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Sayfa 
6. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka- v 
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı 
kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/352) (S. Sayısı : 427 
ve 427 ye 1 nci ek) 359:360 

7 .— 3204 sayılı, Orman Genel Müdürlü
ğü Teşkilât Kanununa ve bu kanuna Ek 
3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya-

S&yfa 
pılması hakkında kanun tasarısı ve Tarım 
ve Plân komisyonlarından 8 er üye seçile
rek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/461) (S. Sayısı : 560) 360:363 

8. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak 
ve 29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (2/633) 
(S. Sayısı : 620) 363:366,366:367 

>m<* 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça, Straz-
burg'da toplanmış bulunan Avrupa Konseyi ts-
tişari Meclisi çalışmaları izlenimlerine, 

Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz da, îzmit-
te kurulmuş bulunan fabrikaların denize dökü
len artıklarının su ürünlerine yaptığı zararlara 
dair gündem dışı demeçte bulundular. 

Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'in, 
TKÎ Kozlu Havzasında işçilerin yaptıkları 
grev ve bunun sebepleri hakkındaki demecine 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
gin ile Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem cevap 
verdiler. 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak'a Devlet Bakanı Seyfi öztürk'ün 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet Ay* 
diner'in, 6Ö85 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nunun 50 ve 51 nci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifini geri aldığına dair 
önergesi okundu ve kanun teklifinin geriveril-
diği bildirildi. 

Edirne Milletvekili Ahmet Bilginin, Dilek
çe Karma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlera
rası Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin 
ve 

Vatandaşlığın kazanılması konusunda kar-
şılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmalarının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarılarının, tekrar açık oya sunularak oy
ların ayırımı sonunda kabul olundukları bildi
rildi. 

Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile
siz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu il
leri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen / 
tetkik ve tesbit etmek üzere ve 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca ve Ço
rum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun tefeciliğe 
kesin olarak son vermek, millî üretimi artırmak 
ve ziraatle geçinen köylü ve çiftçilerin emekle
rinin karşılığını almalarını sağlamak için ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergeleri üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un, iş, 
Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları tarafından 
yaptırılmakta olan ikramiye evlerinin, yurdun 
muhtelif yerlerinde yapılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Maliye, Ticaret ve imar ve 
İskân bakanlarından sözlü sorusuna Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel, 

Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nın, Tokat'
ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Artova'ya 
bağlıyacak karayollarının 1967 yık bütçe döne
minde tamamlanıp tamamlanamıyacağına dair 
ve 

— 330 — 
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Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın'm, Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm 
İstanbul - Antalya yolu istikametinde değişti
rilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair so
rularına Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Kon
ya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılmasına 
dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanlarından sözlü sorusuna Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin ve 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Millet 
Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti tat
bikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusuna da İdare Âmiri İzzet 
Oktay cevap verdiler. 

306, 333, 335, 354, 388, 429, 430, 431, 434, 
436, 438, 443, 477, 489, 504, 514, 515, 516, 519, 

2. — GELEN 

TASARILAR 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı büt

çesine ek ödenek verilmesi hakkmda kanun ta
sarısı. (1/474) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanun ile bu kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine dair olan 3777, 6829, 
6846 ve 152 sayılı kanunların bâzı maddelerin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı. (1/473) (İçişleri., Gümrük ve Tekel ve* 
Adalet komisyonlarına) 

TEKLİFLER, 
3. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu 

ve 3 arkadaşının, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti teşkilât ve memurları Kanununa bâzı 
hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna 
bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 
olan 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvellerle, 3017 
sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin tadili hak
kındaki 6942 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi. 
(2/651) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân ko
misyonlarına) 

4. — Balıkesir Milletvekili M. Zeki Yücetürk 
ve 4 arkadaşının, 6235/7303 sayılı Türk Mü
hendis ve Mimar Odalan Birliği Kanununun 
tadili nakkında kanun teklifi (2/S52) (Bayın
dırlık ve Adalet komisyonlarına) 

5. — Balıkesir Milletvekili M. Zeki Yücetürk 
ve 5 arkadaşının, Tabiatı koruma sahaları ka-

531, 532, 533, 535, 537, 539, 540, 541, 542, 543, 
544, 546, 549, 551, 552, 558, 564, 570, 575, 577, 
578, sayılı sorular ilgili bakanların, 

512, 528, 529, 545 ve 576 sayılı sorular da, 
soru sahiplerinin Genel Kurulda hazır bulun
mamaları sebebiyle gelecek soru gününe bıra
kıldı. 

9 . 2 . 1967 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 19,07 de son ve
rildi. 

Başkan Kâıtiip 
Başkanı vıelkfilM Denıizüi 
Nurettin Ok Fuat Avcı 

Kâtip 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

KÂĞITLAR 

nun teklifi. (2/653) Tarım, Adalet, Maliye Tu
rizm ve Tanıtma ve Plân komisyonlarına) 

6. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5 Ocak 1961 gün ve 222 sayılı Kanunun 
16 . 7 . 1965 gün ve 693 sayılı Kanunla değişik 
geçici ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/654) (Millî Eğitim ve 
Plân komisyonlarına) 

RAPORLAR 
7. — Mardin eski Milletvekili Talât Oğuz'un, 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 5/6; Cumhuri
yet Senatosu 4/69) (Gündeme) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 522) 

8. — Siirt Milletvekili Süreyya öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 

•Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Millet
vekili ilhami Sancar'm, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) (Gün
deme) (Millet Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) 
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9. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/5 Cumhuriyet Sena
tosu 4/68) (Gündeme) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 21 ve 21 e 1 nci ek; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 523) 

10. — îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 5/30; Cumhuriyet 
Senatosu 4/73) (Gündeme) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 237 ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 772, 772 ye 1 nci ve % nci 
ekler) 

11. — îzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9.7.1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/33; Cumhuriyet 
Senatosu 4/71) (Gündeme) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 238 ve 238 e 1 nci ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) 

12. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

j 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet 
Senatosu 4/72) (Gündeme) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 239 ve 239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) 

13. — izmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet 
Senatosu 4/76) (Gündeme) (Millet Meclisi S 
Sayısı : 240 ve 240 a 1 nci ek; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 898) 

14. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma-
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ı liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların-
ran seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/195) (Gündeme) (S. Sayısı : 287 ve 
287 ye 1 nci ek) 

15. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/69) (Gündeme) (S. Sayısı : 330 ve 
330 a 1 nci ek) 

16. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçi
len 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/70) (Gündeme) (S. Sayısı : 331 ve 331e 
1 nci ek) 

17. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları. (1/173) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 614) 

18. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ye Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları. (2/351) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 621) 

19. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve Ankara Milletvekili Ilyas Seçkinin, 15 
Temmuz 1963 tarih ye 275 sayılı Kanunun 35 
nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru. (2/629) (Gündeme) (S. Sayısı : 623) 

20. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1967 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 Başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/465; Cumhu
riyet Senatosu 1/875) (Gündeme) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 624; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1090) 

I 21. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
I arkadaşının, Tanm Bakanlığının muhtelif kade^ 
I nelerinde hizmet gören bölge ziraat okulları 
I mezunu personele mahrumiyet yeri ödeneği ve-
I ilmesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve 
I "?lln komisyonlarından 8 er üye seçilerek ku-
I ulan Geçici Komisyon raporu. (2/498) (Gün-
I leme) (S. Sayısı. : 625) 

332 — 
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22. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 484) 

23. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (Gün
deme) (S. Sayısı : 485) 

24. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu*uun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (Gündeme) (S. Sayısı : 
486) 

25. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon raporu. (3/71) (Gün
dem) (S. Sayısı : 487) 

26. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/76) (Günde
me) (S. Sayısı : 488) 

27. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/77) (Günde
me) (S. Sayısı : 489) 

28. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
lerin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (Gündeme) (S. Sayısı : 
490) 

29. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/86) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 491) 

30. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertu'ğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
dat Âli Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/90) (Günde
me) (S. Sayısı : 492) 

31. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'ın yasama dokunulma^ljğmm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (Gündeme) (S. Sayısı : 
493) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Metin Cizre-
li'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/177) (Gündem) (S. Sayısı : 
494) 

33. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/254) (Gündeme) (S. Sayısı : 
495) 

34. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/262) (Gündeme) (S. Sayısı : 
496) 

35. — Adana Milletvekili Turhan Dilhgil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (Gündeme) (S. Sayısı : 
497) 

36. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/323) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 498) 

37. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba'ıan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/330) (Gnüdeme) (S. Sayı
sı : 499) 
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38. — Antalya Milletvekili Osman Ytiksel'-
in yasam dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/338) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 5Ç0) 

39. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/342) (Gün
deme) (S. Sayısı : 501) 

40. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/363) (Gnüdeme) (S. Sa
yısı : 502) 

41. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl 
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/393) '(Gündeme) 
(S. Sayısı : 503) 

42. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/395) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 504) 

43. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/403) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 505) 

44. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/404) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 506) 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/405) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 507) 
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46. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-
ba Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/427) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 508) 

47. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba
ban'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/448) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 509) 

48. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-
ba Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/449) (Gündeme) (S. Sayısı : 510) 

49. — İstanbul Milletvekili Abdurrahman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman Yüksel'in 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let kondisyonlarından mürekkep l- 'a^a Komis
yon raporu. (3/452) (Gündeme) (S. Sayısı: 511) 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'-
in yasam dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve An?yasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/455) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 512) 

51. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/475) (Gündeme) (S. Sayısı : 513) 

»•«ıs. 
52. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/476) (Gündeme) (S. Sayısı : 
514) 

53. — Adana Milletvekil Turhan Dilligil'in 
yasama.dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/480) (Gündeme) (S. Sayısı : 515) 

54. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko-
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misyon raporu (3/481) (Gündeme) (S. Sayısı: 
516) 

55. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anaaysa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/482) (Gündeme) (S. Sayısı : 517) 

56. — Manisa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/484) (Gündeme) (S. Sayısı : 518) 

57. — Nevşehir Milletvekili Selâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/485) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 519) 

58. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/486) (Gündeme) (S, Sayısı : 
520) 

59. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/487) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 521) 

60. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/502) (Günde
me) (S. Sayısı : 522) 

61. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/513) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 523) 

62. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/514) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 524) 

63. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/515) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 525) 

64. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/516) (Gündeme) (S. Sayısı : 
526) 

65. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/525) (Gündeme) (S. Sayısı : 527) 

66. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma -
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko -
misyon raporu. (3/531) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 528) 

67. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/532) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 529) 

68. — izmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/539) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 530) 

69. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığınin kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/542) (Gündeme) (Ş. Sayısı : 531) 

70. — Adana Milletvekili Turhan DUligü'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/546), (Gündeme (S. Sayısı : 532) 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın -
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/547) (Gündeme)^ (S. Sayısı : 533) 
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72. — Adana Milletvekili Turhan Dilligll'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/548) (Gündeme) (S. Sayısı : 534) 

73. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/550) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 535) 

74. — Konya Milletvekili Selçuk Aytan'm,, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/579) (Gündeme) (S, Sayısı : 

^536) 
75. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 

Serdengeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/580) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 537) 

76. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/585) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 538) 

77. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/856) (Gündeme) (S. Sayısı : 539) 

78. — Kastamonu Milletvekili Adil Aydm'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonarmdan mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/593) (Gündeme) (S. Sayısı : 541) 

79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/593) (Gündeme) (S. Sayısı: 541) 

80. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/595) (Gündeme) (S. Sayısı : 542) 

! 81. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

, komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu. (3/596) (Gündeme) (S. Sayısı : 543) 

82. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şevket 
Bohça'nm yasama dokunulmazlığının kaldırıl-

j ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/597) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 544) 

83. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/601) (Gündeme) (S. Sayısı: 564) 

84. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/602) (Gündeme) (S. Sayısı: 546) 

85. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/603) (Gündeme) (S. Sayısı: 547) 

86. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın

da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (Gündeme) (S. Sayısı: 548) 

87. — Adana Milletvekili Turhan Dilligirin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (Gündeme) (S. Sayısı : 549) 

88. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (Gündeme) (S. Sayısı: 550) 

89. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (Gündeme) (S. Sayısı : 
551) 

90. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
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da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon rapora (3/G64) (Gündeme) (S, Sayısı : 
552) 

91. T- İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (Gündeme) (S. Sayısı : 
553) 

92. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (Gündeme) (S. Sayısı : 
554) 

93. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/671) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 555) 

94. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/675) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 556) 

95. — Adana Milletvekili Turhan Düligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (Gündeme) (S. Sayısı : 
557) 

96. — Siirt Millet veldli Abdülhalim Araş'm 
yasama dokunulmazlığının kaldu&lması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (Gündeme) (S. Sayısı : 
558) 

97. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-
ba Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (Gündeme)' (S. Sayısı : 
562) 

98. — Sakarya Milletvekili Hami Tezkan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/64) (Gündeme) (S. Sayısı : 
5S3) 

99. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (Gündeme) (S. Sayısı : 564) 

100. — Antalya Milletvekili H. Fehmi Boz-
tepe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/87) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 565) 

101. — Ankara Milletvekili Ahmet Dalh'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlanndan mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/104) (Gündeme) (S. Sayısı : 
566) 

102. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (3/362) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 567) 

103. — istanbul Milletvekili Osman özer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (Gündeme) (S. Sayısı : 568) 

104. — Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkm-
>a Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (Gündeme) (S. Sayısı : 569) 

105. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlanndan mürekkep Karma Komisyon 
i'aporu (3/684) (Gündeme) (S. Sayısı : 570) 

106. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
yama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
;aporu (3/685) (Gündeme) (S. Sayısı : 571) 

107. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
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komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (Gündeme) (S. Sayısı : -572) 

108. — Trabzon Milletvekil Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (Gündeme) (S. Sayısı : 573) 

109. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başabkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (Gündeme) (S. Sayısı : 
574) 

110. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüce-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/707) (Gündem©) (S. Sayısı : 
575) 

111. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (Gündeme) (S. Sayısı : 
576) 

112. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Niğ
de Milletvekili Selâhattin Hakkı Esatoğlu'mm 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/709) (Gündeme) (S. Sayısı : 
577) 

113. — Adana Milletvekili Turhan Düli-
gf'l'in, yasama dokunulmazlığının kaldırlıması 
hakkında Başbrfcanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/741) (Gündeme) (S. Sayısı : 
578) 

114. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu. (3/742) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 579) 

115. — Adana Milletvekili Turhan D'lli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/743) (Gündeme) (S. Sayısı : 
580) 

116. —- Adana Milletvekili Turhan Dilli-
» gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/744) (Gündeme) (S. Sayısı : 
581) 

117. —Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rakoru. (3/745) (Gündeem) (S. Sayısı : 
582) 

118. — Adana Milelvtekili Turhan Öilli-
g'Vin, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/746) (Gündeme) (S. Sayısı : 
583) 

119. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/747) (Gündeme) (S. Sayısı : 
584) 

120. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet ^komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/749) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 585) 

121. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/750) (Gündeme) 
(S. Saysı_ : 586) 

122. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması halkkmda Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep' 
Karma Komisyon raporu. (3/75) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 587) 

123. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-
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yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/752) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 588) 

124. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/753) (Gündeme) (S. Sayısı: 589) 

125. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/754) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 590) 

126. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'in, 
yasama dokunulmazlıklarııüh kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/756) (Gündeme) (S. Sayısı : 
591) 

127. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve x 

Adalet komisyonlannda» mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/762) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 592) 

128. — Ankara Milletvekil' Hüseyin Balan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisvon raporu. (3/763) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 593) 

129. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisvon raporu. (3/764) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 594) 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/766) (Gündeme) (S. Sayısı : 
595) V 

131. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 

Karma Komisyon raporu. (3/774) (Gündem^ 
(S. Sayısı : 596) 

132. — Adana Milletvekili Turhan DillıgiT-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/775) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 597) 

133. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko -
misyon raporu. (3/776) (Gündeme) (S. Sayısı: 
598) 

134. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/781) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 599) 

135. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisypn raporu. (3/782) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 600) 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakandık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/783) (Gündeme") (S. Sayısı : 
601) 

137. — istanbul Milletvekili Tekin Erer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbsjkanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma 
Koimsyon raporu. (3/784) (Gündeme) (S. Sa. 
yısı : 602) 

138. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/785) (Gündeme )(S. Sayısı : 603) 

139. — Adana Milletvekili Turhan DilligiT-
'n yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/789) (Gündeme) (S. Sayısı: 
640) 
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140. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (Gündeme) (S. Sayısı : 
605) 

141. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
VG Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/793) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 606) 

142. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Kdmisyon raporu (3/794) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 607) 

143. — Adana Milletvekili Turhan Dillig-il'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (Gündeme) (S. Sayısı : 
608) 

144. — Adana Milletvekili Turhan DilligT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak7 

kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/806) (Gündeme) (S. Sayısı : 
609) 

145. —. Adana Milletyekili Turhan Dililgil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/807) (Gündeme) (S. Sayısı : 
<310) 

146. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (Gündeme) (S. Sayısı : 611) 

147. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldrılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/809) (Gündeme) (S. Sayısı : 612) 

148. — Trabzon Mlletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/810) (Gündeme) (S. Sayısı : 613) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 38 nci birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim; 

Yoklama devam ederken, idare Âmirlerini 
göreve davet edeceğim. Meclis kulislerinde bü
yük çapta seçmenler mevcuttur. Bu yönüyle 
bâzı milletvekili arkadaşlarımız yoklamada is

patı vücut edememektedirler, idare Âmirleri lüt
fetsinler, salonları seçmenlerden tahliye ettir
sinler. («Bravo» sesleri). 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz mevcuttur, mü
zakerelere başlıyoruz. 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

i .— Manisa Milletvekili Sami Bimcioğlu'nun, 
millî kuruluşları ve bu arada yüksek öğrenim 
gençliği kuruluşlarım hedef alan ve gün geçtik
çe etkisini artıran yıkıcı akımlara karşı ciddî ted- • 
bir alınması gerektiğine dair demeci ve Devlet 
Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Sami Binicioğlu, gün
dem dışı, Türkiye'de yıkıcı cereyanlar hakkın
da beş dakikayı geçmemek üzere söz istiyor
sunuz, buyurunuz. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Manisa) — Sayın mil
letvekilleri, Hükümet üyelerinin mütaaddit be
yanları ve içişleri Bakanı Sayın Faruk Sükan'-
ın, gerek Meclis ve gerek Senatoda yapmış ol
dukları konuşma ve gene A.P. yöneticilerinin 
Meclis kürsüsünde ve yurdun muhtelif yerle
rinde yaptıkları konuşmalarla Türkiye işçi Par
tisinin Marksist bir parti olduğu, yıkıcı ve hi-
yanet ifade eden çalışmalar içinde bulunduğu 
belirtilmiştir. Bu itham karşısında Türkiye 
işçi Partisinde bugüne kadar belirli bir reak
siyon görülmemiştir. 

Filhakika komünizm, sosyalizm maskesi al
tında Türkiye ve Türk Milletini hedef alan 
ideolojik bir istilâ çabası, bir düşünce hasta
lığı ve millî bünyeye yönelen bir baltalama 
faaliyeti olarak gayretlerini- rahatlık içinde art
tırmış bulunmaktadır. Yayılma çabaları, yıkıcı 
faaliyetler özellik ve öncelikle övüncümüz ve 
güvencimiz olan Yüksek öğrenim Kurumları
mızı, sevgili gençliğimizi ve millî müesseseleri
mizi hedef almıştır. Peşpeşe gelen baskı devir
lerinde dünyadaki gelişmelerden habersiz bıra
kılan ve Türk inkılâbının ve Türk dünya görü
şünün temel değerlerini' mukayeseli olarak öğ-, 
renmekten mahrum bırakılmış gençlik ve kamu 
oyumuz enternasyonal propoganda mihrakları
nın güçlü ve devamlı taarruzları ile bunaltıl
maktadır. Marksizm çoktan ilmî hüviyetini 
kaybetmiş, insanlığı toptan esarete götürecek bir 
vasıta halini almış bulunduğu halde bu haliyle 
onu, «fikir hürriyeti» adı altında savunanlar, 
Meclis kürsülerine kadar getirip savunmak 
cüret ve cesaretini dâhi mevcut nizam ve ka
nunlara rağmen gösterebilmektedirler. (Soldan: 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Gençliğimize sosya-

'lizm zübbeliğinin tamamen sarması için göste-

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

rilen faaliyetler bazan Üniversite kürsülerin
den de geçmekte ve gün geçtikçe hızını artır
maktadır. «Bu düzen değişmelidir» diyenler, 
fırsat buldukları anlarda hakiki maksatlarını 
ve ne olduklarını söylemekten dahi sakınma-
maktadırlar. ideolojik vuruşma maarif yolu 
ile, millî bağları koparma, her telkine müsait bir 
gençlik yetiştirme çabaları organize bir şekil
de yürütülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Komünizmin pençesine 
düşmüş, istilâsına uğramış memleketlerin bu
günkü açıklı durumunu biliyorsunuz. Bu mil
letlere de Komünizm gelirken, «ben geliyorum» 
diye açıkça bağırmamıştır. Bugün Demir perde 
peykleri durumunda olan bâzı komşularımıza, 
Komünizmin nasıl girdiğini birçok yayınlardan 
takibetmek, öğrenmek mümkündür. Bugünkü 
cemiyet hayatımızla ve cereyan eden olaylarla o 
milletlerin, Komünizm'e takaddüm edenS^gün-
lerdeki durumları arasında çok yakın bir ben
zerlik görmemek mümkün değildir. Şimdi aziz 
yurdumuzda oynanmakta olan oyunlardan bir 

| kaçma göz atalım: 
| Doğu'da «Doğu Mitingi» adı altında birta

kım mitingler yapıldı. Bu mitingleri tertibeden-
! 1er, ettirenler kimlerdi, maksatları neydi? Bu 
! aziz vatanı Do^u - Batı diye bölmek istiyenlerin 

maksatlarının ne olabileceğini düşünmek mec-
I buriyetindeyiz. Bu mitinglerde konuşulanları 
I bilmek, üzerinde derîn derin durmak mecburi-
! yetindeyiz. \ 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, Doğuda 
| körüklenen Kürtcülük cereyanları, mezhepçilik 

ayırımları, bunları yapan ve yaptıranlar kim? 
j Maksatları ne? Düzenlenen bâzı açık oturum-
j 1ar, kimler tarafından tertiplenir, kimler davet 
| edilir, hangi konular seçilir ve işlenir? Çok calibi 
I dikkattir. Ve sonra dimağları zehirlenmiş genç 
I evlâtlarımızdan bir kısmı Komünist Enternas-, 
! yonal marşını söyler. Kızılay'da zaman zaman 
| bir kısım gençler peydahlanır, halkın hiç alı-
I şık olmadığı usullerle proleterya adını verdik

leri bir dergiyi satar ve dağıtırlar. Müttefik 
Devlet misafirlerinin gelecekleri günlerde gös
teriler tertiplenir, servet düşmanlığı sistemli 
bir şekilde işlenir, mukaddesata rahatça küfre-

| dilir, küfreden tabancasını çeker, mukaddesa
tına küfrettiği genç arkadaşını vurur. («Bra-
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vo» sesleri, alkışlar) Dost devletlerle köprüle
rin koparılması için her türlü yola başvurulur, 
sınıf kavgaları yaratılır ve devamlı tahrik edi
lir. İşte komünizm her girdiği ve istilâ ettiği 
yerde bu şekilde ve bu yollardan işlemiş ve gir
miştir. Komünizm tehlikesi yok, demek büyük 
bir gaflettir, dalalettir ve hattâ hıyanettir. (Sol
dan alkışlar) Komünizm tehlikesi vardır ve iş
lemektedir. 

Eski Macaristan Başbakanlarından Franc 
Nagy'nin «Demir Perde Gerisinde Mücadele» 
isimli kitabından şu önemli noktayı yüksek hu
zurlarınıza arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, beş dakika 
ile kayıtlı sözünüz, biliyorsunuz, ona göre ayar
layınız. 

SAMİ BİNİCİOĞLU "(Devamla) — Nagy 
diyor ki; «Komünist sömürgeciliği sızma yolu 
ile ilerlemeye mütemadiyen devam etmekte, 
sınırına en yakın memleketleri pençesine geçir
mekle yetinmemektedir. Sahte bir ideolojiye 
bürünmüş olan bu kızıl yılan Doğudaki deli
ğinden çıkmış, sürünerek ilerlemekte ve mede
ni dünyanın temiz heyecan ve duygularını ze-
hirliyerek onu mahvetmeye teşebbüs etmekte
dir. Komünizm, tabiatı icabı durmaz. Bir bisik
letliye benzetilen diktatör yalnız ilerliyebilir, 
durduğu anda düşer. Diktatörlüğün yolu geri 
çevrilemez. Kızıl diktatörlük her memleketteki 
ajanlarının açtığı yoldan ilerliyerek o memle
ketleri zaptetmiye devam edecektir.» 

Sayın Milletvekilleri, etrafımızın komünist 
blok ile sarılması işlemi bitmektedir. Bütün 
bunlann karşısında ne haldeyiz? Büyük bir teh
likeye karşı büyük bir lâkaydi içindeyiz. Va
tanperverlerle solculuk maskesi altında rahat
ça çalışan komünistler arasındaki mücadelede, 
üzülerek ifade edelim ki; bir kısım idarecileri
miz kayıtsız kalarak, sadece kendi sandalyele
rini muhafazaya çalışmaktadır. Bir kısım zen

ginlerimiz de, büyük bir rahatlık içinde bu aşı
rı solculara hattâ yardım ederek, «Komünizm 
Türkiye'ye yerleşemez, Amerika var, Nato 
var» deyip beklemekte, hiç farkına varmadan 
yarın boğazlarına geçirilecek ipi şimdiden yağ-
lamaktadırlar. Bu türlü zenginler memleket 
kalkınmasına çalışacaklarına, kolay yoldan soy
gun yapmaya ve koşmayı tercih etmektedir. 
Bunlar da komünistler kadar tehlikelidir; brnir 
lar da mücadele edilmemektedir, edilmelidir. 
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BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, lütfen sözü
nüzü ikmâl ediniz, rica ederim. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) Çok az kal
dı, bitireyim efendim. («Devametsin» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, takdiri
ni kullanarak söz veren benim, devam veya 
ademi devam hususunda yine karar verecek be
nim. Kendisinin 5 dakika içinde konuşacağını 
bilmesi lâzım. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Bana gö
re, kendi millî varlığını bir yabancı devletin 
mevcudiyetine bağlıyan, hiç bir zaman Türk 
olamaz. Muhakkak kanında bir bozukluk var
dır. v 

Sayın Milletvekilleri, aziz milletimiz bu teh
likeyi görüyor ve elinden geldiği kadar müca
dele ediyor. Fakat «Benim hükümetim var, be
nim temsilcilerim var, bu canavarı benim sine
me sokmaz» deyip güveniyor, itimadediyor. Fa
kat her nedense burada, bu kürsüden bu teh
likeyi açıkça ifade ettiği ve hattâ menşeini da
hi belirttiği halde, Sayın Hükümet niye böyle/ 
pasif, çekingen? Bunu bir türlü anlıyamıyo-
ruz. Korkuyor mu, yoksa o da Amerikaya'mı 
güveniyor, yoksa gücüne mi güvenemiyor? 
Hükümetin tutumundan bir şey anlıyamıyoruz. 
Hükümet şunu bilsin ki, bu canavara karşı giri
şeceği ve vakit geçirmeden girişeceği mücadele
de bütün Türk Milleti yanındadır, hepimiz de ya
nındayız. Hükümet bu belâyı defetmeden mem
leketin kalkmmıyacağını bilmelidir. Çünkü, 
bu şer kuvvetler her kılığa girerek her müspet, 
her iyi hareketin karşısına dikileceklerdir. Çün
kü muvaffakiyetleri buna bağlıdır. 

BAŞKAN — Sayın Binicioğlu, tamam efen
dim, her şey usulle mukayyet. 

SAMİ BİNİCİOĞLU (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Son olarak sayın Hükümeti ikâz ediyorum. 
Komünizm tehlikesi vardır. Komünistler kendi 
bildikleri şekilde hakikaten teşkilâtlanmışlar
dır. Her an gözümüzün önünde pervasızca ko
nuşmaktadırlar. Gerekli tedbirler vakit geçir
meden alınmalıdır. 
» 

Sayın milletvekilleri, bizler de Yüce Mille
tin temsilcileri olarak gözlerimizin önünde her 
gün cereyan eden müşahhas olaylar karşı
sında ilgisizliğimizin, meydanı bu derece satıl
mış soysuzlara bırakışımızın aziz milletimizin 
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başına getirebileceği felâketleri derin derin dü
şünmek mecburiyetindeyiz. Hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmalar, ta
lep sahibi arkadaşlarımız "tarafından çok iyi bi
linmektedir M, teamüle göre, beş dakika ile sı
nırlandırılmıştır. Binaenaleyh, arkadaşlarımızın, 
konuşmalarını bu müddet içerisine sığdırmaları 
ve ona göre" hazırlık yapmaları gerekmektedir. 
Aksi hal, Başkanlığı saymamak veya tâbiri âmi-
yanesiyle, atlatmaya müncer olacak bir davra
nış olur. Buna da Yüce Meclis müsamaha göster
mez. 

Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri^ Sayın Binicioğlu'nun gündem 
dışı huzurunuza getirmiş olduğu aşırı cereyan
lar meselesi üzerinde bu kürsüden, kendilerinin 
de ifade ettiği gibi, Sayın İçişleri Bakanımız ta
rafından her zaman gerekli izahat verilmiştir. 
Geçen gün Yüce Senatoda yapılan müzakereler
de de Sayın İçişleri Bakanımız geniş ve mufas
sal izahatta bulunmuştur. Önümüzdeki günlerde 
aynı şekilde bu mevzular Yüce Heyetinizde de 
görüşülecek, tartışılacak ve gerekli cevaplar 
alâkalı arkadaşlarımız tarafından verilecektir. 

Ancak, bendeniz burada bir hususu ifade et
mek istiyorum. O da şu : Biliyorsunuz ki, Ana
yasamızın 5 - 6 ve 7 nci maddelerine göre kuv
vetler ayrılığı prensibi benimsenmiştir. İdareye 
veya icraya düşen vazife, vâki suçlar karşısında 
suçluları ve suçu tesbit etmek suretiyle bu kişi
leri adliyeye teslim etmekten ibarettir. Arkada
şımız konuşmalarında birtakım oyunlar oldu
ğundan bahisle misaller vermiştir. Bu misaller
den birisini teşkil eden Doğu mitingleri hakkın
da da zabıta gerekli tahkikatı ve gerekli işlem
leri yapmak suretiyle maznunlar hakkında tes
bit ve tanzim etmiş olduğu evrakı adliyeye inti
kal ettirmiş, adliye de gerekli muameleleri yap
mak suretiyle bir kısmı hakkında tevkif karârı 
vermiştir. Binaenaleyh, adliyeye intikal etmiş 
olan mevzularda huzurunuzda bir münakaşa 
yapılması veya meselenin tartışılması, Anayasa
nın 132 nci maddesine göre mümkün olmadığın
dan bu husustaki malûmatı burada kesmekle ik
tifa edeceğim. 

Ancak şunu söyliyeyim ki, zamanımızda aşı
rı cereyanlarla katî olarak mücadele edilmekte 

ve kuvvetler ayrılığı prensibi içerisinde yürü
yen icra kendi uhdesine mevdu vazifeleri yap
makta, maznunları veya sanıkları alâkalı merci
lere teslim etmektedir. Bu hususta yapılan tah
kikat sonuçlan, adliyeye tevdi edilen dosyaların 
miktar ve yekûnu hakkında Sayın İçişleri Ba
kanı arkadaşım gerekli rakamları verecektir. 

Burada Sayın Sami Binicioğlu'nun bir sözü
ne işaret etmek istiyorum. Diyorlar M, «Bu ka
dar aşın faaliyetler karşısında Hükümet korku
yor mu?» 

Muhterem arkadaşlanm, Türk Hükümetleri 
böyle bir şeyden korkmaz. Türk Hükümetleri 
iç veya dış tehlikeler karşısında millî şuurun 
ve millî vicdanın kendilerine tahmil ettiği vazi
feleri liyaketle ve ehliyetle yerine getirecek di
rayete ve güce sahiptirler. Bu güç için de kendi 
öz milletinden ve kendi millî müesseselerinden 
başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı da bir vakı
adır. Binaenaleyh, bir Amerika bir şu veya bir 
bunun yardımı millî gücümüz üzerinde tesirini 
gösterecek değil, her şey millî gücümüzle halle
dilecek ve millî gücümüz her türlü tehlikeyi 
bertaraf edecek, yıkıp ezecek kabiliyet ve ikti
dardadır. 

Saygilanmı sunanm. (A. P. sıralarından al
kışlar,) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in 
Trakya'da Papazkarası üzümleri üreticilerinin 
zor durumda bulunduklarına, .şarap fabrikası im
kân ve veriminin artırılması gerektiğine dair de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin, Sayın 
Nermin Neftçi, ikinizden birisine söz vereceğim. 

Sayın Neftçi, sizin sözünüz Çarşamba günü 
verilecekti, ancak Sayın Esengin'le anlaştığınız 
için söz veremedim. O bakımdan bugüne sirayet 
ettireceğim. Müsaade ederseniz Sayın Seçkin'e 
söz vereyim?. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) — Siz bilirsiniz. 
BAŞKAN — Papazkarası üzümü müstahsili

nin zor durumu hakkında, buyurun Sayın Seç
kin, Konuşmanız 5 dakika ile mukayyettir. 

TÜRKAN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş-
kan; değerli milletvekilleri; Trakya'nın üzüm 
istihsalinin yeteri derecesinde değerlendirilme
mesi gibi, müstahsili zor durumda bırakan bir 
mesele ile karşıkarşıyayız. 
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Türkiye'de kalite şarap imalinde kullanılan 
Papazkarası üzümü Trakya'da Edirne, Tekir
dağ, Kırklareli'nde istihsal edilmekle beraber, 
en iyi çeşit ve en çok miktarda Kırcasalih bu
cağı ile Aslıhan ve Şerbettar köylerinde yetiş
tirilmektedir. Tekel idaresince bu üzümlerin 
1966 yılında geç alımı sebebiyledir ki, köylü 
büyük zarara uğramış, haklı olarak sızlanmış-
tır. 1967 de hasattan 4 ay evvel, hasat zamanı 
yaptığım uyarmalar yeteri kadar Tekel Baka
nını harekete getirmediğinden, bu defa konuya 
iki misli bir zaman önceliği ile dokunmak lü
zumunu hissettim. Belki bu defa tedbir almaya 
imkân bulurlar... 

Tekirdağ'daki fabrika 1931 de 2 milyon 
litre kapasite ile kurulmuş olup, tevsi de edil
miştir. Halen 4 750 000 litre kapasitelidir. 

Müref'te ve Şarköy'de 48 aded büyük kü
çük imalâthane vardır, bir kısmı da özel sek
törün elindedir. Bunlar ancak 15 milyon kilo 
üzümü, o da nazlı alırlar. Bu durum karşısın
da, müstahsil Tekirdağ Fabrikasına istihsalinin 
bir kısmı olan 35 milyon kilo üzümü vermek 
istemektedir. Fabrika ise, kampanyaya 12 - 13 
milyon kilo daha kapasite ile girdiğinden ancak 
12 - 15 milyon kilo üzüm alabilmiştir. Oysa 
ki, fabrika kampanyaya boş kapasite ile gire-
bilse 25 - 28 milyon kilo üzüm alabilecektir. 

Ben 1967 kampanyasında, fabrikanın ma
mul maddeye zarar verecek derecede şartları
nın zorlandığını, koridorlara, duvarlar örüle
rek muvakkat depolar yapıldığını, 60 ton ma
lın mazot deposuna konduğunu gördüm. Bu sı
kıntıya biraz da İsveç'e satılmış olduğu halde 
fabrika kapılarında bekletilen ve İstanbul fab
rikalarına nakil imkânı sağlanamıyan şaraplar 
da sebeboluyordu. Bu bakımdan erken tedbir 
alınması, mutlaka çare aranması, lüzumlu yatı
rımlara gidilmesi, müstahsilin ıstırabının din-
dirilmesi şarttır. 

Tekirdağ fabrikasının durumu bu. Bir de 
Papazkarası üzümüne ve müstahsilinin duru
muna bakalım. 

Papazkarası üzümü olgunlaşmca fazla bek
lemez, çok fire verir, sofralık da olmaz. Bu na
dide üzümden kalite şarap yapılır ve"tamamı 
da ihracedilir. Maalesef bu üzümün müstahsili 
da 2 - 3 yıldır bezdirilerek ağlamaklı duruma 
getirilmiştir. Hasat zamanı Sayın Tekel Baka
nına gerekli ikazları yaparak, müstahsilin ihti/ 
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yaçlarmı bildirerek, bu köylere uygulamanın 
ne olduğunu görmek için gittim. Uykusuz göz
lerle kadınlı erkekli köylü vatandaş küfeleri 
başında 24 saati birbirine ekliyerek yeteri ka
dar kamyon, küfe, kantar bekliyordu ve söyle
niyordu: «Nedir bizim bitmiyen çilemiz; malı
mızla, çalışmamızla ziyan oluyoruz, kökliyece-
ğiz bağları artık, Devlet baksın bize de...» Ve 
«Hem en makbul, en iyi cins üzümü yetişti
receksin, hem de malın gözün önünde çürüye
cek, ziyan olacak, evlât acısı gibi çöküyor içi
mize» diye de ilâve ediyordu.. Bu ve benzeri 
sızlanmalardaki acı gerçeği görmemek mümkün 
değildir. 

Tekelin üzüm kampanyasını geç açıp, ağır 
alım yapma sebebi ile yarattığı bu hazin sahne
leri, her vesile ile sınai kalkınmadan bahseden 
Hükümet tutumu ile bağdaştırmak güçtür. 

Papazkarası üzümü en geç 20 Eylülde alın
maya başlanmalı ve kısa süre içinde alım biti
rilmelidir. Aksi halde yetiştiricinin ve memle
ketin zararı büyük olacaktır. 

Tarım Bakanlığı, Teknik Ziraat Müdürlüğü 
çalışmaları ile bağcılığı teşvik eder, Tekel Ba
kanlığı zamanında alım yapıp üzümü iyi de
ğerlendirmez, Ticaret Bakanlığı uygun şartlar
la pazarlıyamaz, satamaz, Diyanet İşlerine bağ
lı imamlarımız, vaizlerimiz her vesile ile vaiz
lerinde: «İçki içmeyin, müskirat kullanmayın» 
der... Bu nasıl iştir ki, zararını hep köylü çeker. 

Yukardan beri belirttiğim gerçeğin ifadesi 
olan durumu özetliyerek olursak: Papazkarası 
başta, Türkiye'nin üzüm istihsalini gereği gibi 
artırmak, değerlendirmek için ilgili bakanlıkla
rın iyi koordine edilmiş, plânlı çalışmasına ih
tiyaç vardır. 

Üzüm yetiştiricisinin küstürülmemesi, üzüm 
vasfının, kalite şarabının bozulmaması memle
ket ekonomisi bakımından büyük önem taşır. 

Tekirdağ fabrikası boş kapasite ile çalışma
ması sebebiyle ihtiyaca cevap veremez duruma 
gelmiştir. Bu sebeple, kalite şarap imalinde 
kullanılan Papazkarası üzümleri fatirikada ge
reği gibi muamele göremediği gibi, Uzunköp
rü'den Tekirdağı'na nakil gibi 140 Km. lik uzak 
bir mesafeye iyi olmıyan şartlarda taşınırken 
miktar ve vasfından da kaybetmekte, zamanın
da ve özel bir alıma tabi tutulmadığı için zi
yan olmaktadır. 
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Sadece adını saydığım bu üç yerde 2 - 2,5 
milyon kilo Papazkarası üzümü istihsal edil
mektedir, gelişmeye de çok müsaittir. Bu ba
kımdan, üzümler zamanında en iyi şekilde alım 
yapılarak değerlendirilmeli, Kırcasalih'e 1,5 
milyon litre kapasiteli bir imalâthane muhak
kak yapılmalıdır. Nitekim, geçen yıl Şarköy -
Uçmakdere'ye yapılmıştır. 

Litresinin 1 milyara mal olma hesabı ile de 
en çok 1,5 - 2 milyon liraya mal olacak olan bu 
tesis bütçeye yük olmıyacağı gibi, Papazkara
sı üzümlerini en iyi şekilde değerlendireceği 
gibi, memleketin mühim bir döviz kaynağı da 
gelişecektir. 

Başta Tekel Bakanı olmak üzere ilgililerin 
bu konuya ehemmiyetle eğilmelerini rica ede
rim. Aksi halde, kalite şarabı, bu güzel ihraç 
malımız korkarım - kalite bozulmasından - dış 
pazarlardan geri dönmesin. 

Saygılar sunarım. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Yani, imamlar da, vaizler de «şarap 
içiniz» mi desinler? 

3. —• Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/258) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
milletvekillerine izin verilmesine dair Başkan
lığın yazısını okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce takdirlerinize arz olunur. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe, 10 
gün hastalığına binaen, 5 . 2 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

İçel Milletvekili Mazhar Arıkan, 10 gün 
mazeretine binaen 9 . 2 . 1968 tarihinden itiba
ren. 

Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar, 20 gün 
mazeretine binaen, 7 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren. 

Urfa Milletvekili Mahmut Çetin, 10 gün 
mazeretine binaen, 3 . 2 . 1968 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarını
za sunacağım. 

Antalya Milletvekili H. Fehmi Boztepe, 10 
gün, hastalığına binaen, 5 . 2 . 1968 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

içel Milletvekili Mazhar Arıkan, 10 gün, 
mazeretine binaen, 9 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar, 20 gün, 
mazeretine binaen, 7 . 2 . 1968 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Mahmut Çetin, 10 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 2 . 1968 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Açık bulunan bâzı komisyonlara üye 
seçimi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
komisyonlarda boşalan üyeliklere gruplar adı
na gösterilen adayları okutacağım. Bunu taki
ben adayların seçimine geçeceğiz. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konya Milletvekili ismet Kapısız'dan boşa

lan Adalet ve Anayasa Komisyonu üyeliğine 
grupumuzca Edirne Milletvekili Ahmet Bilgin 
aday olarak tesbit edilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
S. Faruk önder 

M. P. Grup Başkanvekili 

Not : Mevcudumuz dolayısiyle Maliye, Ba
yındırlık, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar komisyonlarına üye veri
lemedi. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

üyeliğine; Sivas Milletvekili Nihat Doğan gru-
pumuzca aday gösterilmiştir. 

Saygılarımla. . 
Millet Meclisi 

Y. T. P. Grup Başkanvekili 
Ağrı 

Kasım Küfrevi 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupundan alman ya
zının notunda; şimdi Divan Kâtibi arkadaşımı
zın okuduğu şekilde, istenilen bâzı komisyon
lara, adedleri az bulunduğu cihetle, üye veri
lememiş olduğu ifade edilmiştir. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonu üyeliğinden istifa eden Kırklareli Millet
vekili Hasan Tahsin Uzun'dan boşalan üyeliğe, 
Tokat Milletvekili Sayın Dr. Cevdet Aykan 
aday olarak seçilmiştir. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Millet Meclisi 
C. H. P. Grup Başkanvekili 

Dr. Kemal Satır 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclis huzurunda okutulmuş bulunan adayla
rın seçim işleminin müştereken yapılması husu
sunda muvafakatinizi talebediyorum. Bu husu
su kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lütfen oy puslalarmı dağıttınız. 
Hangi ilden bağlıyacağımıza dair isim çeki

yoruz. «Kocaeli» Kocaeli'nden başlıyacağız. 

Oyların tasnifi için bir komisyon kurulma
sı gerekmektedir. İsmi çıkan arkadaşlarımızın 
tasnif heyetinde görev almalarını rica edece
ğim. 

Sayın Kinyas Kartal? Burada. 
Sayın Tahsin Türkây? Yok. 
Sayın Tahir Akman? Yok. 
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Sayın Fennî islimyeli? Burada. 
Sayın Kasım Küfrevi? Yok. 
Sayın Hüseyin Balan? Burada. 

Sayın Balan, Saym İslimyeli ve Saym Kar
tal tasnif heyetine isimleri çıkmıştır, tasnif 
komisyonunda görevlidirler. 

Seçime geçiyoruz. 
(Kocaeli Milletvekillerinden başlanmak su

retiyle oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Başka oyunu kullanmıyan ar

kadaş varsa lütfen acele etsinler. 
Oyunu kullanmıyan arkadaşımız? Yok. Oy

lama işlemi sona ermiştir. Sepetler lütfen kal
dırılsın. 

Tasnif heyetine seçilen arkadaşlarımız lüt
fen yerlerini alsınlar. 

(Oyların ayırımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Seçimlerde tasnif heyetinin tan
zim etmiş olduğu raporu okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonlardaki açık üyelikler için yapılan 

seçime (379) üye katılmış ve neticede ilişik lis
tede isimleri yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır, arz olunur. 

Van Balıkesir 
Kinyas Kartal Fennî İslimyeli 

Ankara 
Hüseyin Balan 

Adalet Komisyonu 

Ahmet Bilgin (Edirne) (M. P.) 374 

Anayasa Komisyonu 

Ahmet Bilgin (Edirne) (M. P.) 374 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu 

Nihat Doğan (Sivas) (Y. T. P.) 379 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu 

Cevdet Aykan (Tokat) (C. H. P.) 379 

BAŞKAN — Adlan okunan arkadaşlarımız 
bu komisyonlara seçilmiş bulunmaktadırlar. 
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5. — GÖRÜŞ 

1. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 
1966, Ocak, Şubat 1967 ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/36) (S. Sayısı: 615) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir sa
atlik süre içerisinde görüşülmesi gereken konu
lara geçiyorum. 

Komisyon lütfen yerini alsın.. 

(Meclis Hesapları inceleme Komisyonu rapo
ru okundu.) 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin bilgilerine su
nulur. 

2. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan ve Mayıs 1967 ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/37) (S. Sayısı : 616) (2) 

BAŞKAN —• Raporu okutuyorum. 
(Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu ra

poru okundu.) 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 

3. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1967 ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/38) (S. Sayısı : 617) (3), 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Meclis Hesapları İnceleme Komisyonu rapo

ru okundu.) 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur. 

4. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, 
Ekim ve Kasım 1967 ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/39) (S. Sayısı : 618) (4) 

(1) 615 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 616 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 617 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(4) 618 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

İH.EN İŞLER 

I BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra

poru okundu.) 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
5. — İstiklâl Madalyası verilmi§ bulunanlar

dan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa-

I rısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1/372, 2/197, 2/241, 2/289, 2/336, 
2/418, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) (S. Sayısı: 
439 ve 439 a 1 nci ek) 
. BAŞKAN — Kaldığımız yerden müzakereye 
devam ediyoruz. Lütfen Komisyon ve Hükümet 

I yerini alsın. 
Geçen birleşimde bu kanunun ikinci maddesi 

üzerinde görüşmelere başlamıştık. İkinci madde 
üzerinde o gün söz talebetmiş arkadaşların isim
lerini okuyorum. Sayın Nevzat Şener, Sayın Ce
lâl Nuri Koç, Sayın Nazmi özoğul, Sayın Hilmi 
İşgüzar ve Sayın Hayrettin Uysal ikinci madde 
üzerinde söz istemişlerdi. 

Buyurun Sayın Nevzat Şener?.. Yok. Sayın 
} Celâl Nuri Koç?.. Yok. Sayın Nazmi Özoğul?.. 
I Buyurunuz efendim. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; kanunun ikinci 
maddesi üzerinde çok muhterem Hükümet üye
leri, müspet mütalâa ederek Devlet araçlarında 
ücretsiz seyahati kabul etmiş bulunuyorlar. Sv-
ym Meclis de, aynı noktada reylerini izhar etti. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Komisyon Bal
kanı bir önerge takdim ettiler. Evvelce komis
yonda kabul edilen ilk metinde belediye 
araçlarında ücretsiz seyahat mevcut idi. Yine 
verilen önerge ile Sayın Başkan bütün maddele
ri geri alıp komisyona gittiğinde aynı şekilde 

I bütün komisyon üyeleri oy birliği ile ücretsiz 
belediye araçlarında seyahati kabul etmiştiler. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; müsaade eder
seniz rakamları vermek isterim. Çünkü, rakam-

I 1ar karşısında vereceğiniz karar daha doğru bir 
istikamet almış olacaktır, istiklâl Madalyası 
olanların yekûnu 8843 tür ve bu rakamlar Ka
ra Kuvvetleri Merkez Asker Alma Dairesince 
tesbit edilmiştir. Bu rakamlar her kasa ve viîâ-

I yette askerlik şube muayeneleri dolayısiyle is-
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tiklâl Madalyası alanlar, iki sene evvelinden bu
güne kadar teker teker.tesbit edilmiştir. İlk tes-
bit edilen rakam 6 500 idi. O tarihten bu ta
rihe kadar yeniden madalya almak üzere, ki ya
ni istiklâl Madalyasına aidolan 66 sayılı Kanu
nun bir maddesinde üç lira vatandaşa madalya 
masrafı olarak o zaman verilmiş idi. Bâzı vatan
daşlar, köylü vatandaşlar bilhassa o zamanki 
malî duruma göre bu üç lirayı veremediklerin
den madalyayı alamamışlardı. Şimdi bu kanun 
çıkınca, yani bu kanunu Hükümet Millet Mecli
sine getirince bu vatandaşlar da, 45 sene unu
tulan bu vatandaşlar da haklarını ortaya koy
mak için Millî Savunmaya müracaat etmişler ve 
bu suretle rakam 8 843 e çıkmıştır. 

Şimdi mevzuubahsolan nokta; belediye araç
larına acaba bir külfet olacak mıdır? Bunu ifa
de etmek için rakamları arz etmek isterim. An
kara Askerlik Dairesine 23 kaza ve civar vilâ
yetlerin merkezleri de dâhildir, 634 kişidir. Di
ğer vilâyetlere ait listeyi okuyorum. 

Askerlik istiklâl 
Vilâyet Şubesi Madalyası 

Aydın 
Adana 
Bursa 
Bitlis 
Balıkesir 
Erzurum 
Erzincan 
Eskişehir 
İstanbul, 
izmit 
İzmir 
İsparta % 
Diyarbakır1 

Malatya 
Maraş 
Sivas 
Trabzon 
Tekirdağ 
Konya 
Kastamonu 
Kayseri 
Yozgat 

32 
21 
18 
35 
29 
34 
31 
21 
31 
33 
35 
36 
32 
37 
24 
20 
24 
23 
19 
25 
24 
37 

589 
226 
302 

5 
209 
708 
509 
274 

1 327 
1 036 

256 
243 

30 
13 
79 

177 
412 

86 
24 

?.?A. 
110 
260 

Muhterem, arkadaşlar; 23 askerlik dairesi 
oluyor. 67 vilâyette 23 askerlik dairesine dâhil 
durum gösteriyor ki, rakamları arz ettiğim Iıo:: 

vilâyetin içinde aded olarak 100 kişiyi geçme
mektedir. Binaenaleyh, belediye araçlarına bü
yük bir külfet yüklenmiyecektir. Kaldı ki, me
selâ Bursa Belediyesi istiklâl Madalyası taşıyan
lar için bedava seyahati, Ankara ve istanbul be
lediyeleri yarı ücreti kabul etmiş ve bâzı beledi
yeler ise bedava seyahati kabul etmiş durumda
dır. 

Şimdi bâzı arkadaşlarımız tarafından «Efen
dim, belediyelerin encümenlerinin salâhiyetine 
müdahale ediyoruz» gibi bazı fikirler ifade edil
mektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 66 sayılı is
tiklâl Madalyası Kanununun tatbikatı Hüküme
te değil, icra organına değil, T. B. M. M. ne ve
rilmiştir. Şimdi biz bu madalya sahiplerine 
T. B. M. M. olarak bir şeref ödeneği bağladık. 
Bu şerefli insanlar 45 sene kenara itilmişti. 70 
ilâ 90 yaşma gelen bu zevatın âhır ömürlerin
de, maddi kıymeti bu kürsüden Maliye Baka
nının ifade ettiği gibi, ne bağlasak az fakat, 
malî imkânsızlık dolayısiyle fazla bağlama im
kânı bulunmadığı için İstiklâl Madalyası Ka
nunun 66 ncı maddesi T. B. M. M. ne tatbikatını 
verdiğine göre, bir önerge arz ederek, belediye 
araçlarında bedeva seyahat etmelerini istirham 
ediyorum. Bunun psikolojik bakımdan, mânevi 
cephesi bakımından çok önemi vardır. Bilhas
sa bu vatan için milliyetçi cephe olarak hizmet 
eden ve Atatürk ile birlikte, Atatürk'ün et
rafında bu Cumhuriyetin kurulmasına hizmet 
eden ve adedi gayet az olan bu zevattan basit 
olan bu hususu esirgememenizi sizden istirham 
ediyorum. 

İkincisi de arkadaşlar, malûm, bir Harcırah 
Kanunumuz vardır. Cumhuriyet kurulduğundan 
beri bu Harcırah Kanunu tatbik edilmektedir. 
Subaylar birinci mevki ile seyahat etmektedir
ler, yani adedi 150 generaldir, bunun miktarı, 
bugün sağ olanlar.. Biz eğer şeref aylığı keli
mesini ifade ederken evvelce tatbikatta olan 
Harcırah Kanununun, yani bir sayın generale 
birinci mevki olarak tahsis ediliyordu, ikinci 
mevki olarak seyyanen verilmesi, kanaatime 
göre, kanunun matlabı ile uygun görülmemek
tedir. Binaenaleyh; subaylara birinci mevki se
yahat, diğerlerine ikinci mevki seyahat imkâ
nının kabul edilmesini istirham ediyorum. Bu
nun için bir önerge veriyorum, önergeye sa
yın Komisyonun ve Sayın Hükümetin iltifat et-
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meşini rica ediyorum. Muhterem milletvekili ar
kadaşlarımızın da oylarını bu yolda kullana
cağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar?. Yok. 
Sayın Hayrettin Uysal? Yok. Sayın ismail Hak
kı Boyacıoğlu, buyurun efendim, ikinci mad
de üzerinde. 

İSMAİL HAKKI BOYACIOĞLU (Burdur) 
— Muhterem Başkan, sayın milletvekilleri; 
bendenizin, müzakeresi yapılan madde hakkın
da Komisyondan birkaç sorum olacak; cevap 
lütfetmelerini rica ediyorum. 

Maddede, Denizyollarından bedeva seyehat 
isteniyor, fakat bunun iç ve dış seyahat diye 
ayrılmamış olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan, 
Denizyolları bir idare heyeti ile çalıştığına göre, 
çıkaracağımız bu kanunun idare heyetinin yet
kisine taallûk eden kısımlarını kabul edip et-
miyeceği ilerde münakaşayı mucip bir hal ola
bilir. Binaenaleyh, bunun da maddede hiç ol
mazsa Devlete ait kısmının, tasrih edilmesi su
retiyle şahıslara ait kısmının ayrılması gerekir. 

Gene Hükümet tasarısında «muhtacolanlar» 
denmiş, fakat Komisyon bu «muhtaç» kelimesi 
çıkarılmak suretiyle umuma teşmil edilmiştir. 
Devlet kasasından yüksek tekaüt maaşı alan bir 
şahıs bu madalyaya sahibolduğu takdirde, di
ğer muhtacolanlarla birlikte aynı haklara sahibo-
lacaktır ki, bu da bir nevi adaletsizliğin doğ
masına sebebolacaktır. Binaenaleyh, bu gibi nok
sanlıkları telâfi için okunan maddeye vuzuh 
verilmesini Komisyondan istirham ediyorum. Zi
ra Komisyonun, toplanmak suretiyle bu değişik
lik önergesini müzakere etmesi lâzımgelir ka
naatindeyim. 

Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı, Komis
yon adına bu noktalara cevap verecek misi
niz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR
BAŞLI (Burdur) — Bilâhara efendim. 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda, buyurunuz. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
istiklâl Madalyası sahiplerine vatani hizmet 

tertibinden maaş bağlanması hakkındaki ilk ka
nun teklif ini ben vermiştim. Fakat burada mec
bur olmadıkça konuşmamaya gayret sarfettim. 

Muhterem arkadaşlar, birinci madde çıkmış
tır, Şimdi Hükümet, hakikaten bu konuda bü
yük hüsnüniyet göstermiş, kendi imkânları dâ
hilinde olan her şeyi yapmak azim ve kararın
da olduğunu getirdiği teklifler, kabul ettiği 
prensiplerle ortaya koymuştur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; mesele önem
lidir. Arkadaşlarımızın hassasiyet göstermesi 
yerindedir ama, günlerden beri, haftalardan 
beri bu kanun dolayısiyle bütün arkadaşlarımız 
bir hamiyet yarışma girmişlerdir. Bu kanun gü
nünde, vaktinde çıkamamıştır. İki gün sonra 
burada bütçe müzakereleri başlıyacaktır. Arka
daşlarımız şimdi yeni yeni tekliflerle ortaya çık
maktadırlar. Komisyon bunların muğlâk dura-. 
munu ilgili, yetkili makamlarla görüşmek, mev
zuatı incelemek gibi sebeplerle bu teklifleri tek
rar geri alırsa, iki gün sonra bütçe müzakereleri 
bağlıyacak, bu yüzden bu ay içerisinde bu ka
nun tasarısı Meclisten çıkıp kanunlaşamıyacak. 
Böylelikle önümüzdeki malî yıldan itibaren yü
rürlüğe girmesi gereken kanunun tekrar yürür
lüğe girmesi ve vatandaşlarımızın bundan isti
fade etmesi uzun bir müddet sonraya kalacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, bugün memleketin 
birçok yerlerinde aç, sefil.. 

BAŞKAN — Sayın Özarda aynı şeyi kendi
niz yapmaktasınız. Lütfen ikinci mafclde dâhi
linde görüşünüz. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — SürLin-.n 
gazilerimiz vardır, bu kanunun bir an evvel çık
masını beklemektedirler, sabırsızlıkla beklemek
tedirler. Onun için rica ediyorum; arkadaşla
rım bu madde ile ilgili tekliflerini geri alsınlar. 
Hükümet imkân dâhilinde olan ne varsa, getir
sin, onu kabul edelim ve bu kanun bir an evvel 
çıksın. Mâruzâtım bu kadardır, saygılarımı su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu, 
buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; ikinci 
madde üzerinde pek kısa bir mâruzâta buluna
cağım. 

Ben komisyon raporuna pek aykırı düşece
ğini tahmin ettiğim ve kahraman gazilerimize 
seyahat konusunda çok geniş imkânlar sağla
mayı amaç edinen bir önergenin de sahibiyim; 
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şimdiden konuşmuş olayım. Önergemde Devlete, 
mahallî idare kuruluşlarına ve sermayesinin ya
rısından çoğu Devlete ait şirketlere ait taşıt 
araçlarında, gazilerimizin her mevkide ve üc
retsiz seyahat etmelerini öngörmüştüm. Bunun 
gayrimümkün bir şey olduğunu tahmin etmiyo
rum. Her şeyden önce, ömürleri çok uzun olsun 
ama, yaşları çok ilerlemiş gazilerimizin sabah 
akşam seyahat edebileceklerini, seyahate çıka
caklarını düşünüp telâşa kapılmak her şeyden 
önce beyhude. Bunu sadece, şüphesiz az veya 
çok bir külfet tahmil edeceğimiz bu idarelerin 
malî açılarından mütalâa etmek, sadece bu bah-
ss sıkıştırmak da doğru değil. Bu yolla, böyle 
geniş ve her mevkide ücretsiz seyahat imkânı
nın tanınması ile gazilerimizi onore edeceğimize, 
şerefyabedeceğimize inanıyorum ve buna mec
buruz. Başka ülkelerde bu itina en geniş ölçü
ler içerisinde, alabildiğine - eğer yanılmıyor
sam - gösterilmektedir. Yalnız kendilerine mad
di bir imkân vermek, maddi kolaylıklar göster
mek meselesinden ibaret değildir. Kendilerine 
manen de geniş ölçüde hulûs ile büyük değer 
verdiğimizi ve buna mecbur olduğumuzu da bu 
vesile ile ifade etmiş olacağımızı tahmin ediyo
rum. 

Çok enteresan bir mülâhazaya rasladım. Ma
hallî idare kuruluşlarının muhtar teşekküller 
olduğu, kanuna böyle emredici bir hüküm, çok 
geniş ve çok âmir bir hüküm konmakla muhta
riyet sınırlarının zorlanmış olabileceği söyleni
yor. Sayın arkadaşlarım; belediyeler gibi, özel 
idareler gibi, köy idareleri gribi özel kanunlarla 
kurulmuş olsun, olmasın, bunlara bağlı işlet
meler şüphesiz muhtar teşekküllerdir ve muhta
riyet esprisini, gücünü doktrinden alırlar, ama 
kanun yapıcı verir, söyler bunu. Mahallî idare
lerin özerkliğine, gücüne, kudretine ve yetkile
rine tecavüz icradan gelirse, bir kanuni zemine 
dayanmadan, icradan gelirse bahis konusu ola
bilir ve tartışılabilir. 1580 sayılı Kanunu yapan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi belediyelere bu 
imkânı tanımıştır; muhtar kılmıştır. Aynı ka
nun yapıcı olarak günün birinde, bir konuda be
lediyeleri bir mecburiyetle, çok zevkli, çok şe
refli, belediyelerin istisnasız şeref duyacakları 
ve pek memnun olacakları bir yeni mecburiyet
le karşı karşıya bırakırsak, bunun yadırgana
cak bir tarafı, doktrinle ve mevzuatla çelişecek 

ve çatışacak bir tarafı olmamak icabeder. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon adına Faik Kırbaşlı, 
buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAlK KIR
BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; Başkanlığa sunduğumuz ikinci 
madde üzerinde konuşan arkadaşların serd et
miş oldukları mütalâalara bir sarahat kazandır
mak bakımından bir İki cümle eklemek ve hem 
de sorulan suallere cevap vermek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Bir defa, iktisadi Devlet Teşekkülü olan ve 
maddenin metninde de sarahaten ifade edilmiş 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları ve Türkiye Denizcilik Bankası tâbirlerinin 
içerisinde ve aynı zamanda 440 sayılı Kanuna 
tabi olmaları hasebiyle bu maddelerin metnin
den ve iktisadi Devlet Teşekkülü olmanın genel 
esprisinden hareket ederek, tatbikatta da yer 
bulan hâdiseleri de göz önüne alarak bu madde
nin tatbikatı şöyle olacaktır : Bir defa mevzuu-
bahis meccanen seyahatler iç hatlara râcidir. Bu 
sözüm kanun metnini sarahate kavuşturmak ve 
zabıtlara geçmek bakımından, hali hazır tatbi
kat da nazarı itibara alınarak söylenmiş olmak
tadır. Eğer, Yüce Heyetiniz kabul ederse bu 
açıklamaya rağmen kanunun tedvin edilerek 
verilmiş bulunan ikinci maddesine böyle bir sa
rahat de konulmasında bir mahzur olmadığını 
Komisyon adına beyan ederiz. 

ikinci husus şudur : Denizcilik Bankasında, 
yüzde yüz özel teşebbüs olmamakla beraber özel 
teşebbüs mahiyeti arz eden bâzı hatlarda çalış
maların vukubulduğu gerekçesi ileri sürülerek, 
yarın bu maddenin tatbikatından mütevellit 
bâzı ihtilâfların, hukukî yönden bâzı anlaşmaz
lıkların bulunabileceği ileri sürülmüştür. Pek 
muhterem arkadaşlarım, Denizcilik Bankası an
laşma yolu ile, angajman yolu ile kelimenin tam 
mânasiyle, bâzı yük taşıma hususunda özel te
şebbüsle mukaveleler yapmaktadır. Sizlerin de 
kabul buyuracağı üzere, bizim bu kanun met
ninin yük taşımakla, marşandizle bir alâkası 
yoktur, insan nakliyatı bugün Denizyollarının 
kendi gemileri ile ve araçları ile yapılmaktadır. 
Zaten kanun metninde de «Denizcilik Bankası
nın kendi araçları» tâbiri kullanılmıştır. Bu ba
kımdan, böyle bir tereddüde mahal olmadığını 
ayrıca beyan etmek isteriz. 
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Diğer taraftan, benden evvel konuşmuş bu
lunan Sayın Kemal Palaoğlu'nun ikinci madde
nin şümulünü genişletir mahiyette verdiği öner
geyi izah babında - henüz önergesini görmedik -
söylediği sözlere ve izahata ekliyeceğimiz bir 
tek şey vardır : «Mahallî idare kuruluşları» tâ
biri komisyonumuzca pek sarih bulunmamıştır. 
Kaldı ki, bunlar muhtar idareler olmak hase
biyle bâzı ihtilaflı noktalar da yaratabileceği ve 
yüzde 99 bu türlü kuruluşların insan nakliyatı 
ve seyahatle alâkalı hizmetlerde bulunmadıkları 
göz önüne alınarak, maddenin metninde böyle 
bir ifadenin bulunmasını, tatbikat yönünden, 
Komisyonumuz mahzurlu addetmiştir. Bunu da 
Sayın Palaoğlu'nun buradaki izahatına cevabo-
larak arz ederim. Şunu hemen ilâve edeyim; 
önergesini görmedim dedim. Bu tâbir, görme
mek tâbiri, yani bizzat bakmadım, fakat burada 
okundu, onu biliyorum. Yine de tekrar okuna
rak oyunuza arz edilecektir. 

Bu izahatımız muvacehesinde takdir Yük
sek Heyetinizindir, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Nebioğlu. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 

Başkan, değerli üyeler; konu Yüce Mecliste da
ha evvel müzakere edildiği vakit Sayın Maliye 
Bakanı; «İktisadi Devlet Teşekküllerinde uy
gulanma konusunda bâzı teknik güçlüklerin 
mevzuubahsolduğunu» ifade etmişlerdi. 

Hiç şüphesiz bu iddiaya vermiş olduğumuz 
cevapta, pekâlâ teknik güçlüklerin bertaraf edi
lebileceği hakikati üzerinde idi, ki komisyon bu 
konuda yapmış olduğu çalışmalarla, Kamu İk
tisadi Devlet Teşekküllerinden olan Denizcilik 
Bankası Anonim Ortaklığı ile Demiryollarında 
İstiklâl Madalyası sahiplerine bedava seyahat 
etme imkânlarını düşünmüş bulunmaktadır. 

Bizim üzerinde duracağımız husus, bâzı ar
kadaşlarımızın İstiklâl Madalyaları sahiplerinin 
bu konudaki getirilen hükümler açısı içinde 
bir ayrıma tabi tutulmuş bulunmalarıdır. Bâzı 
arkadaşlarımız derler ki; subay ve generaller 
birinci mevkide, gayrisi ise ikinci mevkide se
yahat etmelidirler. Kanun tasarısının genel 
plânda anlamı ayrım gözetmemektir. Bu sebep
le de hiçbir ayrıma tabi tutmaksızm tümüne 
muayyen bir miktarda maaş bağlama yoluna 
gidilmiştir. 

Bir diğer iddia ise bu Kamu İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin sırtına yüklenecek olan külfet 

meselesidir ve ayrıca bunların özel bir kanunla 
kurulmuş olmaları dolayısiyle kanun tasarısı, 
kanun çıktıktan sonra uygulama veya uygula
mama meselesidir ki, bu konuda uygulanmama 
diye bir şey mevzuubahsedilemez. Sayın Komis
yon Sözcüsü birçok mahzurlann olduğunu ifade 
etti, fakat mahzurlann nelerden ibaret bulundu
ğuna açıkça değinmedi. Mahzurlann olması baş
ka şeydir, mahzurların olduğunu ifade etmek ve 
bunlan tek tek dökmek başka şeydir. Mahzur
ludur denilebilir, fakat bu mahzurlann nelerden 
ibaret olduğunu ifade etmedikçe iddia hiç şüp
hesiz geçerli değildir. 

Görüşümüzce, İstiklâl Madalyası sahipleri 
arasında bedava seyahat etme imkânlarının sağ
lanmasında her hangi bir ayirım gözetilmeme-
lidir. Önemli bir diğer husus; «Mutlaka ikinci 
mevkide seyahat edecektir» kaydı da olmamalı
dır. Nasıl ki, bir milletvekili, isterse birinci mev
kide seyahat etme hakkını haiz, bir diğer yönde 
isterse üçüncü mevkide de pekâlâ seyahat ede
bilmektedir. Milletvekilleri nasıl ki, istedikleri 
mevkide seyahat etme imkânlannı bulabilmek
te iseler İstiklâl Madalyası sahiplerinin de iste
dikleri mevkide seyahat etme imkânlannm ken
dilerine tanınması gerçekten lüzumludur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu madde hakkında görüşme

lerin yeterli olduğuna dair önerge gelmiştir, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mesele tavazzuh etmiştir. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Ziyaeddin İzerdem 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He

yetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlanm, maddenin komis
yon tarafından yeniden getirilişinden sonra 
üç değişiklik önergesi gelmiştir. O üç değişiklik 
önergesini aykınlıklan yöniyle sırasiyle okuta
cağım. Komisyon lütfen değişiklik önergelerine 
dikkat ediniz. 

Okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

İkinci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 
arz ve rica ederim. Saygılarımla. 

Edirne 
Nazmi özoğul 

— 351 — 



M. Meclisi B : 33 9 . 2 . 1968 0 : 1 

«Millî Mücadeleye iştiraklerinden dolayı 
kendilerine istiklâl madalyası verilmiş olan 
Türk vatandaşları, Devlet Demiryolları ve De
nizcilik Bankasının iç hatları vasıtalarında, su
baylar birinci mevkide, diğerleri ikinci mevkids 
ve belediye araçlarında ücretsiz seyahat eder
ler. 

Askerî ve Devlet hastanelerinde ücretsiz te
davi edilirler.» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
«Millî Mücadeleye iştirak ederek istiklâl 

madalyası verilmiş olan muharip gaziler Devlet 
Demiryolları ve Denizcilik Bankasının iç hatları 
araçlarında subaylar birinci mevkide, diğerleri 
ikinci mevkide seyahat ederler, Devlet hastane
lerinde ücretsis tedavi edilirler.» şeklinde ikinci 
maddenin tedvin edilmesini saygı ile arz ederim. 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşulmakta olan 2 nci maddeye, «tç hat

larda» ibaresinin cümleye ilâvesini arz ederim. 
Burdur 

ismail Boyacıoğlu 

BAŞKAN — Şimdi teker teker okutup oyu
nuza sunacağım. Onun takiben komisyonun ha
zırlamış olduğu metni oyunuza sunacağım. 

Birinci önergeyi okutuyorum, Sayın Nazmi 
Özoğul tarafından verilmiş bulunan önergeyi 
okutuyorum. 

(Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul'un öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon okunmuş bulunan 
değişiklik önergesine katılıyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Hükümetin bir sözü var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Biraz uzunsa Sayın Bilgiç, kürsüden konu

şunuz. 
ULAŞTIRMA BAKANI SADETTİN BİL

GİÇ (istanbul) Hayır uzun değil, efendim. 
Sayın Başkan, 440 sayılı Kanun ortadadır. 

440 sayılı Kanunun âmir hükmü ise, İktisadi 
Devlet Teşekküllerini kârlılık prensibine göre 

çalıştırır. Şimdi burada «ederler» kaydını koy
duğumuz andan itibaren iki iktisadi Devlet 
Teşekkülüne yeni mecburi mükellefiyet tah
mil ediyorsunuz, o kanuna taarruz teşkil edi
yor. Bu bakımdan rica ediyorum: «Edebilir» 
diyelim de, idare meclislerinden karar ittihaz 
ettikten sonra bunu yapmak imkânı husule 
gelsin, «ederler» âmir hükümdür, «edebilirler» 
şeklinde olursa hiç olmazsa,, idare meclislerin
den karar çıkartabilirler. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Edirne) — Sayın Baş
kan, önergemdeki «Ederler» ibaresini «Edebilir
ler» olarak düzeltiyorum. 

BAŞKAN — «Edebilirler» şeklinde düzelti
yorsunuz. 

Buyurunuz. Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) —Sayın Başkan, «edebilir
ler» şeklinde konulduğu takdirde komisyonu
muz da iştirak etmektedir. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan önergeyi, 
«edebilirler» şekliyle, komisyonun katılması su
retiyle oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Komisyona bu önerge kabul edilmiş şek
liyle gönderilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. («Aynı mahi
yette» sesleri) 

(Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Aynı mahiyette bulundu
ğu cihetle iştirak etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir kere tıpatıp ay
nı mahiyette değil. Çünkü biraz önce beyan 
etmiş olduğunuz şekli ile «edebilirler» şeklin
de vücut bulan iştirakiniz burada «ederler» 
şeklinde tecelli etmektedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Onun için etmiyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Burdur Milletvekili ismail Boyacıoğlu'nun 

önergesi tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇtCt KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Efendim zaten kabul edi
len maddenin, metninde bulunduğu veçhile. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, biraz önce 
kabul edilen madde değil, değişiklik önerge
sidir. Onun için henüz daha madde kabul edil
medi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Bunu kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon değişiklik önerge
sine katılmaktadır. 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Komisyonca yeniden düzenlenecek olan 2 

nci maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ederim. 

Tokat 
İrfan Solmazer 

Fakra: «Bu kişilerin dul eşlerinin de Dev
let hastanelerinde tedavileri bedelsiz yapılır 
ve ilâçları dahi Devletçe temin edilir.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — İştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — İştirak etmiyorsunuz. 
Değişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi, kabul edilen değişiklik önergeleri 
muvacehesinde 2 nci maddeyi tekrar tanzim 

• edeceksiniz. Hemen şimdi redaksiyonunu lüt
fen yapmaz ve Meclisin bu temayülü mu
vacehesinde maddeyi getiriniz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, bu arada 
siz de öbür maddelere geçersiniz bunu yapabi
liriz. 

BAŞKAN — Eğer irtibat yoksa geçerim. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, kanun ta

sarısına bir madde'ilâvesini öngören bir öner
ge var, onu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara ay

lık bağlanması hakkındaki kanun tasarısına 
aşağıdaki hükümlerin eklenmesini teklif ediyo
rum:. 

«İtalyan ve Balkan harblerinde, Çanakkale, 
Kafkas, Galiçya, Sina, Romaya, Bağdat muha
rebelerine iştirak edip, harb ve liyakat madal
yası almış bulunanlar da bu kanunun bahşetti
ği haklardan istifade ederler.» 

İstanbul 
Abdurrahman Şeref Lâç 

BAŞKAN — Bir madde ilâvesi hakkında
dır. 

Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Böyle bir maddenin ilâvesine 

katılmıyorsunuz. 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul elilmemiştir. 
Diğer bir maddenin ilâvesini öngören bir 

önerge var, onu okutuyorum. 

Millet Mclisi Başkanlığına 
İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara 

vatani hizmet tertibinden şeref aylığa bağlan
ması hakkmlaki kanun tssarısına aşağıdaki 
ek maddenin ilâvesini arz ve teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Çorum 

Hasan Lâtif Sarıyüce 

Ek - madde: 
İstiklâl Madalyası almaya hak kazanmış 

olup da şimdiye kadar çeşitli nedenlerle ma
dalyalarını alamamış olanlar; ilgili makamlara 
başvurarak madalyalarını aldıklarında,, maaş al
maya hak kazandıkları gibi, kanun çıktığı tarih
ten itibaren biriken aylıklarını alacaklardır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — is

pat etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. («Uzun 
olacak, uzatmıyalım» sesleri) 

Beyefendi, milletvekili İçtüzüğün kendisi
ne verdiği hak dairesinde hakkını kullanmak 



M. Meclisi B : 38 9 . 2 . 1968 O : 1 

istiyor. Komisyon bir önergeye katılmazsa 
mücmelen önergesini beyan hakkım haizdir. 

HASAN LATİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Sayın milletvekilleri; önergem malûmu ilân 
değildir. Şimdiye kadar bilhassa köylerde ya-
şıyan gazi vatandaşlarımız istiklâl Madalyası 
Kanunundan haberdar dahi olamamıştır. 80 
yaşında bir gazi ile görüştüm; 17 sene asker
lik yapmış, 4 sene Hindiçini'de esarette kal
mış ve istiklâl Harbinde 4 sene savaşmıştır, 
fakat İstiklâl Madalyası alamadığı gibi,, köy
le bir hakkın da kendisine verildiğinden maa
lesef bugüne kadar haberdar olamamıştır. 
Şimdi bu vatandaş ilgili mercilere başvurmak
tadır ama askerlik şubesi de yanmmış bulun
duğu cihetle madalya alma işlemi uzun süre
cektir. Seksen yaşındadır, gazi olmuştur, bel
ki. üç sene sonra madalya alacaktır. Ama za
ten seksen yaşına gelmiş olacaktır. Benim tek
lifim bilhassa böyle olanlara, yani istiklâl Ma
dalyasını sonradan alanlara kanunun çıktı
ğa tarihten itibaren maaş bağlanmasını tazam-
mun etmektedir. İlgi göstereceğinizi ümidet-
mekteyim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır. 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 

edenler... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Sayın Başkan, oya koyma
dan evvel müsaade ederseniz... («Yandı yandı» 
sesleri) 

Daha oylar sayılmamıştır. Müsaade eder
seniz tavzihan bir iki şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Türkân Seçkin tarafından verilmiş 
olan bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki teklifimin geçici madde olarak 

kabulünü teklif ediyorum. 
Edirne 

Türkân Seçkin 

«Geçici madde 1. — istiklâl Madalyasına 
hak sahibi olup bugün hayatta bulunmıyanla-
nn, hayatta ise eşlerine, değillerse 1 nci dere
cedeki vârislerine bir defaya mahsus olmak üze
re 1 000 liralık bir ödenek verilir.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Seçkin. 
Çok kısa beyanda bulunacaksınız. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; önergem üzerinde 
söz almış bulunuyorum. İstiklâl Madalyası ve
rilmiş bulunanlara şeref aylığı bağlanması 
hakkındaki Kanun tasarısı gerekçesinde be
lirtildiği gibi 10 - 14 bin civarında kişinin bu
na hak sahibi olduğu ifade edilmekteyse de 
burada kanunun müzakeresi yapılırken bu sa
yının bin civarında olduğu sarih olarak belir
tilmektedir. Bu sayının halen kanun çıkıncaya 
kadar da bir hayli altına düşmüş olacağı da 
ayrıca bir gerçektir. Bunun malî portesi ne olur
sa olsun daha fazla bekletilmeden çıkartılması 
lâzımgelen bir kanun olmakla beraber temen
nimiz, tarihe şeref sayfalan yazmış bu kahra
manların uzun ömürlü olmalarıdır. Ancak, ge
lecek yakın günler ve yıllar içinde de hayattan 
uzaklaşacakların olacağı gerçeğini de görme
mek mümkün değildir. Bunların da katiyen bu 
şeref aylığından mahrum olmamaları gerekir. 
Kahramanlıklarına engin sabırlar ekliyen bu 
muhterem kişilerin ümit dolu gözleri şayet 
kapanmışsa bunun yakın çevrelerinde bıraktı
ğı intibaı göz yaşarmadan, acı, acı hatırlama
mak mümkün değildir. Bu kanunun başlığa mâ
na derinliği itibariyle değiştirilerek şeref ay
lığa olduğuna göre, ki Sayın Maliye Bakanımı
zın da burada geniş bir tutum ifadesini mü
şahede etmiş bulunuyorum,, bir defaya mah
sus olmak üzere bu aylığın madalya sahiple
rinin hayatta kalan eşlerine, eğer yoksa, birin
ci derecede madalyayı taşımaya hak sahibi 
olan vârislerine verilmesinde büyük bir lütuf 
gösterilecektir. Demokratik rejimin Meclis ça
lışmalarında yarattığı gecikmenin hak edenle
re zararı olmadığını, kanun tekliflerinin geçiş
tirin, vadedici nitelikten öteye parlömanter 
sistemde titizlikle takibedilliğinin, er geç çı-
kanldığının ifadesini de vermiş olacaktır. Va
tan ve millet bütünlüğü için hürriyet müca
delesi yapmış bu kişilere fazilet bağlılığının 
bir örneği de olacaktır. Her ne kadar muhta-
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colanlara kaydı, kanun başlığından çıkarılmış
sa da bugün hayata gözlerini yummuş bulunan
ların ve bu aziz kahramanların bir kısmının 
kabirleri dahi belki yoktur. Eğer bir merhuma 
saygı kabir mânasında devam edecekse, hürri
yet uğruna mücadele verip, bu vatanı kurta
ran aziz kişilerin hiç değilse mütevazi birer 
kabir taşı olsun ve vârislerine bir defaya mah
sus olmak üzere verilecek, bu bin lira da bu
günün şartlarında bir kabir yapmaya, bir ka
bir taşı dikmeye yeterli olacaktır, önergeme 
müspet oy kullandığınız takdirde, partiler üs
tü ulvî bir konuda bütün partilerin bir ve be
raber düşündüğünün samimî bir ifadesinin ve
rilmiş olacağı da görülecektir. Bu aylığın hiç
bir politik mülâhaza olmadan bağlanmış oldu
ğunu nazan itibara aldığıma göre, her şey mâna 
ve muhteva derinliği içindir, dinde mânası ye
rini bulmuş olacaktır. Aksi halle, şeref aylağı 
mânasında da bir sunilik olabilecek düşünce
ye dalabiliriz. 

Meclislerin vazifeleri imkân yaratmaktır, 
gereğince gereği kadar hakları âdil ölçülerde 
dağıtmaktır. Özellikle sayın üyelerden rica 
ediyorum; ben bu önergemi iki tane İstiklâl 
Madalyasını haketmiş kişinin özel aylığının 
çıkması için yaptığım müracaat sırasında ha
yattan kaybolmuş olmalarını ve yakan çevre
lerinin ıstırabını bizzat müşahede etmiş oldu
ğum için veriyorum. Böyle pek çok kişiler var
dır. Bugün halen hayata gözlerini yummak 
üzere ağır hasta vaziyette yatağında bekliyen 
ler vardır. Bu kanun çıktığı takdirde, ki for
malite icabı bir zaman ister, bu kişilerin bun
dan yoksun olmasını elbette ki vicdanlarınız 
kabul etmiyecektir. önergeme müspet oy kul
lanacağınız ümidiyle saygılar sunarım. 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Komisyon katılmamaktadır. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer bir madde ilâvesini mutazammın öner
ge var,, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İstiklâl Madalyası almak şerefine malik bu

lunanlara maaş bağlanması için müzakeresi ya
pılan kanun teklifine aşağıdaki geçici madle-
nin ilâve olunmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 
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«Geçici madde: Bu kanunla kendilerine şe
ref tahsisatı bağlananlardan ebediyete intikal 
etmiş bulunanların, kanunen tanınmış bulu
nan bütün hakları hayatta kalan eşi ile evlât
larından muhtaçlıkları tevsik edilenlere aynen 
intikal eder.» 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Buyurun Sayın Onan. içtüzüğün maddei 

mahsusuna göre mücmelen beyanda buluna
caksınız. Riayet etmenizi istirham ederim. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Muhte
rem Başkan, muhterem milletvekilleri, istiklâl 
Madalyası almak şerefine malik bulunan kah
raman büyüklerimize şeref ödeneği tahsisatı, 
geç de olsa kabul ediliyor. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bu büyük anlayışı milletçe tak
dirle karşılanmaktadır. Ama, bu kanun tasa
rısı noksan olarak kanunlaşıyor. Bu kanun
dan istifade etmek zaruretinde olanlar, bu 
kanunun bahşettiği haklardan maalesef mah
rum olarak karşı karşıya bulunuyorlar, onun 
için lütfedin değerli arkadaşlarım, Türk va
tanının kurtarılmasında, ırzımızın, namusumu
zun, şerefimizin, haysiyetimizin korunmasın
da.. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yaşa Süley
man. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, teşci 
hareketlerden vazgeçelim. Bir kere bu şekliyle 
hitaplarda bulunmıyalım. 

SÜLEYMAN ONAN (Devamla) — Canı pa
hasına, kanı pahasına çarpışan, muzaffer ol
muş kahramanlarımızın veya ebediyete intikal
lerinde eşleri gibi, evlâtları gibi canlı hâtıra
larına lâyık oldukları haklarını vermeliyiz, 
bunu bu kanunla garantiye bağlamalıyız. ölüm 
kalım savaşında şehidolanlanmız, gazi olanla
rımız pek çoktur. Ebediyete intikal etmiş şe
hitlerimiz, rahmetli olsun, halen aramızda mah
dut miktarda bulunan şeref madalyası taşıyan 
ve yiğit kahramanlarımızın cengaverlikleriyle 
yanı başında onlara hizmet eden eşleri ve bu
gün hayatta kalan, perişanlık içinde yaşıyan 
evlâtlarına bu haktan hisseyab olmalarını te
min etmeliyiz. 
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Değerli milletvekilleri, insanlar yaşadıklara 
müddetçe kazandıkları maddi, mânevi her 
türlü kazançlarını eşlerine, evlâtlarına miras 
bırakırlar. Şayet bu gazilerimiz İstiklâl Madal
yası almak şerefine malik olanlarımız da ha
yatta kalsalardı, bir iş sahibi olsalardı elbette 
onlar da maddi kazançlarını eşlerine, evlât
larına medari geçim olarak miras bırakacak
lardı. Ama ne acu gerçek, bu hakkı ancak bu
gün bu kanunla veriyoruz. O halde değerli 
milletvekilleri, lütfediniz, önergeme iltifat gös
teriniz. Bu muhtaçlıklarını, bu ıstıraplarını tev
sik edenlere bir defaya mahsus olmak üzere 
eşlerine veya evlâtlarına, daha sonraki vâris
lerine intikâl etmemek kayıt ve şartiyle, ister 
mahkemelerce tevsik edilsin, ister sair vesika
larla, bunu lütfen bu hakkı tanıyalım, sosyal 
adaletin tahakkuku için bunu kabul etmekte 
zaruret var kanısındayım. Takdir Yüce Heye
tinizindir, lûtfu vicdanınızdan istirham ediyo
rum. Esasen komisyon başkanımız da buna, 
şifahi konuşmada, evet buyurmuş idi. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Önerge 
reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Yüce 
Meclisin kabul etmiş olduğu değişiklik önerge
leriyle birlikte giden ikinci madde komisyon ta
rafından şimdi okutacağım şekilde düzenlenmiş
tir. 

Sayın Başkanlığa 
ikinci madde, önergelerin ışığında yeniden 

düzenlenerek sunulmuştur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Burdur 

Faik Kırbaşlı 

«ikinci madde — Millî mücaleleye iştirak
lerinden dolayı kendilerine istiklâl Madalyası 
verilmiş olan Türk vatandaşları Devlet Demir
yolları ve Denizcilik Bankası iç hat vasıtala
rında subaylar birinci mevkide, diğerleri ikin
ci mevkide ve belediye vasıtalarında ücretsiz 
seyahat edebilirler. 

Askerî ve Devlet hastanelerinde ücretsiz 
tedavi edilirler.» 

BAŞKAN — İkinci madde Komisyon tara
fından şimdi okutulan şekliyle düzenlenmiş
tir. 

ikinci maddeyi bu şekliyle Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddelerine geçiyoruz. 
Şimdi, tanzim edilen sıraya göre yürürlük 

maddelerinde madde numarası değişmektedir 
ve madde 3 olarak sıra almış olacaktır. 

Madde 3. — Bu kanun yayınlandığa tarihi 
takibeden malî yılbaşından itibaren yürürlüğe 
girer.-

BAŞKAN — Bu maddenin değiştirilmesi yö
nünde önergeler verilmiştir. Müsaade ederse
niz bu önergeleri okutacağım. 

Sayın Başkanlığa 
istiklâl Madalyası alanlara şeref aylığı bağ

lanması hakkındaki kanun tasarısının yürürlük 
maddesinin «Bu kanunun yayınlandık tarihi 
takibeden malî yıl başından itibaren yürür
lüğe girer» şekline sokulmasını arz ve teklif 
ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Yüce Başkanlığa 
Kanunun yürürlük maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
Sivas 

Mustafa Kemal Palaoğlu 

«Madde — Bu kanun yayını takibeden ay 
başından itibaren yürürlüğe girer» 

Sayın Başkanlığa 
4 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Samsun 

ilyas Kılıç 
«Madde 4. — Bu kanun yayınlandığı tarihi 

takibeden ay başından itibaren yürürlüğe gi
rer». 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyonda bu verilmiş bulunan önergelerin ışı
ğı altında, halihazırda 3 ncü madde olarak te
lâkki ettiğimiz maddeyi değiştirmiştir. 

Komisyonun değiştirmiş olduğu şekli oku
tuyorum : 

«Madde 3. — Bu kanun yayınlandığı tari
hi takibeden ay başından itibaren yürürlüğe 
girer» 
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BAŞKAN — Komisyon maddeyi bu şekilde 
değiştirmiştir. 

Şimdi, müsaade ederseniz diğer önergeleri 
tekrar okutup oyunuza sunacağım:. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, biz Hükümet ola, 
rak buna karşı bulunuyoruz. Malî yıl başın
dan itibaren yürürlüğe girmesini kabule mec
buruz. Binaenaleyh takrirleri kabul etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — O zaman Hükümet olarak be
yanda bulunduktan sonra Meclisin hakemliği
ne müracaat edeceğiz. 

Önergeleri tekrar okutuyorum: 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker'in önerge
sini kabul ediyor musunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-
BAŞLI (Burdur) — Kabul etmiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... reddedil
miştir. 

(Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğ-
Iv.'nun önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK KIR-

BAŞLI (Burdur) — Evet, katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Müsaade ederseniz buradan arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Hayhay efendim, buyurunuz. 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir) — Malûmuâliniz bunun ödenebil
mesi için bütçede tahsisat olması lâzımdır. Ha
len böyle bir şey yoktur. Lütfediniz bunu ma
lî yıl. başından itibaren tatbik edelim. 

BAŞKAN — Hükümet bu noktada katılmı
yor. 

Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu'nun verdi
ği önergeye komisyon katılıyor, Hükümet katıl
mıyor. Yüce Meclisin oyuna sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sayın ilyas Kılıç, sizin önergeniz komis
yonun önergesiyle aynı mahiyettedir. Binaen
aleyh değişiklik önergeleriniz reddedilmiştir. 
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! Şimdi, muhterem arkadaşlarım, ortaya, bir 
mesele çakmıştır. Komisyon verilmiş bulunan 
değişiklik önergeleri muvacehesinde 3 ncü 
maddeyi «Bu kanun yayınlandığı tarihi taM-
beden ay başından itibaren yürürlüğe girer» 
şeklinde değiştirmiştir. Hükümet buna katıl
mamıştır. Meclis de değişiklik önergesini red
detmiştir. Bu şekliyle kanun metninde yazılı 
olan ve «Madde 3 bu kanun yayınlandığı tari
hi takibeden malî yıl başından itibaren yürür
lüğe girer» şeklindeki maddeyi oyunuza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4, — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. 

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

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz bir hususu izah etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 

EIRBAŞLI (Burdur) — Şimdi efendim, kanun 
teklifinde ve size verilen önergelerde iki tane 
geçici madde bulunuyor idi. Bunların bir tane
si reddedildi, bir tanesi de kabul edildi. O ge
çici maddeden zatıâliniz kanun maddelerini 
tasrih ederken bahis buyurmadınız. Bu bakım
dan büyük bir zühul ile karşı karşıya bulunu
yoruz. İki tane geçici madde vardır, bunların 
bir tanesi reddedildi, bir tanesi kabul edildi. 
Bu vasiyette kanunun maddelerini tasrih buyu
rurken bu geçici maddeden bahsetmediniz. Bu 
bakımdan bu hususun aydınlatılması yolunda 
müsaade edin ya izahat verelim veya zatıâli
niz tasrih ediniz. 

BAŞKAN — Ne izahata lüzum var, ne de 
ayrıca aydmlatılmıya lüzum var. Geçici mad
deyi, Başkanlık olarak geçici madde şeklinde 
oya sundum ve geçici madde şeklinde kabul 
edildi. 

Diğerleri, madde numaratajına göre bir sı
ra teşkil etmektedir. Bu kanun şu haliyle 4 mad
de, bir geçici maddeden ibarettir. Bu bakım
dan meselede hiç bir zühul mevzubahis değil
dir, Sayın Kırbaşlı. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI FAİK 
KIRBAŞLI (Burdur) — Tamam efendim, tas
rih olunmasında fayda vardır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ka
nunun tümü üzerinde lehte, aleyhte son söz 
olarak arkadaşlarımız söz istemiştir. Söz talep 
sırasına göre Sayın irfan Solmazer ve Sayın 
llyas Kılıç söz istemiştir. («Biz de istemiştik» 
sesleri) Hepiniz istemişsiniz, burada olan mev
cut kayıt sıraya göredir. 

Sayın Solmazer, aleyhte mi, lehte mi 
İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Lehte. 

BAŞKAN — Siz llyas Kılıç? 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Gurup adına 

aleyhte. 
BAŞKAN — Lehte, Sayın Solmazer buyuru

nuz efendim. 
G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 

(Tokat) — Saygı değer milletvekilleri, yıllar
dan beri ihmâl edilen bir hizmetin Meclisimize 
nasip olmasından mütevellit Güven Partisi ola
rak zevk duymaktayız. Her ne kadar arzula
dığımız şekilde bu kahramanlara yeteri nis-
bette bir yardımda bulunamamanın üzüntüsünü 
çekiyorsak da, Devletimizin bugünkü gücü, bu
günkü imkânlarını son noktasına kadar kullan
mış olduğunu da müşahede ettik. İlerde imkân
larımız arttıkça bu kahramanlarımızı tekrar 
düşüneceğimiz muhakaktır. Hükümete ve Mec
lise Güven Partisi olarak teşekkürlerimizi ve 
saygılarımızı sunarız. 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç, aleyhte. 0. 
H. P. Grupu adına. 

0. H. P. GRUPU ADINA İLYAS KILIÇ 
(Samsun) — Sayın arkadaşlarım, yıllardan 
beri ihmal edildiğini iddia ettikleri bir zümre
nin, bir vatandaş grupu, ki, bu vatandaş gru
pu bu memleketin istiklâlinin kurtarılmasında, 
ilânında bütün mevcudiyetiyle çalışmış hizmet 
vermiştir; bu vatandaşlarımız için Yüksek Mec
lisin kanaati aşağı - yukarı tecelli etmişti. Va
tani hizmet bölümünden bundan evvelki devre
lerde ve bu şekilde vatandaşlarımıza verildi
ği misillû 500 lira üzerinden ödenek idi. Bu 
ihtilâf, yüksek malûmunuzdur ki, yüksek ko
misyona havale edilmişti. Yüksek komisyon bu 
250 ile 500 lirayı birleştirmek suretiyle 400 li
ra üzerinde karar kılmış ve Yüksek Meclisini
zin huzuruna gelmiş idi. Fakat bu mevzuda 

I herkesten ileri olduğunu söyliyen birçok arka
daşlarımız, hele 45 yıl bunların ihmal edildiğin
den bahseden arkadaşlarımız grup kararı ile 
O. H. P. Grupunun 500 liralık teklifini Yüksek 
komisyonun 400 liraya indirmesi karşısında, 
onu da bu kahraman kişilere, bunların artta 
kalan bir küçük zümresine dahi fazla görmek 
suretiyle 300 liraya indirmiştir. İşte biz bu 
tutumun karşısındayız ve bunun için aleyhinde 
bulunuyoruz. 

Sonra, Sayın Bakan arkadaşım burada ko
nuşulurken, bu işin en uygun bir şekilde halli
nin kendisine nasibolduğunu söylediler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu böyle 
iken icraat ve tatbikat göstermiştir ki, 300 li
ranın dahi verilmemesi için özel bir şekilde ça
lışılmış, şu kadar ki, son takrirler beraber, 1 Mart 
1968 yılında kabul edilmesini hepimizin arzu 

I ettiği bu kanunun 1 Mart 1968 e değil, belki 
1969 a atmış bulunuyoruz. Halbuki eğer sami
miyetle bunların bu bütçe döneminde tahsis 
edilmiş olan bu parayı almalarını istemiş olsa 

I idiniz o zaman hiç olmazsa, yayımını takibeden 
ay başından itibaren yürürlüğe girmesini ka
bul eder idiniz. Binaenaleyh burada da samimi
yetsiz olduğunuzu ortaya koymuş bulunduğu
nuza göre, işte O. H. P. bu yönden de kanunun 
aleyhindedir. Yoksa bu memleketin kurtulma
sında, büyük Atatürk'ün etrafında birtakım 
şer kuvvetlerine karşı herkesin ne yapacağı bel
li olmıyan bir devirde birleşmek suretiyle, bu 
memleketin kurtarılmasında her şeyini, canını 
dahi rahatlıkla feda eden bu vatandaşlarımıza 
karşı bu kanunun çıkarılmasının aleyhinde ol
duğumuzu zannetmeyiniz ve zannetmemelidir-
ler. Biz sadece... 

BAŞKAN — Sayın llyas Kılıç; zatıâlinize 
İçtüzüğün 137 nci maddesi gereğince kullana
cağınız oyun rengini belirtmek ve İçtüzüğün ta
rif ettiği üzere veciz olarak konuşmak üzere 
söz verdim. Lütfen bu noktaya riayet etmeni
zi rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS KILIÇ 
(Devamla) — Binaenaleyh, biz 500 lira olarak 
kabul edilmesini istediğimiz bu kanundaki tuta
rın 300 liraya indirilmesinin zihniyetinin karşı
sındayız. Yoksa kanunun tümü ile karşısında 

I değiliz. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; de
vam eden birçok birleşimden sonra bu vata
nın kurtarılmasında hakikaten büyük kahra
manlıklar göstermiş bulunan ve istiklâl Madal
yası taşımakta bulunan şerefli Türk muharip
lerine Meclisimizce verilmesi öngörülen şeref 
ödeneği hakkındaki kanun tasarısının müzake
resi sona ermiştir. Kanun tümü itibariyle açık 
oylamaya tabidir. Kabulü takdirinde miktar iti
bariyle belki kifayetsiz, fakat taşıdığı anlam 
bakımdan fevkalâde manalı olan bu kanunun 
bu kahramanlara hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim. (Alkışlar) 

G. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi haltında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/35.2) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şim
di Sayın Dışişleri Bakanı tarafından verilmiş 
bulunan bir önerge var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işlerin 10 ncu sırasında kayıtlı 427 S. 
Sayılı kanun tasarısının ehemmiyetine binaen 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var, onu oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Dışişlerinin çok âcil olan 10 sıra numaralı 

ve 427 sayılı Kadro Kanununun görüşülmesini 
bilhassa rica ederim. 

izmir 
Settar İksel 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutu
yorum. 

Milelt Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümünün 13 ncü sırasında yeri 

(1) S. Sayısı 427 ve 427 ye 1 nci ek olan 
basmayazüar tutanağın sonuna eklidir. 

9 . 2 . 1968 O : 1 
olan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanununla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına kadrolar ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının» öncelikle 
ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Bakanı 
ihsan Sabri Çağlayangil 

BAŞKAN — Her üç önerge de aynı mahi
yettedir ve sıra sayısı 427 ye 1 nci ek kanun ta
sarının diğer madelere takdimen görüşülmesini 
öngörmektedir. Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet? Yerinde. Sayın Gündoğdu Üstün 
Dışişleri Bakanı adına yetkilidir. Bütçe Ko
misyonu? Yerinde. Raporu okutuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor okunmuştur, rapor üze
rinde C. H. P. Grupu adına Sayın ilyas Kılıç, 
buyurunuz. 

0. H. P. GRUPU ADINA İLYAS KILIÇ 
(Samsun) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; Dışişleri Bakanlığının kadro teklifleri 
üzerinde grupum adına görüşümüzü arz etmek 
için söz almış bmulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu vekâlette hiz
met yaptığım devirden beri biliyorum ki, 1938 
senesinde o günün icaplarına göre çıkartılmış 
olan bir Teşkilât Kanununun elbette ki, 1968 se
nesinde dünya milletleri ile olan münasebetle
rimizi ve bu münasebetlerin ayarlanması için 
kurulan teşkilâtlan yürütemiyeceği bir haki
kattir. 30 yıllık bir geçmişe sahibolmak bu ka
nunun değiştirilmesi elbette ki, can ve gönül
den arzu edilen bir husustur. Ancak, değişti
rilmesi için lâzımgelen zemini ve zamanı bula
madığını zannettiğimiz ve tahmin ettiğimiz Ba
kanlığın, Devletin içte ve dışta hizmetlerini yü
rütebilmesi için bâzı müesseseleri teşkil etmek 
ve kurmak zorunluğu ile karşı karşıya oldu
ğunu da kabul ediyoruz. Bu maksatla ikinci 
Dünya Harbinden evel istiklâline ve hürriye
tine kavuşmamış olan mileltlerin ikinci Dün
ya Harbi sonrası istiklâllerine ve hürriyetle
rine kavuşmuş olmalarından mütevellit elbette 
ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeinin de bu 
milletlerle olan münasebetleri tabiîdir ve ol-
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muştur ve devam etmektedir. Bütün bu hizmet
lerin 30 sene eskiye dayanan bir kanunla yü
rütülmesi imkânı olmadığına göre, Bakanlığın 
kadro isteğinde bulunması tabiîdir ve yerinde
dir. 

Kaldı ki, ikinci Dünya Harbinin bitimi, 
yani 1945 ten evvel miktarı 51 olan dünya mil
letlerinin bugün miktarı 123 e yükselmiş ve 
her gün de yükselmek istidanım göstermekte
dir. Bunun yanı sıra birtakım ösel kuruluşlar, 
iktisadi işbirliği gibi, CENTO ve NATO gibi, 
ayrıca UNESCO gibi birtakım teşekküllerin 
içerisinde de Harciye Vekâletinin memurları 
bulunmaktadır. Ayrıca dıştaki bu artışa karşı 
içeride de yeniden örgütlenmek mecburiyetinde 
olan ve yeni yeni örgütler kurmak mecburiye
tinde olan Dışişleri Bakanlığı, yine söylemek 
isteriz ki, 30 yaşındaki bir kanunla bugünün 
ihtiyaçlarına cevap veremiyeceğini anladığı 
içindir ki, yeni kadro teklifleri ile karşımıza 
gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; biz C. H. P. Grupu 
olarak Bakanlığın biran evvel yeni icaplara 
göre, yeni ihtiyaçlara göre yeni bir Teşkilât 
Kanunu hazırlamasını, Yüksek Meclise sevk et
mesini ve bunun biran evvel çıkartılmasını tav
siye ve temenni ederken dünya milletleri ile 
olan ve artan hizmet ağırlığını milletimizin 
ve Devletimizin şan ve şerefine lâyık bir şe
kilde yürütebilmesi için talebetmekte olduğu 
kadroların Bakanlığa verilmesine taraftarız 
ve bu mevzuda müspet rey vereceğiz. Fikirle
rimizi bu şekilde arz etmiş oluyoruz ve kadro
ların memleketimiz için hayırlı olmasını te
menni ediyoruz. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz is-
tiyen? Yok, Madelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) sa
yılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar ek

lenmesi hakkında Kanun 
Madde 1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu

na bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla 
değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyo
rum. 

|.1J SAYILI OETVEL 

Dışişleri Bakanlığına eklenen kadrolar 

D. — 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

i 

( *) 
<**) 

Vded 

2 
11 
8 
2 
7 
10 
12 
20 
20 

92 

Aylık 
tutarı 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
450 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iati-
ycn?.. Yok. 1 nci maddeyi okunmuş bulunan 
bağlı cet veliyle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Dışişle
ri ve Maliye bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar sadedinde söz istiyen?... Yok. Kanu
nun tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'/'. —• 3204 sayıl t Orman Genel Plüdürlüğü 
Teşkilât Kanununa ve bu kanuna Ek 3818, 3904, 
4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

( *J Biri ihtisas 
(**) Dördü ihtisas 
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tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarında 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/461) (S. Sayısı : 560) (1) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı tarafından ve
rilmiş olan bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin (34) ncü sırasında kayıtlı «3204 

sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nuna ek 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sa
yılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının müstace
liyetine binaen diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine müsaadelerini arz ve 
teklif ederim,. 

Bahri Dağdaş 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Heyetin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Geçici Komisyon raporu okundu) 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunmakta
yım. Rapor üzerinde söz istiyenler?... Sayın 
Binay, buyurun. 

Açık oylama muamelesinde oylarını kullan-
mıyanlar lütfen oylarını kullansınlar. 

SADİ BİNAY (Bilecik) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlar; kısa bir görüşme yapa
cağım. Ormancılık hizmetleri hakikaten günden 
güne gelişmektedir. Bugün memleketimizin ih
tiyacını karşıladıktan başka dış memleketlere 
ihracat yapacak bir hale dahi gelmiş durum
dadır. Elbette bunlar içerisinde yeni orman 
yollarının yapılması, amenejman metotlarının 
değiştirilmesi ve bilhassa entansif kesif bir 
ormancılık çalışması içerisine girilmesinin bü
yük rol oynadığı muhakkaktır. Yalnız kadro
suzluk sebebiyle birçok arkadaşlarımız, meselâ 
üçte biri dışarıdaki dairelere taşmışlar ve böy
lece bir teknik eleman erozyonu olmuştur. Gerçi 
3204 sayılı Teşkilât Kanununa ek olarak çıka
rılan altı kanun bu hedefleri gütmüşse de maa
lesef bunlar da kâfi gelmemiştir. Esasında bu 
tasarı muhterem arkadaşlar 400 tane lüzumsuz 

(1) S. Sayısı 560 olan oasmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 

kadroyu iptal etmekte ve buna mukabil 538 ye
ni kadro getirmektedir. Fazla da bir malî kül
feti yoktur. Ormancılık hizmetlerinde yeni ele
man bulunması ve bu elemanların şevkle çalış
ması, birkaç seneden beri terfi edememiş bulu
nan 434 teknik eleman ve 207 teknik olmıyan 
memura yeni kadrolar sağlaması bakımından 
halrikaten isabetlidir ve çalışmaların başarılı 
olmasına hizmet edecektir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz is-
tiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülme teklifi var. ivedilikle 
görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtı 
Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 
G223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 3204 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine bağlı olup 3818 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1 sayılı cetvelle bu cetvele ek yapıl
ması hakkındaki 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerdeki kadrolar
dan ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 
kaldırılmış ve yerine ilişik 2 sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded ve aylık tutarları gösterilen 
kadrolar konmuştur. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyenler?... Yok. Değişiklik önergeleri vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 3204 sayılı Orman Ge

nel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ve bu ka
nuna ek 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sa
yılı kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının birinci mad
desine bağlı 2 sayılı cetvelde kıdemli orman 
başmühendisi 1 500 liralık 5 adedden 10 adede 
çıkarılmasını ve 1 250 lira maaşlı 5 aded kı
demli orman mühendis muavini kadrosunun 
ilâvesini ve mevzuubahis ilâvelerin malî por
tede bir artış yapmaması için aynı cetvelde 
950 lira maaşlı S. 3 orman başmühendisi kad-
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rosundan 15 adedin çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Aydın Antalya 
Nahit Menteşe İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Diğer verilmiş bulunan deği
şiklik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşki

lât Kanununa ek 3318, 3904, 4777, 6223, 6752 
ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında (S. Sayısı 560) ka
nun tasarısının 1 nci madesine ekli 2 numa
ralı cetvelde iller teşkilâtına ait 6 ncı derece 
sınıf 2 kıdemli ormaıi mühendis muavini kad
rolarından 2 adedinin çıkartılması suretiyle, 
halen mevcut ve fiilen çalışmakta olan fakat 
kadrosu bulunmıyan genel müdür muavini için 
1 aded (1 500 liralık genel müdür muavini) 
kadrosunun merkez teşkilâtı kadrolarına ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Sedat Akay 

Kocaeli Milletvekili 

BAŞKAN — İki önergeyi de okutmuş bu
lunmaktayım. önergeleri tekrar okutup teker 
teker oyunuza sunacağım. 

(Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ile Antal
ya Milletvekili İhsan Ataöv'ün önergesi tekrar 
okundu) 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL 

İBRAHİM COP (Bolu) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Komisyon de
ğişiklik önergesin katılmaktadır. Önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutup oylarınıza 
sunacağım. 

(Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın önerge
si tekrar okundu) 

Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI HALİL 

İBRAHİM COP (Bolu) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz, önergeyi Yüce 

Heyetin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Filhal de her iki önergeye katılmaktasınız. 
Bu katılmış bulunduğunuz önergeler muvace

hesinde maddeyi yeni baştan redakte ediniz ve 
ona göre getiriniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Değişiklik 
cetveldedir, efendim. 

BAŞKAN — Maddeye merbut cetvel. Biz 
madde olarak biliriz, cetvel bilmeyiz. Cetvel 
madde içerisinde mütalâa edilir. 

Kabule mazhar olan değişiklik önergeleri 
muvacehesinde 1 nci maddeye merbut cetve
lin değişik şeklini okutuyorum. 

Komisyon değişik şekil okunurken lütfen 
dikkat etsin, her hangi bir yanlışlık olmasın. 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 
3 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

10 
11 
4 

5 

6 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
Genel Müdür Muavini 
Koruma ve Mülkiyet İşleri 
Dairesi Başkanı 
Ağaçlandırma ve Erozyonu 
Kontrol Dairesi Başkanı 
Orman İşletmeleri Dairesi 
Başkanı 
Amenajman Dairesi Başkanı 
Millî Parklar ve Eğitim 
Dairesi Başkanı 
Plânlama Dairesi Başkanı 
Orman Ürünleri Sanayi Da
iresi Başkanı 

İLLER TEŞKİLÂTI 

Kıdemli Orman Başmühen
disi 
S. 1. Orman Başmühendisi 
S. 2. Orman Başmühendisi 

S. 3 Orman Başmühendisi 
S. 1 Orman Başmühendis 
Muavini 
S. 2 Orman Başmühendis 
Muavini 
S. 2 Orman Mühendisi 
S. 3 Orman Mühendisi 
Kıdemli Orman Mühendisi 
Muavini 
S. 1 Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 
S. 2 Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

10 
25 
30 
30 

10 

10 
75 

100 

5 

9 

16 

1 500 

1 500 

1 500 

1 500 
1 500 

1 500 
1 500 

1 500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

800 

700 
500 
450 

1 250 

1 100 

950 
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D. 

7 

8 

8 
9 

10 
11 
11 

Memuriyetin nev'i 

S. 3 Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 
S. 4 Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 
Büro Şefi 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
Memur 

Aded 

100 

100 
17 
5 

38 
75 
28 

Aylık 

800 

700 
700 
600 
500 
450 
450 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi, şimdi değişik 
şekliyle okutulmuş bağlı cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 1 nci madde değişik bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen? 

SEDAT AKAY (Kocaeli) 
tiyorum. 

Lehinde söz is-

BAŞKAN — Lehinde buyurun Sayın Akay. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Saym Başkan, 

değerli milletvekilleri; Orman Genel Müdürlü
ğü Teşkilât Kanunu ve eklerine bağlı cetveller
de yapılan bu değişiklikle, Orman Genel Mü
dürlüğü kadrolarında çalışan ve yıllardır kad
rosuzluk dolayısiyle terfi edemiyen pek çok 
orman yüksek mühendisi ve mühendis muavini
ne büyük imkânlar sağlamış olmaktadır. Bu 
itibarla, çok yerinde, isabetli ve orman teşki
lâtı teknik elemanlarını sevindirici mahiyetteki 
bu kanunun kabulünü yüksek takdirlerinize 
arz ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Alayhte söz istiyen?... Yok. 
Kanunun tümünü Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, memleket için hayırlı olsun. 

8. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 
arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyonlarından 
5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru. (2/633) (8. Saıjısı : 620) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmının 35 nci maddesinde yer alan «Siyasi 
Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin» diğer işlere 
takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Kars 

Abbas Ali Çein 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Çanga, öner
genin aleyhinde. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte
rem' arkadaşlarım, geçen oturumlardan birinde 
gensorular görüşülürken Anayasanın ilgili hük
münün münakaşası sebebiyle bilhassa iktidar 
partisi tarafından Meclisin çalıştırılamadığı id
diası karşısında bir mutabakata varılmıştı. Mem
leket için hayatî derecede önemli bir sürü ka
nunlar gündemde dururken bu gensoruların 
uzun vakit almasının halk efkârında iyi karşı
lanmadığını, aslında Meclisin hizmet göremedi
ğini karşılıklı olarak ifade ediyorlardı. Şimdi 
bu anlaşmadan bu yana, ki bu üçüncü oturum 
olyor, biraz evvel kabul edilen İstiklâl Madal
yası sahiplerine ait kanun müstesna, bu anlaşma
nın gerekçesini teşkil eden hayatî kanunlardan 
hiçbirisi bu Meclisin gündeminden çıkmamış
tır. Şimdi, gündemde hakikaten; Avukatlık Ka
nunu gibi, Su ürünleri. Kanunu gibi, Devlet Ti
yatrosu Teşkilât kanunları gibi bir sürü hayatî 
kanunlar duruken, aslında Adalet Partisiyle 
Güven Partisinin yararına sayılabilecek bir 
kanun teklifini bunların önüne geçirilmesinin 
aleyhindeyim. 

Şimdi her ne kadar gizlense de dışarda vatan
daş bu kanunun hangi maksatlarla getirildiğini 
gayet iyi bilmektedir ve sizden rica ediyorum, 
gündemin.... 

MAZHAR BASA (Rize) — Tabiî bilecek. 
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SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — Bile
cek tabiî, onu ilerde de bilecek, ne olduğunu da 
bilecek. 

Bu kanunun, biraz evvel izah ettiğim hayati 
derecede önemli kanunlar dururken hemen öne 
alınmasını uygun bulmuyorum. Arkadaşlarım 
belki bunu siyasi menfaatlerine uygun bir tarz
da mütalâa ederler; ama aslında Meclis olarak 
bize düşen vazifenin yerine getirilmesi daha 
önemli olduğu cihetle bu önergeye itibar edilme
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel, önergenin 
aleyhinde buyurunuz. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşlar, Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve arka
daşları tarafından hasırlanan kanun teklifinin 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesi için bir önerge 
Başkanlığa tevdi edilmiş bulunuyor. Bu önerge 
aleyhindeki görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç gün sonra, önü
müzdeki Çarşamba gününden itibaren Meclis 
görüşmeleri münhasıran bütçe müzakerelerine 
ayrılacaktır. Bu arada bugünkü gündemde bir
an evvel kanunlaşması gereken çok önemli ka
nun teklifleri ve kanun tasarıları yer almış bu
lunmaktadır. Birkaç gün önce söz konusu edi
len bir engelleme dolayısiyle Başkanlık Divanı
nı iıp'al eden Sayın Balkanımız, gündemde cok 
önemli kanunların bulunduğunu, bu arada Tü
tün kanunu tasarısının, Tarım Satış Kooperatif
leri kanunu tasarısının yer aldığını, bu taşan
ların çok büyük önem taşıdığını, bunların görü
şülüp biran evvel kanunlaşması için imkân ve
rilmesini hatırlatmış ve bu yolda partilerarası 
bir anlaşmaya gidilmişti. 

Muhterem arkadaşlar, gündeme baktığımız 
zaman gerçekten de çok önemli kanım taşanla
rının gündemde sıra beklediğini görürüz. Birin
ci sarada Avukatlık kanunu tasarısı. Dağıtma 
tarihi 21 . 12 . 1967... 12 nci ayın 21 inde da
ğıtılmış. Çok önemli bir kanım tasarısı olma
sına rağmen bugüne kadar görüşülme sırası gel
memiş. 

Diğer taraftan gündemin ikinci sırasında 
Kooperatifler kanunu tasarısı. Dağıtma tarihi 
21 . 12 . 1967. Bugüne kadar bu kanun tasarı
sının da görüşülmesine imkân hâsıl olmamış. 

Ayrıca muhterem arkadaşlar, bu mahiyette 
yine önemli kanunlar; gündemin 22 nci madde

sinde Tütün Satış Kooperatifleri kanunu tasa
rısı. Tütün konusunun ne kadar büyük bir önem 
taşıdığı, bugünlerde daha açık seçik bir şekilde, 
ortaya çıkmıştır. Bu tasan da 16 . 1 . 1968 ta
rihinde gündeme girmiş olduğu halde bugüne 
kadar görüşülme sırası gelmemiştir. 

öte yandan muhterem arkadaşlar, Diyarba
kır'da bir Tıp Fakültesi açılmıştır. Fakülte açıl
mıştır ama iki yıldan beri kadro kanunu çıka-
rılamadığı içindir ki bu fakülte faaliyete geçe
memekte ve çalışamaz durumda bulunmaktadır. 
Bu tasarının dağıtılma tarihi 16 . 1 . 1968 dir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu önemli tasa
nlar, önemli kanun teklifleri, bir ölçüde halk 
yararına hükümler taşıyan bu önemli kanun 
teklifleri gündemde sıra beklerken, bir partiye, 
Güven Partisine Devlet bütçesinden, hallan sır
tından toplanan paralardan 500 bin lira vermek 
için hazırlanan bir kanun teklifinin bütün bu 
önemli kanun teklif ve tasanlanna rağmen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi teklifiyle karşı 
karşıyayız. Bu kanunun görüşülmesine sıra gel
diği zaman elbetteki görüşlerimizi ifade ede
ceğiz. Kanun teklifi, her ne kadar 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü madde
sinin değiştirilmesi ismini taşıyorsa da, aslında 
bu kanun teklifi, muhterem arkadaşlar, Güven 
Partisine Devlet bütçesinden, Hazineden her 
yıl 500 000 lira verilmesini amaç edinen ve sırf 
bu maksatla hasırlanan ve bu Meclise getirilen 
bir kanun teklifidir. 

Bir partiye Devlet bütçesinden, haksız ola
rak, 500 000 lira verilmesine dair kanun tek
lifi mi büyük önem taşır, bu kanım teklifi mi 
halk yarannadır, yoksa gündemde yer alan, 
biraz önce isimlerini arz etmiş olduğum, Avu
katlık Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Tütün 
Satış Kooperatiflerine mütaallik olan kanunlar 
mı öncelik alması lâzım; yoksa bir partiye 
*>00 000 lira verilmesine mütaaillk olan kanun 
teklifi mi öncelik alması lâzım?.. Elbette ki Hmu 
Yüce Meclisin değerli üyeleri takdir edecektir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Güven Partisi
nin iktidar partisine göz kırpmasının nedenle
rini, Anyasayı boğazlamak için hazırlanan ter
tiplere alet olmasının... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin arkadaşlar, 
rica ederim. 
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ÂDİL KURTEL (Devamla) — Sebeplerini 
ve nedenlerini bu teklifle daha iyi anlamış bu
lunuyoruz. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kurtel esasa girmeyiniz, 
konuşmalarınızı takibediyorum: 

ÂDİL KURTEL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, bu önerge aleyhinde oy kullanma
nızı ve gündemde yer alan bir ölçüde halkın ya
rarına olan kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesine imkân vermenizi arz ederim, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı, lehte, 
buyurun. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben arkadaşların ,bu 
önergenin verilmesini mütaakıp, telaşlarını an-
lıyamadım. Teklif, büyük partilerin Devletten 
gördükleri yardımı küçük partilere doğru biraz 
daha genişletmeyi ihtiva ediyor. Bu sebeple pek 
o kadar telaşa kapılacak yönü yok. Bu bir. 

İkincisi de, arkadaşlarım öne alınmasının se
bebi ne diye soruyorlar. Sebebi açık. önümüz
de seçimler var, partilerin, küçük partilerin bu 
Devlet yardımlarının tenkidinde hedef olan 
hususları biraz daha hafifletmek ve bu Devlet 
yardımını daha haklı bir hale getirmiye matuf. 
Bu sebeple, şu sıralarda bu teklifin getirilip ka
nunlaştırılması lâzım, eğer niyet arz ettiğim ise. 
Fakat bu yardımı küçük partilere doğru teşmil 
etmek istenmiyorsa, o başka. Şu halde teklif 
gayet halisane ve âdildir. Anayasanın, demok
rasinin vazgeçilmez unsurları kabul ettiği par
tilerin güçlenmesini ve büyük partilere karşı 
arkadaşlarımın her zaman müdafaa ettikleri kü
çük partilerin de güçlerini vatan sathında gös
termelerini temin edecek bu yardımın... 

BAŞKAN — Sayın Savacı, esasa girmenizi 
rica ederim. 

SABAHATTİN SAVACI ^Devamla) _ Bu 
teklifle yeni bir hüviyet, âdil bir hüviyet ala
cağı için vakit gecikmeden biran evvel ka
nunlaştırılmasında fayda mülâhaza edildiği için 
öne alınmasında bendeniz isabet görüyorum. 
Arkadaşlarımın da bu sebepten telâşını anlamak
ta müşkülât çekiyorum. 

Saygılarımla. 

ALİ KARAHAN (Hakkâri) — Sayın Baş
kan, grup adına söz istiyorum, komisyonda da 
müstenkif kalmıştım. 
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BAŞKAN ^- Sayın Karahan, henüz daha 
gündeme bile alınmadı kanun. Alınırsa söz ve
ririm. Buyurunuz Sayın Paksüt. 

EMİN PAKSÜT (Ankara) — Değerli ar
kadaşlarım, şu anda söz konusu olan, bir Ge
çici Komisyonda incelenmiş bir kanun teklifinin 
öncelikle görüşülmesi veya görüşülmemesi mese
lesidir. 

Bu kanuna karşı şüphesiz bu Parlâmentoda 
bulunan muhtelif partiler, bu muhtelif partile
rin muhtelif mensupları ayrı düşüncelere sahibo-
labilirler. Ancak acaba mahiyet itibariyle ka
nun anlamı var mıdır, yok mudur; bunu tartışa
lım. 

Konuşmaya başladığımız zaman kim kime göz 
kırpar, hangi partiler hangi partilere göz kır
par bunları deşeriz, kolay o. Şimdi mesele; şu 
kanun hakikaten müzakereye değer bir kanun 
mudur ve şimdi müzakeresi lâzım mıdır, bunu 
konuşalım. 

Şimdi muhtelif arkadaşlar bir kanun teklifi 
yapmışlar. Bu kanun teklifi, Türkiye'de belli 
güce sahibolan siyasi kuruluşlara bir Hazine 
yardımını öngörüyor ve tetkik ettiğime göre 
haddi asgarisinde bu yardımı derpiş ediyor. 
Şimdi buna itiraz eden bir parti grupunun sayın 
sözcüsü.. (C. H. P. sıralarından, «sözcü değil» 
sesleri) Bir mensubu her sene iki milyon lira 
aldığını, paramparça hale geldikten sonra da iki 
milyon almakta devam edeceğini unutuyor da, 
bir başka partinin bu parayı almasını çok görü
yor-

j SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Seçimde 
alıinan oylara verildi bu para. Buradaki tertip
lere değil.. 

; BAŞKAN — Esasa girmeyiniz Sayın Paksüt. 
Sayın Çanga, siz de müdahalede bulunmayınız. 
Sayın Çanga rica ederim. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — «Param
parça hale geldi» diyor.. 

BAŞKAN — Velevki öyle söylesin, sizin 
yerinizden hiçbir surette müdahaleye hakkınız 
yok. Sayın Paksüt gereksiz "bir şey söylerse ve 
bu sınır dışı bir beyansa, ancak ben müdahale 
ederek sustururum. Hiçbir müdahaleyi kabul 
etmem. 

EMİN PAKSÜT (Devamla) — Şimdi, de
ğerli arkadaşlar; kanun teklifi gelmiş, Yüksek 
Meclise bir teklif yapılmış. Bu kanun mahiyeti 
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itibariyle biran evvel incelenmesi ve Meclise 
sunulması icabeden bir kanundur, denmiş. Yük
sek Meclis oylariyle Geçici Komisyon teşkilini 
öngörmüş. Teşkil ettiğiniz Geçici Komisyon in
celemiş, bir görüşe varmış, biran evvel incelen
sin demiş. Kanun mahiyeti itibariyle bütçe ile 
ilgili. Bütçe ile ilgili bir kanun ister istemez 
bütçeden evvel belli olmak lâzımgelir. Meclis 
şöyle kabul eder, böyle kabul eder, ama bu eğer 
bir kanun teklifi ise, bütçe ile irtibatlı ise ve 
Yüce Meclisin daha evvel Geçici Komisyon teş
kilinde tezahür eden iradesi veçhile biran ev
vel ele alınması icabeden bir kanun ise, şüphesiz 
bunun, gündemdeki diğer işlere takdimen görü
şülmesi yerinde bir teklif olur. Kaldi ki, çok 
kısa bir kanundur, herkes görüşünü bildirir ve 
netice itibariyle daha fazla tartışmaya mahal 
kalmadan da vaziyet belli olur. Kanunun esası 
konuşulduğu zaman görüşlerimizi arz ederiz, 
Yersiz tarizlere ve Meclisin yüksek vaktini kay
betmeye müncer olacak tartışmalara girmeden 
huzurunuzdan ayrılıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önergenin lehinde ve aleyhinde 
ikişer arkadaş konuşmuş bulunmaktadır. Şim
di.. 

(T. t. P. sıralarından «ekseriyet yok» ses
leri) 

(T. t. P. sıralarından beş milletvekili ayağa 
kalkarak ekseriyet olmadığını, yoklama yapıl
masını istediler.) 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Hani halk yara
rına kanunlar getirecektiniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Kurtel, size bir ihtar ce
zası veriyorum. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Yoklama is
teriz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Koçak, Sayın Bahadmlı, 
Sayın Ekinci, Sayın Kurtel, Sayın Erik, beş ki
şi ayağa kalkmak suretiyle, çoğunluk olmadığı 
iddiasında bulunmak suretiyle yoklama istedi
ler. İçtüzük gereğince bu muameleyi yerine ge
tiriyorum. Oldu mu Sayın Kurtel? Oturun şim
di. (A. P. sıralarından, «otur, otur» sesleri.) 

Açık oylama muamelesi sona ermiştir. Ku
payı kaldırınız. Yoklama yaptırıyorum. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Tarafsızlığa ri
ayet etmenizi dileyeceğiz. 

BAŞKAN — Kanunların sırasının tertibi bir 
gündem dâhilinde tanzim olunur. Gündemde 
takdim, tehir yapmak milletvekillerinin hakkı
dır. Teklif Yüce Meclisçe kabul edilir veya 
edilmez.. Meseleleri kendi açınızdan mütalâa et
meyiniz; meseleleri, içtüzük muvacehesinde ya
pılan tatbikatın uygun olup olmadığına göre 
ayarlayınız. 

Oturunuz yerinize rica ederim.. (T. i. P. sı
ralarından, «bu şekilde hitap edemezsiniz. Yeri
mize oturtamazsınız, ayağa kalkıp yoklama is
temek hakkımızdır.» sesleri) 

YUNUS KOÇAK (Konya) — Yoklama isti
yoruz. 

BAŞKAN — Yoklamayı kabul edeceğim, ta
biî. Yoklama istemi sırasında Başkanlığı itham 
edici mahiyette hareket etmeniz yersizdir, şekil
sizdir. 

YUNUS KOÇAK (Konya) — içtüzük sarih
tir, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Yoklama istiyorsunuz. Demek 
ki, haklarınızın kullanılması sırasında mükem-
melen meseleler üzerinde talepte bulunuyorsu
nuz. Ama başka arkadaşlarımızın talepleri vu-
kubulduğu anda, o talepler işinize gelmediği an
da meseleye başka yönler bulmaya çalışıyorsu
nuz. Olmaz öyle şey... 

YUSUF ZİYA BAHADINLI (Yozgat) — 
Sayın Başkan, boş yere suçluyorsunuz. Ortada 
bir Tüzük maddesi var, onu uygulayın. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğü siz evvelâ 
kendiniz ihlâl ediyorsunuz. Yoklama isteminde 
bulunacaksınız, o kadar... Onun haricinde be
yanda bulunmıyacaksınız. Hakkınız yok. 

BAŞKAN — Tarafsızlık daima insanların 
vicdanlarında tahakkuk etmeli, menfaatlerine 
göre değerlendirilmemeli. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Okuyun efendim yok
lamayı. 

ŞABAN ERİK (Malatya) — Özünüz sözü
nüze uymalı. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama muamelesi sona er
miştir. 

3. — YOKLAMA 
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Başkan, verilmiş bulunan takdim tehir öner
gesini Yüksek Meclis huzurunda okutup oyla
maya mecburdur. Bu, kendisinin mecburi bir 
görevidir, bunu yapmaya mecburdur. Bunun dı
şında Başkanlığa bu yüzden yapılan tân ve büh
tan açık ve seçik iftiradır. 

Muhterem arkadaşlarım, yapılan yoklama sı
rasında gerekli çoğunluğun mevcut bulunmadı
ğı tesbit edilmiştir. Müsaade ederseniz açık oy
lama neticesini arz edeceğim. 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 

~ . y m < o » . ^ .m& 

muhtaç durumda olanlara vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun ta
sarısının yapılan açık oylamasına 125 arkadaşı
mız katılmış olup 125 kabul oyu çıkmıştır. Ge
rekli çoğunluk temin edilemediğinden gelecek 
birleşim oylama tekrarlanacaktır. 

Birleşimi, çoğunluk bulunmadığı cihetle, 
12 Şubat Pazartesi günü saat 15,00 te toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkındaki kanu n tasarısına verilen oyların sonucu 

(S. Sayısı: 439 ve 439 a İnci ek) 
(Çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Tıoker 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ahmet Torgay 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 125 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 320 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Hasan Özcan 

BURDUR 
İ. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Kasım önadım 
ö. Doğan öztürkmen 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sanyüce 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

EDÎRNB 
Ahmet Bilgin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necatı Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
Ali» Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 

KARS 
Abbas Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

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

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalayoı 

İsmet Kapısız 
Seyit Faruk önder 
Faruk Sükan 
Sait Sina Yücesoy 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
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MARDİN 
"Nazmi Oğuz 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
$ . Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Raif Aybar 

RlZH 
Erol Yılmaz Akçal 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Rozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet T opal oğlu (B.) 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıüıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 

Mustafa Akalın 
«Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali öelâlettin Topala 

Mazhar Basa 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
SAMSUN 

Melâhat Gedik 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SîlRm 

Abdülhalim Araş 
SÎVAS 

M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbajşı (t.) 
Ahmet Dallı 
1, Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

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

ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 

Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Osman Hacıbaloğlu 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

Fennî lslimyeli 
Süreyya Koç 
McvMit Yılmaz (1.) 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 

Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş, 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfe* Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım 
Mustafa Tayyar (İ.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 

Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 
Refet Sezgin ('B.) 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğlıı 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

ÇANKIRI 

Dursun Akçaoğln 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B'şk. V.) 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yüecr 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydü 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M'otin Cizreli 
Hasan Değer 

.Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDÎRN13 
llhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nai'iü Giray 

[Oya kaUlmvyanlarj 
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Sadık Perinç'ek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Hayrı Başar 
Seyfi öztiürk (03.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman ünlü 

GÎRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğhı 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Maızhar Arıkan (I.) 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdağan 
İsmail Çatal.oğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 

Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgiıt 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
.(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğl 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâc 
Orhan Seyfi Orhon 
ilhamı Sanear 
Selim Sarper 
Fn?d Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mehmet AH Aytaş 
Şeref Bakşık 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
Âdil Toközlü 

I. Hakkı Yılanlıoğlu 
KAYSERİ 

Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Curnalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

KOÇARLI 
ismail Arar ((Bşk. V.) 
Nihat Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
Ihsaın Kabadayı 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar (I.) 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğhı 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Muammer Erten 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu. 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
H. Ahmet Özsov 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Izızet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıl'dız 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğru 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gül ey 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
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Kadri Eroğam 
Muslİhittin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin "Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Selâhatıtin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoglu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Ilya* Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

M. Şükrü Çavdaroğlu 

Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Selâhattin Güven 
Hamcli Orhon 
Ahmot Şener 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzun er 

UEFA 
Halil Balkıs 
Behiee Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin (1.) 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Âli Rıza Akbıyıkoğlu 

;> 

Orhan Dengiz 

VAN 

Kmyas Kartal 

YOZGAT 

İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetine r 
Baleoıt Eeevit 
Kenan Esengin 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

Kemal Doğan Sungun 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa ' 1 

Yekûn 

. . .< . . . 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

38 NCİ BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1968 Cuma 

Saat : 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENSL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR YE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I ., 

^NCELt&LE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X I . — İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan
lardan muhtaç durumda olanlara vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 
tasarısı ve teklifleri ve Millî Savunma, Maliye 
ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 

^Geçici Komisyon raporu (1/372; 2/197, ! 2/241, 
:2/289, 2/336, 2/41$, 2/423, 2/449, 2/546, 2/547) 
(S. Sayısı : 439 ve 439 a 1 nci ek) } [Dağıtma ta

sr ihi : 11 .1 .1968] 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLENMİŞLER 

. B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEk İŞLER 

1. —r Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Suabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık1 ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıjtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] . \ 

2. — Gaziantep . Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu- , 
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl- • 
masına 'dair kanun teklifi ve içişleri, Turiznu 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (S. Sayısı :'1.28 ve 128 e l nci ek) 
îfDağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

15,00 

3. —- Yozgat Milletvekili Celâl Sungurum 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı ; 
170 ve 170 e 1, nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 .. 1967] 

4. -T- Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik öaer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244)' (S. Sayısı !. 172. ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Üye3İ Ragıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi re Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 

' e l nci' ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 
6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967], 

7. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu Ba-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

8. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve 188 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi ; 17 . 1 . 1968] 

9. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğaaı'ıın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 inci 
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maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503, 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 1 . 1968] 

lOr — Ceza işlerinde karşılıklı Adlî Yardım 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi' Dışişleri Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi İ /147; Cumhuriyet Se
natosu Sl/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi :5 . 2 . 1968] 

11. .— T, B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 
1966, Ocak, Şubat 1967 ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/36) (S. Sayısı : 615) [Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1968] 

12. — T. B. M. Meclisi Saymanlığım*» Mart, 
Nisan ve Mayıs 1967 ayları hesabı hakkında Mecr 
lis Hesaplarını! İnceleme Komisyonu raporu 
(5/37) (S. Sayısı : 616) [Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1968] 

13. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1967 ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu' raporu (5/38) (S. Sayısı : 617) [Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1968) 

14. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, 
Ekim ve Kasım 1967 ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/39) (S. Sayısı : 618) [Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1968] 

. | V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı vê , Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu; teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon- raporu (1/313, 
2/1, 2/5.4, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 .1967] 

X 2. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 

Kooperatifler kanunu teklifi re Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'ın, Kooperatifler kanunu tek
lifi re Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ye 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi. 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

4. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 »ayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 5. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna.kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270)' (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] , 

r 

X 6. —• Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân ^ömisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
şı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

7. —- Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Ş. Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 12 .1967] 

8. — Trabzon Milletvekili EkrenV Dikmen 
ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. "Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporla#rı (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 
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9. — 31580 sayılı Kamunun bâzı .maddeleri

nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
ğa ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1), sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 ncı maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde' ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 

k içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nei ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 , 1967] 

10. — Devlet menfıirları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro-

ı 1ar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 11. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Damir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve" Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklif\ re Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ,ve 431 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967) 

12. — Kasıtam'ûinu Milletvekilli Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 ve 432 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . İ967) 

X 13. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân* komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967) 

X 14. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar eklen
mesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Tiea-
ret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) 
(iS: Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma 

' tarihi : 25 . 12 .1967] 
15. — Emekli ısanıdıklarâyle maluliyet, ihti

yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına tabi 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 

3 — 
I geçici bir madde eklenmeame dair kanun ta

sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S: Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
*k) [Dağıtma tarihi-: 25 . 12 . 1967] < . 

16. — Cumlhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçligil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928*doğumkı Hacı Al-
tırier'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 " e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25.12 ' . 1967] 

17. — Tapu ve Kaidastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri ' hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. ,(1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

18. — Erzurum Milletvekilli Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beccel Morkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslökten ilıraei hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verileri disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 re 282 ye 1 .ncr ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

I 19. — Umumî Hıfzısıhha Kanununum bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım komisy<*uları raporları (1/180) (S. Sa
yısı : 407) [Dağıtma tarihi 27 . 12 . 1967] 

I 20. — Arnikana Üniversitesi kuruluş kadrola
rı hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/379) (S. Sayısı : 468) [Dağıtma ta
rihi : 12 . 1 . 1968] 

21. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun,22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil-

• lî Eğitim komisyonları raporları. (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : J2 . 1 . 1968] 

22. — Tütün Satış kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri Genel 
Birliği/ Kanun tasarısı ile izmir Milletvekili 
Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Tür-

I kiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun teklifi 
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ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından leçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı: 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi: 16 , 1 /1968] 

X 23. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu H hakkında kamun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Sa-
ircı Sarıgöllü ve 11 'arkadaşının, Devlet Operası 
Kuruluşu hakkında kanun teklifi vb Maliye, 
İçişleri, Millî Eğitini ve Plân komisyonların
dan seslen 5 er üyeden kurulu Geçici Korniş* 
yon raporu (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 
273 e 1 nci >ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

X 24. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kura-' 
luşu hakkındaki. Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve bu 
kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân* 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 'kurulu 
Geçici Komisyon raposu (1/332) (S. Sayısı : 274 
ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16.1.1968] 

25. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 
ve 275 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 16 . 1 . 1968) 

26. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan »eçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek (Dağıtma tarihi : 16 . 1 .1968) 

27. — Jandarma Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı (1/217) S. Sayı
sı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
17 . 1 . 1968] 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel I Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

5 teklifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1. .- 1968] 

29. •— Konya Milletvekili Selçuk Ay tan ve 6 
"arkadaşının, kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emeklilik
lerine sayılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları. (2/511) (S. Sayı
sı : 4.77) [Dağıtma tarihi : 17 . 1 , li>68] \ 

30. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil tve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Tarım ve Plân komis
yonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici 
Komisyon raporu (1/408) (S. Sayısı : 478) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1968] 

31. — Devlet Memurları Aylıklarının TeVhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(İ) sayılı cetvel V€,eklâHnin Tarım Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım Ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek Kurulan Geçici Komisyon raporu. 
(1/413) (S. Sayısı : 479) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1968] 

X 32. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile cum-
huriiyet Senatosu İstanbul Üyesi Eifat öztürk^ 
çline, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı iüıe Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik tnci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ye Tekeli, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adaılet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 <er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo-

.TU. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi? 26 . 1 . 1968] 

33. —i- Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşnmı Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve. Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyoıi raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

* 
34. — 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü 

Teşkilât Kanununa ve bu kanuna Ek 3818, 3904, 
4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Tarım ve Plân komisyonlarında 8. er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(1/461) (S. Sayısı : 560) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1968] 

X 35. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 
29 arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Anayasa ve Plân komisyonların
dan 5 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu (2/633) '(S. Sayısı : 620) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 2 ' . 1968] 



Dönem : 2 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /352) 

T. C. 7.4. 1967 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-402/1910 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca, hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 11 . 3 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Ba
kanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Dışişleri Bakanlığı, milletlerarası hukuku ve millî mevzuatı göz önünde tutarak, Hükümetçe tâ
yin edilen esaslar dairesinde dış münasebetleri v enetmek, Devletin ve vatandaşların yabancılar kar
şısındaki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştjrmek, yabancı devletler ve milletlerarası kurullar 
île olan temsil işlerini yürütmek, bu kurullar ile yapılacak andlaşma, sözleşme ve her türlü anlaş
maları müzakere etmek ve sonuçlandırmak, yabancı aevletlerdeki ve milletlerarası kurullardaki her 
türlü gelişmeleri ve bunlar arasındaki münasebetleri islemekle yükümlüdür. Bakanlık bütün bu 
görevleri İkinci Dünya Harbini takibeden devre ihtiyaçları nazara alınarak tesbit edilmiş ve kifa
yetsiz bâzı ilâvelere uğramış kadro ile yürütmeye devanı etmektedir. O tarihten bu yana milletler
arası münasebetlerde vukubulan memleketimizi de yakinen ilgilendiren gelişmeleri aşağıdaki şekil
de özetlemek mümkündür : 

a) Son senelerde birçok yeni devletler kurulmuştur. Yakın istikbalde daha birçok milletin is
tiklâle kavuşması da beklenmektedir. 

b) Mevcut milletlerarası teşekküller, gelişen münasebet ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde sü
ratle taazzuv etmiş ve bunlara ihtiyaçların doğurduğu yenileri eklenmiştir. 

c) Yabancı memleketlere çalışmak üzere giden işçilerimizin miktarı önceden tahmini güç bir 
artış kaydetmiştir. 

d) v (a), (b) ve (c) paragraflarında vukuuna işaret etmekle yetinilen gelişmelerin zaruri netice
si olarak Bakanlık Merkez Teşkilâtında yeni daire ve büroların kurulması gerekmiştir. Avrupa En
tegrasyon Hareketleri Başkanlığı, İşçi Meseleleri Koordinasyon Bürosu Başkanlığı ve muhabere sis
teminde vukubulan yenilikler neticesi ihdas edilen Teknik Kripto Servisi bunlardan birkaç tanesi
dir. 

427 



Yabancı devletlerle siyasi, ticari ve kültürel münasebetler idame ettirilmesi ve gelişen ihtiyaç
lar muvacehesinde bunların daha da sıklaştırılması; yeni kurulan devletlerle siyasi, ticari ve kültü
rel alanlarda münasebet tesis ihtiyaç ve zarureti, sayıları gün geçtikçe artan milletlerarası teşek
küller nezdinde daimî delegelikler ihdası zorunluğu ile işçilerimizin kesif olduğu ülkelerde mevcut 
dış kuruluşlarımızın takviyesi zımnında bugüne kadar daima mevcut kadrolardan memur tefrik et
mekle yetinilmiş ise de; bugün için eldeki kadro ile yeni gelişmelere ayak uydurmak bir yana, mev
cut işierin dahi aksatılmadan yürütülmesi ve hattâ terfie ehil memurların terfiini sağlıyacak kadro 
tahsili imkânsız hale gelmiştir. Bakanlığımızın 1944 yılından beri kadro tahavvülâtmı gösteren is-
tatistikî malûmatı muhtevi liste, izahatımızı teyideder mahiyette olup, tetkik edilmek üzere ilişik
te sunulmuştur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri gereğince hazırlanması öngörülen Genel Kadro 
Kanununda Bakanlığımıza mevdu görevlerin lâyıkı veçhile günün şartlarına uygun bir tarzda ifa 
edilmesini mümkün kılacak yeter kadroların yer alacağı düşüncesi, Bakanlık kadro ihtiyacının bu 
güne kadar ayrı bir kadro teklifi konusu yapılmasını geciktirmiş, ancak bugün için Genel Kadro 
Kanununun daha bir müddet gecikmesinin muhtemel görülmesi hizmet gerekleri yönünden bekleme
ye tahammülü bulunmıyan kadro ihtiyacının işbu kanunla arzı zorunlu olmuştur. Zira bu yıl Ma
yıs 1966 ayında açılan idari memur imtihanı ve Ekim 1966 ayında açılan meslek memuru imtihanı 
neticesinde alınması gereken memurlara tahsis edilecek kadro bulunmamaktadır. Teklif edilen 
kadrolarla, kadro bulunmaması sebebiyle halen ekseriyeti, işgal ettiği kadronun 1 - 2 ve 3 ncü üst 
derece maaşını almakta olan Bakanlığımız memurlarının terfi imkânı sağlanacak ve dolayısiyle ye
ni alınacak memurlar için alt derecelerde kadro açılması temin edilebilecektir. Aslında beş yıllık 
perspektif içerisinde düşünülen Bakanlığımız personel ihtiyacı plânına göre, her yıl asgari 40 mes
lek memuru ve 20 ihtisas ve idare memuru alındığı takdirde hizmetleri ancak bugünkü seviyede 
yürütmek kabil olacaktır. Kadro teklifimiz yıllık ihtiyacın bu asgari nisbeti üzerinden ve önümüz
deki iki yılı kapsıyacak şekilde hazırlanmış olup, teklif edilen kadrolar Genel Kadro Kanunu tasa
rısında görev yerleri belirtilerek yer alması zaruri bulunan kadrolarımızın, ancak bir kısmıdır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 235 nci maddesinde Dışişleri Bakanlığı
nın ifa ile yükümlü bulunduğu görevin özelliği nazarı itibara alınarak kadro ihtiyacı için ayrı bir 
usul öngörülmüştür. Arz edilen kadro tekifi kanunun zikredilen maddesinin, ruh ve maksadına 
da tamamen uygun olup, bu kadroların temin edilememesi halinde Bakanlık görevlerinin lâyıkı veç
hile ifa edilememesi gibi mahzurlar ortaya çıkabilecektir. 

Yukarıda izah olunan sebeplerle, Bakanlığa yeni iktisabedecek meslek, ihtisas ve idare memurla
rına tahsis edilecek kadrolar ile, daimi delegelik, elçilik ve konsolosluk adedi ve memur ihtiyaçları 
nazarı itibara alınarak hazırlanan işbu kanun tasarısının kabulünü arz ve teklif ederiz. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 427) 



— 3 — 
Dışişleri Komisyonu rapora 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/352 
Karar No. : 16 

31 . 5 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin 621 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmedi hakkındaki ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüMü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde gerekçede de sarahaten belirtildiği üze
re, İkinci Dünya Harfoini taki'beden devre ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle teshiıt edilmiş bulunan 
kadro ile o tarihten bu yana milletlerarası münasebetlerde vukubulan ve memleketimizi yak'inen 
ilgilendiren gelişmeleri yerinde ve zamanında takibetmenin mümkün olamıyacağını nazarı itibara 
alan Komisyonumuz, hizmetin aksamadan yürütülmesi maksadına matuf olarak hazırlanmış bulu
nan tasarıyı aynen kaibul etmiştir. 

Mevzuun, lüzum ve ehemmiyeti de dikkate alınarak kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğinde Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığı sunulur. 

Başkanvekili 
Sivas 

C. Odyakmaz 

İzmir 
8. İksel 

Sözcü 
Çanakkale 

M. Baykan 

Kocaeli 
N. Erim 

S. 

Kâtip 
Eskişehir 

E. Gazi Sakarya 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Sivas 
Kurtbek 

Ankara 
R. Ergüder 

Konya 
L. Akdoğan 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/352 
Karar No. : 95 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

/ 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

7 . 7 . 1967 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edilen «Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin '621 sayılı Kanunla değiştirilen Dı
şişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun tasarısı» nı ve tasarıyı önce
den görüşen Dışişleri Komisyonunun raporu ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştiraki ile görü
şüldü ; 

Milletlerarası hukuku ve mill'lî mevzuattı göz önünde tutarak, Hükümettçe tâyin ve teshit edi
len esaslar içerisinde dış ilişkileri yönetmek, vatandaşlarım yaJbancıılar karşısında tüm hak ve 
menfaatlerini korumak ve 'geliştirmek, milletlerarası kurallardaki her türlü gelişmeleri takibet-
rnıek, sözleşme ve anılaşmaları müzakere ve sonuçlandırmakla yükümlü Dışişleri Bak/anlığı bü-

M. Meclisi (S. Sayısı : 427) 
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*iin bu görevleri ikinci Dünya Harlbini takibeden devire iihltiyaçları nazara alınarak evvelce tes-
(bi!t edilmiş ve sonradan kifayetsiz bâzı ilâveler yapı'lmış kadrolar ile yürütmektedir. 

O tarihten bu yana milletlerarası ilişkilerde süratle birçok gelişmeler meydana gelmiştir. 
Örneğin; 

— Birçok yeni devletler kurulmuştur, yakın 'gelecekte birçok milletin bağımsızlığa kavuşa
cağı beklenımekitedir. 

— Mevcut millötlerarası teşekiküler süratleigelişmiştirj 

— Yabancı memle!kıe!tlerıe giden işçilerimizin sayısı tahminleri aşmıştır. 

özet olarak yukarıda arz ve izahına çalıştığımız hizmeltlerin. arzulanan şekilde ve hizmetin 
icabı daimî kadrolarla ifasını mümkün kılmak amaciyle bir kısım kadro ilâvesini öngören ta
sarı ve bağk cetveli komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Gümüşaıne 
S. Savacı 

İmzada (bulunamadı 

Kütahya 
Muhalifim 
M. Erez 

Başkan V. 
Bize 

E. Y. Akçal 

Ankara 
î. Seçkin 

İmzada bulunamadı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Nevşehir 
A. B. Numanoğlu 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Sözdü 
ıSakarya 
N. Bayar 

Eskişehir 
M. 1. Angt 

İzmir 
1. Gürsan 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Muhalifim 

A. H. Onat 

Uşak 
0. Dengiz 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Giresun 
1. E. Kılıçoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kayseri 
A. A. Hacıpa§aoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. 1. Birincioğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 427) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklen

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Maliye bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Savunma Bakaın 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

imar ve iskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı V. 
B. Sezgin 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

11 . 3 . 1967 

Devlet Bakanı 
A. F. Alışan 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Ticaret Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
S. öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
/. Deriner N. Kürşad 

Köy işleri Bakanı 
S. O. Avc% 

(Hükümetin teklifine bağlı cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

Dışişleri Bakanlığına eklenen kadrolar 

D. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

— 

Biri ihtisas 
Dördü ihtisas 

Aded 

2 
11 
8 
2 
7 

10 
12 
20 
20 

Aylık 
tutan 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

92 

t>m<i 
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Dönem 
Toplantı MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 4 2 7 © I H C İ ® K 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /352) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/352 
Karar No. : 377 

12 .12 . 1967 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İkinci toplantı yılında gündeme girip de ıgörüşülemiyen ve laamisyonumuza iade olunan «Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (il) sayılı cetve
lin 621 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı» hakkında evvelce düzenlenen 7 . 7 . 1967 tarihli ve 95 sayılı rapor, komisyonu
muzun 6 . 12 . 1967 tarihli ve 3 ncü Birleşiminde görüşülerek, aynen takablbül edilmesine karar ve
rilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Anikara 
'. S. Hatipoğlu 

Eskişehir 
1. Ang% 

İzmir 
1. Gürsan 

Niğde 
B. Soyer 

iSözcü 
Sakarya 
İV. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Gümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
OBolu 

/ / . 1. Cop 

Aydın 
M. §. Koç 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Samsun 
Y. Akal 

Yozgat 
N. Tanrıdağ 

İmzada bulunamadı. 

Adıyaman 
M. A. At alay 

Balıkesir 
E. Güreli 

İstanbul 
M. Güven 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
M. Erez 

Trabzon 
A. 1. Birincioğlu 

-

»o<i 





**&**:* M İ L L E T M E C L İ S ! S. Sayısı : D Ö U 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ve bu kanu
na ek 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayıh kanunlara bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Tarım ve 
Plân komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 

raporu (1 /461) 

T. O. 
BaşbaJdnnUk 

KantitiHar ve Kararlar H . 1 . 1968 
Teikik Dairesi 

Say* : 71-540/Uf 

MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B'iyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
9 . 1 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «3204 sayıh Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ve 
bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayıh kanunlara bağh cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim* 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

3204 sayıh Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 6223, 
6752 ve 7453 sayıh kanunlara bağh cetvellerde değişiklik yapılmasa hakkında kanun tasansına ait 

gerekçe 

Orman Genel Müdürlüğü çalışmaları evvelki senelere nazaran daha şümullü ve çok geniş bir 
safhaya girmiş, ormanların muhafazası, amenajman, tahdit ve kadastrosu, istihsal ve ağaçlandır
ma mevzuları devamlı inkişaflar göstererek evvelki senelerle mukayese.edilemiyecek bdr vüsate eriş
miş bulunmaktadır. 

3204 sayılı Teşkilât Kanununa ek olarak zaman zaman çıkarılan kanunlarla sağlanan kad
rolar, günden güne gelişen ormancılık hizmetlerinin ifası ile mükellef bulunan elemanları tatmin 
•tmekten uzak kalmaktadır. 

Dtiğer taraftan gerek Devlet teşkilâtında ve gerekse hususi sektördeki vaka gelişmeler sebebiy
le, bühassa teknik memurlar (Kadro ve yevmiye durumları itibariyle) daha müsait imkânlara 
sahip Devlet daire ve müesseselerine veya hususi sektöre geçmektedirler. 

1950 yılından beri 358 orman mühendisi ve 362 orman mühendis muavini ki ceman 720 teknik 
eleman bu sebeplerle, esas mesleklerini terkederek, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtından ayrıl
mış bulunmaktadır. Ormancılığımız, teknik elemana olan ihtiyacı karşısında bu miktar azımsan-
mıyaeak bir rakamdır. Yukarıda tebarüz ettirilen sebeplerle meslekten ayrılmaların tevali etmesi 
ormancılık hizmetlerinin büyük mikyasta aksamasını intaeetmektedir. 

Bugün ormancılık hizmetleri, hakiki ihtiyaç miktarının çok dûnunda bulunan teknik elemana 
gördürülmeye çalışılmaktadır. Bünyesi itibariyle teknik bir karakter arz eden Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilâtının kuruluş ue yayılışı dolayısiyle, bu elemanların ekserisi vilâyet ve kaza mer-
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kezlerinden uzakta köy, hattâ köy dahi olmıyan mahallerde vazife görmek mecburiyetinde bulun
maktadır. 

Yüksek tahsil ve meslekî tahsil yapmış bulu ıan tekndk ve teknik olmıyan elemanlar yurdun 
bu gibi mahrumiyet yerlerinde birçok imkânlar lan (Doktor, tahsil müesseseleri ve sair sosyal mües
seselerden) mahrum olarak hastalarını başka mahallerde tedavi ettirmek ve çocuklarını tahsil mües
seseleri bulunan mahallerde munzam bir masrafa okutmak mecburiyetiyle karşı karşıya buluna
rak büyük feragat ve fedakârlıklarla, yurt ekono "irisinde ehemmiyeti günden güne artmakta bulu
nan ormancılık hizmetlerini görmeye çalışmaktadırlar. 

Yukarıda gerek hizmetlerinin şümulü ve elemanlarının durumu gerekse çalışma şart ve mahal
leri zikredilen Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtının mevcut kadrosu ile personeli arasındaki mü
nasebet tetkik edilecek olursa 

1. Teknik kadrolardaki 434 eleman kadrosundan üç üst derece, 394 eleman, kadrosundan iki 
üst derece, diğerleri de bir üst ve cüzi bir miktar eleman da kadrosu karşılığını almakta ve bu mik
tarlar zamanla elemanlar aleyhine inkişaf etmektedir. Teknik olmıyan maaşlı memurlarda da bu 
nisbet memurların aleyhdne bir durum göstermektedir. 

2. İçinde bulunduğumuz 1967 yılından başlamak üzere 1968 yılma kadar 434 teknik eleman ve 
207 teknik olmıyan memur kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyecek duruma girmiş bulunacaktır. 

3. Bugün 5 000 teknik elemana ihtiyacı bulunan Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtının mevcut 
teknik elemanı 2 346 civarındadır. Halen Orman F aküteıinde 1 230 öğrenci bulunmakta ve bu yıl 
da 200 öğrenci alınması tasavvur olunmaktadır. Askerliğini yapmakta bulunan ve muayyen bir za
man sonra terhis edilecek olan eleman adedi de 248 dir. 

Halen mevcut münhal kadro adedi ancak askerliğini yapmakta bulunan ve terhis edilecek olan 
elemanları dahi karşılıyacak miktarda değildir. 

Bugünkü ormancılık hizmetlerini hakiki ihtiyaç miktarının çok dûnundaki bir mevcutla gör
meye çalışan teknik elemanların, çalışma şart ve mahallerin, katlanmak mecburiyetinde bulundukları 
mahrumiyetler kendilerine tevdi edilen ormancılık hizmetlerinin ehemmiyetli ve her gün artmakta 
bulunan vüsati muvacehesinde, bu elemanların, Devletle karşılıklı taahhüt neticesi kanunla müs
tahak oldukları terfilerini kadrosuzluk yüzünden geciktirmemek ve dolayısiyle huzur içinde ça-
ı^mn.ipnm temrin etmek maksadiyle, ihtiyaçları b 'bman kadrolarının verilmesi ile, halen Orman 
Fakülterrnde bulunup da önümüzdeki yıllarda meleke intikal edecek elemanların ihtiyacı olan 
kadroların yeniden ihdası lüzumlu ve zaruri bulunmaktadır. 

Kadro ve personel durumu izah edilen Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtının kendisinden bek
lenen hizmetleri daha iyi bir şekilde görmesi ve elemanlarının tatmini maksadiyle: 

a) Bir sayılı cetvelde gösterildiği veçhile, 1^ aded müfettiş muavini kadrosunun (Kullanılma
dığı cihetle) merkez teşkilâtına ait kadrolardan çıkarılması, 

b) Yine bir sayılı cetvelde gösterildiği veçhile, 227 aded orman mühendis muavini kadro
sunun iller teşkilâtına ait kadrolardan çıkarılması, 

c) Aynı şekilde bir sayılı cetvelde gösterildiği veçhile, 163 aded aylıklı memur kadrosunun il
ler teşkilâtına ait kadrolardan çıkarılması, 

d) İki sayılı cetvelde gösterilen merkez teşkilâtına aıit kadrolara 3 aded daire Başkanı kadro
sunun (Bu başkanlıklar 1961 yılında kurulmuştu'*) ilâve edilmesi, 

e) Yine iki sayılı cetvelde gösterilen ve iller te kilâtına ait 245 mühendis kadrosunun, gerek 
Orman Fakültesinden mezun olarak mesleke intikal edecek elemanların kadro ihtiyacını karşılamak 
ve gerekse bugün terfileri durmuş ve durmakta bu'unan elemanların terf ilerini sağlamak maksadiy
le, mevcut kadrolara ilâve edilmesi. 

f) Orman mühendis muavinlerini yetiştiren okulların kapanmış bulunması ve aşağı kadrolarda
ki elemanların üst kademelere intikal etmiş olma ı sebebiyle 227 aded kadronun iki sayılı cetvelde 
gösterildiği şekilde mevcut iller teşkilâtına ait ka İrolara ilâve edilmesi (bu adede tekabül eden alt 
kademe kadrolarının kaldırılması 1 numaralı cetv >lde teklif edilmiştir.) 

M. Meclisi (S. Sayısı : Ö60) 
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g) Aylıklı memurların terfilerin! sağlamak maksadiyle iki sayılı cetvelde gösterildiği veçhi

le, iller teşkilâtına ait 163 kadronun mevcut kad -olara ilâve edilmesi, (Bu adede tekabül eden 
kademe kadrolarının kaldırılması 1 sayılı cetvelde teklif edilmiştir.) suretiyle gerekli değişikliklerin 
yapılması zaruri bulunmaktadır. 

4. Esasen 1962 yılında aynı şekilde bir kanun tasarısı hazırlanmış, Maliye Bakanlığının muva
fık mütalâası ve Devlet Personel Dairesinin mü ibet kararı üzerine Yüksek Başbakanlıkça Hükü
met teklifi olarak Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştu. Tasarı Meclis gündemine alınacağı ti
rada kadük olmuştur. 

1962 yılından 1967 yılına kadar doğan zaruretler ve ihtiyaçlar sebebiyle bu kadro kanun ta
sarısı son duruma göre hazırlanmış bulunmaktadır. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 30 . 1 . 1968 
Esas No. : 1/461 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa ve bu Kanuna ek 3818, 3904, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakere neticesinde, gerekçede de sarahaten ifade olunduğu 
üzere, 3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ve bu Kanuna ek 3818, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cetvellerde, değişiklik yapılması maksadına ma
tuf olarak hazırlanmış bulunan tasan metni prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun 
görülerek 1 sayılı cetvelle birlikte aynen kabu edilmiştir. 

Ancak, tasarı metnine bağlı 2 sayılı cetvele, merkez teşkilatı için 1 500 liralık 3 kadro 
konulmuş bulunmaktadır. Halbuki mezkûr teşkilâtın iş sahasının genişlemiş olması itibariyle 
kurulmuş bulunan ve halen çalışmakta olan «Koruma ve mülkiyet İşleri, Orman İşletmeleri, Ame-
najman ve Orman Ürünleri Sanayi» Daire Başkanlıklarının da 2 sayıli cetvele ithali tatbikatta 
işlerin aksamadan yapılması bakımından zaruri görülmüştür. 

tiler Teşkilâtına gelince, 4 ncü dereceden S. 1 orman başmühendisi kadroları da 20 adetten 
25 adede, 5 nci dereceden S. 2 orman başmühendisi kadroları da 10 adetten 30 adede ve 
6 nci dereceden S. 3 orman başmühendisi kadroları da 15 adetten 45 adede çıkarılmış ve 2 sayılı 
cetvel bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Ayrıca kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi Komisyonumuzca temenniye şayan 
görülmüştür. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yiftksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bolu Bahlkefcir Çorum 

H. î. Cop M. Z. Yücetürk A. Uysal 

Ha.kkâri Hatay Rize <• 
A. Kardhav, Y. Kambolat C. Yalçın 

Trabzon Tralbzon Urfa 
A. Şener A. R. Uzuner R. Tekeli 

Eıskiş-dhir 
/. Angt 

H. İşgüzar 

Yozgat 
T. Nizamoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 560) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3204 sayılı Orman Genel, Müdürlüğü Teşkilâtı 
Kanununa ve bu kanuna ek 3918, 3904, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Orman ıGenel Müdürlüğü ku
ruluşu 'hakkındaki 3204 'sayılı Kamımın 5 inci 
'maddesine bağlı olup 3818 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 1 sayılı .cetvelle .bu cetvele ek yapıl
ması Ihalkîkmdaıki 3904, 4777, 6223, '6752 ve 7453 
sayılı Jkanunl'ara ıbağlı cetvellerdeki kadrolar
dan ilişik 1 sayılı eetvelde ıgösıterilen kadrolar 
»kaldırılmış ve yerine ilişik 2 sayılı cetvelde de
rece, unlvan, aded 've aylık tutarları (gösterilen 
kadrolar konmuştur. 

MADDE 2. — iBu kanun 1 
hinde yürürlüğe girer. 

3 . 1968 tari-

MADDE 3. —(Bu kanunu Maliye ive Tarım 
balkanları yürütür. 

'9 . ,1.1968 

Başbakan 
S:. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Mnftüeğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A, Topaloğlu 

Dışişleri Ba'kanıV. 
F. Sükan 

Millî Eğitim Bakanı 
î. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulagtırma Bakanı 
S. Bfagiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakam 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
.8. öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

içişleri Bakam 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
Ç. Bügehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

îmar ve İskân Bakanı 
H. Mente§eoğlu 

' Kay İşleri Bakanı 
T. Toker 

ıGtEÇtOI KOMİSYONUN DEĞ-IŞTtI&ŞÎ 

3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununa ve bu kanuna ek 3818, 3904, 4777, 
6223, 6752 ve 7453 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

M. Meclisi :S. Sayısı : 5'60) 
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(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Melmuriyetin nev'i AdÖd Aylık 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

10 Orman Müfettiş Muavini 10 

İLLER TEŞKİLATI 

10 S. 2 Oraıan Mühendis Mua
vini 60 

500 

500 

D. Memuriyetin nev'i Ade'd Aylık 

11 'S. 3 Orman Mühendis Mua
vini 134 450 

12 S. 4 Onman Mühendis Mua
vini 33 400 

12 Memur . 50 400 
13 » 83 350 
14 Orman Kâtibi 30 300 

[2] SAYILI CETVEL 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

3 Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrol Dairesi Başkanı 

3 Millî Parklar ve Eğitini 
Dairesi Başkanı 

3 Plânlama Dairesi Başkanı 

İLLER TEŞKİLÂTI 

3 Küdomli Orman Başınühen-
ıdisi 

4 'S. 1 Orman Başmühendisi 
5 IS. 2 Orman Başmühendisi 
6 S. 3 Orman Başmühendisi 
7 İS. 1 Orman Başmühendis 

Muavini 

1 i 500 

1 1 500 
1 1 500 

20 
10 
15 

10 

1 500 
1 250 
1 100 

050 

800 

8 S. 2 Onman Başmühendis 
Muavini 

10 !S. 2 Orman Mühendisi 
11 S. 3 Orman Mühendisi 

5 S. 1 Kıdemli Orman Mühen-
iclis Muavini 

6 S. 2 Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 

7 :S. 3 Kıdemi Orman Mühen
dis Muavini 

8 S. 4 Kıdemli Onman Mühen
dis Muavini 

8 Büro Şefi 
9 Büro Şefi 

10 Birinci Mümeyyiz 
11 İkinci Mümeyyiz 
11 Memur 

10 
75 
100 

0 

18 

700 
500 
450 

1 100 

950 

100 800 

100 
17 
5 
38 
75 . 
28 

700 
700 
600 
500 
450 
450 

M. Meclisi ;S. Sayısı : 560) 
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(Komisyonun değiştiricine bağlı cetveller) 

(1 sayılı oetvel aynen kabul edilmiştir.) 

[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

3 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Kanıma ve Mülkiyet İşleri 
Dairesi Başkanı 
Ağaçlandırma ve Erozyonu 
Kontrol Dairesi Başkanı 
Orman İşletmeleri Dairesi 
Başlkanı 
Amenajmah Dairesi Başkanı 
Millî Parklar ve Eğitim 
Dairesi Başkanı 
Plânlama Dairesi Başkanı 
Oırman Ürlünleri ıSanayi Dai
resi Başkanı 

I 

1 

1 

1 
1 

1 
1> 

1 500 

1 500 

1 500 
1.500 

1 500 
1 500 

7 

8 

10 
11 
5 

6 

7 

İLLER TEŞKİLÂTI 

Kıdemli Orman Başmühen
disi 

4 S. 1. Onman Başmühendisi 
5 S. 2 Orman Başmühendisi 

1 1 500 

5 
25 
30 

1 500 
1 2150 
1 100 

8 
9 
10 
11 
11 

D. Memuriyetin nev'i Adeld Aylık 

:S. 3 Orman Başmühendisi 
S. 1 Orman Başmühendis 
Muavini 
IS. 2 Orman Başmühendis 
Muavini 
IS. 2 Orman Mühendisi 
IS. '3 Orman Mühendisi 
'S. 1 Kıdemli Onman Mühen
dis Muavini 
S. 2 Kıdemli Orman Mühen
dis Muavini 
!S. 3 Kıdemli Orman tMıülhen-
Idis Muavini 
'S. 4 Kıdemli Onman Mühen
dis Muavini 
Büro Şefi 
Büro Şefi 
Birinci Mümeyyiz 
İkinci Mümeyyiz 
M'e/mur 

45 

10 

10 
75 
100 

9 

18 

100 

100 
17 
5 
38 
75 
28 

950 

800 

700 
500 
450 

1 100 

950 

800 

700 
700 
600 
500 
450 
450 

M. Meclisi (S. Sayısı : 560) 



Dönem : 2 O 1 E 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : D I O 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1966, Ocak, Şubat 1967 
ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

raporu (5 /36 ) 

Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 30 . 1 . 1968 

Esas No. : 5/36 
Karar No. : 6 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

6 677 039 49 Aralık 1966 başında Bankada mevcut para 
15 262 305 11 Aralık 1966 Ocak, Şubat, 1967 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

21 939 344 60 Toplam. 
16 582 640 32 Aralık 1966 Ocak, Şubat, 1967 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

5 356 704 28 Mart 1967 başında bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 1966 Oca/k, Şuıbat 1967 aylarına ait hesapları incelendi .-
Aralık 1966 da Ziraat Bankasındaki 6 677 039,49 liralık mevcudu ile Aralık 1966 Ocak, Şubat 

1967 aylarında Hazineden 15 262 305,11 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın oem'an 
21 939 344,60 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 16 582 640,32 lira tenzil edildikten sonra Mart 
1967 başında Bankadaki kasa mevcudunun 5 356 704,28 liradan ibaret olduğu ve saymanlıktaki 
defterlerin sarf evrakına uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun hilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

Zonguldak Denizli 
F. Fırat R. Şenel 

IBolu Diyarbakır 
A. Çakmak F. KalfagÜ 

Kâtip 
Gaziantep 
H. Yılmaz 

Jjstadbul 
O. Eyüboğlu 

İmzada ıbuiunamıadı 

Denetçi 
Erzurum 
T. Bilgin 

Kastamonu 
M. Akdoğanla 

Ordu 
H. Mağden 





Dönem : 2 A I A 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 1 0 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan ve Mayıs 1967 ayları hak
kında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /37) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarım İnceleme Komisyonu 30 . 1 . 1968 

Esas No. : 5/37 
Karar No. 7 

Yüksek Bagkanlığa 

Lira K. 

5 356 704 28 Mart, 1967 başında Bankada mevcut para. 
20 654 917 15 Mart, Nisan, Mayıs 1967 aylarımda Ziraat Bankasının aldığı para. 

26 011 621 43 Toplam. 
17 809 369 19 Mart, Nisan, Mayıs 1967 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

v. 
8 202 252 24 Haziran 1967 başında Bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1967 aylarına ait hesapları incelendi : 
Mart 1967 de Ziraat Bankasındaki 5 356 704,28 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1967 

aylarında Hazineden 20 654 917,15 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın eem'an 
26 011 621,43 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 17 809 369,19 lira tenzil edildikten sonra Haziran 
1967 başında Bankadaki kasa mevcudunun 8 202 252,24 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki 
defterlerin sarf evrakına uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Sözcü 

Zonguldak Denizli 
F. Fırat B. Şenel 

ıBolu Diyarbakır 
A. Çakmak F. Kalfagil 

Kâtip 
Gaziantep 
H. Yılmaz 

İstanbul 
O. Eyüıboğlu 

İmzada bulunamadı 

Denetçi 
Erzurum 
T. Bilgin 

Kastamonu 
M. Akdoğanlı 

Ordu 
H. Mağden 





Toplantı : 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 617 
T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz ve Ağustos 1967 
ayları hakkmda Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

( 5 / 3 8 ) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyona raporu 

Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esaâ No. : 5/38 
Karar No. : 8 

30 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

8 202 252 24 Haziran 1967 başımda Bankada mevcut para. 
14 846 386 75 Haziran, Temmuz, Ağustos 1967 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

23 048 638 99 Toplam 
17 462 021 53 Haziran, Temmuz, Ağustos 1967 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

5 586 617 46 Eylül 1967 başında Bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1967 aylarına ait hesapları incelendi: 
Haziran 1967 de Ziraat Bankasındaki 8 202 252,24 liralık mevcudu ile Haziran, Temmuz, Ağus

tos 1967 aylarında Hazineden 14 846 386,75 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblâğın 
cem'an 23 048 638,99 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 17 462 021,̂ 53 lira tenzil edildikten son
ra Eylül 1967 başında Bankadaki kasa mevcudunun 5 586 617,46 liradan ibaret olduğu ve Sayman
lıktaki defterlerin sarf evrakına uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Zonguldak 
F. Fırat 

Bolu 
A. Çakmak 

Sözcü 
Denizli 

B. Şenel 

Diyarbakır 
F. Kalfagü 

Kâtip 
Gaziantep 
H. Yılmaz 

istanbul 
O. Eyüıboğlu 

Imzaida bulunamadı 

Ordu 
H. Mağden 

Denetçi 
Erzurum 
T. Bilgin 

Kastamonu 
M. Akdoğanh 





Dö&em : 2 
Toplaatı : S M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 618 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim ve Kasım 1967 ay lan 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /39 ) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 5/39 
Karar No. : 9 

30 . 1 . 1968 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

5 586 617 46 Eylül 1967 başında Bankada mevcut para. 
26 066 533 05 Eylül, Ekim, Kasım 1967 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

31 653 150 51 Toplam. 
19 782 524 90 Eylül, Ekim, Kasım 1967 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

11 870 625 61 Aralık 1967 başında Bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1967 aylarına ait hesapları incelendi : 
Eylül 1967 de Ziraat Bankasındaki 5 686 617,46 liralık mevcudu ile Eylül, Ekim, Kasım 1967 

aylarında Hazineden 26 066 533,05 lira alınarak Bankadaki hesaiba yatırılan meblâğın cem'an 
31 653 150,51 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 19 782 524,90 lira tenzil edildikten sonra Aralık 
1967 başında Bankadaki kasa mevcudunun 11 870 625,61 liradan ibaret olduğu ve Saymanlıktaki 
defterlerin sarf evrakına uygun bulunduğu görülmüştür. 

Grenci Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Zonguldak 
F. Fırat 

Bolu 
A. Çakmak 

Sözcü 
Denizli 

R. Şenel 

Diyıanbakır 
F. Kalfagü 

H. 

Kâtip 
Gaziantep 
H. Yılmaz 

tstamlbul 
O. Eyüıboğlu 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
Mağden 

Denetçi 
Erzurum 
T. Bügin 

Kastamonu 
M. Akdoğanlı 

»••<« 




