştur. Mve't 'biz bu tasarıya kır
ımızı oy veroceğiz. Aınıa, tasarının 1 nei 
maddesinde avans kapsamına giren 351 bin ki
şinin avanstan istifade etmemesi için değil, tam 
tersine, onların bu avanstan istifade etmesini 
ve haittâ daka şümulü ile nıükenumcl bir per
sonel düzenine kavuşturulması için O. İT. P. 
personel kanunlarının ısüratlc hazırlanarak yü-
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rürlüğe konulmasını da talebetmiştir. O me
murların, kanun tasarısının 1 nei maddesi
nin kapsamına ıgiren memur vatandaşlarımızın 
'bu kanundan istifade etımesini can ve gönülden 
istiyoruz, hattâ daha ilerisini istiyoruz. Bu ta
sarıya kırmızı oy vermemizin iki tane belli 
başlı sebebi vardır. Bir tanesi Personel refor
mu konusunda Adalet Partisinin bize güven 
vermemiş olmasıdır. Diğeri de bu tasarıyı hak
sız ve ayırıcı yeni konpilikasyonlara, yeni hoş
nutsuzluklara yol açacağı niteliğinde bulduğum 
için. 

Hepinizi, beni salbırla dinlediğiniz için, hür
metle selâmlarım, teşekkür ederim. (C. II. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeter
lik önergesini okutuyorum : 

Başkanlığa 
Durum tavazzuh etmiştir. Tasarının tümü 

üzerindeki konuşmaların kifayetini ve madde
lerin müzakeresine geçilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Balıkesir 
Cihat Tu ng ut 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde 
Sayın Süleyman Onan, buyurun. Çünkü ilk de
fa onu müşahede ettim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan sayın milletvekilleri, Hükümetçe Türk 
Devlet personoline dağıtılmak istenilen 470 mil
yon liranın avans olarak verilmesi hususu için 
Yüce Meclisimize getirilen kanun tasarısı he
nüz vuzuha kavuşmadan bir yeterlik önergesi 
verilerek müzakerelerin kifayeti istenilmekle
dir. 

Halbuki Hükümet görüşünün dışında pek 
çok milletveklleri söz istemişler, bu avans dağı
tımının daha âdil olması için yapıcı .fikirlerini 
söyliyeceklerdir. Henüz bu kıymetli fikirler 
söylenmeden, müzakerelerin yeterliği cihetine 
gidilmesi isabetli olmıyacaktır. 

Değerli milletvekilleri; yeterlik önergesini 
kabul etmeyiniz ki, A. P. si iktidar Hükümeti
nin avans olarak dağıtmak istediği 470 milyon 
lirayı; mahdut kimselere değil, aynı topraklar
da yaşıyan, aynı Hükümet emrinde çalışan, 
aynı ı>azarlardan, aynı bakkallardan alış - ve
riş eden şerefli Türk Devlet personelinin ta-
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marnına şâmil olacak şekilde dağıtımın yapıl
masının uygun 'olacağını söylemeye fırsat bul
unuş olalım. 

Yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki, ay 
«sonlarını sabırsızlıkla bekliyen az maaşlı dar 
(gelirli memur ive müstahdemlerimizin daha vez
nenin 'önünde parasını tüketmiş olarak, sadece 
bordrosuna olan imza Iborcunu atıp, eli bom-
Iboş, yüreği kan ağhyarak evine dönüşünü ve 
ıstırap yüklü insanların acıklı halini söylemek 
imkânını bulalım. 

Yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki, 15 
yıldan beri 'memleket evlatlarının ve /selef hü
kümetlerin gece - gündüz çalışarak çıkarmaya 
muvaffak olduğu Ö57 sayılı Personel Kanunu
nun mutlaka uygulanması gerektiğini savun
muş olalım. 

Yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki, Hü
kümetin bu ayırıcı, bölücü tutumunun gayri-
âdil olduğunu, Türk Personeli arasında ahenk
sizlik doğuracağını Devlet memurlarına öz ev
lât, İktisadi Devlet Teşekküllerinde, belediye
lerimizde ve özel idarelerimizde çalışan bütün 
memur ve müstahdemlere övey evlât nazarı ile 
'bakılmaması icabettiğini söyliyelim. 

TALÂT ASAL (Zonguldak) — (Meselenin 
esasına giriyor, ıhalonı suiistimal ediyor. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Yeterlik 
önergesini kalbul etmeyiniz ki, 057 sayılı Per
sonel Kanununun şümulü dışında bırakılan bi
lûmum askerlerle, .hâkim ve savcılardan; Hü
kümetin getirdiği kanun tasarısının 1 nci mad
desine sadece askerleri ithal ettiği halde hâ
kimleri ve savcıları ithal etmemiştir, hâkim
lerimizin ve savcılarımızın da bu avanstan 
mutlaka faydalanmaları icabettiğini söylemiye 
imkân (bulmuş lOİalım. 

Yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki, ba
siretli ve muktedir hükümetlerin verdiği sözü 
mutlaka yapması gerektiğini, yapamıyacağı iş
leri asla vadeltmemesi gerektiğini söylemeye im
kân bulalım. Müsade ediniz ki, sözüm senettir, 
diyen Başjbakan Süleyman Demirel'in sözünün 
ve taahhüdünün tahakkuk etmemiş lolduğunu 
ifade etmeye imkân bulalım. 

Yeterlik önergesini kabul etmeyiniz ki, bir 
seneden Iberi, zamdı, avanstı, ikramiye idi, şekli 
ile Hükümetin propaganda yaparak piyasayı 
allak bullak ettiğini ve hergün pahalılığın art

tığını ve bundan dolayı vatandaşlarımızın peri
şan olduklarını söylemiş olalım. 

•Müsade buyurunuz da : Demirel Hükümeti
nin, böyle avans dağıtmak, -zam yapmak, ik
ramiye vermek vaitleri yerine, muktedir ve di
rayetli Hükümet olarak piyasaya hâkim -olma
sını ve pahalılığı önleme tedbirlerini derhal al
masının lüzumunu ifade edelim. 

(A. P. 'sıralarından «ıhazır mektup okuyor» 
sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Onan, lütfen yeterlik öner
gesi aleyhine beyanda bulununuz . 

,SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Tamamen 
yeterlik önergesinin aleyhinde konuşuyorum. 
(A.P. sıralarından, «Esasa dair her şeyi söyle
din», sesleri) 

BAŞKAN — Biraz sınırı aşıyorsunuz efen
dim. Yeterlik önergesi reddedilirse, o zaman bun
ları söyliyebilirsiniz. Lütfen saded dairesinde gö
rüşlünüz. Yeterlik önergesinin aleyhinde bulu
nunuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Tama
men yeiterlliik önergesinin aleyhinde olduğumu 
söylüyorum Sayın Başkanım. 

Yeterlik önergesini kalbul etmeyiniz ki, maaş 
dilimlerinde birinci kademeyi teşkil eden ve 950 
liraya kadar olan maaşların bilûmum Türk Dev
let personeline yüzde 15 nisbe tinde, 950 liranın 
üstündeki münhaısıran ikinci maaş diliminden pa
ra alan... (A. P. sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Onan istirham ediyorum, 
bu şekilde devam etmenizle müsaade edemiyece-
ğim efendim. Yeterlik önergesi aleyhinde konu
şun. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Tamamen 
yeterlik önergesinin aleyhinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Efendim siz yazmışsınız, esası 
hakkında bir nutuk söylüyorsunuz. İstirham edi
yorum, rica ediyorum efendim, yeterlik önerge
sinin aleyhinde konuşunuz. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Bir ye
terlik önergesinin aleyhinde bundan daha selis 
konuşma olur mu arkadaşlar?.. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim esasa giriyorsunuz, is
tirham ediyorum, yeterlik önergesi aleyhinde ko
nuşun. -SM şu ana kadar sabırla dinledim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Teşekkür 
ederim. 
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BAŞKAN — Ama suiistimal ediyorsunuz si
ze bahşedilen halkkı. İstirham ediyorum... 

SÜLEYMAN ONAN (Devaımla) — Yeterlik 
önergesi kabul edilmediği taıkdirde bunların ko
nuşulacağında isabet olduğunu ifadeye çalışıyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim onu biliyoruz biz de. 
Yeterlik önergesi kabul edilmezse, elbette ki buu
tlar konuşulacak, başka bir şey konuşulacak de
ğil, istirham ederim. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Yeterlik 
önergesinin aleyhinde konuşmak için hangi cüm
lelerle hitabı kelâm edeyim Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Sayın Onan, size ikinci defa ih
tarda bulunuyorum, saded dairesinde görüşün, 
aksi takdirde sözünüzü ıkesmek mecburiyetinde 
kalacağımı. İstirham ediyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bu kanun taisamsı hakkında şu 
anlda Yüce Meclisinizin vereceği büyük karar, 
ilgili bütün Türk Devlet personeli tarafından 
hasretle beklenilmektedir. Bu hususta konuşacak 
muhterem milletvekili arkadaşlarımızın yapıcı 
fikirleri ortaya dökülmeden lütfen yeterlik öner
gesini kabul etmeyiniz ve iltifat etmeyiniz, bu
nunla ilgili olan vatandaşlar radyodan vereceği
niz kararları sabırsızlMa bekliyor. Bu yönü ile 
yeterlik önergesinin aleyhinde oy yenmenizi rica 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının tü

mü üzerindeki görüşmelerin yeterliğini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi maddelere geçilmesini oylamadan önce 
Mardin Milletvekili Sayın Rifat BaykaFm, ka
nun tasarısının Komisyona iadesi hakkında bir 
önergesi var, onu okutup oyunuza sunacağım. 

Meclis Başkanlığına 
İstihkak sahiplerine dağıtılmak üzere ayrıl

mış bulunan 470 milyon liranın küçük parça
lara ayrılması dolayısiyle faydası çok az ola
caktır. Bu paranın yine istihkak sahiplerinin 
hakkı esası baki olmak üzere, Türk ekonomisi
nin de bugün içinde bulunduğu durumu dik
kate alarak, daha uygun bir kullanma şeklinin 
araştırılması için Komisyona iadesini arz ve tek
lif ederim. 

Mardin 
Rifat Baykal 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — İzah edebi
lir miyim? 

BAŞKAN — Önergeyi izah sadedinde, esasa 
girmeden, Komisyona geri verilmesi gerekçesini 
lütfen kısaca söyleyiniz. 

RİFAT BAYKAL (Mardin) — Muhterem 
milletvekilleri; Hükümet malî bakımdan büyük 
problemlerin yükü altındadır. Bu paranın bu 
şekilde dağıtımı Hükümeti müşkül durumda bı
rakacaktır. Aynı zamanda teşmili arzu edilen 
müesseselere dağıtma imkânını bulamıyoruz. 
Küçük parçalar halinde dağıtılacak olan bu pa
ra, gerektiği kadar tesir de edemiyecektir. Hü
kümet rasyanel yatırımlara gitmek zorundadır. 
Şimdi elimizde hazır 470 000 000 lira kadar 
bir para var. Bu parayı, istihkak sahiplerinin 
hakları baki kalmak üzere, yani istihkakları 
kadar hisse senetlerine sahibolnıak üzere, meselâ 
petrol boru hattının satınalınması, artanla da 
kâr getirecek, plânla tesbit edilmiş, diğer ras
yonel yatırımlara sarf edilmesi istikametinde 
Yüce Mecliste karar alınmasının iktidar için 
faydası büyüktür. 

Bu suretle memurlarımız büyük yatırımlara 
iştirak etmiş olacaklardır. İleride kârları daha 
fazla olacak, memleketimiz büyük tesislere ka
vuşacak, bundan yalnız memurlar değil halk 
da istifade etmiş olacaktır. Ve Adalet Parti
sinin şimdiye kadar tahakkukuna çalıştığı hal
ka yönelmiş özel bir teşebbüs de bu suretle doğ
muş olacaktır. En mühimi, petrol boru hattı 
yabancı şirketlere peşkeş çekiliyor, feryatları da 
son bulmuş olacak. Eğer Komisyon, Hükümet 
teklifimize iltifat ederse bu istikamette oy kul
lanmanızı arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Efendim, kanun tasarısının 
maddelerine geçilmeden, Komisyona iadesi teklif 
ediliyor. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının icedilikle görüşülmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Mevlût Yılmaz arkadaşımız; kanun 
tasarısının tümü üzerine!dki müzakereler sona 
geldiği sırada bir önerge verdi; önergesi «ka
nun üzeninde kâfi derecede görüşülmüştür. Bun
dan sonraki görüşmelerin beşer dakika olarak 
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tahdid edilin esini arz ve teklif ederini»1 mealin-
de-'dir. 

Sayın Yılmaz, sizin bu tahdit teklifiniz 
tümü üzerindeki görüşmelerle mi ilgilidir, yok
sa bundan sonraki görüşmelere mi şâmildir? 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Madde
ler için. 

BAŞKAN — Şu halde önergeyi tekrar oku
yup oyunuza sunacağım. (Kanun üzerinde kâfi 
derecede görüşülmüştür. Bundan sonraki gö
rüşmelerin beşer dakika ile tahdid edil meşini 
arz ve teklif ederim) diyor Sayın Mevlüt Yıl
maz arkadaşi'inız. 

Bu önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. efendim. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

057 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek Kanun 

Madde .1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununnn malî hükümlerinin uygulanacağı 
tarihe kadar, bu kanunun 236 ncı maddesi kap
samına girenlere ve genel, 'katma bütçeler ile 
bun'lara bağlı döner sermayelerden ve 'kefalet 
sanıklar ından maaş ve ücret alan memur ve 
'hizmetlilere, subay, astsubaylar ve '6320 sayılı 
Çavuş ve ulzman çavuş Kanunu ile 635 sayılı 
Uzman jandarma Kanununa göre ücret ve aylık 
alanlara, 263 sayılı Kanun gereğince zamma 
esas olan aylık ve ücretleri üzerinden her ay 
aşağıdaki oranlarda avarts suretiyle ödeme ya
pılır. 

Aylık veya ücret Oran 

1 ıoo' — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her 
ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış 
bulunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödeme
den istifade •ederler. 

Sürekli görevle yabancı momleketlerde bu
lunan ve emsalli aylık alan -mamurlar -ile aynı 
yerlerde istihdam olunan hizmetliler bu ka
nun hükümlerinden istifade edemezler. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işten 
el çektiıilmiş, Bakanlık emrine .alınmış veya 
kadrosunun ilgası dolayısiyle -açıkta kalmış bu
lunanlar istihkakları miktarına -göre bu madde 
hükmünden istıfakle ederler. 

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

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istemiş olan arkadaşların .isimlerini okuyorum : 

İlyas Kılıç, Kemal Palaoğlu, Kesat uzarda, 
Mustafa Uyar, Dursun Akeaoğlu, Mahmut Boz
doğan, Hayrettin Uysal, Nuri Koklaımanoğlu. 

Sayın İlyas Kılıç., buyurun. 

Sayın Kılıç, ve diğer 'bütün konuşacak arka
daşlara hatırlatmak isterim; ka'bül 'buyurulan 
karar gereğince, konuşma süresi 5 dakikadır. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Millet
vekilleri, kanun üzerinde gerektiği kadar ko
nuşulmuştur, aşağı - yukarı fikirler de tebellür 
etmiştir. Sayın iktidar partisinin grupça al
mış olduğu karar da bizce malûmdur. Ancak, 
aranızda bir 'milletvekili olarak inandığını ve 
söylemek istediğini, ölçüler içerisinde, söyle
mek istiyen bir arkadaşınız olarak, 'birkaç keli
me ile s'amimî kanaatlimi belirtmek istiyorum, 
özür dilerim. 

Arkadaşlar, bu kanun için. çok söylenen 
sözlerden bir 'tanesi de, eşitlik esasının bozul
duğudur. Hakikaten kamında eşitlik esası 
bozulmuştur. Şöyle ki; İktisadi Devlet Teşek
külleri, özel İdare ve belediyelerin, bir Hailime 
ile, mahallî idareler memurları ile 3659 sayılı 
Kanuna ta'bi kurumların memurları bunun dı
şında tutulmuştur, öönül isterdi ki, Yüksek 
Komisyon ve İktidar kanadına mensup aıka-
daşlarümıız ve 'bize niyabeten vazife gören Hü
kümetimiz, 'kanunlarını çıkaraımamızdan 'mü
tevellit husule gelen adaletsizliği önlemek üze
re bu kanuna bir hüküm ilâve etsinler, bu su
retle bu kesimde bulunan memurlar da bu im
kândan mahrum 'bırakılmasınlar. Fakat görü
yoruz ki, 'bu mümkün 'olmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, iktidara ve muha
lefete mensup, bu memleketin yönetiminde mesu
liyet sahibi insanlar olarak, Hükümetin, komis
yonun ve Meclisin nasıl bir bütçenin sahibi ol
duğunu ve ne kadar imkânsızlık içinde bulundu
ğumuzu bilmediğini izi iddia etmek hilafı haki
kat bir beyan olur. Tamamen bütün samimi
yetimle sizinle beraberim. Ancak doğacak bâzı 
ihtilâflar yüzünden pek yakın zamanda bunlar 
için muhtelif yollardan maaş artırıcı tekliflerle 
karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Yaşım ica
bı, bu memlekette birçok maaş artırmalarına sa-
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hidolmuş bir Devlet memuru idim. Gördüm ki, 
bir tanesinin maaşının artırıldığı, bir tanesinin 
maaşında bir fark yapıldığı zaman, dolambaçlı 
yollardan, diğerlerinin maaşına da zam yapıl
mıştır. Onun için, çok kısa zaman sonra böyle 
taleplerin karşısında kalmamak için, mümkün 
ise ben komisyondan istirham ediyorum, iki ta
ne takririm vardır, bu takririmle «İktisadi Dev
let Teşekkülleri ve özel idarelerle 3659 sayılı Ka
nuna tâbi müesseselerin yönetim kurullarına ve
ya, yetkili organlarına, durumları müsaidolduğıı 
takdirde, bu zammı verebilir» kaydını koymak 
suretiyle, yetki verilmesi, hak ve nasafete uygun 
bir hareket olur ve bütçeleri de müsait ise vere
bilme imkânlarını sağlarız gibi gelir bana. Sa
mimî ifadelerimi ve beyanlarımı söylemek sure
tiyle beillki söylenenleri tekrar etmiş oldum. 
Ama, inancımı söylemek istiyorum. Çünkü, bu 
Meclis, hepiniz biliyorsunuz ki, zaman zaman 
şikâyet ettiğiniz grupların hakimiyeti altına 
girmiştir. Milletvekili olarak hiçbirimiz için, 
buraya çıkıp da samimî kanaatimizi söylemek 
fırsatını grupların tasallutundan kurtarmak 
mümkün değildir. (Alkışlar) 

Binaenaleyh, ben tekrarı istemiyerek yap
mak mecburiyetindeyim. Mevcut 6 grup sözcü
sü arkadaşlarımız konuştu mu arkasından kifa
yeti müzakere takriri yapışıyor. Milletvekili 
olarak, gruplardan kendimizi kurtaramıyoruz, 
kifayeti müzakere takrirlerinin arkasına sığın
mak suretiyle arkadaşlarımız bizim konuşmala
rımıza mâni olmazlarsa biz de sizleri bu şekilde 
işgal etmiş olmayız. 

Zamanınızı aldım. Takririme iltifat göster
menizi bilhassa istirham ediyorum. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Palaoğhı, buyu
runuz efendim. 

KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, sevgili arkadaşlarım, kimi kanun vardır, 
657 sayılı Kanun gibi, yüzlerce madde ile gelir; 
kimi kanun vardır, şimdi kabul etmek üzere bu
lunduğumuz İm tasarı gibi', nihayet üç dürt mad
deden ibarettir. Böyle pek muhtasar, pek kü
çük boylu, şekil itibariyle, hacim itibariyle pek 
küçük boylu kanunların, tabiatları icabı bütün 
ağırlıkları bir veya iki maddeye yoğunlaşmak 
mecburiyetindedir. Böyle olduğu içindir ki, bu 
kanunun da bütün ağırlığı ve özü birinci madde
de tekasüf etmiştir. 

I Bu itibarla, benim sözlerimde, tasarının tü-
I mü ile ilgili inikaslar bulunduğu intibaı hâsıl 
I olursa, bu sebepten ötürü mâruz görüleceğimi 
I ümidetmek isterim. 
I Sevgili arkadaşlarım, son derece tahdidedil-
I miş bir zaman ölçüsü içinde konuşmaya yine 

mecburuz. Bu itibarla gayet kısa mâruzâtta 
I bulunmak zorundayım. 

Tasarı şu hali ile yetersizdir, objektif değil
dir ve gayriâdildir. Her şeyden önce ben Tür-

I kiye'de personel meselesini bir bütün olarak gö
ren ve görmek istiyen bir arkadaşınızım. Bunun 

I içindir ki, 657 sayılı Kanunun kendisi de en-
I tcgro olmak zorunda idi. 657 sayılı Kanunun 
I kendisi de İktisadi Devlet Teşekkülleri, belecli-
I yeler ve onlara bağlı işletmeler ile il özel idarc-
I leri personelini kapsamı dışında tutmamalı idi 

ve kapsamı dışında tutması için de ciddî bir sc-
I bep yoktu. Kanunun kendisi, şimdi buna baz 
I olan, istinat noktası olan 657 sayılı Kanunun 
I Palyatif hüviyetinde görülen, gerçekten memur 
I kendisi de entegre olmalı idi. Bu olamamıştır. 
I 1 aninizin ve hizmetlilerimizin bir kısmının ist ıra -
I bmı ciddî ölçüde tahfif edeceği ümidini hiç 
I vermiyen bu tasarı, hiç olmazsa entegre olmalı 
I idi. Bu zayıf, bu çaresiz hüviyeti içinde olsun 
I bari entegre olmalıydı. Bu yapılmamıştır ve ge

niş ölçüde adaletsiz bir netice doğurmaktadır. 
Eski bir Türk atasözünü hatırlıyorum : 

«Devlet için güçlük yoktur» derler. Bu şüphesiz 
I Devlet her dilediğini, her zaman, en kötü şart-
I 1ar içinde dahi yapar, yapabilir anlamına gel

memektedir. Hele dokunduğu yeri altına cevi-
I ren güçlü, kudretli, aciz bahis konusu olmıyan, 
I pek muktedir devletler ve devletçiler çağı çok 

geride kalmıştır. Çağımızın çok değişen şartları
na rağmen bu atasözünde, bu misalin temelimde 
yatan ve hiç eskimiyen bir felsefe vardır. O da 
şudur sevgili arkadaşlarım : Bunu sövliven 
Anadolu çocukları tahmin ediyorum ve inanıyo
rum ki, Devleti çok âdil, her zaman âdil bir bii-
vük kuvvet tasavvur ederek görmek istiyorlar. 
Simdi memurların ve hizmetlilerin bir kısmının 
öönlünde ve vicdanmdaki bu intiba geniş öl
çüde sarsılacak ve yıkılacaktır. Yüce MecUs 
buna imkân vermemeye mecburdur. Bu itibarla 
kanuna objektiflik niteliği kazandırılmak ve 
kanun âdil kılınmak isteniyorsa - ki buna mec-

I buruz - kapsamına belediyelerde, onlara bağlı 
I işletmelerde, il özel idarelerinde ve İktisadi Dev-
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let Teşekküllerinde çalışan memur ve hizmetli
ler de alınmalıdırlar. 

Sözlerimin sonunda hiç değinilmiyen, tema
sa lüzum lıissedilmiyen bir bahse temas etmek 
mecburiyetini duyuyorum. O da şu, hep imkân
lardan, ya da imkânsızlıklardan behsedilcli. 
Konuya, hatiplerin büyük bir kısmının mikro acı
dan, dar bir açıdan baktıklarını sanıyorum. 
Konuya yalnız memurlar veya yalnız bu ta
sarının kapsamı içerisine giren memur ve hiz
metliler açısından değil, bu kapsamı da aşarak, 
çok daha mikro, çok daha geniş bir açıdan 
bakmaya mecburuz. Nihayet, Türk personeU, 
bir bütün olarak gördüğüm üzere ve öyle 
görmeye mecbur olduğumuz Türk personeli, 
Türk Ulusunun ve Türk Halkının bir bütünü
dür. Asıl ve önemli olan, sayın milletvekilleri, 
Türk Halkının hâlâ mazlum sandığım ve saydı
ğım, bunu söylerken bir uslusun yalnız istilâ 
altında iken mazlum sayılmıyacağmı, görülmü-
yorsan da, eziliyorsan da, unutulmuşsun da maz
lum sayılabileceğine inandığım için bu terimi, 
Atatürk'ün bu terimini kullandım. 

BAŞKAN — Sayın Palaoğlu, vaktiniz doldu 
efendim, beş dakikalık vaktiniz doldu efendim. 

KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — Türk 
Halkının bir parçasıdır, aslolan bu Halkın genel 
mutluluğu ve refahıdır. Bunu, genel olarak ele 
almak ve sağlamak bir güce, bir genel yüreğe, 
bir büyük idealizme bağlıdır gibi geliyor bana. 
Eğer Hükümetin gönlünün bir köşesinde bütün 
bu problemleri halledecek, bütün bu kaynakları 
bulacak ve bütçelere daha milyarlar eki ivecek 
ciddî bir toprak reformu ve bu reformu halle
decek bir idealizm varsa bu meseleler... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, Sayın Pa
laoğlu. Lütfen bağlayınız. 

KEMAL PALAOĞLU (Devamla) — ... Bu 
meseleler kendiliğinden hallolur. Aslolan da bu
dur. Saygılarımı sunarım. (C.H.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde 
Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Şadım 
Aren söz istemiştir. Buyurunuz Sayın A ren. 

T.I.P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, Avans Kanunu hakkındaki fikirlerimizi 
bundan evvelki celsede anlatmıştık. Kanuna 
itiraz ettiğimiz noktalar zaten bu birinci madde

dir. Bunları şu noktalarda toplıyabiliriz. Bi
rincisi kapsam, yani kapsamına iktisadi Devlet 
Teşekkülleri, emekli, dul ve yetimler ve mahallî 
idareler memurları da dâhil edilmelidir. 

İkincisi, zammın oranına itiraz etmiş, gayet 
düşük demiştik. Bu düşüklüğün iki sebebi 
var. 'Birisi zaten oran düşük 10 ve 15 tir, diğeri 
do zamma esas olan maaşlar, yüzde 35 zamdan 
evvelki maaşlar. Bunun da tashih edilmesi lâ-
zı nıgeldiğini düşündük. 

Diğer bir nokta, yalnız gerekçeden anlıyoruz, 
T.B.M.M. üyelerinin yollukları üzerinden de bir 
zam yapılmaktadır. Başka memurlara yapılmı-
yan bu zammın, bu imtiyazın, T.B.M.M. üyele
rine tanınması yersizdir. Onun için bunun da 
kaldırılması lâzımdır. Bu maksatla bunları 
kap siy an, bu konudaki görüşlerimizi ihtiva eden 
bir önerge hazırladık, şimdi Divana takdim ede
ceğiz. 

Buna göre; zamma esas olan maaşlar, bugün 
fiilen alınan -maaşlar olmalıdır, zammın miktarı 
yüzde 15 ve yüzde 20 olmalıdır, diyoruz. Türki
ye Büyük Millet Meclisi üy el erinin yollukları 
üzerinden de zam almalarını açık bir haksızlık 
telâkki ediyoruz. Maddenin en son fıkrasına bu 
haksızlığı önlemek için ek görev, yolluk ve diğer 
namlarla ödenen istihkaklara bu teşmil edilmez, 
diyoruz. Yani bir «Yolluk» kelimesi ilâve edi
yoruz. Bu tadil teklifimizin 470 milyonluk tah
sisatı çok aşacağı mülâhazlyle, nazarı itibara 
alrnımaması mümkündür. Bundan evvelki celse
de komisyon başkanı -arkadaşımıiz da bu konuya 
temas etti. 470 milyon lirayı clbdtteki aşnv. 470 
milyon lira, bu -konuda bir taihdit telâkki edilme
melidir. Biz muhaleM olarak, böyle bir 'tahdide 
boyun eymeye amalde değiliz. Çünkü bu zam 
için ancak 470 milyon lira ayrılabilmeKİ, Hükü
metin şimdiye kadar tatbik dtıncfctc olduğu kısır 
politikanın, iktisadi politikanın bir sonucudur. 
Meselâ, takritbon 600 milyon lira kadar bir ilâve 
yapılabilirse, tadil önergemizde öngördüğümüz 
hususları karşılıyalbi'lir zannediyoruz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Reşat uzarda buyurun. 
REŞAT UZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, geçen sene bütçesinin 
müzakere edildiği sıralarda asgari geçim indi
rimini iki sene 'erteleyen kanunun kabulünden 
ısonra meydana gelen 470 milyon lira para 
1 . ',) . 1066 dan itibaren uygulanacağı d e faalle 
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resmî ağızlardan vadedilen, Devlet Memurları 
Kanununun tatbikatında uygulanmak maksadiy-
le Maliye Vekâletince bloke edilmiş bulunmak
tadır. Neftice itibariyle 657 sayılı Kanunun uy
gulanmasına imkân olmadığı anlatıldıktan 
sonra Hükümetçe ibir 'zam tasarısı geti
rilmiştir ve Millet Meclisi Karma Ko
misyonunda da bu zam tasarısı, bir avans 
şekline çevrilerek birinci maddedeki şek
lini almıştır. Bizi, bu kanunun hazırlanması 
ve kaleme almış tarzı, personel rejimi bakımın
dan ciddî endişeye sevk etmektedir. Kanunun 
1 nci maddesinde aynen şöyle diyor : «657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun malî hükümleri 
uygulanacağı tarihe kadar...» Şimdi Devlet Per
soneli Kanunu için ayrılan paranın ne şekilde 
kullanılması lâzırageldiği veya Devlelt memur
larının bu Perjonel Kanununun meriyete girme
sinden sonra memurların maaşı 4 000 liraya çı
kıyor, 5 000 liraya çılkıyor gibi propagandalar 
neticesinde hayat pahalılığının bir fırtına gibi 
yükseldiğini, memur, fakir ve orta tabaka hal
kın, aynı zamanda memur dışında kalan geniş 
halk kütlesinin bu pahalılığın altında ezildiğini 
binaenaleyh, memurun konıroması lâzımgeld iğini 
söylediğimiz zaman, gene reemî ağızlardan, Dev
iot Memurları Kanununun ıbir Zam Kanunu 
olmadığı, ancak Devlet personel rejimini tesbit 
edecek esasları ihtiva eden tür kanun olduğu 
söylenmiş olmasına rağmen bugün bu Avans 
Kanunu ile bir kısım memurların nirtbeten tat
mini yoluna gidilmekte ve böylece Devlet Me
murları Kanununun ne zaman yürürlüğe gire
ceği de şüphe içerisinde bırakılmaktadır. Devlet 
Memurları Kanununun malî hükümleri uygula
nacağı tarihe kadar... O halde, bu kanun, Avans 
Kanunu yürürlüğe girdikten sonra muhtemel
dir ki, seneler senesi Devlet Memurları Kanunu 
olduğu yerde durur ve bir kısım memurlara her 
ay bir miktar avans verilmek suretiyle, idarei 
maslahat yolu ile, Devlet mekanizmasının muıh-
taoolduğu Refonm Kanununun Meclise gelip ka
nunlaşması da böylelikle geclkunlş olur. Bende
niz bunları çek evvelinden düşünerek, hcsaplı-
yarak bir kanun teklifi hazırlamış ve Millet 
Meclisi Riyasetine sunmuştum. Bu kanun tek
lifim altı ayı mütecaviz bir zamandan beri, 
maalesef, Maliye Komisyonunda beklemektedir. 
Orada bütün bu mahzurları irae ederek, Deviot 
Memurları Kanununun yeni baştan ısMıa muh-

tacolduğunu ve bu ıslahın da iki seneden evvel 
yapılmasının müminin olmadığını nazarı dikka
te alarak, getirdiğim bu muvakkat kanunla, 
Devlet Memurları Kanununun bu gün için tat
biki mümkün olmayan maddelerini, teker teker 
zikretmek suretiyle bunların uygulanmasının iki 
sene ertelenmesini taldbctmiş ve İkinci madde 
ile de 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren Devlet 
Memurları Kanununun kat sayısının- yürürlüğe 
konmasını sağlayan hükümleri getirmiş ve böy
lelikle Deviot bareminde yazılı ücretlere, aylık
lara, yani üçyüz ile iklbin arasında olan maaş
lara, iki kat sayısını uygulamak suretiyle en 
yüksek Devlet momuru aylığının dörtÜjin lira 
olarak dondurulmasını sağlayan bir teklif getir
miştim. Bunun maliyecilerle yapılan hesabımla 
altıyüz nıllyon lira kadar bir malî portesi olacaktı 
ki, bu bir adaleti de sağlamış olacaktı. Çünkü 
'getirdiğim bu kanun teklifi ile müktesep halk 
derecelerine iki kat sayı uygulanmak suretiyle 
kanuni hakkından fazla ücret, maaş alan kimse
lere de ayrıca iki kat sayısının uygulanması ön
lenmiş, ek görevler kaldırılmış ve büyük tasar
ruflar sağlanmış olacaktı. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın uzarda, vaktiniz doldu, 

lütfen bağlayınız. 
REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Bağlıya

cağım. 
Devlet Memurları Kanununun bir türlü uy-

gulanamamasmın ve daha bunun Meclise gelme
sinin çok gecikecek olmasının yegâne sdbdbi, bu
gün Devlet Memurları Kanunuylc âzami 4 000 
lira içerisinde dondurmak istediğimiz maaşın 
çek fevkinde aylJk alan, hattâ altı yedi yer
den ek görev alan bâzı nüfuzlu memurların, 
Hükümet koltuğunda bulunanlara tesir etmek 
suretiyle, bu kanunun muntazam bir suretle iş
lemesini önlemeleridir. Vaktin darlığı dolayı-
siyle daha fazla söz söyleyemiyeceğimden do
layı üzüntü duymaktayım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar. 
•MUSTAFA UYAR (İzmir) — Sayın arka

daşlarım, komisyonun değiştirisi ile 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ek kanun tasarı
sının birinci maddesi üzerinde, kanun tekniği 
bakımından, bir de esas bakımından olmak üze
re iki noktaya temas etmek istiyorum. 

Kanun tekniği bakımından; gerek birinci 
maddede, gerekse ikinci maddede bâzı kanun-
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larm numaraları yazılmak suretiyle bu kanun 
ve bu maddeler, o numarası yazılı kanunlara da 
teşmil edilmektedir. 

Hepiniz bilirsiniz ki, bugün Türkiye'de kü
çük sayıları taşıyan kanunlar üç aded olarak yü
rürlüktedir. Birisi, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Hükümetinin kabul ettiği kanunlar; bir nu
maradan başlamıştır. İkincisi, Kurucu Meclis 
tarafından kabul edilen kanunlar; yine bir nu
maradan başlamıştır. Üçüncüsü, gcqcn dönem
de yeni Meclisin kabul ettiği kanunlar; yine bir 
numaradan başlamıştır. C57 sayılı Kanun, G35 
sayılı Kanun, 203 sayılı Kanun, ve 434 sayılı Ka
nun gibi. Bunları biribirinden ayırdctmek için, 
geçen dönemde aldığımız bir prensip kararı gere
ğince, bu kanunların numarası yazılmadan evvel 
başlarına kabul tarihlerinin de yazılması lâzım ki, 
biribirinden ayıralım, hangi kanun olduğunu tes-
b;<t edelim. Bu konuda bir önerge verdim. Ko
misyonun katılacağı ve Yüce Meclisin de iltifat 
edeceği inancındayım. 

Esas hakkındaki görüşlerime gelince: Birçok 
grup sözcülerinin de temas ettilkeri gibi bu ka
nun, eşitsiz bir kanun olarak gelmektedir. Tür
kiye'de bir darbımesel vardır. «Biri yer, biri ba
kar; kıyamet ondan kopar.» Her ne kadar Dev
let memurlarına hitâbediyorsa da, hitabettiği me
mur zümresinin, yevmiyeli personel gibi bir kıs
mını kapsamı dışında bırakması, hitabetmediği 
m omur zümresinden bir kısmını kapsamı içeri
sine alması, hakikaten eşitsizlik yaratmaktadır. 
Çıktığı günden beri huzursuzluğa sebebolan G57 
sayılı Kanundan sonra şimdi de bu avans tasa
na iyi e huzursuzluk yine artırılacaktır kansmda-
yım. Bu itibarla özel idare ve belediye memur
ları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri memurları
nın da bu kanunun kapsamına alınması lâzımdır 
inancındayım. Kapsamına alındığı takdirde 470 
milyonun bunlara da taksim edilmesi suretiyle 
mi tatbik edilir, yoksa ilgili dairelerin ve ilgili 
müesseselerin mevcut bütçeleri arasında aktarma 
yapılmak suretiyle mi bu memurlar tatmin edi
lir, ek bütçe getirmek suretiyle mi, yoksa 1967 
bütçesine ek ödenek koymak suretiyle mi tatmin 
edilir? Bunun prosedürünü ve imkânlarını Hü
kümetin bulması lâzımdır ve bulacağı inancın
dayız. Bu itibarla eşitsizliği ortadan kaldırmak 
için, bu kabil personelin de avanstan faydalandı
rılması cihetine gitmek lâzımdır, zaruridir. Bu 
kaçınılmaz bir gerçektir. 
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İkincisi; tasarının birinci madesinin son cüm
lesi: «Avans münhasıran esas aylık veya ücretle
re uygulanır, ek görev ve diğer namlarla verilen 
istihkaklara teşmil edilmez.» demektedir. Bu fık
ranın, komisyondaki dcğiştirisiylc ilgili olarak 
gerekçede Parlâmento üyelerinin yolluklarını da 
içine alacak şekilde bir genişletmesi vardır. Sa
mimî söylüyorum, bendeniz bunun cpsrisini veya 
hukukî mesnedini anlayamadım. Esas aylık ve 
ücretimiz bizim, birinci sınıf devlet mcmurlan-
nın aldığı maaş veya ücrettir ve bunlar emeklili
ğe esastır. Yollukların; maaşla, ücretle, dolayı-
siylo bizim ödeneğimizle, ilgisi olmamak gerekir 
kanısındayım. Bu itibarla, bu yüzde 10 avansla
rın Parlâmento üyelerinin yolluklarına da teş
mil edilmesi, hukukî mesnetten uzaktır. Bunun 
fıkradan tayycdilmesi veyahut gerekçeden çıkarıl
ması ve bu kürsüden ifade edilmek suretiyle, Ko
misyon tarafından, yolluklara teşmil cdilmiye-
ceğinin beyan edilmesi lâzımdır kanısındayım. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. 
BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Hil

mi İşgüzar, buyurunuz. 

M. P. GPvUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
na ek kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş
lerimizi arz ederken de işaret ettiğimiz gibi, bil
hassa bu kanunun birinci maddesi, kanunun en 
önemli maddesidir. Birinci maddesinde, daha zi
yade kendisinin kendisine mesnet olan 657 sa
yılı Kanunun şümulü dışında bulunan hâkim, 
savcı, subay ve üniversite mensuplarının bu 
Avans Kanunundan istifade etmeleri ciheti göz 
önünde bulundurulurken, yine 657 sayılı Kanu
nun birinci maddesinde bilhassa Personel Ka
nununun dışında mütalâa edilen il özel idare
leri, belediyeler ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
mensuplarının bu Avans Kanunundan istifade 
ettirilmemesi cihetine gidilmesi, kanun tekniği 
bakımından olduğu gibi, hukuk anlayışı bakı
mından da telifi kabil olmıyan bir şeydir. Bi
rinci maddede yer alan memurların dışında, 
gerek objektif esaslara uydurulması bakımın
dan, gerekse bu kanuna ek olarak çıkan, bu ka
nunun mesnedi olan 657 sayılı Kanunun ruhu
na uygun olması bakımından, il özel idareleri, 
belediye mensupları ve İktisadi Devlet Teşek
küllerine mensubolan insanların da bundan is-
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tifade etmesi gerekir. Biz bu husustaki tadil 
teklifimizi bir önerge halinde Yüksek Divana 
sunuyoruz. Bizim bu tadil teklifimizin kabul 
edilmesi hususundaki ilginizi bilhassa istirham 
ediyoruz. (Orta sıralardan «yeterlik önergesi 
vardı, Sayın Başkan» sesleri) Bu vesile ile hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Şimdi altı kişi oldu efendim... 
Efendim, yeterlik önergesi geldi, altı arkadaş 
da konuşmuş bulunuyor. Komisyon Sözcüsü söz 
istiyor mu efendim? Birinci madde üzerinde ye
terlik önergesi var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Hayır. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz. Son söz ola
rak Sayın Dursun Akçaoğlu? Yok. Sayın Mah
mut Bozdoğan?.. Yok. Sayın Hayrettin Uysal?.. 
Buyurunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de Dev
let memurlarını kapsıyan bir genel personel re
jimi üzerinde reform yapılması uzun yıllardan 
beri düşünülen bir hususu teşkil etmekte idi. 
Geçmiş iktidar tarafından Devlet kesiminin bir 
bölümünü teşkil eden, Devlet memurlarını içe
risine alan 657 sayılı Kanun hazırlandı ve Yüce 
Meclisten çıktı. Ancak Devlet personel rejimi 
üzerinde düşünülen reformun bir kısmı G57 sa
yılı Kanunla ortaya çıkarken, bu kanunun ön
gördüğü esaslar cihetteki Devlet memurlarının 
maaşlarının artırılması değildi. Daha ziyade 
Devletimizin idare düzeninde, Devlet hizmeti 
gören memurların çeşitli kesimler arasında fark
lı maaş almamaları ve kendi çalışmalariylc il
gili faaliyetlerinde Devlet için taşıdığı hizmet 
değerlerinin ve hizmet risklerinin ölçüsü içinde 
bir denge sağlanması ve bu suretle de Dev
let düzenimizde görev yapan memurların bu 
farklı görünümü karşısında memurlar arasın
da hem maaş bakımından, hem de diğer ça
lışma düzenleri bakımından farklılaşmayı or
tadan 'kaldırıcı müeyyideleri getirmek idi. 
Ancak, G57 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
Devlet memurlarının bir kısmını kapsarken, 
diğer memurlar için de Personel kanunlarının 
hazırlanması öngörülmüş idi. 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun malî hükümlerinin 
uygulanmasının tchiriyle hâsıl olan boşluğu bir 
nisbet dâhilinde doldurmak için sevk edil

miş olan bu kanun tasarısının birinci mad
desi, esasında Devlet memurları arasında eşit
liği bozduğu gibi, bir ıkısım memurlar ara
sında meydana gelecek olan dalgalanmaları 
da önliyemiyecektir. O halde 657 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesi ve malî hükümlerinin 
ise bir türlü uygulanamaması sonucunda or
taya çıkan tedirginlik, bu kanunun birinci 
maddesinde kapsamın dar tutulması ile diğer 
memurlara daha ağır bir şdkildc sıçrayacak ve 
böylelikle hem hükümetleri tedirgin edecek, 
hem de personel statümüzde meydana gelecek 
dalgalanmalardan dolayı memurlar arasında 
hâsıl olacak birtakım kompleksleri geliştire
cektir. O halde bir gonel personel rejimini 
öngören personel reformunu düşürürken, per
sonel reformunun bir kısmını teşkil eden 657 
sayılı Kanunun kapsamı içerisindeki memur
lara bir zam yapmak - bu avans tasarısı, ger
çekte bir zam tasarısıdır - farklı muamele yap
mak, İktisadi Devlet Teşekkülleri, il özel 
idareleriyle belediyeler personelini, birinci 
maddede görüldüğü gibi, kapsamının dışında 
bırakmak, no sosyal adalete uyan, ne de hak
kaniyet ölçülerine uyan bir durumdur. 

BAŞKAN —• Sayın Uysal, vaktiniz doldu 
efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Esa
sen bizde iktidar partisi grupunun bir kanun 
tasarısı üzerinde verdiği kararı Meclislerde 
değiştirmek mümkün delildir. Bütün iktidar
larda bu böyle olmuştur. İktidar grupları, 
her hangi bir kanun üzerinde bir kesin ka
naate sahibolduktan sonra, Yüce Mecliste bi
zim yapmakta olduğumuz konuşmalar haklı 
da olsa, bir tesiri olmuyor. Bendeniz bir arka
daşımla birlikte, kanunun 1 nci maddesinin 
geniçkıti'mosini hedef >alan !bir değiştirge 
önergesini Başkanlık Divanına sundum. 657 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı olarak gö
rüşülmekte olan bu kanun tasarısının 1 nci 
maddesinin genişletilmesi bir zarurettir. Çün
kü, alabildiğine artan hayat pahalılığından 
yalnız 657 sayılı Kanunun kapsamı içerisine gi
ren memurların sıkıntı çekmediği bir gerçek 
olduğuna, diğer memurlar da bu sıkıntıyı çek
tiklerine göre, bu 'avanstan onların da istifa
de etmeleri bir haktır, bir sosyal adalet öl
çüsüdür, bir eşitliktir, bir hakkaniyet ölçüsü
dür. Bunun genişletilmesi için bir önerge 
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sunmuş bulunuyorum. Kabul, eibetteki Yüce 
Meclisindir. Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum : 

NUEI KODAMANOĞLU (Yozgat) — Ye
terlik önergesi aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde, peki efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin müzakeresinde, madde 

vuzuha kavuşmuştur. Müzakerenin kifayetini 
teklif ediyorum. 

Kemal Aytaç 
Muş 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, buyurun 
yeterlik önergesi aleyhinde. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, içtüzüğümüze 
göre, altı milletvekili konuştuktan sonra ye
terlik önergesi verilebilir ve Meclis kabul 
ederse müzakereler kapanır. Bu altı millet
vekiline, parti grupları adına konuşanlar da 
dâhil edilmektedir. Bunun tabiî sonucu, Mec
lisimizde altıya yakın parti grupu bulunduğu 
için, parti grupları konuşurlar, sıra millet
vekillerine geldi mi yeterlik önergesi gelir 
ve milletvekilleri konuşamazlar. Bizler bu
rada birer oy makinası gibi senelerce kul
lanılır, gideriz. 

Aziz arkadaşlarım, parti gruplarını idare 
eden üç - beş arkadaşın dışında Yüce Mecli
sin 450 ye yakın üyesinden, Meclis müzake
relerinde faydalı birtakım görüşler gelebilece
ğini hem imkân, olarak, hem ihtimal olarak 
görmek lâzımdır. Devamsızlıktan şikâyet et
tiğimiz olmuştur. Bunun baş sebeplerinden 
biri de milletvekillerinin Meclis çalışmalarında 
gerektiği gibi rol alamayışlarıdır. Tümü üze
rinde konuşma imkânı olmadı. Birinci mad
desi üzerinde üç parti grupu tekrar söz ala
rak altı kişiden üçünü işgal ettiler. Aşa
ğı - yukarı 3 - 4 milletvekili arkadaşımız ya ko
nuştu, ya konuşamadı. Gerçi çok önemli 
şeyler söyliyeceğimiz iddiasında değilim, hele 
şahsan ben. Fakat 1 nc'i madde üzerinde bir 
küçük düzeltme önergem vardır. Şurada ko
nuşacak bir - iki arkadaşımız ya kaldı, ya 
kalmadı, izin verirseniz önergemi arza imkân 
bulalım, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su

nuyorum : Kabul edenler.. Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim 1 nci madde ile ilgili birçok değiş
tirge önergeleri vardır. Evvelâ hepsini okutup 
ıttılalarmıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere mevzuu kanunun 1 nci madde

sindeki «657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun malî hükümlerinin uygulanacağı ta
rihe kadar» ibaresinin «1 Mart 19G8 tarihine 
kadar» ilâvesi ile değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
Nuri Kodamanoğlu 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Öner
gemi izah sadedinde söz alabilir miyim Sa
yın Başkanım? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Evvelâ hepsini 
sıra ile okutayım ondan sonra. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

kanım tasarısının birinci maddesine, hâkim 
ve savcıların da birinci fıkrada ilâvesi ile ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Celâl Sungur 

Yüksek Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları hakkındaki Ka

nun Anayasamızın 117 nci maddesi hükümleri 
göz önünde tutulmak suretiyle tedvin edilmiştir. 
Bu genel olarak Devlet memurlarını içerisine 
alan bir kanundur. Bunun yanında Genel ve Kat
ma bütçelerden maaş almakla beraber yine Ana
yasamıza göre Anayasamızın 134 ve 127 nci mad
delerinde göster'.lcn şekilde ifa ettikleri hizme
tin mahiyeti göz önünde tutulmak suretiyle bâ
zı müesseselerde çalışanların nitelikleri, atanma
ları, hakları, aylık ve ödenekleri ve özlük işleri
nin ayrı bir kanunla düzenlenmesini yine Anaya
samız emretmiş bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak hâkim ve savcılarla bu 
sınıftan sayılanlar Anayasa Mahkemesi ve Danış
tay Başkan ve üyeleriyle, üniversite öğretim üye-
larinin, subay, astsubay ve bu sınıftan sayılan
ların ve yine Sayıştay Başkan ve üyelerinin du
rumlarının bu şekilde olduğunu teşbit etmek 
mümkündür, 
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Sevk edilen tasanda Genel ve Katma Bütçe
den maaş alan ve bu sınıflarda bulunan hizmet
lilerin de bu kanundan istifade etmeleri öngörül
müş, ise de, Geçici Komisj^onca düzenlenen 1 nci 
madde metnine nazaran subay, astsubay ve bu 
sınıftan sayıl anların aylık olmak üzere diğer sı
nıflar tadadcdilmemiştir. Uygulamada aksaklık 
olacağı şüphesizdir. 

Bu sebeple madde metninde şümul bakımın
dan hiçbir değişiklik getirmemek kaydiyle tasa
rının 1 nci maddesinin ilk fıkrasının aşağıda ya
zılı olduğu şekilde düzenlenmesi mecburiyeti hâ
sıl olmuştur. 

Değişiklik teklifimin kabulünü saygiyle arz ve 
talebederim. 

istanbul 
ismail Hakkı Tekine! 

Teklif metni 
Madde 1. — G57 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun malî hükümlerinin uygulanacağı tari
he kadar, bu kanunun 23G nci maddesi kapsamı
na girenlere ve Genel, Katma bütçelerle, bunla
ra bağlı döner sermayelerden, kefalet sandık
larından maaş ve ücret alan memur ve hizmetli
lere hâkim; savcı ve yardımcılariylc bu sınıflar
dan sayılanlara, üniversite öğretim üyeleriyle 
yardımcılarına, Sayıştay Başkan ve üyelerine, 
subay, astsubaylar ve G320 sayılı Çavuş ve Uz
man Çavuş Kanunu ile 635-sayılı Uzman Jan
darma Kanununa göre, ücret ve aylık alanlara, 
263 sayılı Kanun gereğince zamma esas olan ay
lık ve ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlarda 
avans suretiyle ödeme yapılır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mecliste müzakeresi yapılan 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununa ek kanun tasarısının 
birinci maddesine astsubaylardan sonra - hâkim, 
savcı ve üniversite görevlileri - tabirinin ilâve 
edilmesini arz ve teklif ederim. 

Çünkü: 657 sayılı Devlet Personel Kanunu
nun muvakkat 15 nci maddesi 657 sayılı Ka
nundan istifade cdcmiycecklerini tasrih etmiş
tir. Bu tasrih içerisinde subaylar da vardır, 
müzakeresi yapılan bu kanuna istisna edilen su
bayları ithal edersek hâkim, savcı ve üniversite 
görevlileri istisna olarak kalır. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Atıf Hacıpaşaoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunun birinci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Sadrın Aren 

«Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı ta
rihe kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kapsa
mına girenlere ve genel, katma bütçeler ile 
bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet 
sandıklarından maaş ve ücret alan memur ve 
hizmetlilere, subay, astsubay ve 6320 sayılı Ça
vuş ve Uzman Çavuş Kanunu ile 635 sayılı Uz
man Jandarma Kanununa göre ücret ve aylık 
alanlara ve emekli, dul ve yetimler ile, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve il özel idare
leri memur ve hizmetlilerine, fiilen almakta ol
dukları maaş ve ücretleri üzerinden her ay aşa
ğıdaki oranlarda avans suretiyle ödeme yapı
lır. 

Aylık veya ücret Oran 
1 385 . 2 700 % 15 
1 282 - 1 385 % 20 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte her 
ne sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış 
bulunanlar 1 nci fıkraya göre yapılan ödeme
den istifade ederler. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bu
lunan ve emsali 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 dolayısiyle açıkta kalmış bu
lunanlar istihkakları miktarına göre bu madde 
hükmünden istifade ederler. 

Avans, münhasıran esas aylık veya ücretle
re uygulanır. Ek göre, yolluk ve diğer namlar
la verilen istihkaklara teşmil edilmez.» 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin aşağıda yazılı ol

duğu veçhile değiştirilmesini, şifahen arz etti
ğim sebebe binaen teklif ediyorum : 

Değiştirme teklifim : 
Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nunu malî hükümlerinin uygulanacağı tarihe 
kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kapsamına 
girenlere ve genel, katma bütçe ile bunlara bağlı 
döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından 
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maaş ve ücret alan memur ve hizmetlilere, su
bay ve astsubaylara ve 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununa göre maaş ve ücret alanlara, 
3659 sayılı Kanuna, tabi kuram ve 'teşekküller ve 
bunlara bağlı müesseseler mamur ve hizmeıtLile-
riyle belediye ve il özel idareler memurlarına 
ve emekli, dul ve yetimlere 265 sayılı Kanun 
gereğince zamma esas olan maaş ve ücretleri 
üzerinden her ay aşağıdaki oranlarda avans su
retiyle ödeme yapılır. 

Maaş veya ücret Oran 

1 100 - 2 000 % 10 
100 - 950 % 15 

3659 sayılı Kanuna tabi teşekkül ve kurum
lar ve bunlara bağlı müesseseler memur ve hiz
metlilerine bu teşekkül ve kurumların kendi 
bütçelerine koyacakları tahsisattan, emekli, dul 
ve yetimlere ise, Emekli Sandığı ile Sosyal Si
gortalar Kurumu bütçelerine konacak tahsisat
tan ödeme yapılır. 

Çorum 
Necdet Yücer 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

kanun tasarısının 1 nci maddesine aşağıdaki 
fıkranın eklenmesini arz ve talebederiz. 

Afyon Karahisar Sinop 
Mustafa Akalın . Hilmi îşgüzar 
Madde 1 e ek fıkra : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

kanun tasarısının birinci maddesindeki oranlar 
nisbetinde iktisadi Devlet Teşekkülleri, belediye
ler ve il özel idare memurları da istifade ederler 
ve kendi bütçelerindeki tertipten avansları öde
nir. 

Emekli, dul ve yetimlere de aynı avanslar, 
aynı esaslara göre ödenir. 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 

kanun tasarısının 1 nci maddesinin aşağıdaki şe
kilde kanunlaşmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Madde 1. — 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
malî hükümlerinin uygulanacağı tarihe kadar 

bu kanunun 236 nci maddesi kapsamına giren
lere ve genel katma bütçeler ile bunlara bağlı 
döner sermayelerden ve kefalet sandıklarından 
maaş ve ücret alan memur ve hizmetlilere, özel 
idarelerde, belediyelerde ve iktisadi Devlet Te
şekküllerinde vazife gören bilûmum memur ve 
müstahdemler ile 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 aylık ve ücretleri üzerinden 
her ay aşağıdaki oranlarda avans suretiyle öde
me yapılır. 

Aylık ücret : 100 - 950 liraya kadar bütün 
maaş ve ücretler % 15 ve onun üstündeki far
ka % 10 oranında avans ödemesi yapılır. 

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

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

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte işten el 
çektirilmiş, Bakanlık emrine alınmış veya kad
rosunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bulunan
lar istihkakları miktarına göre bu madde hük
münden istifade ederler. 

Avans münhasıran aylık veya ücretlere uy
gulanır. Ek görev ve diğer namlarla verilen is
tihkaklara teşmil edilmez. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Millet Meclisi Saym Başkanlığına 
Bugün görüşmekte olduğumuz «657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununa ek kanun tasarısı1» 
yalnız bir kısım memurlara avans vermeyi ön
görmektedir. Bu hal, genci personel rejiminde 
tahribat yapar, idareye karşı küskünlükleri ge
liştirir, randımanı düşürür, di<^er bir kısım pe-
soneldo moral çöküntüsü yaratır, hukuk anla
yışı zedelenir. 

Şu var ki, Devlet hizmeti görenlere hangi 
kesimde çalışırsa çalışsın, bir hak karşısında 
ayrı muamele yapmak büyük sakıncalar yara
tır. 

Devlete hizmet verenleri, statüleri ayrı olsa 
da bir bütünlük içinde mütalâa etmek idare ve 
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personel anlayışının vazgeçilmez unsurudur. 
Bu bakımdan İktisadi Devlet Teşekkülleri, 

belediye ve il özel idareleri personelini avans 
dışı bırakmak memur ve ücretliler arasında ayr-
rıcılık yaratmak demektir. 

Eşitlik ilkesi ile bağdaşmryan, sosyal adalet 
ve hakkaniyet ölçülerine uymıyan bu anlayışın 
ortadan kaldırılması lâzımdır. Tasarının kap
samı dışında kalan diğer personelin de bu ka
nun tasarısında öngörülen avanstan faydalan
ması tabiî ve zorunludur. 

Bu sebeple tasarının 1 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Sakarya Sivas 
Hayrettin Uysal Kemal Palaoğlu 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununun malî hükümlerinin uygulanacağı tari
he kadar, bu kanunun 23G ncı madderi kapsamı
na girenlere ve genel, katma bütçeler ile bunla
ra bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandık
larından m?.aş ve ücret alan memur ve hizmetli
lere, subay, astsubay ve G320 sayılı Çavuş ve Uz
man Çavuş Kanunu ile 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara 
263 sayılı Kanun gereğince zammı esas alan ay
lık ve ücretleri üzerinden her ay aşağıdaki oran
larda avans suretiyle ödeme yapılır. 

Bu ödemeden İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
mahallî idareler personeli de kendileri için ha
zırlanması öngörülen personel kanunları çıkıp 
yürürlüğe girinceye kadar, özel kanunları gere
ğince esas olan aylık ve ücretleri üzerinden ve 
geçerliliği 1 Mart 1966 olmak üzere aynı ölçü ve 
şartlarla yararlanırlar. 

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 bu
lunan ve emsali aylık alan memurlar ile aynı 
yerlerde istihdam olunan hizmetliler bu kanun 
hükümlerinden istifade edemezler. 
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I Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte işten 
el çektirilmiş, Bakanlık emrine alınmış veya 
kadrosunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bu
lunanlar istihkakları miktarına göre bu madde 
hükmünden istifade ederler. 

Avans, münhasıran esas aylık veya ücretle
re uygulanır. Ek görev ve diğer zamlarla veri
len istihkaklara teşmil edilmez. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ek ka

nun tasarısının 1 nci maddesinin 9 ncu satırının 
sonuna (İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mahallî 
idareler mensuplarına) ibaresinin ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar Kastamonu 
Muzaffer Özdağ İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

ıSaym Başkanlığa 
Göriişıülmokto olan 657 sayıh Devlet Memur

ları Kanununa ek kanun ta«ansmm 1 nci mad
desi kapsamına Devlet İktisadi Teşekkülleri ve 
özel idareler ile belediyeler memur ve müstah
demlerinin de ithalini mümkün kılacak değişikli-
m yapmak ihere maddenin Geçici Komisyona 
iadesini arz ederim. 

Y. T. P. Grupu adına 
Erzincan 

Nafiz Giray 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Baikanlığma 

Mahallî idareler memurları ile İktisadi Dev
let Teşekkülleri memurlarının ve emekli, dul ve 
yotimlerin de 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek kanun tasarısı kapsamına alınmasını 
arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Nejdet Yücer 

Yüksek Bakanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek ka

nun tasarısının birinci maddesinin 7 nci satırın
daki subaylar kelimesinden sonra aşağrki ilâvenin 
yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun 
llyas Kılıç 

Subaylar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile 
3659 sayılı Kanuna tabi teşekkül, müessese ve 
şirketlerde çalışanlar, mahallî idare ve özel ida-
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re memurları ve 6320 sayılı çavuş ve uzman ça
vuş kanunu ile 635 sayılı uzman Jandarma Ka
nununa göre ücret ve aylık alanlara 263 sayılı 
Kanun gereğince zamma esas olan aylık ve üc
retleri üzerinden her ay aşağıdaki oranlarda 
avans suretiyle ödeme yapılır. 

Yüksek Başkanlığa 
Gtfrüş'ü'lmdklto olan tasarının birinci maddesi

nin birinci fıkrası sonuna aşağıdaki fıkranın ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

ıSamsun 
Uyan Kılıç 

İktisadi Devlet Teşekkülleri mahallî idareler 
ile 3659 sayılı Kanuna tabi kurumların ve Emekli 
Sandığının yönetim kurulları veya yetkili or
ganları avans suretiyle ödeme yapmaya yetkili
dir. 

Yüksek Başkanlığa 
Tafsilen arz ettiğimiz sebeplere dayanarak, 

1 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklen
mesini 'arz ederim. 

Samsun 
Salâhattin Kılıç 

440 sayılı Kanuna bağlı Kamu İktisadi Dev
let Teşebbüslerinde çalışan memur ve hizmetli
lerle, özel idare ve belediyeler memur ve hizmet
lileri de yukardaki hükümlerden faydalanırlar. 

Meclis Başkanlığına 
Birinci maddenin yedinci satırında subay ke

limesinden önce (Bilûmum emeklilerle hâkim ve 
savcılar) ibaresinin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Kemal Aytaç 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek ka

nun tasarısının 1 nci maddesine aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Nazmı özoğul 

1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren ek görev üc
reti alan Devlet memurlarından, bu avans, al
dıkları ek görev ücretine mahsubedilir. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Mardin Mardin 

Rıfat Baykal Fuat Uluç 
Kadtamonu 

1. Hakkı Yılanlıoğlu 

Sürekli görevle yalbancı memleketlerde bulu
nan ve emsali aylık alan memurlar ile aynı yer
lerde istihdam olunan hizmetliler ve milletvekili, 
senatörler bu kanun hükümlerinden istifade ede
mezler. 

Millet Meelisi Başkanlığına 
Sıra sayısı: 165 olan, avans tasarısının birin

ci maddesinde adı geçen 657, 635, 263 ve ikinci 
maddesinde yazılı 486, 4 ncü maddede: 223 sa
yılı ka.nunlarm, numaralarının yazılmasından ev
vel kabul tarihlerinin de yazılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
îzmii' İzmir 

Mustafa Uyar Arif Ertunga 

Gerekçe: Bugün Türkiye'de yürürlükte bulu
nan 3 tane ayni numarayı taşıyan kanun var
dır. Karışıklığın önlenmesi için tarih yazmak zo
runludur. 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergelerin 
aykırılık derecelerine göre tekrar okutarak oyu
nuza arz edeceğim. 

(Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Siz önergenizi izah sadedinde 
söz istiyorsunuz, buyurunuz efendim. (Yeterlik 
önergesi buna da şamil, sesleri) 

Böyle bir şey yok, yalnız İçtüzük gereğince 
mücmelen olması lâzım. 

NURİ KODAMANOÖLU (Yozgat) — Dik
kat buyurduğunuz üzere sayın arkadaşlar, öner
gemde mucip sebep yoktur. 2 - 3 kelime arz ile 
i'ktifp. edeceğim. 

önergemin hedefi, Personel Kanununun malî 
hükümlerinin yürürlük süresini, Hükümet tasa
rısında olduğu gibi, sonuna kadar açık bırak
mayıp Mart 1968 de kapamak içindir. Böylece 
Personel Kanununun getirmek istediği gerçek 
rejimi biran evel getirmesi için Hükümet, hem 
teşvik, hem de mecbur edilecektir. Personel 
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Kanunu 1965 Haziranında çıkmıştır. Önerge
me göre Hükümet, 1968 Martına kadar iki bu
çuk seneden fazla çalışma imkânını bulmuş ola
caktır. İki buçuk senede bu isi yürütemiyeeek 
ise Hükümet, bu Hükümetin aczi üzerinde dur
mak gerektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu öner

geye?... 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon önergeye 
katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Saym Celâl Sungurun önergesini okutuyo
rum. 

(Yozgat Milletvekili Celâl "Sungur'un önerge
si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Aynı mealde başka bir 
önerge var Saym Başkanım, Saym Tekinel'in. 

BAŞKAN — Aynı mealdeki diğer önergeyi 
okutuyorum. 

(İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel'
in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge da
ha vardır efendim. 

(Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu'nun 
önergesi tekrra okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergelere 
katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Saym Başkan, Sayın Te
kinel'in önergesine katılıyoruz.' Çünkü madde 
metnine göre genel bütçeden aylık alma tâbiri 
esasen hâkimleri kapsamakta, mülhak bütçeden 
aylık alma tâbiri do üniversiteleri kapsamakta
dır. Bu bakımdan, metin tavzih edilmiş oluyor. 
Saym Tekinel'in önergesine katılıyoruz. 

BAŞKAN — «Yalnız Tekinel'in önergesine» 
diye tasrih ederek katılıyorsunuz, diğerlerine ka
tılmıyorsunuz. Şu halde ayrı ayrı oylıyacağım 
efen-1 im. Evvelâ Saym Celâl Sungur'un öner
gesini oyunuza sunuyorum. Komisyon katılmı
yor. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın İsmail Hakkı Tekinel'in önergesine 
Komisyon katılıyor. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Atıf Hacıpaşaoğlu'nun önergesine de 
komisyon katılmıj^or. Oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 
(İstanbul Milletvekili Sadun Aren'in önerge

si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir.. 

Sayın Necdet Yücer'in önergeoini okutuyo
rum. 

Çorum Milletvekili Nejdet Yücer'in önerge
si tekrar ckundu.) 

BAŞKAN — Komisvon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon 

katılmıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuvorum. 
(Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar ve Afyon 

Karahirar Milletvekili Mustafa Akalın'ın müşte
rek önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Siz önergenizi izah sadedinde 
mi sö'Z irtiyorsunuz Saym Akalın?... 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Evet... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, kısa olmak 
kaydiyle. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Muhterem Başkan, aziz milletvekilleri, 657 sa
yılı Kanunu geçen sene tetkik ettiğim zaman, 
bir hukukçu olarak, kanun tekniğine uygun ola
rak tedvin edilmediğini görmüştüm ve bunun 
tatbikinin de mümkün olamıyacağını biçok yer
lerde bahismevzuu etmiştik. Bu kanunun de
ğiştirilmesini mutazaımmın c-Tan bugünkü elimiz
de bulunan tasan, aynen 657 sayılı Kanun gibi, 
çetrefil, ihtilâta yol açacak, tatbik kabiliyeti güç 
ve memurlar arasında nizamsızlığı âdeta ter-
viçeder mahiyette, karışıklık çıkaracak bir ka-
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nun niteliğindedir. Bu itibarla biz müştereken 
bir önerge verdik. Herkesin arzusudur bu. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve özel 
idarelerin de kendi bütçelerinden yardım gör
mek suretiyle kanunun kapsamına alınmasını 
teklif ettik. 

Vakıa demin komisyon üyelerine de arz et
tim. İktidar partisine mensup gruptan gelen 
kanun tekliflerinin binbir dereden, en mâkul 
sebeplerle deriştirmeleri istenmiş olsa dahi, He
yeti Umumiyedo bir netice doğurmadığını bir 
seneden beri esef ile görmüş bulunuyoruz. 

Mâkul olarak İktisadi Dcvl'ct Teşekkülleri, 
belediyeler ve (izci idareleri ayrı bir hükme da
yandıkları c'hetle kanunun kapsamı içine alma
dıklarına göre hâkimlerin de, subayların da alın
mamaları gerekir. Onlar almıvor. Nitck'm bu
günkü gündemin zannederim 12 nci maddesinde 
subaylar hakkında bir personel kanun tasarısı 
mevcudclduğu halde, G57 sayılı Kanunla subay
ların alâkası olmadıkları halde, bu değiştirme 
tasarısında, bu defa konuştuğumuz kanun tasa
rısında subaylar, hâkimler mcvzuubahsedilmiş; 
aynı şekilde mütalâa edilmesi gereken, yani ay
rı hükümlere tabi olan İktisadi Devlet Teşekkül
leri, belediyeler, özel idareler kanun kapsamı içi
ne alınmamı]. Ben bu itibarla bir önerge daha 
veriyorum. Eğer hakkaniyetin içinde kalmak isti
yorsak, hakkaniyeti seviyorsak, ilktisadi Devlet 
Tevekkülleri, belediye ve özel idarelerin de ka
nun kapsamı içine alınmasını su verdiğimiz öner
genin kabulü suretiyle adaletin teminini istirham 
edeceğim. Ohııadığı takdirde Yüksek Heyetiniz 
bu, birçok arkadaşların da temas ettiği gibi, bu 
mâkul teklifi kabul buyurm adıldan takdirde bu
nun -aksi olan subaylara, hâkimlere ve Parlâmen
to üyelerine verilmemesi yolunda bir önerge ve
receğim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, siz önergenizin 
izahı sadedinde geldiniz, ikinci bir önerge verdi
niz. Ne ise, verin efendim. 

Sayın Komisyon Mustafa Akalın ve arkadaş
larının önergesine katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz.. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Sayın 
Akalın ve arkadaşlarının önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 
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Diğer önergeye geçiyoruz, efendim. 
(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'nı öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde bu
yurun. Müomelen kaydını unutmadan, istirham 
edeceğim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhterem 
arkadaşlarım, kanunun 1 nci maddesinde değişti
rilmesini istediğim hususları önergemde arz et
tim. Bir defa, 100 ilâ 050 liraya kadar olan ma
aşlardan yüzde 15 teklif eden Hükümet tasarısı 
adaleti tecelli ettirmiyor. Şu şekilde: 100 ilâ 
950 liraya kadar olanlar yüzde 15 ten, 950 lira 
alanlar 142,5 lira bir avans alabilecektir. Pekâlâ, 
onun üstünde olan, 1 100 liradan başlayanlar 
yüzde 10 alacak, o halde, 950 lira ile 1 100 lira 
arasındaki maaş farkı ne olacaktır? 950 lira alan 
142,5 lira alnva % 15 ten, 1 100 lira akın % 10 
inerinden 110 lira alacak, yani daha az alacak. O 
halde bu âdil bir dağılım olmuyor. Bu yönden 
önergemde arz ettiğim husus bu aradaki farkı da 
giderecek şekildedir. Önergeme teveccüh göste
rirseniz 950 liraya kadar olanlarla bunun üzerin
de maaş alanla.rm 950 lirası üzerinden % 15 avans 
verilecektir. 950 liranın üzerinde olanlar % 10 
dan hakkını alacaklardır. Böyle olduğu ve tekli
fim kabul edildiği takdirde 950 liraya kadar 
olanlar, yüzde 15 ten 142,5 lira; 950 den 1 100 
liraya kadar olan fark 150 liranın da % 10 u 
15 lira tutar. Bu hale göre 1 100 lira maaş alan 
arkadaşlarımız 157,5 lira almış olacaklardır. 

Bilcümle İktisadi Devlet Teşekküllerinde, be
lediyelerde ve özel idarelerde çalışan arkadaşları
mızın da bu haktan faydalanmalarının kanu
nun 1 nci maddesine eklenmesini teklif ettim. 
Çünkü avanstan mahrum bırakılan o İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin pek çoğu kendi kaynakla-
riyle personellerine gerekli avans farkını kapa
tabilecek durumdadırlar. Hal böyle olursa hak
kaniyet hudutları dâhilinde yapılacak bir avans 
dağıtımiyle hizmetlerinin gerçek karşılığını ala
rak huzur içinde çalışan müreffeh Türk Devlet 
personeli gömlekliğimizin mümkün olabileceğini 
sağlamış oluruz. Aksi halde, yani tok taraflı avans 
dağıtımı cihetine gidilecek olursa Türk Devlet 
personelinin kamplara ayrılmış olacağını, bun
dan dolayı da telâfisi mümkün olamıyan kayıp
larımızın vukubulacağını hesaba katmak lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, mutlak adaletin, mut
lak müsavatın, iyi niyetlerin birleşerek vatandaş-
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larımızm her sahadaki kaderleriyle ilgili mevzu
ları tahakkuk ettirecek olan Yüce Meclisimiz 
avans dağıtımı iş'.ni do aynı kıstaslara uyarak 
yapmalıdır. Adaletli olarak yapılacak bu tevzi
atla bütün TÜL*k Devlet personeli bayram yapa
caktır. Lütfediniz bu bayrama, hak sahibi olma
dığını sandıklarınızı da ithal edelim. Takdir Yü
ce Meclisiniz in d ir. Hepinize en derin hürmetleri
mi takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Onan'ın önergesine Ko
misyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Sivas Milletvekili Kemal Palaoğlu ve Sakar

ya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın müşterek 
önergeleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Başkan Komisvon katılmıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul otmiyenlcr... Kabul edilmemiştir. 

Diğer öncrgovi okutuyorum. 
(Afvon Karahisar Milletvekili Muzaffer öz-

dağ ile Kastamonu MiPetvekili İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu'nun müşterek önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisvon katılıvor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. . 
BAŞKAN — Kom'svon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edememiştir. 

D'^or öneı-rrcvi okutuyorum. 
(Y.T.P. Orunu adına Erz:ncnn Milletvekili 

Nafiz O'Tvıv'm önemesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — TOrrsvon katıhvor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Kom'svon katılmıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

D'ğer önern-cvi okutuvorum. 
(Corum Milletvekili Nejdet Yücer'in önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuvorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisvon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Korrrsyon katılmıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuvorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergevi okutuvorum. 
(Trabzon Milletvekili Selâhatin Güven'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEClCt KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisvon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuvorum. Kabul edenler... Etmiycn-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuvorum. 
(Muş M'lletvckili Kemal Aytaç'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Kom'svon katılmıyor. Önergeyi 

ovunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

D'^or önemeyi okutuvorum. 
(Edirne M'llotvckili Nazmi özoğul'un öner

gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergenizi izah sadedinde bu
yurun Savın Ö'"0""1. 

NAZMI ÖZOftUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, kıvmctli arkadaşlarım; zamanınızı gavot kı
sa alacağım. Evvelce çıkan kanunun 87 nei mad
desini okuvorum : «İkinci görev yasağı - Dev
let memurlarına ikinci görev verilmesi yasaktır. 
Devlet memurlarına, aşağıdaki kurumlard.-; I-.er 
ne ad altında olursa olsun ikinci erörev verilemez, 
bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para 
ödenemez, hiçbir menfaat sağlanamaz.» Bu ka-
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nun halen meriyettedir. Yani, 1964 senesinde 
çıkardığımız bu Personel Kanununda (Devlet 
memurlarına ek görev ücreti ödenemez) kaydı 
mevcutur ve bu kanun halen yürürlüktedir, (ha
len 1965 bütçesinde Kadro Kanunu Meclisten 
geçinceye kadar malî hükümleri uygulanma:') 
maddesine dayanılarak 1966 yılı 1 Martından 
itibaren, Muhterem Sözcünün de ifade ettiği gi
bi, 390 milyon lira ek görev ödenmiştir. Biz 
neyi dağıtıyoruz? 470 milvon lira para dağıtı
yoruz. Şimdi bu ana kadar elimizdeki kanan 
maddesi kaldırılmadığı halde 390 milyon Ura 
ek görev ücreti ödenmiş. Ben ne diyorum? Ka
nun önümüzde, halen meriyette olduğuna gö
re vo bu şartlar altında da para olmadığı içm. 
kasamızda eğer para olsa, bütün Devlet me
murları na öd'yeccğiz, bunrüne kadar 390 milyon 
1 ir,"», ödennrş. Bu yüzde 10. Bir daha buna yüz
de 10 verirsek işte adaletsizlik... Geçen konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, bir kısmına adalet 
birimini kasılda, bir kısmına adalet birimini 
kepçe ile vermiş oluruz. İstirham cdivorum 
bunu veT-rnivc^m. önergemin lehinde rev kulla
nınız. Mahsubed'lsm, eğer ek görev ücretini az 
alan varsa yibde 30 un üs+ü verils;n. Ama tah
min cdivorum ki, bövlo değ'ldir. Bugüne kadar. 
birkaç av iç'nde sekiz, on bin lira alanlar mev
cuttur. Bir daha bunlara para verirsek adaletsiz
lik olur. Onun i cm önergemin lehinde rey ver
menizi istirham ediyorum. 

B A.SKAN — K^rm's^on katılıyor mu? 
GEfîtnt KOMİSYON BASKANT MESUT 

EREZ (Kütahya) — Söz istiyorum efendim. 
B A SK A N — Bnvnmnuz. 
OEOİOÎ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Küt ahval — Savın Başkan, muhterem 
•arkada si ar, evvelâ ek görev ücreti olarak zikre
dilen 300 küsur m-'lvon lira ek göreve mukabil 
acınan paralardan ibaret değildir. Ders ücret
leri, kannn1'irlvi verilen tazminatlar hu rakam 
içeririne dâhildir. 

Muhterem arkadaşlar, adalet getirelim der
ken, adaletsizlik yapar bir duruma düşmivelim. 
Devlet Mamurları Kanunu, 657 sayılı Kanun, 
bir küldür. Bütün hükümleri ve kemaliyle yü
rürlüce girdiği takdirdedir ki, ok görevler kaldı
rılacaktır. Bu bir reformdur. Şimdi mâli hü
kümlerindeki noksanlık veya gayri'kabili tatbik 
olması vasfı giderilmeden bu kanunu kemali ile 

yürürlüğe koyamıyacağımıza göre, o kanunun 
esprisi içinde ek görevlerin kaldırılmasını düşü
nemeyiz ve ek görevlere, ek görev alanlara bu 
avansın verilmemesini dahi düşünemeyiz. Çün
kü adaletsiz olur. 

Bâzı misaller zikretmek istiyorum: Şimdi Sa
yın Nazmi Özoğııl'un teklifi kabul edildiği tak
dirde kanunla tazminat alan hâkimlere, doktor
lara, kaymakam ve valilere ve vali muavinleri
ne ki, bunlar da temsil ödeneği alırlar, ders 
saati ücreti alan öğretmenlere bu avans verile
cektir. Fakat buna mukabil bilfarz maliye 
kursunda dersi olduğu için kadronun 2/3 ünü 
vo 280 lira kadar ek görev alan bir memura bu 
avans uygulanmıyacaktır. 

Görüyorsunuz ki, tatbikatta adaletli olalım 
fikrinden hareketli teklifte bulunan Sayın özo-
ğul aıkadasımızm teklifi kabul edildiği tekdir
de, adaletsiz bir durumla karşı karşıya gelinebi
liyor. Komisyon olarak bu teklife iştirak etmi
yoruz. Hümretlcrimlc. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon Başkanı
nın görüşünü dinlediniz. Komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Kelbul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum efendim. 
(Mardin Milletvekili Rifat Baykal, Kastamo

nu Milletvekili İnmail Hakkı Yı:!a.nlıc.ğlu ve 
Mardin Milletvekili Fuat Uluç/un müşterek öner
geleri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Okunan önergeye komisyon ka
tılıyor mu efendim? 

GEÇÎOİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

1 ne i maddede geçen kanun numaraları ile 
iktifa edilmeyip, bunların kabul tarihlerinin de 
yazılmasını öngören bir önerge vardır, okutu
yorum. 

(İzmir milletvekilleri Mustafa Uyar ve Arif 
Ertunga.'nın müşterek önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Her ne kadar metinde 
kanunların kabul tarihleri yoksa da isimleri 
tasrih edilmiştir. Binaenaleyh, bir karışıklık 
olmasını muhtemel görmüyoruz ve katılmıyo
ruz. 
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BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Ilyas Kılıç arkadaşımız bidayette oku
nan ikinci önergesinden vazgeçmiştir. O ba
kımdan okutmuyorum. 

Şimdi bir usul. moselosindo Umumi Heyetin 
hakemi iğine müracaat edeceğim. Umumiyeti e 
tatbik ettiğimiz usul, maddeler üzerindeki deği
şiklik önergelerinin bidayette tümünün okutul
ması, Yüce Heyetinizin bilgilerine sunulması ve 
ondan sonra teker teker tekrar okutulup oyla-
tılmasıdır. Fakat bu işlem yapıldıktan sonra 
Saym Mustafa Akalın ve Saym ibrahim Boz 
arkadaşlarımız iki değişiklik önergesi daha ver
mişlerdir. Başkanlık görüşüne göre bunların 
artık muameleye konmaması birimdir. Ve bu
güne kadarki tatbikat da bu şekildedir. («Mu
ameleye konmaz» sesleri). O bakımdan muame
leye koymuyorum efendim. 

Şimdi saym komisyonun bir ifade tasrihi 
teklifi vardır, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Tarafımızdan iştirak edilen ve Büvük Mec

lisçe kabul edilen istanbul Milletvekili İsmail 
Hakkı Tekillerin önerges'nde yazılı (Sayıştay 
Başkan ve üyelerine) kelimeleri yerine (Sayıştay 
mensuplarına) kelimelerinin yazılması daha uy
gun olacağından birinci fıkranın bu değişiklikle 
oya sunulmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Faik Kırbaşlı 

Teklif metni 
Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununun malî hükümlerinin uygulanacağı tarihe 
kadar, bu kanunun 236 ncı maddesi kapsamına 
girenlere ve Genel, Katma bütçeler ile bunlara 
bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıkların
dan maaş ve ücret alan memur ve hizmetlilere, 
hâkim, savcı ve yardımcıları ile bu sınıflardan 
sayılanlara, üniversite öğretim üyeleri ile yardım
cılarına, Sayıştay mensuplarına, subay, astsubay
lar ve 6320 sayılı Çavuş ve Uzman Çavuş Kanu
nu ile, 635 sayılı Uzman Jandarma Kananıma gö
re ücret ve aylık alanlara, 263 sayılı Kanun ge
reğince zamma esas olan aylık ve ücretlerinden 
her ay aşağıdaki oranlarda avans suretiyle öde 
mo yapılır, 

BAŞKAN — Komisyonun bu teklifini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, Komisyondan bir hususun tavzihini 
de biz rica edeceğiz. Vermiş olduğunuz orijinal 
raporda 1 nci maddenin son fıkrasındaki avans 
kelimesinden sonra virgül yo'k. Fakat basılan ra
porda bir virgül var. Kanunlar Şubesi tereddüt 
ediyor. Birinci maddenin son fırkasında virgül 
var mı, yok mu? «Avans, münhasıran esas aylık 
veya ücretl'ere uygulanır...» Bu sizce lüzumlu 
mu? ilerde tereddüde mahal kalmasın. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) —Lâzımdır. 

BAŞKAN — Şu halde esas olan, basılmış olan 
rapordur. Şimdi 1 nci maddeyi kabul buyurdu
ğunuz tadil önergesi ile birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edil
miştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — 1 nci madde gereğince avans 

olarak ödenecek olan miktarlar Genel Muhasebe 
Kanununun avansa mü taallûk hükümlerine tabi 
değildir. 

BAŞKAN — Efendim, 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen arkadaşların isimlerini okuyorum: Sa
yın Kemal Palaoğlu, Saym Reşat uzarda, Saym 
Mustafa Uyar, Saym Dursun Akça oğlu, Saym 
Mahmut Bozdoğan, Saym Hayrettin Uysal... 

Buyurun Saym Kemal Palaoğlu. 
KEMAH PALAOĞLU (Sivas) — Saym Baş

kan değerli arkadaşlarım, 2 nci madde ilk na
zarda meseleyi halletmiş gibi görülüyor. Ama ka
naatim odur ki, meselenin gerçek yönü şudur: 
(1 nci madde gereğince avans olarak ödenecek 
miktarlar Genel Muhasobc Kanununun avansa 
mütaallik hükümlerine tâbi değildir) demekle bu 
iş halledilmiş olmuyor. Zira adına Avans ka
nunu tasarısı dediğimiz bu tasarı şu haliyle, 
avans tekniği ile, avans literatürü ile, avan
sın mahiyetiyle, tarziylc, formuyla uzaktan ya
kından ilgisi olmıyan bir değişiklik, bir nevi 
şahsına münhasır usul getirmektedir. Ben bun
ları söylerken, mevzuata aykırıdır, demek iste
miyorum. Mevzuata aykırı olacak, domiyorum. 
Şüphesiz bu tasarı değerli oylarınızla kanunlaş
tığı anda bu da yeni bir mevzuat olacaktır. 
Sözlerimle şunu ifade etmek istiyorum: Meselâ 
öyle kuruluşlar vardır ki, kuruluş kanunlarm-
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da yapacakları alını ve satımların 2490 sayılı 
Artırma ve Eksiltme Kanununa tâbi olmadığı 
tasrih edilmiştir. Bu demek değildir ki, 2490 
sayılı Artırma' ve Eksiltme Kanununa tâbi ol
madan alım ve satımları yapacak olan o kurum
lara verilen yetki ile, bu ameliye bir alım ve 
satım değil, bir gasp yetkisidir, hayır. Yine de 
2490 sayılı Kanunun şümulü dışında fakat bir 
alım veya satım ameliyesi olacaktır. T om el de 
alım ve satım işlemi cereyan edecektir. 2490 sa
yılı Kanunun şümulü dışına çıkarılan, şümulü 
dışında tutulma imkânı kendisine bağışlanan 
bir idare şüphesiz bu imkânla, bir şansla bir 
malı gasıbetme yetkisi kazanmış olmıyacaktır. 
Yine de bir alım ve satım ameliyesi bahis konu
su olacaktır. Burada da Genel Muhasebe Ka
nunu hükümlerinin dışında tutulmakla beraber, 
avansa mütaallik genel hükümlerin, avansın 
umumi forumunun, avansın genel tarzının ve 
tarihinin sınırları içinde olmak icabeder. Şu 
hali ile tasarı, avans mefhumu ile, avans tekni
ği ilo uzaktan yakından ilgisiz gibi görünmek
tedir. Adeta bu madde suni, zorlama, ikak 
edilmiş, yapıştırılmış bir madde hüviyetindedir. 
Bu itibarla, (Genel Muhasebe Kanununun 
•avansa mütaallik hükümlerine tabi 'değildir) de
mekle iş halledilmiş olmuyor. Böyle demiş ola
biliriz. Ama avansın genel hüviyetiyle, avansın 
genel tekniği ilo, ilgisizdir bu. Her şeyden ev
vel avans değildir bu, adı zamdır. Adıyla, sa
nıyla; mahiyetiyle ve genel strüktürüylc zam
dır. Avans gayet suni görünmektedir. Bu hu
susu arz etmek için huzurunuza çildim. Saygı
larımla. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyuru
nuz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, bu saatte vaktinizi is
raf etmek istemem. Ancak, ben konuşmasam 
başkası 'konuşacak, altı kişi dolacak. Bu bakım
dan mazur görünüz. 

Şu hususu bilhassa tebarüz ettirmek için söz 
aldım. Şimdi avans olacak, fakat Muhascbci 
Umumiye Kanununa tâbi olmıyacak. Muhterem 
arkadaşlar; hepinizin bildiği gibi Devlet Me
murları Kanunu tatbik edildiği zaman, her me
mur bundan bir maaş artışına uğramıyaca'ktır; 
Devlet Memurları Kanunu, bir kısım memurla
rın aylıklarına artış getirecektir, bir kısmında 
da eksiliş meydana getirecektir, intibak cde-

j ceği derecesine göre para alacaktır. Şimdi,'Mu* 
hasobei Umumiye Kanununa tâbi tutulmamak 
suretiyle verilecek olan avans mahiyetindeki pa
ra, yarın Devlet Memurları Kanunu ıslah edi
lip tatbik edildiği zaman, bugünkü maaşına na
zaran % 10 - 15 nisbetinde her ay fazla para 
alacak olan ve belki de senelerce devam edecek 
olan bu tatbikat neticesinde binlerce lira ala
cak olan 'bir memur, Devlet Memurları Kanunu 
kendisine tatbik edildiği takdirde bugün aldığı 
paradan daha az bir para alacaktır. Ancak, bu
gün almakta olduğu parayı tazminat olarak, 
hakkı müktesebolarak bir müddet muhafaza 
odecek. Sonra avans şeklinde aldığı paranın 
iadesi gerekecektir. Bu bakımdan bu kanunun 
bu maddesi, haddizatında heyeti umum iyesi 
Devlet Memurları Kanununun prensiplerine 
külliyen aykırıdır. Bu kanunun sıtmaya tu
tulmuş bir hasta tasarı olarak gelmesi ve böyle 
çıkmasının tek sebebi, gerek Hükümet tasarısı
nın hazırlanmasında, gerek komisyondaki müza
keresinde Devlet Personel Dairesinin mütalâa
sının alınmaması, yalnız bunun bir za.m mahiye
tinde olan bir düşüncenin avans şekline inkılâ
bının maliyeci fikriyle düşünülüp formüle edil
mesinden ileri gelmektedir. Şayet bu kanun ha
zırlanırken Devlet Personel Dairesi yetkilileri 
de toplantılara çağırılıp mütalâaları alınmış ol
saydı elbette bu şekilde çürük bir kanun çık
mazdı. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Dursun Akçaoğlu. Yok

lar. Sayın Mahmut Bozdoğan. Yoklar. Sayın 
Hayrettin Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Vaz 
geçtim. 

BAŞKAN — ikinci madc üzerinde başka 
söz ist iyen yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK 
KIRBAŞLT (Burdur) — Komisyon adına bir 
hususu açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK KIR

B A S I ! (Burdur) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekillileri, tasarının ı'klnci 'maddesinde avans 
olarak 'ödenmesi 'öngörülen ve netice itibariyle 
avansa ımötaallik hükümlere tabi değildir tâbi
rinden kasıt, Sayın Palaoğılu'na cevap olsun di
ye söylemek durumuna düştük; şudur : 
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Şimdi Muhasebe! Umumiye Kanununda sa-
Tİh olarak 'belirtilmiştir ki, .muhtelif avans çe
şitleri vardır. Meselâ, âmiri ita avansları, ken
dileri pekâlâ bunu bilirler, mütaahhit avans
ları, bir de harcırah avansları vardır. Bunların 
alınış ve kapanış şekilleri kendilerine mahsus 
usullerle olur. Halbuki huzurunuza getirilmiş 
'bulunan kanun tasarısını bu hükümlüne tabi 
/kıldığımız takdirde, ki, bunlarla alâkalı bir 
avans değildir, nevi şahsına münhasır 'bir avans 
•olması hasebiyle Muhasobci Umumiye Kanunu
nun ıbu husustaki hükümlerine tabi kılınmak 
istenmemiştir. Saygılarımla arz öderim. 

BAŞKAN — Efendim ikinci maddeyi 'oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etımiyen-
ler... Kabul e dileniş tir. 

Üçıüncii maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu ödemeler hakkında 484 sa

yılı Kanunun geçici 2 ııcl maddesi hükümleri 
uygulanır ve her aya ait Ödemenin vergisi ay
r ı olarak hesaplanır. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde şıı 
arkadaşlar söz istemiştir; Sayın Kemal Palaoğ-
ilu, Sayın Reşat Uzarda, Sayın Mustafa Uyar, 
Sayın Dursun Akçaoğlıı, Sayın Mahmut Bozdo
ğan. Buyurunuz Sayın Palaoğlu. 

KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Vazgeçtim. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Dursun Akçaoğlıı ve Sa
yın Mahmut Bozdoğan? Yoklar. Sayın Mustafa 
Uyar. 

•MUSTAFA UYAR (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde başka 

söz istiyen arkadaş yek. Maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
*bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanuna >gö>c yapılacak 
avans ödemelerinden 5434 sayılı Kanun gere
ğince emekli keseneği kesilmez ve 223 sayılı 
Kanun gereğince tasarruf bonosu tcvkifatı ya
pılmaz. Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet 
Memurları Kanununun tatbikatında müktesep 
ıh ak sayılmaz. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti
yen arkadaşlar şunlardır : Sayın Kemal Pala-
•oğlu, Sayın Reşat Ozanda, Sayın Mustafa Uyar, 
Sayın Dursun Akçaoğlıı, Sayın Mahmut Bozdo
ğan, Saym Nazma üzoğııl'dur. 

I Sayın Kemal Palaoğlu? 
KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Saym Reşat Uzar

da. 
I REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Mustafa 
Uyar. 

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Dursun Ak

çaoğlıı? Yok. Saym Mahmut Bozdoğan? Yok. 
Saym Nazma Özoğul? Buyurunuz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Saym Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu saatte söz al
mak istemem, fakat mühim bir noksanlığı zap
ta geçinmek ve bir önerge vermek mecburiye
tindeyim. 4 ncü maddeye 'göre 5434 sayılı Ka
nım gereğince emekli keseneği kesilmiyor. 205 
sayılı Ordu Yardımlanma Kurumu Kanunu ge
reğince Silâhlı Kuvvetler mensuplarınm maaş
larından halen % 10 ve % 5 almak üzere bu 
kanıma göre .kesenek 'kesmek meobuniyeti hâsıl 
olabilir. Bu bakımdan bir ibarenin eklenmesi 
lâzımdır. Hali hazırda muvazzaf subaylardan 
bu 205 sayılı Kanım gereğince her ay % 15 ke
silir ve 'bir de yedek subay, ücretli olan 800 
kadar mensup vardır, bunlardan % 5 kesilir ve 
bunlar Ordu Yardımlaşma Kurumuna verilmek
tedir. Bu bir avanstır. Avans olduğuna ^ÖTO, ve 
Emekli Sandığı keseneği kesilmez kaydı kon
duğuna göre ordu mensuplarının da alacakları 
avansı tan yüzde on ve yüzde boş keseneklerin 
kesilmemesi ibaresinin 'buraya eklenmesi lâ
zımdır. Bir önerge veriyorum, iltifat buyurul-
masını arz öderim. 

1 BAŞKAN — Efendim başka söz istiyen yok. 
Yalnız bir tadil önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakere edilmekte olan maaş ve ücretlere 

geçici zam uygulanmasına dair kanun tasarısı
nın 4 ncü maddesinin aşağıda gösterilen şekil
de değiştirilerek 205 sayılı Ondu Yardımlaşma 
Kurumu Kanunu gereğince Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarının maaşlarından kesilmekte olan 
% 10 ve % 5 aidatların avans ödemelerinden 
kesiknemesinln teminini arz ve teklif ederim. 

Edirno 
I Nazmi Özoğul 
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Madde 4. — Bu kanuna göre yapılacak avans 
'Ödemelerinden 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanunu gereğine e emekli keseneği, 205 sa
yılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu ge
reğince daimî ve geçici üyelik aidatları kesil
mez ve 223 sayılı Yatırımlar Fkıansiman fonu 
teşkil ve tasarruf bonoları ihracı hakkında Ka
nun gereğince tasarruf bonosu tevfikatı yapıl
maz. Avans 5434 sayılı Kanun ile Devlet Me
murları Kanununun tatbikatında müktesep hak 
sayılmaz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
ımu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, kanaatimiz
ce ibu ödemeler zaten bir hakiki müktesep teş
kil etmedikleri için ımaaş ve ücretlerle aynı 
vasıf ve karakterde de olmadığından ve zaten 
•emekli aidatı da kesilmediğinden Ordu Yardım
laşma Kurumunun aidatı da kesilemez, ıkanısm-
idayız. Bu bakımdan liizum yoktur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye Ikatılmıyor 
efendini. Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul letmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Dördüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul 'edenler... Ebmuyenler... Kaıbul 'edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun malî hükümleri uygulanıncaya ka-
'dar, (bu kanun gereğince verilecek avanslar 
saymanlıklarca bütçeye gider yazılmak suretiy
le ödeneğine mahsubedilir. Avansın ödeme ve 
mahsup şekli Bakanlar Kurulunca tâyin ve tes-
ibit olunur. 

1%5 malî yılından müterakim avansın öde
me şekli ve zamanı Bakanlar Kurulunca ayrıca 
kararlaştırılır. 

>Şu kadar kî, müterakim avansların en geç 
1 Haziran 19G7 tarihine kadar ödenmiş olması 

şarttır. 

BAŞKAN — Efendim beşinci madde üzerin
de Türkiye İşçi Partisi Grupu adına Sayın Sa-
dun Aren ve şahısları adına Sayın llyas Kılıç, 
Kemal Palaoğiu, Reşat Özarda, Mustafa Uyar, 
Dursun Akçaoğlu, Mahmut Bozdoğan, Nasuh 
Nazif aralan söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Sadun Aren, Türkiye İşçi 
Partisi Grupu adına. 

T. î. P. GRUPU ADINA SADUN AREN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın üyeler, bu 
konudaki söyliyeceıkılemm kısaca şundan ibaret
tir, eğer teraküm etmiş olan avanslar tasarıda 
olduğu gibi Hazirana kadar geciktirilirse bu 
bir çeşit istikraz olur. Yani gelecek yıllara, ge
decek seneye sâri olur, 470 milyon lira ibu yıl 
'değil bir kısmı da gelecek yıl ödenecek olur. 
Bu itibarla ıbir tadil önergesi verdik ve avansla
rın mutlaka Şubat 28 sonuna kadar ödemesini 
istedik. Bu teklife iltifat ötmenizi rica ederim. 

Saygılarımla. 

'BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Kemal Pa

laoğiu. 
KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Reşat özar

da. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Sayın Mustafa 

Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz efendim. Sayın 
Dursun Akçaoğlu? Yok. Sayın Mahmut Bozdo
ğan? Yok. Sayın Nasuh Nazif Aralan? Buyu
runuz efendim. 

NASUH NAZİF ARSLAN (Sivas) — Sayın 
arkadaşlar, Cumhuriyet Türkiycsinde bugüne 
kadar böyle acaip bir kanun çıkmadığı için 
maddeleri de biraz acaip geliyor bana, He.rşey-
den evvel Sayın Başbakanın bu Personel Kanu
nu ile ilgili bir sözünü yerine -getirmekten iba
ret gibi geliyor bana. Bununla beraber bu artık: 
kamu oyuna mal edilmiş ve memurlar için bu
nun bir nevi umacı haline gelmiş olduğu da 
şüphesizdir. (A. P. sıralarından, «madde üze
rinde konuş» dediler) Efendim, madde üzerinde 
konuşuyorum elbette. 

, Şimdi beşinci maddeyle Hükümete bir yetki 
veriyoruz. Bir Marttan itibaren teraküm etmiş 
olan haklar Hükümete yetki verilmek suretiy
le belki 'de Hazirana kadar yerine getirilmiye-
cektir. Halbuki bu işin dedikodusu çıktığından 
beri piyasada fiyatlar alabildiğine artmıştır. 
Sayın Komisyon sözcüsüyle görüştüm, burada 
esas olan bu 470 milyonun birden piyasaya arz 
odilmıesi bir talep artışı olacak, 'dolayısiyle £i-
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yat artışına sebebolacaik denmektedir. Halbuki 
(bu kanunun dedikodusu etrafa yayılır yayıl
maz zaten memur büyük ibir borç içine girmiş
tir, bu teraküm etmiş olan ımiktar birden öde-
nitfse, hiç olmazsa 1966 yıllına ait teraküm et-
imiş olan haklar ödenir&e, memur bunu alacak; 
topluca belki bir borcuna, bir ihtiyacına vere
cektir. Fakat, Hükümetin takdirime bıraktığı
mız takdiride Ibelki bunu dört taksitte verecek
tir. Bu suretle bu kanunla verilmiş olan hak 
memur için- birş/ey yerine geçmiyeceği ıgibi bu 
parayı da boşa harcamış olacaktır. Bu itibarla 
Hükümete bu yetkiyi vermiyelim. Onujn için 
bir tadil teklifi hazırladım, bunu lütfen 'kabul 
ederseniz, memurlar için de artılk bir kurt ma
salı haline gelmiş olan piyasadaki kötü hava da 
bitmiş olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim, beşinci madde üze
ninde başka sö'z lisıtiyen arkadaşımız? Yıolk. 
Beşinci madde ile ilgili tadil önergeleri vardır. 
Okutuyorum efendim hepsini İbir kere. 

'Millet MJoclisl Başkanlığına 
5 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve te'klif ederim. 
Yozgat 

Dr. Celâl Sungur 

Madde 5. — «'657 sayılı Devlet Memurları' 
Kanununun maili hükümleri uygulanıncaya ka
dar, Ibu ıkanun gereğince verilecek .avanslar say
manlıklarca bütçeye gider yazılmak suretiyle öde
neğine malbsulbedilir. Mütebakim, avanslar işbu 
kanunun neşrini takibedon aybaşında toptan 
ödenir.» 

iSayın Başkanlığa 
5 nci maddenıin son fıkrasının çıkarılmasını 

•arz ve teklif ©derim. Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Mucip seıbepı : 
Bütçeye konulan bir giderin Hazirana ka-

ıdar uzatılması doğru olamaz. Esasen 12 aylık 
bütçemin 10 aıyı 'geçmiş, yani bu giderin kar
şılığı olan gelliri bütçeye girmiş bulunduğun
dan derhal ödenmesi lâzımdır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 5 in sıpn fıkrasının aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini teklif ederim. 
İstanbul 

Sadun Aren 

«Şu ıkadar ki, müterakim avansların en geç 
28 Şubat 1967 tarihine kadar ödenmiş olması 
şarttır.» 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 5 nci maddesinin 1 nci fıkrasın

dan «avansın ödeme ve mahsup şekli Balkan
lar Kurulunca tâyin ve tesibit olunur» ibaresi 
ile 2 nci ve 3 neü fıkralarının maddeden çıka
rılmasını arz ve teklif eylerim. 

Sivas 
'Nasuih Nazif Arslan 

BAŞKAN — Efendim, önergeleri aykırılık
ları derecelerine göre tekrar okutup tasvibini
ze sunacağım. 

(Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Müsaade eder misiniz 
efendim, izah edeyim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Sayın Başkan, ımuhterem 
arkadaşlar, şimdi huzurunuzda loikunmnş olan 
önerge ve diğer önergelerin bir benzer taraf
ları vardır; bu farkların defaten ödenmesini 
öingörimeıktodirler. 

Şunu arz lotmek itsıiyorum ki, hiçbir Devlet 
bütçesi bir ay içinde, 300, 350, 400 milyon lira
lık bir parayı aynı ay içinde ödemeye mukte
dir olamaz. Binaenaleyh, Hükümete bu para
nın münasip tarihlerde ödenmesi şeklinde bir 
yetki vcmlmıesi gayet normaldir. 

Bir arkadaşım da «gelecek yıla sirayet ede
cektir» buyurdular. Endişeleri yerinde değil
dir. Bu miktar, bütçe emanetine alınacaktır, bu 
kanun çıktıktan sonra ve Bakanlar Kurulu ka
rarı ile münasip görülen tarihlerde ödenecek
tir. 

Önergeye katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılmı
yor önergeye. 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — İzah et
mek istiyordum. 

BAŞKAN — Önerge sizin mi efendim? Öner
genizi zamanında izah etmediniz, Komisyondan 
sonra olmaz. 

— 51 — 



M. Meclisi B - 22 22 . 12 . 1966 O : 1 

Efendim, önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önongeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbuil edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(ıSivas Milletvekili Natsulh Nazif Arslan'ın 

önergesi tekrar okundu.)' 
BAŞKAN — Kondisyon'katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Kaıtılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon öınergeye kaıtıılmıyor. 

Önengeyi loyunuza sunuyorum. Kalbuil edenler... 
Etm'iıyenler... Kaıbul edilmemiştir. 

Diğer önerîgeyi okutuyorum: 
(Eskişehir Milletvekili Az'iz Zeytiinoğlu'nıın 

önergesi tekrar okundu.)1 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütalhya) —Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerige-

yi 'oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenller... Et-
ımiy enler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyoınım. 
(İstanlbul Milletvekili Saıdun Aren'in öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komjiısıyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 

EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge-. 
yi oylarımıza sunuyorum. Kalbul edenler... Etımi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5 i oyunuza sunuyorum. Efendim, 
Ibu maddede bir kelime hatası vardır, yanlış ya
zılmıştır, tereddüt ediliyor. «Ödeneğine» yazıl-
ımış, «'ödeneceğine» imi 'olacaktır ? 

GEÇİCİ KOMİlSYON BAŞKANI MESUT 
(EREZ (Kütahya) — «Ödeneğûne» doğrudur1 

'efendim. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi bu basılmış sek

ili ile oyunuza sunuyorum. Kabuıl edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

'6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kamun 1 . 3 . 1966 tarihinde 

muteber olmak üzene yayımlandığı tarihi taki-
ıbeden aybaşında yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — 6 ncı madde 'üzerinde söz isiti-
yen arkadaşlar; Sayın Palaoğlu, Reşat Öaaırda,-
Mustafa Uyar, Dunsun Akçajoğlu, Mahmut Boz
doğan'dır, 

Saıyın Kemal Balaoğlu. 
KEMAL BALAOĞLU (iSivaıs) Vazfgeç-

itim. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Uzarda. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Vazgeçtim. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — .Sayın Dunsun Akçaoğlu? Yok. 
BAŞKAN — Sayın Mahmut Bozdoğan. 
MAHMUT BOZDOĞAN (Adana) — Vaz-

(geçtim. 
BAŞKAN — 6 ncı madde ile ilgili bir tadil 

önergesi vardır, oıkutuyoırum.^ 

'Sayın Başkanlığa 
6 ncı maddenin ışu şekilde tadilini anz ve 

ıtoklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğln 

Madde 6. — Bu kanun 1 . 3 . 1906 tarihin
den muteber olmak üzıere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Mucib Sıcıbıeıp : Yılbaşı ve bayramlaır »geldi
ğinden memurlarımızın 'çocuklarını sevindirme-ı 
leri bakımından ödenilenin geriye atılmaya ta-
hamimülü olmadığı kanısındayım. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen-» 
dim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MESUT 
EREZ (Kütahya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge
yi oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Eıtmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Altıncı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaı
bul edenler... Etmiyonler... Kalbul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür.' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isftiyen? 
Yok. Yedinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Şimdi kanun tasarısının tümü üzerinde İç-» 
ıtüzıük ımadde 110 a göre aleyhte Sayın Yaşar 
Akal buyurun. Konuşma sünesi daima beş da
kikadır, değişmemiştir efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; bu kanun tasarısına niçin kır
mızı oy vereceğimi izah etmek üzere lınzurunuza 
gelmiş bulunuyorum ; 
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Şunu peşinen anlatmak isterim ki, memur
ların sıkıntı içinde olmadığını kabul etmiyorum. 
Esasen sadece memurlar değil, bütün halkımız 
sıkıntı içindedir. Hattâ memurların sıkıntısını gi
dermeyi üzerine görev olarak alan Hükümet da
hi bugün sıkıntı içindedir. Binaenaley şu tasarı
yı memurların sıkıntısını giderecek bir tasarı ol
madığı için kabul etmiyorum. 1963 yılı esas alı
nırsa geçinme endekslerine göre, % 20 - 21 bir 
artış vardır, Ankara ve İstanbul'da, Halbuki bu 
getirilen kanun mevcut maaşlara yüzde 10 veya 
yüzde 15 zam yapacak. Demek ki, memurlara ve
receğimiz zam esasen mevcut hayat pahalılığı ile 
gitmiş dahi. Bu bakımdan bu tasarının, bu me-

-murların sıkıntısına çare olamıyacağı kanısında
yım. Ayrıca, benim anlayışıma göre, Hükümet
le benim anlayışım arasında büyük bir fark var
dır. Memuru birkaç kuruşun peşinde görmek du
rumundadır bu tasarı. Halbuki memur bugün 
yarınından emin değildir; ne kadar çalışırsam 
ne olurum, hangi tahsili yaparsam hangi mevkie 
gelirim... Bütün istikbali kadere kalmıştır. Bir 
malmüdürünü yarın bir Maliye Müsteşarı göre
bilirsiniz. Bunun için tamamen memurların istik
balleri, halleri kadere kalmıştır. 

657 sayılı Kanunun esas maksadı bir perso
nel reformu yapmaktır. Yoksa, memura birkaç 
kuruş zam yapmak değildir. Bu getirilen kanun, 
memurların hayatını, istikbalini, hâlini düzenle
meyi esas sayan 657 sayılı Kanunun tatbikatını 
geciktireceği için de muhalifim. 

Ayrıca, 470 milyon lira 1966 da var. 1967 yı
lında da bir 470 milyon lira konmuştur. Ben şu 
hususta Hükümetten sarih bilgi edinmek duru
mundayım. Nakid olarak ödenekte göstermek 
başka, cepte olmak başkadır. «300 milyon lirayı 
bir Devlet nasıl verir?» diyor Sayın Komisyon 
Sözcüsü dahi. Ben Devlet kasasında memurlara 
dağıtılacak olan bu 470 milyon liranın nakid ola
rak var olduğunun şüphesi içindeyim. Çünkü 
arkadaşlar bütçe 2 milyar 778 milyon lira açıkla 
kapatılmıştır. Halen maaşları ödenemiyen me
murlar vardır. Gündem dışı arkadaşım konuş
muştur, sosyalizasyon bölgesi memurları maaş
larını alamamaktadır. 1,5 milyar liraya yakla
şan istihkaklarını mütaahhitler almak için Dev
let kapılarında beklemektedir. 2 milyar 778 mil
yon liralık bir açığı olan ve halen de ödiyecoği 
1,5 milyar lira borcu olan bir Devletin, bir Hü
kümetin 470 milyon lira nakit parası bence mev-

22 . 12 . 1966 O : 1 

cut değildir. Hattâ, o kadar ki, tahmin ediyo
rum bu kanunun uygulanmasını bir Hazirana 
kadar atmaktaki kasıt, eldeki para yani bütçede 
gider olarak gösterilen paranın karşılığı gelir ola
rak gelmiştir. Elde para yoktur ve Martta, 1967 
yılında, ödenecek vergilerden 1966 ııın avansla
rının, ödeneklerinin ödenmesi yoluna Hükümet 
gidecektir. 

Sonra üzerinde durduğum bir nokta da, ge
çicilik durumu ne kadardır! Hükümet geliyor bu
raya, soruyorsunuz, yahut sözeü geliyor, efendim 
hazırlıyoruz, hazırlıyoruz, diyor. Hazırladığınız 
şeyin ne zaman biteceğini memur ve kamu oyu 
nasıl bilecektir? Bunu hepimizin bilmesine ihti
yaç vardır. 1968 yılında da böyle mi devam ede
cektir, 1969 yılında da böyle mi devam edecek
tir, nerede bitecektir? Böyle oyalıyarak, affeder
siniz memurun ağzına bir parmak bal çalar gibi 
bu ufacık bir zam, ki, onu da hayat pahalılığı alıp 
gitmiştir. Bu bakımdan ben bu kanuna menfi oy 
vereceğim. 

Ayrıca Sayın Mesut Erez, bu kanunun ayırı
cı durumunu bir tarafa bırakarak, iç politikaya 
konu teşkil edeceğini söyledi. Bir kısım memu
ru ayırır, aynen kamu görevi gören bir kısım 
memuru başka bir statüye tabi tutarsanız esa
sen iç politikaya konu kendiliğinden olur. 

Ayrıca, hukuk tekniğine de aykırıdır bu ka
nun. Bir kanun getiriyorsunuz. Kanundur 657 
sayılı Kanun. Bir de bu kanuna ek kanun ge
tiriyorsunuz, 657 sayılı Kanuna ek diye çıka
caktır. Ve birinci maddede söylüyorsunuz, bu 
kanunun kapsamını sayarken üniversite profe
sörleri, hâkimler, savcılar... 

BAŞKAN — Sayın Akal, yarım dakikanız 
kaldı, lütfen bağlayınız. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — ... Ayrı di
yorsunuz. Ondan sonra getirdiğiniz ek kanunla 
kapsamın dışında bırakılanların bir kısmını 
kapsamın içine alıyor, bir kısmını da kapsamın 
dışında bırakıyorsunuz ki, ek kanun anakanu-
nun kapsamını değiştirdiği için bu hukuk 
tekniğine ve hukuka da aykırıdır. 

Ayrıca sayın arkadaşlarım bir husus daha 
var. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Akal, 
lütfen ıbir cümle ile bağlayınız efendim. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 
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Aziz arkadaşlarım, iç politikaya bu kanunun 
âlet edilmesi konusunda Sayın Mesut Erez'in iz
har ettiği durum, tamamiyle menfi rey verecek 
olan ben, bunu yapmam. Neden yapmam? Biz 
çektiklerimizi karşı mızdakine çektirmemek is
teriz. Çünkü senelerden beri büyük konul an n 
iktidarda bulunduğumuz zaman aleyhimizde iç 
politika mevzuu yapılmasından dert yanan 
biziz. Bu bakımdan 300 bin memurun istikbali
ne mevzuubahsolan bu kanunu, kendisi çekmiş 
bir partinin mensubu ve grupum da müsaade 
ederse kendisi çekmiş bir grup olarak biz sure
ti kat iyede iç politikaya alet etmeyiz, edenlere 
de müsaade etmeyiz. Kendimi ve partimi t/uı-
zih ederim. Hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün madde 137, 
fıkra 6 ya göre oyunun rengini bildirmek ille
re Türkiye İşçi Partisi Meclis Grupu adına 
Sayın Tarık Ziya Ekinci, buyurun. 

T.l.P . (1RUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNOf (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; kanunun tümü oylanmadan ev
vel kullanacağımız oyun istikameti üzerinde gö
rüşlerimizi ınücmelen arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; evvelâ G57 sayılı Per
sonel Kanununun uygulanması için elimizden 
gelen gayreti sarf ettik. Haziran ayı içinde bu 
konuda açılmış olan genel görüşmenin gündeme 
alınıp alınmaması görüşülürken, biz 657 sayılı 
Personel Kanununun mutlaka malî hükümle
rinin tatbik edilmesini, büyük maddî sıkıntı
lar içinde bulunan memur vatandaşların nis-
beten rahata kavuşması imkânlarının sağlan
masını temenni etmiştik. Fakat malî sene so
nunun yaklaşmasına rağmen bu kanunun malî 
hükümlerinin tatbikine imkân görülemedi, 
Hükümet bunu birçok sebeplerle tatbika imkân 
bulamadı. Şimdi önümüze 657 sayılı Kanuna 

• ek olarak bir Avans Kanunu getirmiştir. 
Bu Avans Kanununun 'kapsamımın çok dar 

okluğu ve aynı zamanda getirmekte olduğu 
avansın da miktarının, az olduğu hususu söz
cü arkadaşımız tarafından acılkça belirtildi ve 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri mensubu bütün 
personele belediye ve özel idare mensupları
na uygulanması hususunde önergeler verildi, 
fakat reddedildi. Bunun giıbi miktarın arttırıl
ması hususunda, da önerge verildi, yine Yüce 
Meclisin tasviplerine mazhar olmadı. 

Ayrıca, bu 470 milyon lira paranın geçimiş 
aylara tckalbül eden bir avans olduğu, bir halk 
olduğu kalbul edildiğine göre,, Şubat sonuna ka
dar, yani önümüzdeki malî yıl başına kadar 
ödenmesi temennisi izhar edildi. Bu yönde de 
bir önerge verilmiş olmasına rağmen yine öner
ge reddedildi. Faikat bütün bu gayretlerimize 
rağmen ıkanımun kapışanımın genişletilmesinin 
imJkânsız olduğu ve verilecek avansın mikta
rının da artırılması imkânsız olduğu Yüce Mec
lisin (kararları ile teibcyyün ettiğine göre, şim
dilik haliyle 850 bin memur ailesinin cüzi de 
odsa yararlanabileceği bir avansı ikalbııl etmek 
ve bu 350 000 aileyi sevinci inmede vazifemiz ola
caktır. Bu itibarla grupumuz kanunun lehin
de oy küllanaca/ktır. 

Kanunun lehinde oy kullanimanm taıtlbikatı 
neticesinde hiç oLmazsa kanunun kalasa/mı dışın
da kalmış olan diğer memurlar ve personeller 
de, .kendilerine ait bir hakkın elde edilmesi yo
lunda bir ımcıhaz gösterecekler ve bu yolda 
gayret sarf ederek halklarını elde etmek im
kânlarını bulabileceklerdir. Bunu da açık bu-
lundurmalk gayesiyle kanunun lehimde oy ku'l-
lainacağıımızı arz eder, Yüce Meclisi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv; arkadaşımız 
lehte konuştu. Leh'te ve aleyhte ancak birer 
kişiye söz verilebileceğine göre mazur görme
nizi rica ederim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kendileri İç
tüzüğün başka bir maddesine göre grup adı
na söz aldılar. Bendeniz şahsım adına lehte ko
nuşmak için söz istemiştim. Haddirm mahfuz
dur, faikat ben sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. Kal
dı ki öyle değil efendim. 110 ncu maddeye gö
re Sayın Yaşar Akaıl'a söz verdik. O sırada 
'lehte kimse söz istemedi. 137/6 ya göre Sa
yın Ekinci istedi, o da lehte görüştü. Siz de 
löhte dediğinize "göro o itibarla söz veremiyo-
ruım. 

Efendim, kanun tasarısının görüşülmesi bit
miştir. Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Kutular sıralar arasımda dolaştırılacaktır. 

Bu arada, sayın arkadaşımız Ahmet Uysal, 
Avans Kanununa kırmızı .oy kullananların 
avansı almamalarının oylanmasını arz ederim, 
diyor. Böyle bir kararın bağlayıcı bir hükmü 
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olduğuna kaani değiliz. Bir temenni olarak arz 
'ediyorlar. 

Efendim, kutuları dolaştırınız. 
Birleşim başında yapılan açık oylamalara 

ait sonuçları arz ediyorum : 

Yüikselk Başkanlığa 
Millet Meclisi tutanalklarında ve ses bant

larında sahtecilik ve tahrifat yapıldığı iddia
sının tahkiki için kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonu üyeliği için ya
pılan seçimine (283) zat katılmış ve neticede, 
ilişik listede isimleri bulunan üyeler hizaların
da gösterilen oyları almışlardır. 

Ara olunur. 
İzımir İstanbul 

Hüsamettin Gümüşpala Ali Fuat Başgil 
Mardin 

Esaıt Kemal Aybar 

Komisyona seçilen arkadaşlarımızın isimle
rini ve aldıkları oyları, arz ediyorum. 

(A. P. :9) 
Arif Atalay (Adıyaman) 282 
Ahmet Çakmak (Rolü) 282 
Nihat Bayramoğlu (Bolu) 277 
Ahmet Uysal (Çorum) 283 
î. Hakkı Yıldırım (Eruzurum) 280 
C. Nuri Koç, (Kars) 277 
Mehmet Eısoy (Kütahya) 28!! 
Muzaffer Döşemeci (İzmir) 281 
H. Hüsnü Oran (Siirt) • 283 

(C. 11. P. : 5) 
İbrahim Sıtkı Ilatipoğlu (Ankara) 278 
Hüseyin Avni Akın (Antalya) 278 
Sadrettin Ganga (Bursa) 278 
Şevket Asbuzoğlu (Eskişehir) 278 
Himmet Fa doğmuş (Kütahya) 278 

(M. P. : 1) 
İsmail Hakkı Akdoğan (Yozgat) 279 

(Y. T. P. P. : 1) 
Reeai Iskendcroğhı (Diyarbakır) 280 

(T. t. P. -.1} 
Adil Kurtcl (Kars) 275 

Efendim, Meclis Araştırma Komisyonu ya
rınki 23 Aralık Onma günü saat 14.30 da 
birinci katta 64 numaralı odada toplanacak
tır. Sayın üyelerin teşriflerini rica ederiz. 

Daimî komisyonlarda açık bulunan üye
likler için yapılan seçim sonuçlarını gösterir 
tutanakları okuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Bayındırlık Komisyonunda 

acık bulunan üyelik için yapılan seçime (276) 
üye katılmış ve neticede aşağıda ismi bulunan 
üye hizasında gösterilen oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kırklareli Ağrı 
Mehmet Atagün Nevzat Güngör 

Üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlıiı 

Nahit Menteşe (Aydın) 275 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi İmar ve İskân Komisyonun

da açık bulunan üyelik için yapılan secime 
(276) üye katılmış ve neticede aşağıda ismi 
bulunan üye hizasında gösterilen «oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kırklareli Ağrı 
Mehmet Atagün Nevzat Güngör 

Üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

Cemil Karahan (Sinop) 276 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Köy İşleri Komisyonunda, acık 

bulunan üyelik için yapılan seçime (276) üye 
katılmış ve neticede aşağıda ismi bulunan üye 
hizasında gösterilen oyu almıştır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Kırklareli Ağrı 
Mehmet Atagün Nevzat Güngör 

Üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

Cemil Karahan (Sinop) 274 

Yü'ks e'k 1 î aş k anlı ğ a 
Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunda açık 

bulunan üyelikler için yapılan seçime (276) üye 
katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan 
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üyeler hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 
Üye 

Kırklareli 
Mehmet Atağım 

Üyo 
Yozgat 

Turgut Nizam oğlu 
Ali Turanlı (Adıyaman) 
Mithat Çavdaroğlu (Tokat) 

Üye 
Ağrı 

Nevzat Güngör 

276 
275 

Yüksek Başkan 11 ğa 
Millet Meclisi Turizm ve Tanıtma Komisyo

nunda açık bulunan, üyelik için yapılan seçime 
(27G) üye katılmış ve neticede aşağıda ismi 
bulunan üye hizasında gösterilen oyu almıştır. 

Arz «olunur. 
Üyo Üye 

Kırklareli Ağrı 
Mehmet Atagün Nevzat Güngör 

Üye 
Yozgat 

Turgut Nizamoğlu 

Ali İhsan tlöğüş (Gaziantep) 274 

BAŞKAN -— Oylama işlemi devam ediyor 
erendim. Arkadaşlarımız oylarını kullansınlar. 

Efendim, oyunu kullanmıyan arkadaşımız 
var mı ?. (Var sesi) Lütfen. 

Oy kutusu Başkanlık Divanı önündedir, 
oy kullanmıyan arkadaşlar varsa lütfen kul-
1 ansı ol a r e fen di m. 

Başka, oy vermiyen arkadaş vai" mı efen
dim?.. (Var sesi) Lütfen efendim. 

Efendim, maaş ve ücretlere geçici zam uy
gulanmasına dair kanun tasarısı için yapılan 
acık oylama işlemi sona ermiştir. 

Maaş ve ücretlere geçici zam uygulanmasına 
dair kanun tasarısı için yapılan açık oylama 
sonucunu arz ediyorum : 

Oylamaya 165 milletvekili katılmıştır; 122 
kalbul, 42 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Gerekli 
çoğunluk elde edilemediği 'için açık oylama 
yarınki birleşimin başında' tekrarlanacaktır. 

Çoğunluk olmadığı i gibi vakit de gecikmiş 
olduğundan 2-3 Aralık 1966 Cuma günü saıat 
15.00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati 18.48 

-*»». 

A) 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dınh'nın, 29 Ekim 1933 ten bugüne kadar, yur
da sokulması yasaklanan ve yurt içinde yayın
lanıp da toplatılan kitaplara dair Başbakandan 
sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazı
lı cevabı (7/110) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
29 Ekim 1933 ten bugüne kadar yurda so

kulması yasaklaman ve yurt içinde yayınlanıp 
da toplatılan kitapların listesinin Başbakan 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Yusuf Ziya Bahadmlı 
Yozgat Milletvekili 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 2 . 6 . 1966 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Şube : 9. A. 1. 911T6 - 26/14 - 8/59610 

Konu : Yozgat Milletlvekili Yu-
isuf Ziya Bahadınlı'nın önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 15 . 4 . 1966 tarih 7/110-1789/1966 sayı
lı yazıya. 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı 
tarafımdan Başbakanlıktan sorulan, 29 Ekim 
1933 ten 1 . 5 . 1966 tarihine kadar yurda so-
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kulması yasaklanan ve yurt içinde yayınlanıp 
da toplatılan yayınlara ait (51) sayfadan iba
ret liste (*) ilişikte gönderilmiştir. 

Bibilerinize arz ederini. 
Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

2. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çorum merkezinde bir Ticaret Lisesi 
ile Sungurlu ve İskilip ilçelerinde birer Erkek 
Sanat Enstitüsü açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Millî Eğitim Baka
nı Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/179) 

11 . 7 . 1966 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yazılı olarak açıklanmasına delâ
letlerinizi arz ve rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Hasan Lâtif Sarıyüce 

Çorum merkezinde bir Ticaret Lisesi ile 
Sungurlu ve İskilip ilçelerinde birer Erkek 
Sanat Enstitüsü açılması düşünülmekte midir1? 
Düşünülüyorsa hangi tarihlerde gerçekleşecek
tir? 

6 . 12 . 1966 
T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 5267, 

Konu : Çorum'da Ticaret Lisesi açıl
masına dair Çorum Milletve
kili Sayın Hasan Lâtif Sarıyü-
ce'nin yazılı soru önergesi Hk. 

t lgi : 13 . 7 . 1966 tarih ve 7/179-2438/12943 
sayılı yazınız; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çorum merkezinde bir Ticaret Lisesi ile 

Sungurlu ve İskilip ilçelerinde birer Erkek Sa
nat Enstitüsü açılması hususunda Çorum Mil
letvekili Sayın Hasan Lâtif Sarıyüce'nin ya
zılı soru önergesine verilen cevabın ilişik ola
rak sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

(*) Liste, kesafeti sebebiyle tutanağa konul
mamış ve özel dosyasında saklanmıştır. 

Çorum merkezinde Ticaret Lisesi, Sungur
lu ve İskilip ilçelerinde Erkek Sanat Enstitü
sü açılmasına dair Çorum Milletvekili Sayın 
Hasan Lâtip Sarıyüce'nin yazılı soru önergesi
ne cevap; 

1. Çorum merkezinde bir Ticaret Lisesi 
açılması programa alınmıştır. Yapılmakta olan 
yeni binasına taşınınca Erkek Sanat Enstitü
sünün boşalttığı binada, bir onarımdan sonra, 
1967 - 1968 ders yılında Ticaret Lisesinin açıl
ması mümkün olacaktır. 

2. İskilip ve Sungurlu ilçelerinde birer Er
kek Sanat Enstitüsü açılmasına İkinci Beş Yıl
lık Plânda yer verilmiştir. 

İkinci Beş Yıllık yatırım programının ka
bulü halinde sağlanacak ödenekle İskilip ve 
Sungurlu ilçelerinde Erkek Sanat Enstitüsü 
binaları yapımına- başlanabilecektir. 

3. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'-
nun, Çorum Belediyesinde işçi olarak çalışmak
ta iken. mevcut toplu iş sözleşmesine rağmen, 
72 işçinin Emekli Sandığına geçmeleri husu
sunda belediye tarafından yapılan teklifi kabul 
etmedikleri için işlerine son verildiğinin doğru 
olup olmadığına dair sorusu ve t çişleri Bakanı 
Faruk Sükan ile Çalışma Bakanı Ali Naili Er
demin yazılı cevapları (7/180) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak İçişleri 

Bakanı ve Çalışma Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına aracılığını 'dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Ncbioğlu 

1. Merkezi Ankara'da 'bulunan Genel - İş 
Sendikası üyesi 'olup Çorum Belediyesi park, 
bahçe, fen ve temizlik işlerinde işçi olarak ça
lışmakta iken, mevcut Toplu İş sözleşmesine 
rağmen 7;2 işçinin 1 Haziran 1966 tarihinden 
itibaren Emekli Sandığına .göçmeleri hususun
dan yapılan teklifi kaıbul etmedikleri için işle
rine son verildiği doğru mudur1? 

2. Çorum Belediyesinin Haziran dönemi 
8 numaralı kararı ile çıkarıldığı iddia edilen 
bu işçilerin yerlerine yenilerinin daha az üc
retle alındığı doğru mudur'? 

3. Sendikal faaliyetlerde bulunduğu ve 
toplu iş sözleşmesi yapılmadan önce görevi do-

— 57 — 



M. Meclisi B - 22 22 . 12 . 1966 O : 1 

kıyJsiyle yapt ığ ı faaliyetler sebebiyle bu ilde 
t ek ehliyetli sayaç elektrikçisi bulunmasına 
rağmen Genel İş Sendikası Çorum Şube Baş
kam Ihı a t Gürses ' in işine sun verildiği doğru 
mudur? 

4. Bu olaylar d o ğ r u ise Bakanl ığınıza 
olay aksetmiş midir? Aksetmemişse ne gibi 
işlem yapıl ınışt ı r? Her hangi bii' işlem yapıl
mamışsa ne yapılması düşünülmekted i r? 

T. O. 
İçişleri İ5akanlığı 
Mahalli İd. Gn. Aid. 

Şb. Md. : 2 . 1). Ks. II.'. 
022 -411 -50/229Ö5 13 . .12 . 1960 

Konu : Çorum Belediyesi 
İşçileri i l k . 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 7 . .1900 yün ve Genel ^ekre te r -
lik Kanunlar Müdür lüğü 7 -180 - 2449/13013 
saydı yazı. • 

Çorum ;Bele<liyesi isçilerinin işlerine Bele
diyece son 'verilmesiyle ilgili o la rak Teki rdağ 
Milletvekili Kemâl 'Nebİoğlu t a ra f ından verilen 
yazılı soru önergesindeki .hususlar mahal l inde 
bir ıVI ü İkiye Müfet t iş ine incelett ir i lmiştir . 

1. Çorum Belediye Meclisinin 43 . ti . .1900 
tarilhli karar iyle 54'M- «ayılı Kanunun 12 nei 
'maddesi gereğince malhiyetleri sürekli ulan 
hizmetler için geçici 'olarak hizmetli ça
lışt ır ı lmasının doğru 'olmadığı gerekçesiy

le 50 aded hizmetl i kadrosu kabul edil
diği ve bunun 1 . 7 . 10(50 tar ihinden iti
ba ren uygulanmas ına bağlandığı , Belediye'de 
çalışt ıNİmakta olan işçilerden 7 işçiye ait işler 
kaldır ım, kanal izasyon yapım ve ıo narım gibi 
geçici nitelikte olduğu cihetle işin bitmesi, 10 
unun işine, çalıştıkları sulama işinin motorlu 
amç la ı l a yapı lmaya başlanması sebebiyle bu iş
çilere lüzum kalmadığı -ve 0 unun işine de has
tanece çalışamaz raporu verilmesinden dola
yı 15 şer günlük mehil verilip, ilılbar tazminat
ları da ödenmek suretiyle işlerine son verildi
ği, 21 işçinin kadrolu du rumu kabul lenerek 
çal ışmaya devam ett ikleri , 27 işçinin yeni s ta
tüyü kaibul etmiyerek işlerini t e rk et t ikler i an
laşılmıştır. Balen Belediye Meclisinin temizlik 
hizmetlerini daimiye! arz eden hizmetler ine-
yan ında sayarak kadro ihdasına dair t asar rufu 
için söz konusu 27 işçi tarafından- Danıştaya 
ip ta l dâvamı açılmış bu lunmaktad ı r . Netice 
Yargı onganuıea k a r a r a bağlanacakt ı r . 

2. Temizlik işlerinde çalışan 27 işçinin mü
tefer r ik müs tahdem kadro la r ına geçmeyi ka
bul etmemi el eri üzerine' da imî bir maliliye t arz 
eden temizlik hizmetlerinin aksamaması için 
münhal. Ibulunan 30 kadroya yeni t ây in le r ya
pılmıştır. 

250 (337.5) ve 300 (405) lirah'k müteferr ik 
müstahdem kadrolar ında çalışanlarla 9 Ura yev
miyeli işçi kadrolar ında çalışanların ellerine na
kit olarak gecem miktar lar ın mukayesesi aşağı
daki cetvelde gösterilmiştir. 

Müteferrik müstahdem 
kadrolar ında 

250 300 

Yevmiyeli işçi 
kadrolar ında 

9 l i ra 

» iki » » » 
» beş » » » 

3. — ESO İşletmesi Elektr ik Sayaçları Ayar 
Memuru F u a t Gürses 3059 sayılı K a n u n u n 10 
nen maddesine göre çalışan statü hukukuna ta
bi bir hizmetlidir. Çorum Belediyesince elek
t r ik şebekesinin ıslah ve tevsii dolayısiyJe mev
cut elemanın kâfi gelmediği müşahade edildi
ğinden evcice şebeke memur luğunda çalıştığı. 
için tecrübesi bulunan F u a t Gürses müktesep 
hakkına halel gelmemek üzere şebeke memurlu
ğuna aktarılmıştı r. 

280.12 325.43 278.97 
293.12 328.00 291.84 
297.12 337.45 325.44 

Esasen adı ş;oeon ayar memur luğunda başa
rı sağlıyamaınış ve elektrik sayaçlarını muayene 
ve ayarlarını kanuni süresi içinde ifa etmedi
ğinden ötürü vazifeyi ihmal suçu ile hakkında 
ilk tahkikat yapı larak il idare; kuru lunca lüzu
mu muhakemesine ka ra r verilmiş ve dosyası 
Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştiv. 

Çorum Belediyesi, F u a t Gürses'in şebeke 
memur luğuna nakline dai r tasar rufu kabul et
mediğine da i r noter vasıtasiyle yapt ığı ihtarım-
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meyi istifa olarak kabul etmiştir, iddia olundu
ğu gibi vazifesine son verilmemiştir. 

4. Olayların Bakanlığımıza intikalini mü-
taalkıp gereken hassasiyet gösterilmiş, soruştur
ma ve inceleme yapılmış ayrıca Cumhuriyet 
Savcılığına yapılan şikâyet üzerine Belediye 
Başkanının 5518 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi ve 275 sayılı Kanunun 56 ncı maddelerine 
aykırı işlem ve tasarruflarda 'bulunması sebe
biyle Memurin Muhakematı hakkındaki Kanuna 
göre tahkikata tevessül edilmiştir. 

Muhtar ve hükmi şahsiyeti haiz kuruluşlar 
olan belediyelerin bu kabil tasarrufları yargi 
mercilerince değerlendirilmesi kanun icabıdır. 

Ancak, Bakanlığımızın ikazı üzerine beledi
ye başjkanlığı ile Türkiye işçi Sendikaları Kon
federasyonu ve Genel iş Sendikalar temsilcileri 
arasında yapılan 14 . 9 -. 1966 tarihli bir anlaş
ma ile çıkarılan işçilerin tekrar işe alınması su
retiyle anlaşmazlığın sona ermiş olduğunu arz 
ederim. 

içişleri Bakanı 
Dr. Faruk Sükan 

T.C. 
Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Genel Müdürlüğü 
Sayı : 1066 - 17 - 21/9102 

ACELE 

5.8.1966 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Ke
mal Nebioğlu'nun yazılı soru öner
gesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13.7.1966 günlü ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 2449/13013 - 7/180 sayılı 
yazınız. 

Yazınıza ekli olarak gönderilen Tekirdağ Mil
letvekili Kemal Nebioğlu'nun Çorum Belediyesi 
işyerlerinde çalışmakta iken, toplu sözleşme ak
dinden sonra işlerine son verilen işçiler hakkın
daki 4 maddelik yazılı soru önergesinin karşılığı 
aşağıdadır. 

1. Çorum Belediyesine ait Temizlik işleri ve 
Fen işleri Müdürlüğü işyerlerinde çalışan 71 
işçiden merkezi Ankara'da bulunan Genel - tş 
Sendikasının üyesi 52 işçinin işine, anılan sendi
ka ile işyeri işvereni Belediye Başkanlığı ara
sında 15.5.1966 tarihinde bağıtlanan toplu iş söz
leşmesinden sonra son verilmiştir. Bu işçilerden 

27 si T.C. Emekli Sandığına bağlanmayı isteme
meleri sebebiyle işten çıkarıldıkları anlaşılmıştır. 

2. işlerine son verilen işçilerin yerine 25 kişi 
yeniden alınmış ve T.C. Emekli Sandığına tabi 
kılınmışlardır. Bu işçilere henüz ücret tahakkuku 
yapılmadığından eski işçilere oranla daha az üc
ret alıp almadıkları hususu tesbit edilememiştir. 
Ancak 1.6.1966 tarihinde yürürlüğe giren toplu 
iş sözleşmesine göre işçilere 9 lira asgari ücret 
günde 175 kuruş yemek bedeli, ayda çocuk ba
şına 10 lira çocuk zammı ve yılda iki maaş tuta
rında ilâve tediye yapılması kabul edilmiştir. 

3. Genel - iş Sendikası Çorum Şubesi Baş
kanı Fuat Gürses çalışmakta olduğu Elektrik 
Sayaçları Ayar Memurluğunda başarı göstere
mediği ileri sürülerek 7.7.1966 tarihinde Elektrik 
Santrali Şebeke Memurluğuna nakledilmiş ve 
bu işin evvelki işten ağır oluşu, naklin, işçinin 
rızası alınmadan tek taraflı yapılması 3008 sa
yılı Is Kanununun 15 nci maddesine göre iş 
şartlarının işveren tarafından ihlâli olarak te
lâkki edilmesi sebebiyle iş akdinin mezkûr mad
deye göre adı geçen tarafından feshedildiği 
anlaşılmış, gerek grevi mütaakıp aktedil on 
toplu iş sözleşmesinden sonra sebepsiz olar-ak 
işyerini değiştirmesi ve gerekse işveren Bele
diye Başkanının işyerinde tetkikat yapan iş 
müfettişine vâki beyanı muvacehesinde Fuat 
Gürses'in 274 sayılı Sendikalar Kanununun 19 
ncu maddesine göre işçi teşekkülünün faali
yetine iştirakten dolayı işten çıkarılmasına 
sebebiyet'verdiği kanaatine varılmıştır. 

4. Sendika tarafından daha önce Bölge Ça
lışma Müdürlüğüne yapılan müracaat üzerine 
işyerinde yapılan tetkikatta da 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 19 ncu, 3008 sayılı iş Kanu
nunun 13 ncü ve mezkûr kanuna 5518 savjlı 
Kanunla eklenen 3 ncü maddelere aykırı tutum 
ve davranışlar tesbit edilerek işveren Belediye 
Başkanlığına kanuna aykırı durumun izalesi hu
susu tebliğ ' edilmiştir. Ayrıca sözü edilen ka
nun hükümlerine aykırı hareketten dolayı kay
bolan işçi haklarının korunması için 5521 sarılı 
Kanunun 10 ncu maddesi gereğince durumun iş 
Mahkemesine intikal ettirilmesi hususunda Sam
sun Bölge Çalışma Müdürlüğüne gerekli talinıat 
verilmiştir. 

Arz ederim. 
Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 
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4. — İçel Milletvekili Kemal Âtaman'm, İs
tanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy nahiyesine 
bağlı Avcılar köyü hudutları içinde, Berzah adı
nı taşıyan mevkide, köy şahsiyeti mâneviyesine 
ait bir kum ocağı olup olmadığına dair sorusu ve 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı 
(7/217) 

6 . 9. 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım yazılı olarak İçiş

leri Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Kemal Ataman 

1. İstanbul, Bakırköy kazasının Yeşilköy na
hiyesine bağlı Avcılar köyü hudutları içinde Ber
zah adını taşıyan mevkide köy şalhsiyeti >mâ-
neviyesine ait bir kum ocağı var mıdır? 

2. Var ise bu ocaktan İstanbul nşaatları 
için kum satılmakta mıdır? 

3. Satılmakta ise, 1961 den beri biriken 
paraları kim almaktadır ? 

4. Evvelce muhtarlık sonra kasaba olan 
(bu köyün 1961 den bu yana gerek muhtarlık 
ve gerekse Belediye Reisliği vasıtası ile bu 
kum satışı hakmda mukaveleler tanzim edilmiş 
midir? Edilmişse beş seneden beri kaç lira 
muhtarlık veyahut belediye veznesine para gir
miştir ] 

5. Bu hususta, köy halkı ile Muhtarlık ve
ya belediye arasında bir anlaşamaımazlık var 
mıdır? Bu. vesile ile halkın istanbul Valisi, Ba
kırköy Kaymakamı ve Yeşilköy Nahiyesi Mü
dürlüğüne şikâyetleri olmuş mudur? Olmuş ise 
bu makamlar bu şikâyet ve iddiaları mahallî 
idare amirliklerince mi yoksa Bakanlığınızca 
mı tahkik ve tetkik edilerek bir neticeye bağ
lanmış mıdır? 

" vr 
'6. Bağlanmamış ise 'bu sorum münasebe

tiyle ma/haline (bir bakanlık müfettişi gönder
meyi Bakanlık düşünür mü? Düşünür ise kısa 
zamanda bu izdıralbm dindirilmesine gereken 
alâka gösterilecek midir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
Mahalli İd. Bn. Md. 

Ş'b. Md. : 1. D. E. Mua. 
Sayı '611 -102 - 2/22870 13 . 12 . 1966 

jl'onu : Avcılar Köyü Kum-
ocağı ilk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
3 . 11 . 1966 tarihli ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/217/2757/15213 sayılı 
yazılariyle alman ısıanDul Balurkıöy İlçesi Ye
şilköy Bucağının Avcılar Köyü hudutları için-
<de, köy şahsiyeti m'âneıviyeisme ait Ibir kum oca
ğı bulunup bulunmadığı hakkında İçel Millet
vekili Kemal Ataman tarafından verilen yaizılı 
soru .önergesinin incelenmesi sonucunda : 

İstanbul, Bakırköy İlçesinin Yeşilköy Buca
ğına bağlı Avcılar köyü sınırları içinde Bcrızafh 
adını taşıyan mevkide köy tüzel kişiliğine ait 
kum ocağının bulunmadığı, 

Ancak, bu köyün sınırları içindeki Küçük-
çekmece Gölünden kum çıkarma işinin, Millî 
Emlâk Müdürlüğünce, 2490 sayılı Kanun hü
kümlerine göre artırmaya çıkarılarak Yüksele 
Mühendis Mukbil Aykut adındaki bir .şahsa 
ihalesinin yapıldığı, 

Gölün Güneyinde Avcılar Köyü Tüzel kişi
liğinin tapulu malı bulunan Berzah arazisinin, 
gölden çıkarılacak malzemenin değerlendirilme
si ve kum ve çakıl deposu olarak kullanılması 
amacı ile muhtarlıkça aynı şahsa kiraya veril
diği ve 1958 yılı için 11 000 lira, 1959 yılı için 
ise 13 000 liranın tahsil edilerek köy sandığı
na yatırıldığı, 

Bilâhara kiracının mukaveleyi feshetmesi 
üzerine bu yerin tekrar ihaleye çıkarıldığı, 

Mukbil Aykut'un bu araziyi iki parça ha
linde 5 000 lira ve 4 050 lira üzerinden, 1960 
yılı başından itibaren geçerli »olmak üzere tek
rar kiraladığı, her yıl muntazaman 9 050 lira
lık kira bedelinin köy muhtarlığmca ve Be
lediyece talhsil edildiği, 

Yine aynı arazinin bir kısmının 1957 yılında 
Kadir Veziroğlu'na kiralandığı, buna karşılık 
Aralık 1957 de 15 000 lira ile Nisan 1959 da 
7 000 liranın muhtarlığa ödendiği, 
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Sonuç olarak 1958 - 1966 yılları arasında 
iki .kiracıdan, 109 350 liranın tahsil edildiği, 

Halktan Ahmet Dicle ve Nuri Adanır adın
daki şahıslarla köy ihtiyar meclisi üyeleri ta
rafından eski muhtar ve halen Belediye Baş
kanı olan Yusuf Korlu hakkında, yukarıda 
balhsi göçen arazi ile ilgili olarak Bakırköy 
Kaymakamlığına şikâyette bulunulduğu yapı
lan soruşturma sonucunda, Bakırköy İlce İda
re Kurulunca (suçun sabit görülmediği) ge
rekçesiyle meni muhakeme kararı verildiği, 

11 İdare Kurulunca, İkinci derecede yapılan 
incelemede dosyadaki bâzı noksanların tamam
lanması ve bâzı hususların tahkiki için bu ka
rarın (bozulduğu, soruşturmanın halen devam 
ettiği anlaşılmıştır. 

Aynı konu ile ilgili olarak Bakırköy Kay
makamı ile eski muhtar ve halen Belediye Baş
kanı olan Yusuf Korlu ıhakkında Ahmet Dicle 
ile Nuri Adanır'm ayrı ayrı Bakanlığımıza 
yaptıkları şikâyetler üzerine mahalline Mülki
ye Müfettişi gönderilmek suretiyle gerekli so
ruşturma da yapılmıştır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Beyabat Durağan ilçelerinde yarı ma
mul kâğıt hamuru yapacak-bir fabrika ile Gerze 
ilçesinde bir çimento fabrikası kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/219) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Sinop Milletekili 
Hilmi İşgüzar 

Memleketimizin son zamanlardaki artan kâ
ğıt ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kâ
ğıt fabrikasının kurulmasına karar verildiği ve 
yine hissedilir şekilde büyük bir ihtiyaç mad
desi olan çimento sanayiinin de geliştirilmesi 
hususundaki çalışmaların yapıldığı malûmları
dır. Buna göre; 

1. Memleket kâğıt ihtiyacını karşılıyacak ka
pasitede miktarı kâfi kâğıt fabrikamız var mı
dır? 

2. Yıllık kâğıt istihlâki ithalât yapılma
dan karşılanamıyor ise Türkiye'nin en zengin 
yumuşak odun veren ormanlarının bulunduğu 
Zindan - Çanbal ve en çok kâğıt hamuru ham
maddesini teşkil edecek saman ve çelik artığı
nın Boyabat - Durağan ilçelerinde (Sinop) ya-
rımamûl kâğıt hamuru yapacak bir fabrikanın 
'kurulması üzerinde ıbir etüt veya •çalışına ya
pılması düşünülmekte midir? 

3. Bütün hammaddelerin bulunduğu ve ay
nı zamanda bol su kaynağını temin edecek bu 
mıntakanın Gök ırmağını da dikkate almak su
retiyle yine Boyabat veya Gerze ilçelerine 
bitmez tükenmez çimento fabrikası hammadde
si olan taşın bulunmasını da esas alarak bir çi
mento fabrikasının gerek hammadde kaynağı
nın zenginliği ve gerekse mıntakanın •kalkın
masında rolü olacak bu sanayi tesislerinin ku
rulmasındaki rantabiliteyi de dikkate almak 
suretiyle bu tesislerin Türkiye'nin kalkınmasın
daki yerini de düşünerek plâna alınıp almamı-
yacağı hususundaki Bakanlığın görüşlerini öğ
renmek istiyorum. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 11 . 1966 tarih, Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/219-2766/15287 sayılı 
yazınız : 

Sinop Milletekili Hilmi İşgüzar'ın «Sinop'
un Boyabat - Durağan ilçelerinde yarı mamul 
kâğıt hamuru yapaca'k bir fabrika ile Gerze 
ilçesinde bir çimento fabrikası kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine» dair yazılı soru 
önergesine cevabımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

M. Turgut 

Sinop Milletvekili Hi'Lmi İşgüzar'ın yazılı soru 
önergesine Sanayi Balkaıniığı cevaibı 

Soru : 1. — Memleket kâğıt ihtiyacını kar
şılıyacak kapasitede miktarı kâfi kâğıt fabri
kamız var mıdır? 
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Cevap : 1. — Mevcut kâğıt f ab likalarımız 
memleket imiz in kâğıt ve karton ihtiyacını kar
şılıya!!) ilecek kâfi kapasiteyi haiz değildir. Kâ-
ğılt sanayiinde kamu ve özel sdktör, toplamı 
115 bin tonluk istihsal kapasitelleriyle faaliyet 
göstermektedir. Selüloz ve Kâğılt Fabrikaları 
İşletmesi 105 bin tonluk kapasitesiyle gazete 
kâğıdı, yazı - tabı kâğıdı, sargılık kâğıt ve 
karton - mukavva türlerimde istihsal yapmak
tadır. Özel sektör ise 10 bin tonluk kapasite
siyle sangılık kâğıt ve karlton - mukavva imal 
edecek tesislere sahiptir. 

Kâğıt sanayii istihsal seviyesi istihlâkin 30 -
40 bin ton altındadır. Yeni tesisler faaliyete 
geçinceye kadar gaızeto kâğıdı, yazı - tabı kâ
ğıdı ve kraft kâğıdı ithalâtı artan bir şekilde 
devamı edecektir. 

Boru : 2. — Yıllık kâğıt istihlâki ithalât 
yapılın adan karşılan aımıyor ise Türkiye'nin en 
zengin yumuşak odun veren ormanlarının bu
lunduğu Zdngan - Çangal ve en çok kâğıt ha
muru hammaddesini teşkil edecek saman ve 
çeltik artığının Boyalbat - Durağan ilçelerinde 
(iSinop) yarı mamul kâğıt hamuru yapılması 
düşünülmekte midir 

öcvap : 2. — Memleketimizde süratle artan 
kâğıt ihtiyacını karşılamak üzere 1 nci Beş 
Yıllık Kalkınana Plânında kurulması öngörü-" 
leıı üç büyük selüloz ve kâğıt tesisi «Çaycuma 
(Zonıguldalk), Aksu (Giresun) ve Dalaman 
(Muğla)» re alize edilmek durumundadırlar. 
Bunlardan ayrı olaıraik 2 nci Beş Yıllık Plân dö
nemi içinde de yeni selüloz ve kâğıt tesisleri
nin kurulması - zaruri görülmekte ve etüt ça
lışmaları yapılmaktadır. 

Kâğıt sanayiinıim hammadde kaynağı olan 
se'lülıozlük .odunun tamamı yurt içinden temin 
edilmektedir. Onmaınlarnmızm kâğıt sanayiine 
elverişli ağaç cinslerinin envanteri ve bu ağaç 
emişlerinden hor yıl kâğıit sanayiine ne ka
dar verilcıbileceği teıslbit edilecektir. 

Gerek etüt ve g'erekse uygulama çalışmala
rında bültün bölgeler, bu arada taıbiatiyle Si
nop - Boyalbat ve Durağan ilçeleri de haiz ol
dukları imkânların değerlendirilmesi gayesiyle 
nazarı itibara alınacalktır. 

Soru : 3. — Bütün hammaddelerin bulundu
ğu ve aynı zamanda bol su kaynağını temin 
edecek bu mıntakanıın Göıkırmağmı da dilkka-
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te almak suretiyle yine Boyabat veya Gerze 
ilçelerine bitmez tükenmez çimento fabrikası 
hammaddesi olan taşın bulunmasını da esas 
alarak bir çimento fail)likasının gerek hammad
de kayna,ğının zenginliği ve gerekse mıntaka-
nın kalkınmasında rolü olacak bu sanayi te
sislerinin kııruilmasındalkiı rantablliteyi de dik
kate almak suretiyle bu tesislerin Türkiye'
nin kalkınmasındaki yerini do düşünerdk plâ
na alınıp alınaımıyacağı • hususundaki Bakanlı
ğın görüşlerini öğrenimdk istiyorum. 

Cevap : 3. — Karadeniz bölgesinin çimento 
ihtiyacımı teımıin ötmek üzere mevcut Bartın 
Fafbrikasına ilâveten halen inşa halinde bulu
nan Tralbzon Fabrikası 1967 yılının ilik ayla
rında işleıtm'cyo geçecek tarzda 1 nci Beş Yıl
lık Plân döneminde ele alınmış olup inşaatın 
ikmaline ve Nisan 1967 de denemeye sokulma
sına gayret sarf edilımdktcdir. Ayrıca 2 nci 
Beş Yıllık Plân dönemi için Çimento Sanayii 
T. A. Ş. tarafından yapılan etütler sonucu, 
Çorum Çiımcnto Fabrikası tevsii teşebbüsü mu
vacehesinde bu bölgenin çimento ihtiyacı ralhat-
lılkla karşılanaibilecektiı\ 

Bu itibarla, mezkûr bölgede bir fabrika te
sisi şimdilik enken bir davranış olarak müta
lâa edilmekle beraber, planlanacak yeni tesis
lerde yer seçimine esas olaeafk bütün faktör
lerin nazarı itibara alınacağı tabiîdir. 

6*. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğlu'-
nun, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Hartut 
ve RarıJıacı köylerine imam kadrom verilmemesi 
sebebine dair sorusu ve Devlet Bakanı Befet Sez-
gin'in yazılı cevabı (7/242) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla dilerim. 

Manisa Milletvekili 
Sami Binicioğlu 

1. Malatya'nın Akçadağ kazası Hartut ve 
Sarılmcı köylerinin kalabalık nüfuslarına rağmen 
kendilerine imam. kadrosu verilımediği aldığımız 
mektuplardan anlaşılmaktadır. 

Bu köylere imam kadrosunun verilmeyişinin 
sebebi nedir? 

2. İmam kadroları hangi kıstasa göre tevzi 
edilmiştir? 
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25 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Genel Sekreterliğine 
İlgi: Kanunlar Müdürlüğünün 4 . 11 . 1966 

gün ve 7/242 - 2916/16705 sayılı yazıları. 
Manisa Milletvekili Saym Sami Binicioğlu'nun 

Malatya - Akçadağ ilçesi köylerine tahsis edilen 
imam kadrolarına ait yazılı soru önergeleri ceva
bı, iıki nüsha olarak lef fen takdim kılınmıştır. 

Yazılı soru cevabının bir örneğinin soru sahi
bine tevdiine müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 

25.. 11 . 1966 
Sayın Sami Binicioğlu 

Manisa Milletvekili 

Malatya, Akçadağ ilçesi köylerine ait imam 
kadroları hakkındaki 4 . 11 . 1966 tarihli yazılı 
soru önergesinin cevabı bilgilerinize sunulur. 

1. Malatya - Akçadağ ilçesi Hartüt köyünün 
nüfusu 722, Sarıhacı köyünün nüfusu 678 dir. 
1965 - 1966 yıllarında Akçadağ ilçesinin Çatyol 
(Bahri) - 1 474 nüfuslu, Esenboy - 1 077 nüfus
lu ve Kayadilbi 380 nüfuslu köylerine imam kad
rosu 'tahsis edilmiştir. 

Malatya Valiliği, kadro tevzi ve tahsisinden 
sonra 28 . 6 . 1966 tarih ve 529 sayılı yazılariy-
lo Şıhlar köyüne imam kadrosu tahsisini istemiş, 
ancak tevzi işlemi bittiğinden, 1967 yılında tahsis 
yapılmak üzere not, alındığı 29 . 8 . 1966 tarih 
ve 4318 sayılı yazımızla tebliğ edilmiştir. 

2. imam kadroları 5/5502 -sayılı Kararname 
ve buna ek kararnamede münderiç esaslara (a) 
uygun görül ecede sınır bölgesindeki bucak ve 
köylere, 

b) Pilot bölge olarak seçilen bucak ve köy
lere, 

c) Halen imam kadrosu verilmemiş bucak
lara, 

d) Belediye teşkilâtı buulnan yerlere, 
e) Nüfusu çok olandan başlanarak diğer köy

lere, 
f) Dağıtıımı yapacak bakanlığın bunlar ara

sındaki takdir hakkına), 
Göre tevzi edilmiştir. 

Refet Sezgin 
Devlet Bakanı 
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7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Ma
liye Bakanlığı Bütçesinden, fakir belediyelere 
yardım adı altında, 1962 - 1966 yıllarında hangi 
belediyelere ne miktar yardım yapıldığına dair 
sorusu ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'ın yazılı 
cevabı (7/247) 

7 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki ısorumun, Maliye Balkanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygı ile rica ederim. 

tamir Milletvekili 
Mustafa Uyar 

1962 malî yılından itibaren 1963, 1964, 1965 
ve 1966 yıllarında Maliye Bakanlığı Bütçesinden 
fakir belediyelere yandım adı altında hangi bele
diyelere no kadar miktar yardım yanılmıştır? 
Bu yardımın her hangi bir kıstası var mıdır? 
Varsa nedir 

T. C. 
Maliyo Bakanlığı 24 . 11 . 1966 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Md. ıBütço Şb. 

Sayı: 114445-56/19857 

Konu: Yazılı soru Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadesi ile alman 12 . 11 . 1966 günlü ve 
2988 -17162 - 7 - 247 sayılı yazıları. 

İzmir Milletvekili Saym Mustafa Uyar'm 
1962 - 1966 malî yıllarında Bakanlığımız Büt
çesinden belediyelere yapılmış yardımlar konu
sundaki yazılı soru önergesine karşı hazırlanan. 
cevap ve eki cctveillcrin (*) ikişer nüsha olarak 
ilişikte sunulduğu arz olunur. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

24 . 11 . 1966 

Sayın Mustafa Uyar 
İzmir Milletvekili 

1 . 11 . 1966 günlü yazılı soru önergenizin 
cevabıdır. 

1. 1962 - 1966 malî yıllarında Maliye Büt-

(*) Cetveller kesafeti sebebiyle tutanağa ko-
nulamıyarak özel dosyasında saklanmaktadır. 
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çeşniden belediyelere yapılmış yardımları göste
rir 5 aded cetvel ilişiktir. 

2. (Belediyelere yardım konusunda belirli bir 
kıstasın teslbitine iımlkân bunlnmadığı cihetle mik
tarlar, Bakanlık makamınca edindlelbilen intibaa 
ve takdire istinadeltmektedir. 

Arz ederim. 

Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 

Konya'nın Bozkır ilçesi ile hu ilçenin Üçpmar 

nahiyesinde mevcut bulunan kömür yatakları

nın Devlet tarafıda isletilmesi işinin ne saf

hada olduğuna dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı İbrahim Deriner'in yazılı 

cevabı (7/251) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sonumun Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile arz 
ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Bozkır'da ve bu ilçenin Üçpmar nahiye
sinde mevcut bulunan kömür yataklarının Dev
let tarafından işletilmesi için hazırlık ne saf
hadadır ? 

2. Bu bölgedeki kömürün tam randıman

la işletilip yakıt sıkıntısının giderilmesi ve 

orman tahribinin önlenmesi için ne gibi plân 

ve tedbirler hazırlanmıştır?. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 02/8012/5507 14 . 12 . 1966 

Konu : Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun yazılı soru önergeleri. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterliğinin 22 . 1 1 . 1966 gün, 

Kanunlar Müdürlüğü: 7/251-3055/17577 sayılı 
yazınız. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Kon
ya'nın Bozkır ilçesi ile bu ilçenin Üçpmar na
hiyesinde mevcut bulunan kömür yataklarının 
Devlet tarafından işletilmesi işinin ne safha-
da olduğuna» mütedair yazılı soru önergeleri 
cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

İbrahim Deriner 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun «Kon
ya'nın Bozkır ilçesi ile bu ilçenin Üçpmar nahi
yesinde mevcut bulunan kömür yataklarının 
Devlet tarafından işletilmesi işinin ne safha
da olduğuna mütedair» yazılı soru önergeleri 
cevabı aşağıdadır. 

Konya ili Bozkır ilçesi Üçpmar nahiyesi
ne bağlı Karabayır köyünde mevcut kömür 
zuhurlarının ilk etüdünü yapmak gayesiyle 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Di
rekt örlüğünce bir eleman mahalline gönderil
mişi fakat eski ocakların yıkılmış olması ve 
civarında da daha başka bir zuhura rastlanma
ması sebebiyle saha hakkında bir kanaate va
rılamamıştır. 

Bu sebeple mezkûr kömür yatağı hakkında 
bir kararın istihsali için mahallinde yarmaların 
yapılması gerekmektedir k i ; bu maksatla Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direk-
törlüğünce mezkûr sahada 1967 yılında gerekli 
etüt ve araştırmalara devam edilecektir. 
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Maaş ve ücretlere geçici zam uygulamasına dair kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Sabahattin Baybura 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataliay 

AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Aid îhsan Ulubahşji 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Musa Kâzım Coşkun 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Mevlüt Yılmaz 

BÎTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 165 

Kabul edenter : 122 
Reddedenler : 42 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 283 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Barlas Küntay 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
.Aziz Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Yahya Kanbolat 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Ali Fuat Başgil 
Sadettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Osman Özer 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

IZMlR 
Hüsamettin Gümüşpala 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
A. Atıf Haeıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

Arir Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 

MALATYA 
Şaban Erik 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Mithat Dülge 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 

ORDU 
Hamcli Mağden 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
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Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİVAS 
Tcvfik Koraltan 
Cevad Odyakmaz 
Oültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Osm an Bö.lükbaş ı 
î. Sıtkı Hatipoğlu 

AYDIN 
Reşat uzarda 
M. Kemal Yılmaz 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakır oğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahiv Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URFA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

[Reddedenler] 

Hasan Lâtif: Sarıyüce 
DENİZLİ 

Âtı ı! Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Metin O iz reli 
Feyzi Kalfa^il 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
A. Coşkun Kırca 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Mustafa Uyar 

KARS 
Muza I'fe r Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlii 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KONYA 
Seyit Faruk Önder 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
Ali. Baran Numanoğiu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzüıı 

[Çekinşer] 

SAıMSUN 
Bahattin Uzurıoğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 

Ali Turanlı 
AFYON KARAUlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
II. Turgut Toker 
Alparslan Türkoş 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Cahit Karakaş 
Kemali Doğan Sungun 

SAKARYA 
I fayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gı ya settin Duman 
M. Kemal Pallaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Haindi Orhon 

VAN 
M. Salih Yıldız 

Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu (1.) 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı (B.) 
Mustafa Rona 
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AYDIN 
Sinan Boana 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî îslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zekî Yücetürk 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BtNGÖft 
M. Emin Gföndoğdu 
Cemâl Yavuz 

BOLU 
Halil İbrahim Çop (1.) 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bş,k. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

Reeai îskenderoğlu 
EDİRNE 

Ahmet Bilgin (Bşk. V.) 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Hayri Başar 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Aid İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüccoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kıkçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 

(Başbakan) 
İÇEL 

Kemai Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Mehmet Ala Aybar 
Suphi Baykam 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Nuri, Eroğan 
Orhan Eyüboğru 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
İlhamı Sftiıcar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü' Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 

; Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 

Sabri Keskin 
I. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk, V.) 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin. 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Samı Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
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Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıu 
Hüseyin Yağcıoğıhı 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşstan 
Nazmı Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekiııalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 

Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pohlivanoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN -
Ali Fuat Alişan (B.) 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tüllezoğlu 
(t) 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Seyfi Kurtbek 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 
Alli Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

[Açık üyelikler] 

Çorum 1 
Diyarbakır 1 

Yekûn 2 

Hasan Ünlü 
URFA 

Atallay Akan 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz (B.) 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmll 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Neşet Tanrldağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu (B.) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
22. BİRLEŞİM 

22 . 12 . 1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

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. 

2. — Komisyonlardaki açıklara üye seçimi. 

B - ÎKtNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Maaş ve ücretlere geçici zam uy
gulanmasına dair kanun tasarısı ve içişleri, 
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] 

2. — Çalışma Bakanlığının kuruluşu ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/123) 
(S. Sayısı : 106) [Dağıtma tarihi : 29.4.1966] 

3. — Giresun Milletvekili ibrahim Etem 
Kıhçoğlu ve 21 arkadaşının, Devlet mamurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair o!an 3656 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Emniyet Ge^el Mü
dürlüğü kısmına kadro eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve Maliye, içişleri ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kuruluı Ge

çici Komisyon raporu. (2/244) (S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1966] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLtK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR 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 Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
suabatı 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 ihsan Göğüs 
ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanunu
nun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve içişleri, 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 dola-
yısiylo alınacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerimin 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 . 19G6] 

X 7. — iş kanunu tasarısı ve Tarım, Ulaştır
ma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Bayındırlık, içişleri, Ticaret, Adalet, 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçilen 2 şer 
üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/232) 
(S. Sayısı : 1G0) [Dağıtma tarihi : 1 . 12 . 19G6] 

X 8. — Deniz tş kanunu tasarısı ve Tarım, 
Ulaştırma, Sanayi, Millî Savunma, Sağlık ve 
Sosyal Yardım, Bayındırlık, İçişleri, Ticaret, 
Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen 2 şor üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/233) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 12 . 1966] 

X 9. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Keşinhcsabina ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kcsinhesap 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 Kcsinhesabına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı Kcsinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/251, 1/49) (S. 
Sayısı : 148) [Dağıtma tarihi : 3 . 8 . 19661 

X 11. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 
bütçe yılı Kcsinhesabına 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 Çifti-Veri Genel 
Müdürlüğü 1963 bütçe yılı .Keshıhosabına ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı Ke

sinhesap kanunu tasarısı ve Sanştny Komisyo
nu raporu (3/115, 1/46) (S. Sayısı : 151) [Da
ğıtma tarihi : 3 . S . 1966] 

X 13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütç3 yılı Kesinhe-
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı ı?zk3»-esi I;c Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/155, 1/35) (S. 
Sayısı : 152) [Dağıtma tarihi : 2 . 8 .1966] 

X 14. — Devlet Hava Meydınlan İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1963 bütçe, .yılı Kcsinhe
sabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet 
Hava Meydanları işletmesi GeiKİ 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 Mecii*İ S. Snyısı : 
162; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 818) [Da
ğıtma tarihi : C . 1 2 . 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 l/5<*9) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 163; CumhiT'iyt-t Senntosu 
S. Sayısı : 819) [Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1966] 

X 17. — 1966 yılı Bütçe Kanununa ba"ğh 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komîsvon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/272, 1/267, 2/375, 2/379; Cumhuriyet Se
natosu 1/693) (Millet Meclisi S. Sayısı r 168; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 848) [Dağıtma 
tarihi: 16 .12 .1966] 

X 18. — Devlet Su îşleri ve Karayolları Ge
nel Müdürlükleri 1966 yılı Bütçe Kanununa 



ibağlı 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/G94) 
Millet Meclisi S. Sayısı : 169; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 849) [Dağıtma tarihi : 
16 .12 .1966] 

V 

TKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

B - BÎRÎNCT GÖRÜŞMESI YAPıLACAK 
İŞLER 

' 1. — 17 . 7 . 1965 tarihli ve 507 sayılı Es
naf ve küçük sanatkârlar Kanununun 111 v< 
112 nci maddeleriyle geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici 4, 5 v? 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 «tş kâğıtları» keli
melerinin çıkarılması hakkında 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) [Dağıtma 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. — 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 11. — 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] 




