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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

91 nci Birleşim 

11 . 1 0 . 1965 Cuma 

içindekiler 
Sayfa 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 874: 
875 

2. — YOKLAMA 875 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 875 

1. — Muş Milletvekili Nermin Neft-
çi'nin, Doğu Anadolu'da ve özellikle Muş 
ilinde buğday ürününe bulaşan hastalık
lara ve bâzı tarım problemlerine dair 
demeci ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'-
m cevabı. 875:876,880 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, meslek okulları mezunlarının 
üniversiteye devamı ve Sakarya ili ihti
yaçlarına dair demeci ve Millî Eğitim 
Bakanı îlhami Ertem'in cevabı. 876:878 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nın, yaş sebze ve meyva ihracı ve 
Bursa ili ihtiyaçlarına dair demeci ve 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'm cevabı. 878: 

880 
4. — Aydın Milletvekili M. Şükrü 

Koç'un, pamuk tarımında kullanılan 
malzemenin ucuza sağlanması, kredi dağı
tımında sosyal adalet ölçülerine uyul-

Sayfa 
ması ve pamuk ihracı konulariyle pa
muk ekim sahalarının daraltılmasını he
def tutan politikanın millî tarım poli
tikamıza uygunluk derecesini tesbit et
mek üzere bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/38) 880:882 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 882 
1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 

sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Ekrem özden'in 
657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine ek, Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi İskender Cenap Ege ile Cumhu
riyet Senatosu Bursa Üyesi Cahit Or-
taç'ın, il özel idareleri, belediyeler ve 
bunlara bağlı kuruluşlar personeline 
avans verilmesi hcdkkında, Nevşehir Mil
letvekili ibrahim Boz'un, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa ek 819 sa
yılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkında, Trabzon Milletvekili Ahmet 
İhsan Binicioğlu ile Denizli Milletvekili 
Zafer Nihat Özel'in, özel idare ve bele
diyelerle Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
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Sayfa 
memur ve hizmetlilerine avans suretiyle 
ödeme yapılmasına dair, Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşı
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa ek 819 sayılı Kanuna bir ek mad
de eklenmesine dair, Cumhuriyet Se
natosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'-
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa ek 819 sayılı Kanuna yeniden 
ek yapılması hakkında, İstanbul Mil
letvekili Reşit Ülker'in, 3659 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi kuruluşlarda 
çalışanların aylık ve ücretlerine geçici 
zam uygulanmasına dair 819 sayılı Ka
nuna ek, istanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî idare
lerde ve Kamu iktisadi Tleşebbüslerin-

Sayfa 
de çalışan memur ve hizmetlilere zam ya
pılması hakkında, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Emekli, âdi malûl, vazife 
malûlü, dul ve yetim aylığı alanlara da 
geçici zam verilmesini sağlamak üzere 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
na bir madde eklenmesine dair ve 
Balıkesir Milletvekili Adnan Akın'ın, 
29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifleri ve içişleri, Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarından 4 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon 
raporu (1/508, 2/439, 2/518, 2/519, 
2/520, 2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 
'2/032) (S. Sayısı : 716) 882:908,909:912 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısı dolayısiyle 
saat 15,47 de açılan Genel Kurulda, yapılan 
yoklama sonucunda, çoğunluk olmadığı anlaşıl
dığından, 11 . 10 . lf/38 Cuma günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşime saat 16,18 de 
son verildi. 

Başkan 
BaşikıanveMTi 
İsmail Arar 

Kâtip 
Sivas 

Tevfik Koraltan 

Tunceli 
Kenan Aral 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-

un, memur evleri yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/891) 

2. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'un, tortum ilçesine bağlı Aksu 
köyünün başka bir yere nakline dair yazılı so
ru önergesi, imar ve iskân Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/892) 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Adana köylerinin ilkokul ihtiya-

cinin hangi yıl programına alındığına dair 
v yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/893) 

4. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Ceyhan, Yumurtalık ve 
Saimbeyli ilçelerine bağlı bâzı köylerin yol, 
su ve elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması 
ile sel baskınlarından kurtarılmasına dair ya
zılı soru önergesi, Köy îşelri Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/894) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Seçkin'in, 
Kuran kursu öğrencilerinin kıyafetine dair ya-
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zili soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/895) 

6. — Kocaeli Milletvekili Nihat Diler'in İz
mit merkez ilçesine bağlı Uzuntarla köyünün 

içme suyu ve elektrik tesislerinin düzeltilme
sine dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/896) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Kenan Aral (Tunceli) 

(BAŞKAN — Millet Meclisinin 91 nci BMeşiırımi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

Sayın üyelerin lütfen yüksek sesle burada 
olduklarını işaret etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır. 

görüşmelere başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Doğu - Anadolu'da ve özellikle Muş ilinde buğ
day ürününe bulaşan hastalıklara ve bâzı tarım 
problemlerine dair demeci ve Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'ın cevabı. 

BAŞKAN — Muş Milletvekili Sayın Nermin 
Neftçi, Doğu illerinin ve özellikle Muş ilinin 
buğday mahsulüne arız . olan hastalık ve bâzı 
tarım problemleri üzerinde gündem dışı söz is
temiştir. iSayın Neftçi, lütfen 5 dakikayı geç
memek şartiyle beyanda bulununuz. 

NERMİN NEFTÇİ (Muş) • 
Millet Meclisinin sayın üyeleri, 

Sayın Başkan, 

Doğu Anadolu'da bir ay süren buğday ürü
nü ile ilgili bir inceleme yaptım. Milletvekili 
bulunduğum Muş'un üst üste üç senedir buğ
day ve tohumluk durumu ile ilgileniyorum. Bu 
sene merak ettim, niçin böyle oluyor diye Do

ğu - Anadolu'nun altı ilini gezdim ve hu arada 
en son olarak Erzurum, Kars, Ağrı üzerinden 
Muş iline geldim ve Muş ilinde 20 gün süren 
bir tetkik yaptım. Hem köylülerle, hem mesul 
yetkililerle konuşmak suretiyle durumu anladı
ğımı zannediyorum. Yüce Meclise anladıkları
mı arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Doğu - Anadolu 
kendi bünyesine uygun bir tohum cinsini maa
lesef hâlâ bulamamıştır. Karın altında çürümi-
yecek ve çürümeden, çimlenmeden yeşerebile
cek bir tohum cinsi Doğu - Anadolu için halen 
bulunamamıştır. Üç senedir üst üste çok kötü 
bir ürün gelmektedir. Bu sene de bu ürüne 
üstelik birtakım zirai hastalıklar ânz olmuş
tur. Bu zirai hastalıklardan birisi pelemirdir, 
yerliler buna «zivan» derler, diğeri sünedir, 
buna da zenk, yani pas hastalığı derler. Ben
deniz bir numuneyi Riyaset aracılığı ile Ta-
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nm Bakanına takdim edeceğim, hakikaten bu 
buğday yenmiyecek durumdadır. Köylünün ek
meğinden de yedim. Doğu - Anadolu köylüsü 
misafirperverdir, misarifine saklamış olduğu 
iyi undan yapılmış ekmeği vermek ister.. Ama 
hen kendi yedikleri ekmeği sordum, bu ekmek 
yenmiyecek şekilde kapkara, taş gibi, ekşi ve 
acı bir ekmekti. 

Muhterem arkadaşlar, Zirai Mücadele Teş
kilâtımız var. Maalesef bu Zirai Mücadele Teş
kilâtımız yeteri kadalr üzerine düşen vazifeyi 
yapamamaktadır. Türkiye'nin Güney ve Batı 
bölgesinde halk uyanıktır. Zirai Mücadele Teş
kilâtından âletleri, ilâç bayilerinden ilâcı almak 
suretiyle zirai mücadelesini yapabilmektedir 
Bununla beraber Doğu - Anadolu'da Devletçe 
yapılacak bir zirai mücadeleye şiddetle ihtiyaç 
vardır. Edindiğim malâmata göre Türkiye'de 
70 -80 milyon hektar mücadele edilmesi gere
ken saha vardır. Dekar basma Türkiye'de ya
bancı otun zararı yüzde 20 nin üzerindedir ve 
millî gelirden, mücadele mümkün olmadığı 
için, her sene 1 milyar liralık zarar hasıl ol
maktadır. Zirai Mücadele Teşkilâtımızın büt
çesi yetersizdir. Maalesef Plânlama Teşkilâ
tımız, Zirai Mücadele Teşkilâtımızı cari hesap
larla uğrasan bir varlık olarak görmektedir. 
Halbuki, bu Teşkilâtın zirai mücadele için ya
pacağı her yatJirım. 10 mislini amorti etmekte
dir; bilhassa Devletçe Doğu - Anadolu'da ya-
pıldıor. takdirce. Ama hindir zaman vprnlk-
ımamaktadır. Tohum cinsi de ıslah edilemedi
ği, bölgenin bünyesine uygun tohum cinsi bulu
namadığı için, üstelik birtakım zararlı otlar 
ve zirai hastalıklar da arız olduğu için, Doğu -
Anadolu üst üste senelerce buğday ürünü yü
zünden perişan bir durumdadır. 

Hükümetin almış olduğu tedbirler de ye
tersizdir. Bu sene telgraflar geldi ve o telgraf
lar üzerine biz Doğu - Anadolu'ya gittik. Maa
lesef Hükümet sadece dolu vuran 6 - 7 köye 
©254 sayılı Muhtaç Çiftçiye Yardım Fonundan 
bir miktar yardım yaptı, onun dışında, âfet 
umumi olduğu, bütün köylere ve bütün çiftçi
lere şâmil bulunduğu halde '68954 sayılı Kanuna 
göre yardım yapamadı, kredili tohumluk verdi. 

Malûmunuz olduğu veçhile kredili tohum
luk da faiz çiftçinin boynunadır. üstelik mev
zuat gereği olarak borçlu olanlara tohumluk 

verilememek gibi bir duruma düşüldü ve mal-
müdürleri, borçlu olanların borçları muacceli-
yet kesbettiği için, bu zavallı köylünün malını 
haciz yoluna doğru gitmeye başladılar. Bulun
duğumuz mıntakadan ısrarlı telgraflar çektik 
Tarım Bakanına, genel müdüre. Nihayet borç
lar tecil edildi. Bu hususta memnuniyetimizi 
izhar etmek isteriz. Ama yapılmış olan yardım 
yine yetersizdir. Niçin 5254 sayılı Muhtaç Çift
çiye Yardım Fonundan, yani- faizi Hükümetin 
boynuna olmak üzere, yardım yapılmamıştır? 
Üç senedir üst üste ürün alamıyan çiftçi bir de 
faiz ödemek duruma düşürülmüş ve perişan 
bir halde bırakılmıştır. Tahsis edilen kredili 
tohumluk da yetersizdir. Bütün bunları Mec
lisin malûmatına arz etmek isterim. 

Saygılarımla. (O. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin TJy-
saVın, meslek okullhrı mezunlarının üniversite
ye devamı ve Sakarya ili ihtiyaçlarına dair de
meci ve Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'in 
cevabı, 

BAIŞKAN — Sakarya Milletvekili Sayın 
Hayrettin Uysal, meslek okulları mezunlarının 
üniversiteye devamları ile ilgili olarak srün-
dem dışı söz istemişsiniz. Buyurun Sayın Hay
rettin Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, sayım milletvekilleri; 

Gündem dışı konuşmama esas teşkil eden 
1 nci konu yüksek öğretim ile ilgilidir. 

1968 - 1969 öğretim yılı münasebetiyle Or
ta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın 
Kemal Kurdaş bir açış konuşması yaptılar. 
Bu konuşmasında S*ym Kurdaş, ülkemizin 
yükıek öğrenim sorununa dikkati çekiyor, 
vüksek öğrenim konuşurun bir devlet poli-
1 kası olarak ele alınması zorunluğunu be
lirtiye! du. Bu Konuşmada üzerinde durmak 
istediğim husus şudur-

Sayın Kurdaş uzun konuşmasının bir ye
rinde Türk eğitiminde, önemli bir reform ni
teliği taşıyan bir kararı açıkladılar. Bu ka
rar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi giriş sı
navlarına bundan böyle öğretmen okulları, 
ticaret liseleri, sanat enstitüleri, tarım lise
leri mezunlarının da alınacakları kararıdır. 

Ülkemizde yıllardan beri, teknik ve mes
lek okulu mezunlarının akademik lise mezun-
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lan gibi üniversitelere ve çeşitli fakültelere I 
girebilmeleri sorunu tartışılmaktadır. Fakat I 
şimdiye kadar teknik ve meslek okulu mezun- I 
larına, bütün olumlu görüşlere rağmen, üni
versitelere girme hakkı tanınmamıştır. Her 
Millî Eğitim Bakanı bu konuda gayretler gös
termiştir, çalışmalar yapmıştır, fakat şimdi
ye kadar olumlu bir sonuç alamamışlardır. 1 
Bu konu, birçok defalar üniversitelerin yet
kili kurullarına da götürülmüştür. Üzülerek 
belirteyim ki, yıllardan beri üniversitelerimiz, 
çağımızın istidat ve kabiliyetlerine eğitimde 
fırsat ve imkân eşitliği vermek suretiyle de
ğerlendirme görüşünü uygun görmedi ve bu 
meslek ve sanat okulu mezunlarına kapıla
rını açamadı. 

Şimdi görüyoruz ki, bir üniversitemiz yö
netmeliğinde yaptığı bir değişiklikle müspet, 
çağımıza uygun bir anlayışı ortaya koyuyor, I 
gizli kalmış zekâları, kabiliyetleri değerlendir
me yolunu açıyor. Bu kararı milletçe kut
lamak lâzımdır. 

Bizin memleketimizde köylü çocukları, fa
kir halk çocukları, dar gelirli ailelerin ço
cukları genellikle akademik liselere devam 
edemezler. Bizim memleketimizde daha çok 
bu gençler devletin yatılılık imkânlarım ta
nıyabildiği meslek ve sanat okullarına gi
rebilirler. Yetersiz maddi imkânları da bu I 
gençlerin hemen bir meslek ve sanat sahibi 
olabilmelerini ister. Böylece üniversitelere gi
rebilme hakla yalnız akademik lise mezun
larına tanınır. Bu gençlerin içerisinde büyük 
kabiliyetler ve zekâlar vardır, onları değer
lendirebilmek ve Türkiye'nin kalkınma haya
tına birer güç olarak katabilmek için üniver
sitelerimizin yollarını bu okul mezunlarına da 
açmak lâzımdır. 

Diğer üniversitelerimizin ODTÜ nin bu 
olumlu kararından örnek almalarını, ilham al
malarını, sanat ve meslek okullarından yetiş
miş kabiliyetlere üniversitelerin kapılarını 
açmalarını, Sayın Millî Eğitim Bakanının da 
bu konu ile ilgilenmesini istirham ederim. 

Değerli arkadaşlarım; Öncelikle ve Hükü
metin acele olarak tedbir alması konusunda 
bir ufak mâruzâtımı da arz etmek istiyorum. 

Sakarya ilinin bâzı yerlerinde, bundan 15 
gün önce, şiddetli yağmurlar yağdı, dolu yağ- | 
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di, sel oldu, çevrede büyük zararlar meydana 
^eldi. Özellikle Pamukova, Meteçe ve Fevziye 
çevresinde yağışlar ve dolu büyük zarara yolaç-
•ı. Evvelki gün bu bölgeyi gezdim, köylü, Hü
kümetin yardımını dilemektedir, pancarları çü
rüme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta
dır, dolu üzüm mahsulüne büyük zarar vermiş
tir. Köylüye bu konuda Hükümetin acele ola
rak yardım etmesini diliyerek saygılarımı su
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın il-
hami Ertem, buyurun efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Çok muhterem arkadaşlarım; mes
lekî ve teknik okul mezunlarının üniversite 
tahsili yapmasını ODTÜ nin bir kararına bağ
lamak istemek gerçeklere aykırı olur. Çünkü 
A. P. seçim beyannamesinde bu hüküm mev-
cudolduğu gibi, Hükümet Programında da ay
nen mevcuttur. Her ikisinde de (Meslekî ve tek
nik okulların ve imam - hatip okulları mezun
larının yüksek öğretim imkânlarım açık 
tutarak, kabiliyetlerinin geliştirilmesini sağlıya-
^aoız) denmektedir. Binaenaleyh, bu mesele bu
gün orta yere çıkmış ve bundan sonra Hükü
metin ilgisini beklemek gibi bir husus gerçek
lere avkındır. 

Millî Eğitim Bakanlığı gerek Hükümet prog
ramında mevcudolan ve gerekse İkinci Beş Yıl-
yık Plânda yer almış olan bu husustaki katî ha
zırlıklarını bitirmiştir. Millî Eğitim Bakanı ola
rak birçok yerlerde yaptığım toplantılarda 
bunları etrafiyle ilgililere de izah etmiş durum
dayım. Hazırlıklarımız bitmek üzeredir. İlgi
miz, Sayın Uysal'm ilgilenmesi iddiasından ve
ya arzusundan ve ODTÜ nin bu işe el koyma
sından sonra değildir. Seçim beyannamemizde, 
Hükümet programımızda ve İkinci Beş Yıllık 
Hânda yerini aldığı üzere, meslekî teknik okul 
mezunlarının üniversite imkânını elde etmeleri
ni çok daha evvelden, memleket gerçeklerinin 
icabı olarak, kabul ettiğimizden dolayıdır. 

Biz bugünkü midlî eğitimde bir tıkanma ol
duğunu görmekteyiz. O tıkanma da, o problem 
de bizim gençlerimizin meslekî ve teknik öğre
time rağbet sağlamalarını mümkün kılmakla 
halledilecektir. Bunun başlıca sebeplerinden bi
risi, bu okullarda okuyan gençlere üniversite 
tahsili imkânlarının kapalı oluşudur. Biz bunu 
demin arz ettiğim gibi, çok önceden ele aldık, 
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1969 yılından itibaren uygulamak imkânını elde 
edeceğiz. Bütün esaslarını çok kısa zamanda 
Yüksek Huzurunuzda da açıklamak imkânını 
elde etmiş bulunacağım. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından, alkışlar) 
3, — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 

yaş sebze ve meyva ihracı ve Bursa ili ihtiyaçla
rına dair demeci ve Ticaret Bakam Ahmet Tür-
kel'in cevabı. 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Sad
rettin Çanga, yaş meyva ve sebze ihracı ile ilgili 
gündem dışı söz istemiştiniz, buyurun Sayın 
Çanga. Lütfen, sizden de rica edeceğim efendim, 
beş dakikayı geçmemek üzere beyanda bulunu
nuz. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım, memleketçe bir ekonomik bunalım 
içindeyiz. Kurdele kesme, nutuk atma törenle
riyle memleketimizin bu ekonomik bunalımdan 
kurtulması elbette mümkün olamaz. Hayat paha
lılığı, her geçen gün şiddetle artmaktadır. Piya
sa durgun ve huzursuzdur. Piyasada para yok
tur, öylesine para yoktur ki, bugüne kadar gö
rülmemiş şekilde, senetler dahi onbeş aylığına 
muamele görmektedir. Bunun dışında; ciddî ya
yından öğrendiğimize göre, altın stoklarımız eri
mekte, dış ticaret açığımız her geçen gün art
makta ve döviz rezervlerimiz eksilmektedir. 

Şimdi, böyle bir ortam içinde elbette ki, mem
leketin işleri, o halkın karşısına çıkıp, refah 
vardır, huzur vardır, demekle gitmiyor, gitmi-
yecektir. 

Sevgili arkadaşlarım; aslında memleketimi
zin bu durumdan kurtulması için imkânlar biz
de büyük ölçüde vardır. Meselâ bir turizm, me
selâ bir yaş sebze ve meyva ihracı konusu Tür
kiye'yi hiç olmazsa bu ekonomik çıkmazdan 
kurtaracak kaynaklardır. 

Turizm, Birinci Beş Yıllık Plânla ağır aksak 
da olsa, bir ümit ışığı olarak görülmektedir. Bu
nun yanında yaş sebze ve meyva ihracı konusu, 
Birinci Beş Yıllık Plân devresinde bundan önce
ki hükümetler zamanında cidden her geçen yıl 
bir gelişme kaydederken, acı olarak itiraf ede
yim, bugünkü A. P. iktidarının işbaşına geldi
ğinden bu yana her geçen yıl suretle düşmek
tedir. 

Aslında Türkiye'nin yaş sebze ve meyveleri 
bugün Orta - Avrupa'da pazarlarda nefasetiyle 
en büyük ölçüde aranan şeylerdir. Hiçbir kim

senin alınmasına mahal görmüyorum, mesele he
pimizin meselesidir, bir örnek vereyim; bu yıl 
Bursa'nın, hepinizin şöhretini bildiği şeftalisini 
ihracedemediğimizi, yani ihracın çok cüzi bir şey 
olduğunu üzülerek beyan ederim. 

Bunun dışında, bizim îznik'in (müşküle) de
nilen ve Orta - Avrupa pazarlarında büyük öl
çüde tutulan üzümü vardır. Bu yıl üzüm müs
tahsili müşkül durumdadır. Geçen yıl 80 kuruşu 
bulan fiyatlar bu yıl 40 - 60 kuruş arasında de
ğişmekte, üstelik ihracat için Hükümet tarafın
dan müstahsil veyahut da bu işle ilgili kuruluş
lar her hangi bir himaye görmemektedirler. Me
selâ, burada ismini söylemekte, örnek olsun di
ye, fayda görürüm; ZÜRTAŞ şirketimiz vardır, 
bir ölçüde özel teşebbüs ama, aslında müstahsıla 
dayanan bir kuruluştur. Bu yıl bir tek kilo dahi 
ne üzüm, ne şeftali dışarıya ihracedememiştir. 
Hükümetin himayesizliği yüzünden. Çok sayın 
hemşehrim Ticaret Bakanı arkadaşım elbette ki, 
bunları bilir. 

Gazetede okuduğuma göre, bundan bir hafta 
evvel Bursa'da yaş sebze ve meyva ihracı konu
sunda teşkilâtlanmak için neler yapabiliriz, di
ye bir toplantı yapılmış. Elbette ki, faydalıdır, 
faydalı olmasını dilerim, ama iş toplantılarla ol
muyor. 

Şimdi ben bunları söyledikten sonra, tahmin 
ederim, Ticaret Bakanı çıkacak buraya, biz şu, 
şu, şu tedbirleri aldık, diyecek. Eh bakacağız; 
yine zaman geçecek, yine olduğumuz yerde du
racağız. Aslında bunlar bizim memleketimizin, 
biraz önce konuşmamın giriş kısmında söyledi
ğim gibi, bilhassa turizm ve yaş sebze ve meyva 
konusu ekonomimizi istikrara kavuşturacak 
kaynaklardır. Hükümetin bu noktada dikkatini, 
hassasiyetini rica ederim. 

Vaktim dolmadığı için, Sayın Başkanın da 
müsamahasına sığınarak, acele telâkki ettiğim 
bir konuyu burada söylemeden geçemiyeceğim. 
Bu da; bizim Karacabey ilçesinin iki yıldır açıl
mış bulunan bir lisesi vardır. Eğer Sayın Milli 
Eğitim Bakanına intikal etmişse, ortaöğretimde 
dersler başladığından bu yana, yani bir aya ya
kın bir zamandan beri bu lisede yedi ders boş 
geçmektedir, yani lisede okunan derslerin, aşa
ğı - yukarı, yarısından fazlasının öğretmeni yok
tur ve dersler boş geçmektedir. 

Bunun dışında, Orhaneli ilçemizin Büyük Or
han bucağı vardır, elbette bâzı arkadaşlarım bi-

— 878 — 
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lir, mahrumiyet bölgesi olan ve 43 köyü bulu
nan bir bucaktır. Birinci Beş Yıllık Plân gere
ğince buraya bir bölge yatılı ortaokulu yapıl
mıştı. Üç yıl önce tamamlanması gereken bu 
okul ortaokul olarak - yatılı ortaokul değil - bu 
yıl açıldı. Mahallî seçimlerden evvel buraya gi
den ilgili arkadaşlarımız, milletvekilleri kesin
likle söz verdiler, bu yıl tam kadrolu olarak, öğ
retmenleri tamam olarak açılacak, dendiği halde 
bu ortaokul da bir tek öğretmenle - mübalâğa 
etmiyorum - tedrisata başlamıştır. 

Millî Eğitim Bakanından, acele saydığım bu 
konuda ilgilerini hassaten rica ederim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Ahmet 
Türkel, buyurun efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Bursa Milletvekili Sayın Sadrettin Çanga'nm 
beyanlarına cevabımı arz edeceğim. 

Sayın arkadaşım, ekonomimizin bugünkü 
durumunda bir bunalımın mevcudiyetini ifade 
etmiştir. Bu iddia bir bühtandan ibarettir. Eko
nomimiz dengeli ve istikrarlı kalkınmasını plân 
ve program ilkeleri içinde yürütmektedir. Vakit 
vakit ihracat ve ithalât rakamları yılın ve kon
jonktürün değişik tesirleri altında uf alabilir, kü-
çülebilir. Esasında mesele yıllık programlar ve 
plânlar hedefi içinde getirilmesidir. Nitekim ge
rek ihracatımız, gerek ithalâtımız bu hedeflere 
uygun olarak gerçekleşmektedir, rakamlar orta
dadır. Bu sebeple bu rakamlann ışığında, arka
daşımızın, sadece «ekonomik buhranın, bunalı
mın mevcudiyeti» ifadesi, muallâkta bir ifade
dir. 

«Hayat pahalılığı artıyor» ifadesi de mual
lâkta bir ifadedir. Sarih olarak ifade edelim ki, 
ekonomimiz geçen yıl yüzde 5 oranında bir ar
tış göstermiştir, hayat pahalılığı istikametinde. 
Bu, plân hedeflerinin de altındadır. Bu yıl bu 
rakam, yine de daha altta kalacaktır. 

Dış ticaret açığımız ve döviz rezervlerimiz 
hakkındaki arkadaşımızın temas ettiği mesele
ler, zannederim meseleleri sadece dış ticaret den
gesi bakımından ele alıp, plân ve program hedef
leri içinde değerlendirmemesinden doğuyor. Ar
kadaşım eğer plâna sadık ise, eğer programa sa
dık ise bu rakamları sarahatla ele alırsa zanne

diyorum ki, meseleleri o ilkeler içerisinde yürüt
tüğümüzü kabul edecektir. ö 

Turizm gelirimiz bu yıl geçen yıldan çok da
ha iyi bir şekilde gelişmektedir. 

Yaş sebze ve meyva ihracı konusunda ar
kadaşımın beyanlarını cevaplandıracağım. 

Yaş sebze ve meyva müstahsilinin organi
zasyonu geniş şekilde Türkiye çapında ele alın
mıştır. Bilhassa, evvelâ müstahsilin organizas
yonundan başlıyan mesele, muhtelif yaş seb
ze ve meyva müstahsıBarının kooperatifler için
de ve onların birliği şeklinde organizasyonu 
gerçekleşmiştir. Misal olarak; 35 elma koo
peratifi bu yıl kurulmuş, birliği yine bu yıl 
gerçekleşmiş ve kısa zamanda, size müjdeli-
yeceğimiz ihraç rakamlarını huzurunuzda zikre
deceğim. 

Müstahsil organizasyonu yanında, dış tica
rette yaş meyva ve sebzelerimizin değerlendiril
mesi istikametinde Hükümetçe alınmış tedbir
ler vardır. Bunlar, gerek içerde ihracatın or
ganizasyonuyla ilgili, gerek bu mahsullerimi
zin dış pazarlara nakliyle alâkalı münakale 
imkânlarını genişleten tedbirlerdir. Misal ola
rak, 140 tane frigorifik çekici ve treyleri bu 
yıl ithal ediyoruz. Bu ay içinde teslimata baş
lanıyor. Bu, bizim yaş meyva ve sebze ihraca
tına verdiğimiz önemin en küçük bir misalidir. 

Her yıl yürütülmekte olan yaş meyva ve 
sebze ihracatçılarına verilen AID kredileri, 
SDA kredisinden yardım mevzuları, imkânlar 
nisbetinde, eksiltilmeden yürütülmüştür. Ay
rıca, Hükümetimiz ihracatın teşvikine matuf 
bir kararname neşretmiş ve bu kararname ile 
ihracatçıya, bilhassa sanayi mamulleri ihraca
tında, ihracettiği döviz bedellerinden bir mik
tarını tahsil etmek suretiyle yardımcı olmuş 
ve hammadde ithaline imkân vermiştir. İhra
catçı kredilerinde ucuzluk sağlanmıştır. Hal 
böyle iken arkadaşımızın bu tarz iddialarını 
sadece muallâkta kabul etmemiz gerekmektedir. 

Arkadaşımızın temas ettiği bu yılki şeftali 
ihracatı, kendüerinin de bildiği gibi, mevsim 
şartları içinde mahsulün eksik olmasından doğ
muştur. 

Saygı ile arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

1. — Mu§ Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Doğu Anadolu'da ve özellikle Mu§ ilinde huğ-
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day ürününe bulaşan hastalıklara ve bâzı tarım 
kredilerine dair demeci ve Tarım Bakanı Bah
ri Dağdaş'm cevabı (Devamı) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı Bahri Dağdaş, 
buyuran efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Muş Milletvekilinin biraz evvel tohum
luk sıkıntısı çekildiğini, zirai mücadeleden 
dolayı bâzı aksaklıklarım mevcudolduğunu ve 
bunun Doğu - Anadolu'da daha geniş ölçüde 
kendini gösterdiğini, ancak kendilerinin tel
grafı üzerine harekete geçtiğimizi, bundan 
dolayı da teşekkürlerini bildirdiler. 

Bir kere Hükümet olarak şunu arz etmek 
isterim ki, yurdun yalnız Doğu - Anadolu böl
gesi değil, bütün bölgelerinde Hükümetimiz, 
programında öngördüğü (Türk çiftçisinin ya
nında olma) felsefesinin icabı her türlü terti
batı almıştır. Defalarca ifade ettik bunu bu 
kürsülerde. Hiç kimsenin şu veya bu telgra-
fiyle, tohum cepte değil M, sevk edilsin. Hü
kümet yeni bir sistem, sertifikalı tohumluk 
sistemi getirdi. Bu ekim döneminde de 275 bin 
ton sertifikalı kademede tohum üretti. Bu 
üretilen tohumların genel hedefi, elde düşük 
'kaliteli tohumların çeşidini değiştirip tazele
me prensibini güttüğü gibi, böyle senelerde de 
Ofis ambarından değil, geniş çapta teknolojiye 
dayalı, çiftçiyi takattan düşürmiyeoek, ödeme 
gücünü yükseltecek bir tohumluk çeşidiyle bu 
dar boğazları geçmektir. Bütün medeni mem
leketlerde olduğu gibi, memleketimizde de 3 
seneden beri tatbik etmek istediğimiz sistem 
budur. 

Şunu arz edeyim M, Alparslan Çiftliğinde, 
Ulaş Çiftliğinde üretilen tohumluklar hiçbir 
zaman Doğu bölgelerimizde ne tohum değiş
tirmeye, ne de fevkalâde senelerde çiftçinin 
muhtacolduğu iyi vasıflı tohumluğu vermeye 
kâfi gelmemektedir. Onun içindir M, mukave
leli çiftçi müessesesini ihdas ettik. Bu bölge
mizde de önümüzdeki sene biri Malazgirt'te, 
biri de Bulanık'ta olmak üzere mukaveleni çift
çi eliyle sertifikalı tohum üretmeye başladık. 

Bu seneM ihtiyaçları sırasiyle arz edeyim: 
Sadece Doğu illerimizde, 5254 sayılı Kanu

nun şümulüne girenler için Ağrı bölgemize 
1 500 ton sertifikalı buğday, yine Elâzığ'a 217 
ton 5254 e göre ve 204 ton da kredili olmak 

üzere 411 ton, Erzinoana 5254 e göre 200 ton 
ve 1 007 ton da kredil olımak üzere cem'an 
1 207 ton, Erzurum'a 5254 e göre 1 000 ton 
ve 1 011 ton da kredili olmak üzere cem'an 
2 011 ton, Kars'a 5254 e göre 1 000 ton ve 
510 ton kredili olmak üzere 1 510 ton, Ma
latya vilâyetimize 5254 e göre 300 ton ve 1 006 
ton da kredili olmak üzere cem'an 1 306 ton, 
Muş vilâyetine 5254 e göre 800 ton ve 3 601 
ton da kredili olmak üzere 4 411 ton, Tunceli 
vilâyetine 5254 e göre 250 ton, Bingöl'e 129 -
130 ton civarında 5254 ten ve 200 ton da kre
dili olmak üzere 329 ton, Van vilâyetine 
5254 ten 1 000 ton, 1 000 ton da sertifikalı -
kredili olmak üzere 2 000 ton buğday. Aşa
ğı - yukarı 15 - 17 bin ton civarında yerli ser
tifikalı kademede tohum tahsis edilmiştir. Bu
nun dışında bu bölgelerimizin ekolojik hususi
yetlerine göre bâzı kısımlarında, kesimlerin
de Sonbaharda, büyük ölçüde de İlkbaharda 
ekilmek üzere 3 bin ton civarında Meksika 
tohum çeşitlerini hazırlamış, ambarlamış, ilaç
lamış durumdayız. Mevsimi geldiği zaman Türk 
çiftçisinin emrine amade kılacağımızı, geç
mişte ve bu sene olduğu gibi gelecek yıllarda 
da tohumluk konusunda, diğer zirai kredi ko
nusunda, gübre konusunda geçmişe oranla ge
ometrik şekilde artan bir hızla Türk çiftçisi
nin ihtiyaçlarını karşılamaya kararlı olduğu^ 
muzu ve gereken bütün tedbirleri aldığımızı, 
verdiğim rakamlar muvacehesinde arz etmek 
ister, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

4. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemenin ucuza 
sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet öl
çülerine uyulması ve pamuk ihracı konularıyla 
pamuk ekim sahalarının daraltılmasını hedef 
tutan politikanın millî tarım politikamıza uy
gunluk derecesini tesbit etmek üzere bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/38) 

BAŞKAN — Aydın Milletvekili Sayın Şük
rü Koç'un, pamuk ürünü ile ilgili olarak Mec
lis araştırması açılmasını istiyen bir önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketimizin klâsik ihraç maddelerinin 

başında gelen son yıllarda ortalama 125 - 130 
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milyon dolarlık döviz sağlıyan pamuk ürünü
müzün geleceği tehlike arz etmektedir. Üreti
min Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülen he
deflerin üstüne çıkarak artması, iç tüketim 
hacmında büyük genişlemelerin bulunmıyarak 
tekstil sanayiinde büyük stok birikmelerinin 
müşahade edilmesi, pamuk ihracında tıkanık
lıkların meydana gelişi, I tükümetin üreticiyi 
himaye eden bir fiyat politikası uyguLamayışı, 
ihracatçıların çeşitli tertiplerle pamuklarımızın 
dış piyasalarda değer fiyata satılmasına çalış
mamaları gibi sebeplerle Türk pamuk ekicisi 
ekonomiık bir çıkmaza saplanmakta, en büyük 
döviz kaynağımız kurumak tehlikesiyle karşı-
karşıya bulunmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda pamuk üretimi
nin fiyat maniplâsyonları ile kısıtlanması Ada
let Partisi tarafından öngörülmüştü. Daha son
ra, pamuk ekim sahalarının daraltılmasını he
def tutan bir tarım politikası izlenerek, Çu
kurova ve Ege gibi başlıca pamuk tarımı bölge
lerimizde, Meksika menşeli buğday ekimi teş
vik edilmektedir. 

Dış ticaret dengemizde daima bir ihraç ko
nusu olmakta ve kalkınmamız için muhtaç bu
lunduğumuz döviz kaynaklarının başında yer 
almakta olan pamuk tarımı üzerinde Hükümet 
isabetli yolda bulunmamakta, Türk pamuk üre
ticisi geleceğini kesin olarak bilememek gibi 
bir karanlık içinde bulunmaktadır. 

Türkiye'de 240 bin aile pamuk tarımıyla 
uğraşmaktadır. Elde edilen son istatistiklere 
göre, 2,5 milyon nüfus pamuk tarımıyla ilgili 
bulunmaktadır. 1960 yılından bu yana, pamuk 
tarımında dekar başına verim artmaktadır. 
Teknolojinin tanına uygulanışı, sulu tarım ala
nının genişlemesi, gübreleme, mücadele, yüksek 
verimli tohumlukların kullanışı gibi faktörler
le üretim, plân hedeflerinin üstüne çıkmıştır. 
Buna karşılık, kilo maliyeti de çok yükselmiş
tir. 1966 fiyatlarına göre, bir kilo çekirdekli 
pamuğun maliyeti 175 - 185 kuruş civarında
dır. Bunda, traktör, akar yakıt, ilâç, gübre gi
bi verime etkide bulunan girdilerin (inputlar) 
fiyatların yükselmesi başlıca etkendir. Hayat 
pahalılığına paralel olarak tarım işçilerinin 
gündeliklerinde zaruri yükselişler olmaktadır. 
Fakat, pamuk tarımının geleceğini (karartan 
başlıca faktör, üreticinin, kendi ihtiyacını kar-

şılıyacak kadar ucuz faizli krediyi bulamaması, 
dekar başına yaptığı 300 - 350 liralık masrafı 
yapabilmek için Ziraat Bankası ve Tarım Kre
di ve Satış Kooperatiflerinden elde edemediği 
krediyi, tefecilerden almak zorunda kalışıdır. 
Adalet Partisi iktidarının hazırlattığı bir ra
porda belirtildiği gibi, bugün üreticiye dağıtı
lan 5,5 milyar liralık tarımsal kredinin tutarı 
kadar borç para, A. P. nin «Teşkilâtlanmamış 
kredi müessesesi» dediği tefeciler tarafından, 
bankalardan alınıp köylüye yüksek faizlerle 
dağıtılmaktadır. Bugün pamukta, dönüm ba
şına 75 lirası çevirme, 40 lirası da tohumluk, 
akar yakıt v. s. adı altında 115 lira kredi dev
let tarafından Ziraat Bankası kanaliyle dağı
tılmaktadır. Oysa iki, dekar başına yapılan 
masraf, tarla icrası hariç, sulu ziraatta 300 - 325, 
kuru ziraatta 250 - 290 lira arasında değişmek
tedir. Bu demektir ki, üretici kredi ihtiyacının 
pek azını Ziraat Bankası yoluyla devletten 
normal faiz hadleri içinde sağlamakta, geri ka
lanını da yüzde 100 gibi öldürücü faizlerle te
fecilerden almaktadır. Çok kere, devlet ban
kalarından ticari kredi olarak alınan paralar, 
köylünün en sıkışık bulunduğu dönemde üç ay 
İçin bazen % 40 - 50 faizle dağıtılmakta, ayrı
ca, pamuğunu piyasa fiyatlarından 10 - 15 ku-
mş altında fiyatla satacağına dair borçlanma 
senetleri imzalatılmaktadır. 

İki yıldır A. P. hükümetleri pamuk piyasa
sını geç açmakta, Tarım Satış Kooperatifleri 
Birlikleri (Çukobirlik - Taris - Ant - Birlik) 
yeteri kadar kredi ile güçlendirilmemekte, Sü-
merbank bir destekleyici olarak piyasaya so-
kulmamakta, üretici, kendisinin borçlu olduğu 
bir kısım tefeciler veya çırçır fabrikatörleri 
vahut ihracatçının temsilcileri olan aracılarla 
karşıkarşıya bırakılmaktadır. 

Bu yıl 1968 ürününe ait rekolte tahminleri 
çok yüksek gösterilmiş, ekicinin kafasında fi
yatların düşük olacağı intibaı yerleştirilmeye 
çalışılmış, ayrıca dış piyasalarda fiyatların dü
şük olduğu haberleri kasıtlı olarak yayılmıştır. 

1958 de standart EGE I cinsi pamukların 
"iğitli fiyatı 230 kuruş idi. 10 yıl sonra, üre
rim masraflarında, resmî rakamlara göre % 200 
civarında bir artış görüldüğü halde, bugün 
*ÎGE standart I/A pamuğun Hükümetçe tâyin 
edilen tavan fiyatı 230 kuruş bulunmaktadır. 
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Sümerbank ise 225 - 227 kuruş üzerinden piya
saya girmiştir. Demek oluyor ki, pamuk üre
ticisi, her yıl maliyet fiyatlarının artması, sa
tış fiyatlarının sabit kalışı karşısında her yıl 
biraz daha borçlanmakta ve fakirleşmektedir. 

Çiğitsiz pamuk ihracatında büyük oyunlar 
oynanmaktadır. Sayıları 100 civarında bulunan 
ihracatçılar, 65 - 70 cenit fiyatla mal satmışlar, 
geçen yıl 200 bin ton ihracattan 200 milyon 
lira para kazanmışlardır. Buna karşılık 240 bön 
aile ise kilo başına 20 - 40 kuruş civarında bir 
gelir elde edebilmişlerdir. Bu durumda milyon
larca pamuk tarımcısı insan, yüz küsur ihra
catçı için alın teri dökmekte, fakat kendileri 
her yıl biraz daha borca, biraz daha sefalete 
sürüklenmektedir. Bu ise Anayasamızın başlı
ca özelliklerinden birisi olan ve devletimizin 
temel görevlerinden birisi olarak tesbit edilmiş 
bulunan sosyal adaleti sağlama amacına aykı
rı bir istismar düzeninin işlemesi demektir. 
A. P. iktidarı, kendi sosyal, ekonomik ve siya
sal görüşlerine göre bir politika izlemekte, bü
yük üretici kütleyi korumamakta, devletin bü
tün imkânlarını pamuğu yetiştirenin çıkan 
için değil, pamuğu üreticiden satınalıp^ içeride 
ve dışarıda satan, emek harcamadan milyonlar 
kazanan birkaç bin tüccar ve ihracatçı için 
kullanmaktadır. 

Pamuk tarımının geleceğinin teminat altına 
alınması, üreticinin korunması, üretim maliye
tini düşürücü tedbirlerin bulunması, gerekli ve 
yeterli kredi kaymaklarının ^aratılması her-
şeyden önce bugünkü ekonomik politikanın ve 
bozuk düzenin değiştirilmesiyle sağlanacaktır. 

Bu bakımdan, Yüce Meclisin millî serveti
miz ve başlıca döviz kaynağımız olan pamuk 
tarımına el koyması gerekmektedir. 

Yukarıdaki gerekçelerle, 
1. — Pamuk tarımında önemli etkileri olan, 

traktör, motopomp, kimyevi gübre, ilâç gibi 
girdilerin çiftçiye daha ucuza s>ağlanması im
kânları ve tedbirlerini'araştırmak, 

2. — Tarımsal kredilerin dağılımını, dev
let kaynaklarından sağlanan kredilerin yeter
lik ve sosyal adalet ölçülerine uygun şekMe 
dağılıp dağılmadığını, 

3. — Pamuk ürününün ihracının ve dünya 
piyasalarında bu millî servetimizin değerini 
bularak satılıp satılmadığını, 

4. — Pamuk ekim sahalarının daraltılması
nı hedef tutan A. P. iktidarının tarım politika
sının, millî tarım politikamıza uygunluk dere-. 
cesini tesbit etmek üzere, Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca Meclis Araştırması açılması
na delâletlerinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 7 . 10 . 1968 
M. Şükrü Koç 

Aydın Milletvekili 
BAŞKAN — Efendim, bu önerge Çarşamba 

günlerine ait gündemde yerini alacak ve sıra
sı geldiğinde görüşülecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonu raporu, bildiğiniz 
gibi, 10 Ekim 1968 gününden itibaren Cumhu
riyet Senatosunda görüşülmeye başlanmıştır. 
Rapor bilâhare Yüce Heyetinizde de görüşüle
cektir. Raporun basılı nüshaları mahdut sayı
da olup Arşivde sayın üyelere imza mukabilin
de verilmektedir, bilgilerinize arz ederim. 

Gündeme geçiyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Ka

nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa ek 819 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
ek, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si Cahit Ortaç'ın, İl özel idareleri, belediyeler 
ve bunlara bağlı kuruluşlar personeline avans 
verilmesi hakkında, Nevşehir Milletvekili İbra
him Boz'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklen

mesi hakkında, Trabzon Milletvekili Ahmet İh
san Binicioğlu ile Denizli Milletvekili Zafer Ni
hat ÖzeVin, özel idare ve belediyelerle Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri memur ve hizmetlilerine 
avans suretiyle ödeme yapılmasına dair, Trab
zon Milletvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek 819 
sayılı Kanuna bir ek madde eklenmesine dair, 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanuna yeniden ek yapılma
sı hakkında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
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3659 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluşlar
da çalışanların aylık ve ücretlerine geçici zam 
uygulanmasına dair 819 sayılı Kanuna ek, istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, 
Mahallî idarelerde ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinde çalışan memur ve hizmetlilere zam ya
pılması hakkında, İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve 
yetim aylığı alanlara da geçici zam verilmesini 
sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ve Ba
lıkesir Milletvekili Adnan Akın'ın, 29.12.1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri, Mil
lî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından 
4 er üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon ra
poru (1/508, 2/439, 2/518, 2/519, 2/520, 2/543, 
2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. Sayısı: 
716) (1) 

BAŞKAN — Sayın Komisyonun lütfen yeri
ni almasını rica ederim. 

Efendim, teklifin tümü üezrindeki görüşme
ler bitmiş ve maddelere geçilmesi kabul edil
miş idi. Şimdi, teklifin ivedilikle görüşülmesi 
hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanunun 1 nci madesinin 1 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 1. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun malî hükümlerinin uygulanacağı 
tarihe kadar, bu kanunun 236 nci maddesi kap
samına girenlere ve genel, katmıa bütçeler ile 
bunlara bağlı döner sermayelerden ve kefalet 
sandıklarından aylık ve ücret alan memur ve 
hizmetlilere, hâkim, savcı ve yardımcıları ile 
bu sınıflardan sayılanlara, üniversite öğretim 
üyeleri ile yardımcılarına, sayıştay mensupları
na, subay, astsubaylar ve 6320 sayılı çavuş ve 
uzman çavuş Kanunu ile, 635 sayılı Uzman Jan
darma Kanununa göre ücret ve aylık alanlara, 

(1) 716 S. Sayılı basmayazı 28 . 6 . 1968 ta
rihli 82 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

il özel idareleri ve belediye bütçelerimden ay
lık ve ücret alanlara, 263 sayılı Kanun gere
ğince zamma esas olan aylık ve ücretlerinden 
her ay aşağıdaki oranlarda avans suretiyle öde
me yapılır. 

ti özel idareleri ile belediyelere bağlı kuru
luşların 3656 sayılı Kanuna tabi memur ve hiz
metlileri de bu madde hükmünden faydalanır
lar. 

Aylık ve ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

BAŞKAN — Efendim, birinci madde üze
rinde söz isteyip de şu âna kadar isimlerini 
yazdırmış olan arkadaşların isimlerini arz edi
yorum. 

Reşit Ülker, Yaşar Akal, Süleyman Onan, 
Güven Partisi Grupu adına Vefa Tanır, Niyazi 
özgüç, Ömer Usta. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Y. T. P. Gru
pu adına söz istiyorum. 

SADUN AREN (istanbul) — T. i. P. Gru
pu adınıa söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Y. T. P. Grupu 
adına Nihat Diler, T. i. P. Grupu adına Sadun 
Aren, Hamdi Orhon... 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ben ge
çen oturumda grup adına yazdırmıştım efen
dim. 

BAŞKAN — Bu listede yok. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — ismimi 
yazdırmıştım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şimdi hal
lederiz. 

Hamdı Orhon C. H. P. Grupu adına, Ah
met Şener, Hilmi işgüzar Millet Partisi Grupu 
adına, Gıyasettin Karaca, İlyas Kılıç, Reşat 
özarda. 

Şimdi başkanlıkta mevcut kayda göre Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Vefa Tanır söz 
istemiş efendim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Yazı
yı okur musunuz efendim? 

BAŞKAN — Burada yazı yok. Bir not var 
efendim; yalnız isimler tesbit edilmiş. Yazı ile 
söz istenmemiş, Sayın Vefa Tanır telefonla söz 
istemiş. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) —Sayın 
Başkan, dört gün evvel riyasete ismimi yazdır
mıştım. 

VEFA TANIR (Konya) —- Sayın Başkan, 
sıramı insan Kabadayı'ya devrediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Güven Partisi 
Grupu adına Sayın İhsan Kabadayı, buyuru
nuz. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADA
YI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununa ek olarak çıkarılan 29 . 12 . 1966 tarih 
ve 819 sayılı Kanun, genel ve katma bütçeler
den veya bunlara bağlı döner sermayelerden ve 
kefalet sandıklarından aylık ve ücret alan me
mur ve hizmetlilere 263 sayılı Kanun gereğin
ce zamma esas aylık ve ücret tutarları üzerin
den yüzde 10 ilâ 15 nisbetinde avans şeklinde 
ödeme yapılmasını öngörmüş idi, fakat 657 sa
yılı Kanunun kapsamı dışında kaldıkları için 
mahallî idareler memur ve hizmetlileri bu ka
nundan faydalandınlmamışlardı. Huzurunuza 
gelen bu kanunun birinci maddesi ile özel ida
relerle belediye memur ve hizmetlilerine de 
avans verilmesini temin maksadiyle 819 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılması öngörülmüştür. 

819 sayılı Kanunun çıkışında bilûmum be
lediyelerle özel idarelerde çalışan memur ve 
ücretlilere avans verilmesinin uygun görülme
mesi ve bunların hariç tutulması, uzun yıllar
dır millet hizmetinde çalışan bu camiayı dertli 
ve muztarip kılmıştır. Hemen hemen hepimiz 
uzun bir tatilden yeni döndük, muhtelif yer
lerde gezip vatandaşlarla temas ettik. Bu te
şekküllerde çalışan arkadaşlar her yerde bu 
farklı muameleden üzüntü duyduklarını be
lirtmişlerdir. 

Çak iyi takdir edersiniz M, muhterem mil-
letvekillri; insanoğlunun saadeti bir lokma Ve 
hırkada, köşkte veya taçta değildir; mânada, 
gönülde onu doyurmak gerektir. Mâruz kaldı
ğı bu haksızlık onun moral yapısında, mâna 
varlığında üzüntü ve dert yaratmıştır. Millet
vekili olarak nerede bu teşekkül mensuplarını 
görmüşsek bu dertli, üzüntülü insanlar öksüz
ce tabi kılındıkları muameleden dert yanmış
lardır. Bu farklı muamele adalete, eşitliğe, hat
tâ Anayasanın öngördüğü sosyal telâkki ve sos
yal adalete mugayirdir. Çalıştıkları müessese
ler her neresi olursa olsun tamamen memur ni

teliğinde, emekli haklarına sahip, Emekli San
dığına bağlı olan bu arkadaşların bu farklı 
durumdan mütevellit mâruz kalmış oldukları 
muamelelerin bu madde ile kaldırılması için 
geçen bu zaman zarfında bu farklı maaşı alma- . 
lariyle uğradıkları haksızlıklar çoğalmıştır. Bu 
süre içerisinde belediyelerden kendi imkânla-
riyle bu farklı avansı vereceklerine dair müte
addit işaret alınmış olması ile bütçeye de hiç
bir yük tahmil etmiyeceği ortada iken sürenin 
uzamış olması, bunların mâruz kalmış olduğu 
dertli muamelenin ağır yönünü teşkil eder. 

Son yıllarda açık bir gerçek vardır ki, pa
ra değerini devamlı olarak kaybetmekte, fiyat 
endeksleri mütemadiyen yükselmektedir. Hal 
böyle iken memurun ve ücretlilerin almış oldu
ğu maaş ve gelirlerinin yerinde sayışı, piyasa 
fiyatlarının mütemadiyen yükselmiş olması ge
çimde ve gelirdeki muvazeneyi bozduğunu açık
ça, münakaşa kabul etmez bir gerçek olarak 
ortaya koymuştur. 

819 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadi
li ile verilecek bu avanslar ve maaşlara zam 
da asla faydalı olmıyaoaktır. Kanaatimiz odur 
ki, bu izahat bir derece hakkı kabul etmek yo
lunda hayırlı bir iş, hizmet olmakla beraber ha
yati ehemmiyeti haiz belirli bâzı maddelere ve 
endekse göre maaş vermedikten sonra bugün
kü vereceğiniz bir miktar zam da, kısa bir za
man sonra, faydasız ve kifayetsiz bir hale ge
lecektir. Bu tedbirler, hep yama üstüne yama
dır. Hakiki hal çaresi, yukarda bahsetmiş ol
duğum 51 endekse göre, Devlet Memurları Per
sonel Kanununun biran evvel tatbik edilmesi
dir. Ancak bu, dertlere çare olur. Eğer tatbik 
edilmezse tedbir üzerine tedbir, kırk yamalı 
olan bu bohça, öyle zannediyorum ki, birbiri
nin peşine takılacak seksen yamalı bir bohça 
olmaktan öteye gitmiyecektir. Bu kabîl alınan 
tedbirlerin hepsi geçici olacaktır. 

% 10 - 15 avanstan belediyeler ile özel ida
re memur ve hizmetlilerinin faydalanmasını bu 
madde sağlıyacak, fakat yine de gayri âdil ve 
eşitlik prensibinin ihlâl edildiği münakaşası 
devam edecektir. Çünkü bu madde de iktisadi 
"Oevlet Te«!«tkfküllen. dul, yetim malûl, âdi ma
lûl ve emekliler zikredilmemiş/tir. 

Daha evvel Güven Partisi olarak yapmış 
olduğumuz teklifte 3659 sayılı Kanuna tabi 
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İktisadi Devlet Tevekküllerinde çalışan memur 
ve hizmetlilerin bu kanuna ithalini ve yine geçen 
defaki oturumda Güven Partisi Grupu olarak, 
emekli, dul, yetim, âdi malûl ve vazife malûlle 
rinin de eklenmesini istemiştik. Bir memlaket 
içerisinde sıkıntı, geçim derdi var ise bu sıkıntı 
muayyen bir zümrenin üzerinde var, diğerlerin
de yok demek döğildir. Bilhassa emekli, dul, 
yetimler, bu memleketin en sıkıntılı, dertli, ıstı
rap dolu günlerinde hizmet etmiş, kûşei vahdet
lerine çekilmiş kimselerdir. Tanrı'dan başka 
kimse bilmez ama, ömürlerinin âhır vaktinde, 
kaç yıllık ömürlerinin kaldığı belli olmaz, bun
ları bu zammın dışında bırakmak yürekler acı
sı, insan duygusu ve insan muhabbetiyle bağ-
daşamıyacak bir tutumdur. Böylece, dertli gün
lerin, sıkıntılı günlerin en çok ıstırabını çeken, 
yükünü çeken, vazifedeyken yokluk içinde çalı
şan bu kimselerin bu kere emekli olduktan son
ra hiç kaale alınmaması hepimizin mânevi yapı
sında üzüntü olacak, kalbimizde yara teşkil ede
cek. 

Güven Partisi olarak teklif etmiş olduğumuz 
bu kanun tasarısına emekli, dul, yetim, âdi ma
lûl, vazife malûllerinin de ithalini istemekte 
yiz. 

Üzüntü ile söylüyorum, bâzı müsteşar ve ge
nel müdürlüklere 10 - 15 bin lira arasında, hay
ret ettim, isim vermiyeceğim, ilk defa duy
dum, maaş veriliyormuş. Onlar için her gün 
güllük, gülistanlık, onlara zam etsen, etmesen 
hiç kıymeti yok. Ama İktisadi Devlet Teşekkü
lü deyince hep böyle yağlım, ballım maaş alan, 
astronomik rakamlar derecesinde ücret alan me
murları, umum müdürleri görmiyelim. Onların 
da kapıcısı, odacısı, perişanı, açı, çıplağı vardır. 
Her gittiğim yerde, köyde kentte, yolda, ırakta 
karşıma çıkan bir muztar zümre de PTT nin ve
ya ve atlı dağıtıcılarıdır. Çoğu yamalı elbiseli, 
ayakkabısı delinmiş, parmağı çıkanını da çok 
gördüm. Nasıl bunları, iktisadi Devlet Teşekkü
lünde olduğu halde, istisna edebilirsiniz, bunla
rın durumu iyidir diyebilirsiniz? Bunun da kai
desi öbürlerinden farksız derecede dertli, muz-
tariptir. Bunlann ithalini biz Güven Partisi 
olarak yerinde mütalâa etmekteyiz, önergeleri
miz inşallah huzurlarınızda itibar görür, kabul 
edilir. 

Saygılarımızla efendim. (G. P. sıralarından, 
alkışlar.) 
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BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na Sayın Nihad Diler, buyurunuz. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri, tasarının birinci maddesi, iktisadi Devlet 
Teşekküllerini, emekliler, dul ve yetimlerini, va
zife ve harb malûllerini, spor toto mensuplarını 
kapsamı haricinde bırakmıştır. 

Yüzde 10 - 15 zammı alan Devlet memurla
rının durumu nedir? % 10 -15 zammı alan Dev
let memurlarının da, esefle ifade edeyim ki, du
rumları memnuniyet verici değildir. Devlet me
kanizmasının içinde çalışan, aynı sorumluluk al
tında, aynı vazifeyi yapan memurlar arasında 
ücret bakımından, maaş bakımından büyük ve 
sonsuz farklar vardır. Bu farkları gidermek, 
sorumluluklariyle mütenasip eşit hizmet karşı
lığı, eşit ücret ve maaş vermek için Devlet Per
sonel Kanununun çıkarılması bir zaruret halin
de ortaya çıkmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün Devlet meka
nizmasında çalışan memurlar içinde öyle kimse
ler vardır ki, Devletin haysiyeti ve şerefiyle mü
tenasip durumda değildirler, iktisadi müzaya
kanın içinde adetâ dinlenecek seviyededirler. 
işte bu duruma bir nihayet vermek lâzımdır. 
Bu duruma nihayet vermek için Devlet Perso
nel Kanununun süratle çıkarılması lâzım gel
mektedir. 

İkincisi, Devlet Personel Kanununu çıkar
makla beraber bir de fiyat istikrarı tedbiri al
mak lâzımdır. Devlet Personel Kanunu ile şa
yet her hangi bir şekilde, şimdiki yaptığımız gi
bi, zamlar yapılır ve bu zamlar iktisadi konjonk
türe uygun şekilde intibak ettirilmezse Devlet 
memuru hiçbir zaman için fakrü zaruretten 
kurtulmaz, kendine düşen görevi de iktisadi mü
zayaka içinde olduğu için bihakkın ifa edemez. 
Bugün Devlet mekanizması maalesef hak ve 
adalet esasları içinde çalışmamaktadır; Yüz 
utandırıcı bâzı hâdiselerle her zaman için kar
sı karşıya geliyoruz. Plânlı bir devreye girmi
şiz. Plânlı devrenin gerektirdiği bütün tedbir
leri almak, fasit daireden kurtulmak için Per
sonel Kanununun süratle ele alınıp, biran evvel 
Devlet memurunu müzayakadan kurtarmak he
pimizin vazifesi olması lâzımdır. 

E, Devlet Personel Kanunu meriyete girmi
y o r ^ 10 - 15 avansların bir kısım memurlara 
verilmesinin hikmeti nedir? Bunu araştırdığımız 
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zaman, maddenin hangi maksatla kaleme alındı
ğı ortaya çıkar. % 10 - 15 avansın verilmesi 
bir hedefi tahakkuk ettirmek yani mevcut bir 
adaletsizliği gidermek, adalet duygusunu tat
min etmektir. Hakikaten devlet memurlarından 
büyük bir kısmı, hemen hemen tamamı iktisa
di müzayaka içinde, sefalet içinde, kendi vazi
fesini göremiyecek durumda, çoluk çocuğunun 
endişesinin haricinde vazifesini düşünemiyecek 
durumda. Böyle olmasına rağmen, sadece yüzde 
10-15 avansın hangi maksatla verildiği ortaya 
çıkmakta, o da adalet hislerini tatmin etmektir. 
Adalet hisleri bununla tatmin ediliyor mu? Ha
yır... 

Yine devlet memurlarından bir kısmına yüz
de 10 - 15 avans veriliyor, büyük bir kısım dev-
iev memurları, iktisadi devlet teşekkülleri bu
nun haricinde bırakılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, topyekûn devlet 
memurları sefalet içindedir. Sefalet içinde olan 
memurların bir kısmına devlet tutar da atıfette 
bulunur, öbürüne hakkı olan şeyi vermezse, bu, 
devletin mürüvveti ile mütenasibolmaz. Bugün 
iktisadi devlet teşekküllerinin içinde yaz - kış 
demeden, gece gündüz demeden fedakârlıkla ve 
feragatle ağır vazife gören PTT mensupları bü
yük bir sefalet içjindedirler; çoluk çocukları ile, 
acaba bize bu zam yapılacak mıdır, diye düşün
mektedirler. 

Yine Devlet Demiryolları mensuplarının da 
bir kısmı vardır ki, bunlar hayatlarını tehlike
ye koymak suretiyle vazife görmektedirler. 
Ateşçi, mcdkascı, gardöfren gibi ağır ve tehli
keli vazife görenler iktisadi müzayakanın için
dedirler, devletin bu yoldaki atıfetini sabır
sızlıkla beklemektedirler. 

Biz bir Anayasa kabul etmişiz, Anayasanın 
muayyen prensipleri vardır. Bu prensiplerin 
başında eşitlik ve adalet ilkeleri gelmektedir. 
Sosyal devlet fikrini de kabul etmiş vaziyette
yiz. Bir kısım memurlarına devlet, cemilekâr 
davranır, bir kısmına da hakkı açıkça, belirgin 
bir vaziyette tezahür ettiği halde, onu eğer ka
bul etmezse, bu takdirde o memurlarda büyük 
bir küskünlük, büyük bir üzüntü yaratır. Böy
le bir küskünlük ve üzüntüyü gidermek, devlet 
memurlarımı müzayakadan kurtarmak değil, 
adalet duygularını tatmin etmek için bu madde 
kaleme alınmıştır. Yeniden bir adaletsizliğe ve 
haksızlığa meydan verilmeden, yaz kış demeyip, 
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gece gündüz demeyip ağır vazifeler gören PTT 
dle Devlet Demiryolları mensuplarını, hayat pa
halılığını bir ıstırap halinde çeken emekli, dul 
ve yetimlerini, harp malûllerini de dâhil ettiği
miz takdirde madde hedefine ulaşacaktır; ada
let duyguları tatmin edilmiş alacaktır, ta Per
sonel Kanunu Yüce Meclise sevkediMp de çıka
rılıncaya kadar. 

Sayın milletvekilleri, sizden istirham ediyo
rum, ister iktidarda, ister muhalefette bulunu
nuz, bugün devlet mekanizmasının içinde yaşı-
yan memurlar ağır şartlar altında vazife gör
mektedirler. Bu, bizim emniyetimizi, hayatımı
zı, herşeyimizi tehdidetmektedir. Birtakım hak
sızlıklar olmaktadır. Biz milletvekiliyiz, bu hak
sızlıklar belki bizim başımıza gelmiyor ama va
tandaşlar bu haksızlıklardan ıstırap çekmekte
dir. Süratle Personel Kanununu çıkaralım. Per
sonel Kanunu çıkmazsa, bu takdirde grupumu-
zun kanaati odur ki, hiç bir zaman plân hedefine 
ulaşamıyacaktır. Çünkü plânı başarıya ulaştı
ran yegâne varlık insangücüdür, devlet meka
nizmasındaki memurlann çalışmasıdır. Bunlar 
eğer iktisadi müzayakadan kurtarılmazsa plân
lı kalkınma suya düşer. 

Bunun yanında da fiyat istikrarı tedbirleri-
nin, hayat pahalılığının önüne geçmek için ge
reken tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu 
itibarla, biz maddenin iktisadi devlet teşekkül
leri mensuplarını, emekli, dul ve yetimleri, harp 
malûllerini içine alacak şekilde tadilini teklif et
miş vaziyetteyiz. Adaletin tecellisi dçin, adalet 
duygusunun tatmini için, maddenin hedefine 
ulaşabilmesi için vermiş olduğumuz önergenin 
kabulünü istirham eder, Yüce Meclisi saygıla
rımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Türkiye işçi Partisi Grupu adı
na Sayın Sadun Aren... 

T. 1. P. GRUPU ADINA SADUN AREN (is
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
1986 yılından beri, yani memurlara avans şek
linde zam yapıldığı zamandan beri hayat paha
lılığı artmıştır. Bu artış Ankara'da yüzde 10, 
istanbul'da yüzde 20 civarında olmuştur. Ortala
ma olarak % 15 civarında artmıştır diyebiliriz. 

Gene aynı dönemde, yani 1966 dan zamanı
mıza kadar millî gelirimiz de reel olarak artmış
tır Resmî rakamlara göre 1986 da % 10.1, 1967 
de % 6.6 ve 1968 senesinde yani içinde bulun-



M. Meclisi B : 91 

duğumuz senede de yüzde 6 edvarında millî ge
lirimizde reel olarak bir artış olmuştur. Millî 
gelir artışlarının toplamı da yüzde 23 - 24 tut-

.":••?J;I:J. Bu rakamlara göre bir insanım 1966 
daki mutlak durumunu muhafaza edebilmesi 
için bugün gelirinin yüzde 15 civarında artmış 
cfeası lâzımdır. Eğer millî gelirdeki artıştan da 
hisse alması arzu ediliyor idi ise, bu yüzde 15 
kadar artışa ilâve olarak yüzde 20 - 25 kadar 
bir şey daha ilâve etmek lâzımdır ki, bu insan 
millî gelirdeki artıştan da hissesini, payını ala
bilsin. 

Bilindiği gibi 1966 yılında, yalnız genel ve 
katma bütçelerden ücret ve maaş alanlara bir 
zam yapılmıştır, o da yetersiz bir zamdır, fakat 
diğer memurlar ve memur niteliğindeki kimse-
ler bu zammın dışında bırakılmıştır. Şimdi bu 
insanların 1966 daki mutlak durumlarını iade 
edebilmek için bugün kendilerine en az yüzde 
15 civarında bir zam yapmak lâzımdır. Bunda 
hiç şüphe yoktur, iktidar partisinin de şüphesi 
olmadığı için dir ki, belediye memurlarınla ve il 
özel idare memurlarına böyle bir zam getirmek
tedir. Bunun dışında kalan kamu hizmetlileri
ne, maaşları, ücretleri kanunla tesbit edilmiş 
olan kimselere, yani büyük bir kütle teşkil eden 
İktisadi Devlet Teşekküllerindeki memur ve hiz
metlilere ve emekli, dul ve yetimlere bu zam 
yapılmamaktadır. Bu ayırımın hiç bir mâkûl 
gerekçesi yoktur. Şu bütçeden veya bu bütçe- < 
den ücretini veya maaşını almak, böyle bi*- ayı
ran yapmak için sebebolamaz. Akla gelen tek 
gerekçe, tek geçerli gibi görünen gerekçe İkti
sadi durumun istikrarının bozulması ihtimali
dir. Böyle bir zam yapılırsa, bu zam çok teşmil 
edilirse bütçe imkânları buna yetişmez ve bu 
iyi olmaz. Yani iktidar partisinin, zammı İktisa
di Devlet Teşekküllerine ve emekli, dul ve ye
timlere teşmil etmemesinin ttek sebebi budur. 

Bu gerekçe yerinde bir gerekçe değildir. Çün
kü bahis konusu edilen zam aslında zam değil
dir. Fiyat artışlarından ötürü kaybedilmiş olan 
satmalına gücünün iadesidir. Binaenaleyh büt
çelere munzam bir fedakârlık yüklüyor olma
ması lâzımgelir. Çünkü bütçelerimiz veya İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin yıllık kazançları fi
yat artışlarını ve imillî gelir artışlarını takilbet-
meleri gerekir ve zaten etmiştir de. Meselâ, ge
nel bütçenin gelir artışları hem fiyat artışlarını, 
hem reel millî gelir artışlarını takibetmiştir, hat-
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ta biraz fazladır. Yani bugün vergi hâsılatımı
zın, Devlet gelirlerinin millî gelire oranı 1966 
daki orandan daha yüksektir. Demek ki, taki
betmiştir. Vermek mümkündür. İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kazançları da bunu vermeye 
müsait olmak durumundadır. Çünkü, hammad
desini alırken genel fiyat seviyesine göre yük
sek ücret ödüyor, makina alırken ödüyor da ne
den memur şeklindeki işgücüne ödemiyor? İşçi
lerine öderken toplu pazarlık ediyor, fakat me
murlarına ödemiyor, ö'diyebiliyor durumda ol
ması lâzımgelir. Eğer bu durumda değilse bun
lar fena idare ediliyor demektir. Çünkü fazla 
birşey verilmiyor. Eğer fazla bir şey verilseydi 
o zaman düşünülürdü. Fakat 1966 da aldığı şey 
verilecek, o zamanki memurlara. Binaenaleyh 
fazla bir şey verilmiyor. O halde bunların gücü 
azalmıştır. 

Tatbikatta gayet tabiî olarak, böyle bir zam 
teşmil edildiği takdirde ilk hamlede Devlet büt
çesinden bunlara yardım yapılacaktır. Nitekim 
her halde belediye ve il özel idarelerine yapılan 
bu zam Devlet bütçesinden yardımlarla sağlana
caktır. Devlet bütçesinin böyle bir" gücü var mı
dır? Demin söylediğim gibi Vardır. Çünkü hem 
fiyatları, hem reel millî gelir artışlarını taki
betmiştir. Ama Devlet bütçesinin kullanılışı 
1966 ya nazaran değişiktir. Ben hemen Devlet 
bütçesinden bütün bunları kapsıyaeak bir zam
mı karşılayacak meblâğı belirtebilirim. Ne 1966 
senesinde, ne 1967 senesinde bütçelerimizde bu-
lunımıyan, özel sektöre yardım ve teşvik fonu 
diye ve bir de karma teşebbüslere Devletin işti
rak payı diye iki ayrı kalem vardır. Birinci ka
lem 347 milyon liradır, ikinci kalem 105 milyon 
liradır. İkisinin yekûnu 452 milyon liradır. Bu 
sarfiyat yalnız bu sene bu bütçelere konulmuş
tur. Böyle bir sarfiyatın Anayasaya da aykırı 
olduğunu vaktiyle belirtmiştik. Bununla pekâlâ 
bu masraflar karşılanabilir, bu zamlar karşıla
nabilir. Bundan ötürü biz T. i. P. olarak bahis 
konusu avansın belediyeler ve il özel idareleri* 
memurlarından başka İktisadi 'Devlet Teşekkül
lerinin memur ve hizmetlilerine ve emekli, dul 
ve yetimlere de teşkil edilmesini talebediyoruz. 
Ve bu zammın bu şekilde teşmil edilmemesi için 
hiçbir sebep yoktur, hiçbir sebep göremiyorum; 
ne malî, ne başka. Saygılarımla. 

BAŞKAN — O. H. P. adına Sayın Haindi 
Orhon. 
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İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Başkan, 
usul haManda bir hususu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İL YAS KILIÇ (Samsun) — Biz daha evvel 

bu kanun hakkında önergeler vermiştik. Bu 
Bu önergeleri Komisyon aldı, fakat hiçbir açık
lama yapmadı. 

BAŞKAN — 'Sizin de malûmunuz (olduğu 
gibi, her zaman söz istemek Komisyonun hak
kıdır. Birinci maddenin müzakeresine geçildiği 
zaman ben söz istiyenlerin sırasını arz ettim, 
<bunu Komisyon da duydu, fakat söz istemedi
ler. Demek ki, grupların ve sayın milletvekille
rinin şahsi görüşlerini dinledikten sonra be
yanda bulunacaklar her halde ki, böyle bir söz 
talebinde bulunmadılar. Ben re'sen, onlar iste
medikçe Komisyonu konuşturamam. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ama önergeler 
üzerinde muamele yapılmadı. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Orhon, 
O. H. P. GRUPU ADINA HAMDİ ORHON 

(Trabzon) — Muhterem arkadaşlar; 819 sayılı 
Avans Kanununa 1966 yılından bu yana devam 
eden münakaşaların sonunda bu mahallî idare 
mensuplarına da devamlı arzu istekleri üze
rine avansın teşmili hakkında gelen tasarı iki 
küsur aydann beri Meclisimizde müzakere edil
mektedir. Bu tasarıda Parlâmentonun bütün 
kanatları birlik halindedir. Yalnız, büyük bir 
kütlenin dayanılmaz feryatlarına Parlâmento
nun cevap vermesi yönünde bütün milletvekili 
arkadaşlar bu kürsüde bu kanununun kapsamı
nın değiştirilmesini, genişletilmesini arzu eder
ler. 

Daha evvel bendeniz grupum adına uzun 
izahat vermiştim ve o zaman Yüce Meclisin 
mensubu arkadaşlarım, hangi kanada mensup 
olursa olsun, kanaatlerinin bir noktada toplan
makta olduğunu müşahade etmek mümkün idi. 
Ne idi o? istisnai kanun olmaz. Bu kanunun 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ve benzeri ku
rumlara - İşçi Sigortaları meselâ İktisadi Dev
let Teşekkülü değil - dul, yetim ve malûllere, 
harb malûlü, görev malûlü vatandaşlara teşmi
linin zaruri olduğu tarafında bir ittifak haline 
gelmiş iken ve hattâ Hükümetin getirdiği ka
nun tasarısından daha evvel bütün parti kanat
larına mensup milletvekili ve senatör arkadaş
lar tarafından getirilen bu kanun kapsamında 
demin arz ettiğim müesseselerin mensuplarına 

teşmili hakkında teklifler var, önümüzde. Ada
let Partisi Grupundan var, diğer parti grupla
rından var, bizim arkadaşlardan var. Bir de 
bakıyoruz ki, bu kanun birden değişmiş. 

Bir noktaya dikkatinizi celbetmek isterim. 
iktisadi Devlet Teşekkülü mensubu insanların 
sırtında politika da yapmaya asla taraftar de
ğilim. Ama bir hakkın dile getirilmesinin, bir 
hakkın bu millet kürsüsünde zabıtlara geçiril
mesinin de zaruri olduğuna kaaniim. Cumhuri
yet devrinde yapılan bilumum değişiklikler, 
emekli maaşlarına zam, memur maaşlarına zam 
yapılırken hiç bir zaman iktisadi Devlet Teşek
külleri dışarıda bırakılmamıştır. Bu konuda tek 
misal yoktur. Gerekçe ne oluyor? 

iktisadi Devlet Teşekkülleri mensupları çok 
para alırlar. Değil arkadaşlar, değil. Nâçiz ka
naatim odur ki, verilen bilgiler sakattır, nok
sandır. Kısacasa temas edeceğim: 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde mukaveleli 
memur var. Bu kanun kapsamına alalım dese
niz dahi giremez. Çok para alırlar. Yevmiyeli 
personel var; teknik eleman. Dünyanın her ye
rinde teknik eleman pahalıdır. Bunlar için ayrı 
bir statü tesis etmişiz. Bu kanunu oraya teşmil 
etmeye kalksanız dahi bunlar bu kanunun dı
şında kalırlar. Başka ne var? işçi statüsüne 
tabi vatandaşlarımız var. Onlar da zaten bu 
kanunun kapsamının dışındadır. Sosyal Sigor
taların bünyesinde birtakım haklara sahiptir
ler. Bunun dışında ne kalıyor? Eğer bir umum 
müdür mukaveleli değil de maaşlı ise, bu. Bir 
de yönetim kurulu üyeleri kalıyor. Yani taban 
geniştir, tavan dardır. Bir de normal memurlar 
kalıyor. Yani diğer devlet dairelerindeki memur
lar gibi. Efendim; bunlara iki, üç üst derece veri
yoruz, birtakım sosyal haklar tesis ediyoruz, 
demek bunun gerekçesi değildir. İktisadi Dev
let Teşekkülleri bugün de olsa, yarın da olsa, 
kanunlarını da değiştirseniz, daha önce de bah
settiğim gibi, teknik eleman pahalıdır, işte bu
rada Sayın Sağlık Bakanımız otururlar, çok 
çırpmıyorlar, doktorları memleket hizmetine 
yöneltmek için avuç dolusu sizden para istiyor, 
veriyorsunuz, iktisadi Devlet Teşekküllerini 
Devlet daireleri gibi çalıştıramazsınız. Bun
lar birer yatırım dairesidir, bunlara birtakım 
istisnai haklar tanıyacaksınız. Bu zaruridir. 
Binaenaleyh; iki üst derece alıyor, üç üst de
rece alıyor gibi sebepler bu işin buraya kapsa-
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mına alınmamasının gerekçesi olamaz. Kaldı ki, 
tabanda % 75 şi 500 liradan, 1 000 liraya ka
dar maaş alan insanlar yatıyor. Bu isin gerek
çesi hakikati bu. Bunu bir yerden gizlemiyelim. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri zarar ediyor 
gerekçesi, yine olamaz. Beyler; hepinizin bele
diyeleri var, biliyorsunuz. Belediyeler nereden 
ödiyecek bu parayı, bana anlatır mısınız? Yok 
tur gerekçesi. Maaş veremiyor belediyeler; 
maaş. Şimdi, bu avansı verecek. Nereden ve
recek? Verecek. Binaenaleyh, ya yolundan ke
secek, ya suyundan kesecek, ya tenviratından 
kesecek, bu insanlarına verecek. Binaenaleyh; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin zarar edenlerini 
esas tutarak, iktisadi Devlet Teşekküllerini 
maddenin dışına çıkaramazsınız. Çıkarmamız 
lâzımdır. Görüyoruz feryatları; gazetelerde gö
rüyoruz, sendikalar harekete geçiyor. 

Geçen sefer de söyledim arkadaşlar; bu 
milletin vebalini sırtımızda taşıyoruz. Bir pos
ta memuru kapınızı çalıp da, «Beyefendi, bakın 
çırılçıplağım, ayağımda yok, başımda yok; ben 
miyim İktisadi Devlet Teşekkülleri memuru da„ 
bana bu iki lira, üç liradan beni mahrum et
tiniz» derse, bunun cevabı var mıdır? Yoktur, 
bunun cevabı. Hat çavuşu öyledir, elektrik te
sisatında çalışan öyledir, yoktur bunun cevabı 
hakikaten yoktur. 

Eee, Sayın. Orhon, sen istediğin kadar ge
rek şahsın adına, gerek grupun adına beyan et 
dur; biz bu teşmilin önüne grup kararını getir
dik derseniz ve getirdik, binaenaleyh bu Yüce 
Mecliste konuşulan sözler zabıtlarda mahfuz ka
lır, bir hatıra olarak kalır, diye düşünürsek, 
o zaman mazur görsün beni' muhterem ikti
dar kanadı arkadaşlarım, bu gibi işler grup 
kararlariyle halledilmemelidir. Edilmemelidir; 
sizin de kapınızı çalacaklar, bizim de kapımızı 
çalacaklar. Görüyoruz ki, gazetelerde, bir grup 
kararı ile Hükümet tasarısının aynen kabulü 
esasa bağlanmıştır. O halde ekseriyet kanadını 
teşkil eden muhterem arkadaşlar, bu işin ıstı
rabı ile, bu işin sıkıntısı ile biraz mazur görün 
beni, bu mustarip adamların heyecanını ifade 
etmek isterim; vebali ile o zaman karşıkar-
şıya kalıyorsunuz. Buna müsaade etmeyin, ama 
karar verdik, böyle yapacağız. Yapın, sevabı ve 
günâhı doğrudan doğruya iktidar grupunun 
üzerinde kalır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar; bu nasıl bir 
iştir ki, bu memlekette 250 lira emekli maaşı 
alan var. Bu memlekette, bir askerî tatbikatta 
kolunu, gözünü, ayağını, bacağını kaybeden, 
iki ayağını kaybeden vazife malûlleri var. Bun
ların da aldıkları 300 - 400 lira. Bunları bu 
kanunun dışında tutacağız. Yok... 

CENGİZ EKİNCİ (Kars) — Özel kanunları 
geliyor. 

C.H.P. GRUPU ADINA HAMDİ ORHON 
(Davamla) — Bir arkadaşım diyor ki; şimdi 
yerinden ikaz ettiler; teşekkürle yadetmek is
teriz, iyi şeyi de iyi diye beyan etmek gerekir. 
Emekliler hakkında getiriyoruz, diyor. Gel
medikçe arkadaşlar, artık inanma gücümü 
kaybettim, tyi söylediniz, gelirse, buraya çı
kar, şükran ile bu hizmeti yadederiz. Bakınız, 
bu dertlerin kaynağında yatan Personel Kanu
nudur. İyi söyledin, teşekkür ederim benim es
ki arkadaşıma. 

S?„yın Başvekil Hükümet programında, Per
sonel Kanunu ile mutlaka bu derdin, bu sefale
tin, bu keşmekeşin önleneceğini beyan eder, 
anı?, Maliye Vekili kalkar Amerika'ya gider
ken, «Personel Kanununu hazırladık, verdik» 
der. Tam iki gün geçmez, bir sevimli sayın ar-
kfjdıpıms Bakan, «Efendim, bu da eskisi gibi 
dibi delik bilmem nereye benzer, böyle şey 
yok» der, çıkar. Bu hava içerisinde geldi, geli
yor lâfına vatandaş inanır mı ki, ben inanayım? 

Saygılar sunarım. (C.H.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar. 

M.P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sh.'op) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; ben ds Millet Partisi Grupu adına 819 sa
yılı Avr,ns Kanununun 1 nci maddesinin değiş-
tMlmesina dair olan kanun tasarısı üzerinde gö
rüşlerimi arza çalışacağım. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere 819 sayılı 
kanun tasarısı 1966 tarihinde kabul edilmiş ve 
yürürlüğe girmiştir. O tarihte 657 sayılı Devlet 
Personel Kanununda istisnai bir hükümle yer 
•pJmış olan İktisadi Devlet Teşekkülleri, il 
özel idaresi ve belediye mensupları, hizmetli
leri bu kanun tasarısının dışında bırakılmak 
suretiyle Avans Kanunundan istifade etmemiş
lerdir. İki yıllık zaman içerisinde devamlı bir 
şekilde il özel idaresinden ve belediye mensup-
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larından gelen feryatlara, Sayın Hükümetin 
dikkatini çekecek şekilde gelen bu feryatlara 
kıymet verilmek suretiyle bu tasarı bugün bu
raya getirilmiş bulunmaktadır. Bu tasarıyı 
evvelâ, getirildiği için biz Millet Partisi olarak, 
olumlu karşılamaktayız, ama eksik olan nokta
larına da temasda fayda ummaktayız. 

Malûm olduğu üzere 657 sayılı Personel Ka
nunu malî imkânsızlıklar ileri sürülmek sure
tiyle tatbik sahasına bugüne kadar konulama
mıştır ve bu yüzden Avans kanunları çıkarılmak 
suretiyle para değerinin iştira kabiliyetinin 
düşüşüne destek olma amacı güdülmüş, fakat 
zam niteliği dışında tamamen hayat pahalılığına 
eşidolmamakla beraber, memurlara biraz ol
sun maddi yönden destek olsun diye bu kanun
lar Meclisten çıkarılmıştır. 

Şimdi, bu kanun tasarısı ile il özel idareci ve 
belediye mensuplarına, 950 liraya kadar maaş 
ve ücret alanlara % 15 onun üstündekilerine de 
%10 nisbetinde bir fayda sağlanmaktadır. Esa
sında bu tasan, daha önceki Avans Kanununun 
dışında bırakılmış olan il özel idaresi ve belediye 
memurlarının durumlarını düzeltmek ve memur
lar arasındaki adaletsizliği gidermek amacını 
gütmektedir. 

Arkadaşlarımın da ifade ettikleri veçhile, 
sadece il özel idare ve belediye memurlarını bu 
kanunun kapsamına almak suretiyle mevcut ada
letsizliği giderirken ikinci bir durum ortaya çık
maktadır ki, o da iktisadi Devlet Teşekkülle
rine mensup memurlar ile dul, yetim ve diğer 
vazife malûlleri bunun dışında bıralalmıştır. 
Esasında iki yıldan beri, 1966 dan bu yana geçen 
zaman içersinde Devletin resmî istatistiklerin
den edindiğimiz malûmata göre hayat pahalılığa 
artmaktadır. Hattâ, il özel idare memurları ile 
belediye memurlarının bazılarının, ki kendi ifa
deleriyle de tesbit edildiği veçhile ve bizleri de 
müteessir eden durum, meyva yüzü görmiyen 
çocuklarının çöp kutularından, çöp sepetlerin
den elma kabukları toplamak suretiyle meyva 
gıdalarını gideren bu insanlara bu Avans Ka
nunu ile % 15 - % 10 verilirken elbette ki bu
nun gibi daha dûn durumda bulunan dul, yetim 
ve malûllerin de durumunu dikkate almak mec
buriyetindeyiz, zorundayız. 

Devlet Personel Kanunu tatbik edildiği tak
dirde, bütün bu meselelerin halledileceğini, daha 

önceki iktidarlar, bilhassa 1965 ten önce çıkan 
bu kanun, o zamanki koalisyon hükümetleri za
manında da olsun, fciiâhara Adalet Partisi İkti
darının Bayın Başbakanı tarafından da olsun, 
ifade buyurulnıııgtur. Ve bütim Devlet memur
ları 657 sayılı Kanunu beklemektedirler. 657 sa
yılı Kanun ne zaman buraya getirilecektir, ne 
zaman tatbik mevkiine konulacaktır; bunu kes
tirmek mümkün değildir. Bu, bugünkü mesuli
yeti omuzlaı-ında tabyan iktidarm bileceği bir 
konudur. 

Yalnız, bu vesile tie hemen ifade edelim ki, 
Devlet memurlarına verilen ücretler, kadrolar 
o Devlet memuriyetinin, makamının, mesuliyeti
nin icaplarındandır. Avaralar, hiçbir zar-mn 
bunların kendi maaşlarının ürerine eklenmiş 
olan zam niteliğini taşıyan bir meblâğ değildir. 

Malî kaynaklanmışın kısırlığı ileri züı iilraek 
suretiyle bunların, yani 6r>7 sayılı Kanunun 
tatbik edilmemesi göz önünde bulundurulursa, 
o takdirde kendilerine milyonlarca lira, milyar
larca lira yatırım için tahsisat ayırdığımız, isleri 
tedvin eden, organize eden ve onların temel taşı 
mahiyetindeki küçük memurlarına, iktisadi Dev
let Teşekkülleri memurlarına da bilhassa eğil
mek zor unluğunu taşıyoruz. Eğer İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde zarar var ise, bunun bi
raz da aşağı kademede yer alan memurların tat
minsizliğinden ve onların korlarından prim ola
rak ödenmemesinden ileri geldiğini, bu vesile ile 
de fraret etmek isterim. 

Bir vatandaşımız 20 - 30 sene hizmet edecek, 
ondan sonra kendisine 400 lira ile 600 lirayı 
geçmiyecek şekilde, küçük il özel idaresi ve be
lediye mensupları maaş alacaklardır ve bunlara 
yüzde 15 nisbetinde bir avans verilecek. Verilen 
bu avans, elbette ki onları tatmin etmekten uzak 
olacaktır. 

Memurlar arasındaki tefrik, sosyal adalet 
duygusunu da rencide eder, âmme vicdanım da 
rencide eder ve verimliliğin aza1 ?nanma müncer 
olacak şekilde tepki yaratır. Hattâ bu vekile ile 
şunu ifade edeyim, ki, 1966 dan bu yan.a iki se
nelik zaman içinde, il özel idaresi sendikalarının 
aldığı bir kararla, kendi kalplerinde duyduk
ları ıstırabı, göğüslerine siyah bir rozet takmak 
suretiyle, bu kanun çıkıncaya kadar taşımak 
kayıt ve şartı, ile bunun tepkisini de göstermiş-
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lerdir. Bunlar, mânevi yönden üzerinde eğilin-
mesi, durulması lâzımgelen hususlardır. 

Yalnız, bizim kanaatimiz şudur ki; gerek 
özel fonlar yönünden ayrılan tahsisatların tef
riki suretiyle olsun, gerekse Devlet hayatında 
esaslı bir tasarrufa gidilmek şeklinde olsun, 
mutlaka 657 sayılı Kanun tatbik mevkiine ko
nabilir. Bir arkadaşımın da işaret ettiği gibi, 
müsteşarların, genel müdürlerin ve bâzı vali
lerin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin başı 
olan bir Sayın Başbakandan daha fazla- para 
aldıkları gerçek ve ortadadır. Bir Başbakan, 
bir Meclis Başkanı 5 000 lirayı aşmıyan bir pa
rayı alır iken, 7 000 lira, 10 000 lira hattâ 15 000 
lira maaş alan, imza atmak suretiyle resmen 
Devletin Hazinesinden para alan kişilerin bu
lunduğu bir gerçektir. Az da olsa bu, Devlet 
memurları arasındaki eşitlik ilkelerini zedeler 
ve iyi bir örnek olamaz. Anayasa, 82 nci mad-
idesinlde kayıt koymuştur: «Millet Meclisi üyele
rinin maaşları, birinci derecedeki memuir maaş
larını geçemez. Yollukları bunun yansın dan 
fazla olamaz.» O halde Sayın Hükümetten is
tirhamımız; 600 liradan aşağı hiçbir memur 
maaş alamaz, ama, Parlâmento üyesi, yahut 
da yasama organı üyelerinin maaşının üstünde 
ide !hiç kimse maaş alamaz, kaydını koymak su
retiyle, bu yukarda bulunan fazla alman pa
raları enlemek yerinde olu!r. Bu kolay bir iş
tir. Çünkü, iki satırlık kanun meselesidir, Eko
nomik bir mesele değildir, bir kaynak mesele
si ide değildir. Bunlara daihi gidilmediğine gö
re, bir PTT gibi, Devlet Demiryolları gibi ge
cesi gündüzü belli olmıyan ve büyük mikyasta 
kütlesi küçük maaş alan ısidırap çeken insanla
rın, dulların, yetimlerin de bu kanunun kap-
Bamı içine alınmasını sosyal adalet duygusu ba
kımından olduğu kadalr, memurlar arasındaki 
dengeyi sağlamak bakımından da yerinde görü
yoruz. IBu hususta verilen önergelere Millet 
Partisi Meclis Grupu müspet oy kullanacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (M. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Halil Başol. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜEK (Es
kişehir) — Müsaade eder misiniz efendim? 

BAŞKAN — Hükümet adına buyurun Sayın 
Seyfi öztürk. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; Yüce Meclisin tetkik ettiği mevzu, 657 
s ayık Devlet Memurları Kanununa ek 819 nu
maralı Avans Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline ve bâzı fıkralar eklenmesine dair ta
san ve tekliflerin müzakeresidir. 

Sayın muhalefet parti gruplarına mensup 
sözcü arkadaşlarımız beyanlarında, sevk espri
sinin dışında, tamamen statüsü ayrı olan bir 
konuyu bu tasarı içerisine ithal etmeyi uygun 
görmüşler ve buna ait fikirlerini ifade etmiş
lerdir. 

Evvelâ şunu arz etmek istiyorum: 
Konuşan arkadaşlarımız genellikle; imkân 

mevcut, kaynak mevcut, fakat Hükümet, ik
tidar grupu, iktidar partisi bunu memurlardan 
esirgiyor, bir kısım Devlet memurlarımızdan 
esirgiyor, mânasında, o tarz ve üslûp içinde 
beyanda bulundular. 

Derhal ifade etmeliyim ki muhterem arka
daşlarım; Adalet Partisi iktidarı ve onun Hü
kümeti, memulrlardan değil, Türk işçisinden, 
Türk esnafından, Türk köylüsünden, topyekûn 
Türk Milletinden hiçbir şey esirgemez. Neden
se yaptıklarımız, verdiklerimiz dile getirilme
di. Yapılmıyan şeyler neden yapılmadı; bunun 
hesabı soruluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, meseleyi bir şirin 
görünme yarışından çıkalrıp, bir mesuliyet idra
ki zeminine çekmeye mecburuz. Burada söyle
nen sözlerin, üç ay sonra bütçe müzakerelerin
de mâkes bulacağını, arkadaşlarımızın bilhas
sa takdir etmelerini isterim. 

Mesele nedir? 
îktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan, fe

dakâr, idealist memur arkadaşlarımız unutul
muş değildilr arkadaşlar. Bunların meselesi, 
makideki unutkanlıklar telâfi edilmek üzere 
ele alınmıştır ve genel personel rejimi içerisin
de hizmetleri, liyakatları ölçüsünde bir personel 
politikasının icabına uygun olarak, ücret me
seleleri de derinlemesine ve genişlemesine tet
kik edilmektedir. Değerlendirmeler son safha-

| ya gelmiştir. Ayin bir kanun mevzuu olarak 
j Yüss Meclislerin tetkikine sunulacaktır. 
| 40 küsur seneden beri, istiklâl Madalyası 
I taşıyan kahramanlar unutulmuş olanlardı. On-

m — 
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lan, ilk defa Adalet Partisi İktidarı, Şeref 
Aylığı bağlamak suretiyle... 

HASAN LÂTİF SARIYÜCE (Çorum) — 
Bütün Meclis ile birlikte... 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — Ve bütçe imkânlarını buna göre ayar
lamak suretiyle Yüce Meclisin kanunlaştirma-
siyle, bu unutulmuş büyük bir kahraman küt
lesine gerekli alâkayı gösterdi. 

Bekçi maaşları meselesi; yine isabetle ele 
alınmış, kammlaştınlmış ve bugün 100 küsur 
milyon lira ödenmek suretiyle, sosyal adalet il
kesine uygun olarak, bu külfeti vatandaşın sır
tından kaldırmak gibi isabetli tasarruf yapılmış
tı:'. 
657 sayılı Kanun, inönü Hükümetleri zamanın

da hazırlanmış ve sevk edilmiştir. Dördüncü Ko
alisyon Hükümeti samanında kanunlaşmıştır. 
Görüyoruz ki, aslında bu kanun eksik çıkarıl
mıştır, eksik çıkmıştır, eksik hazırlanmıştır. Ni
tekim, Anayasa Mahkemesi, Anayasaya aykırı 
bulunduğu için, C. İL P, karma Hükümeti sama
nında hazırlanmış olan bu kanunun bir madde
sini iptal etmek suretiyle kanunun tatbik kabi
liyeti kalmadığını, diğer maddelerinin, o iptal 
edilen maddenin âm ve şâmil mânada bomktüğı 
kısmı doldurmadıkça, tedvin edilmedikçe tat
bik imkânı bulunmadığmı ortaya koymuştur. 

Türkiye'de, sınıflandırma meşeleri... 

YAŞAR AK AL (Samsun) — Üç senede ye
nisini yapsaydınız. 

DEVLET BAKANI SEYFi ÖZTÜSK (De
vamla) — Tabiî Sayın Akal, sisin ihtisasınız da
hilindedir bu. Zannediyorum Personel Dairesin
de bu i-şle uğraşan otusiki arkadaşımız vardır, 
o kadar kolay, o kadar çabuk yapılacak bir iş de
ğildir. 

Şimdi, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bün
yesinde bulunanlar, ayrı bir mevzu olarak, bun
lar etüt mevzuudur, biraz sonra plân konusun
da açıklamalarda bulunacağım, o saman zanne
diyorum birçok arkadaşlarımız bunun gerçek 
yönünü takdir imkânını bulacaklar. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumu, gö
ne! personel politikası içinde değerlendirilirken 
Devlet memurlarının durumu da, üniversitelerde 
vazife görenlerin durumu da, hâkim ve savcı
ların durumu da ayrı ayn etüt mevzuu olarak 
ele alınmakta ve bunlar kanunlar bünyesinde 

yüksek îmzurlanmaa getirilerek, durundan, ayrı 
a y a karara bağlanmak vasiye imdedir. Bina
enaleyh böyle bir Avans Kanununun içerisinde 
hiçbir tetkike dayanmadan, hiçbir esa:>a isiina-
dötmeden, falan teşekkülü de bünyeye alakra, 
filan grupıı da bu vesileyle tatmin edelim tar
zında bir tasarrufa gitmek memotteı mahrara 
olur 
riir. 

ve bundan Hazine büyük ölçüde zarar gö~ 

Şimdi, arkadadariı"-?; derkler ki ; «-Kaynak 
mlhaitür» Hayır arkadaşlar kaynak raiknit 
değildir. Kaynak avanak durum un day.'z, 

iktisadi Dovlet Tcrökküîîermm son ün ydda 
ri\h i ray u'i im ge.üşırc 

neticeler elde ettiği 
tan Senatoda Karıu 

bulun ibığ;', nvikşpot 
iü 1:r. Bu yönde ha-
islorinin malî mura

kabesi yapılmaktadır. Buradaki kesin raporlar, 
rakarrdar bu icrayı tryidediyor. Anca':, rşmr.ı 
ifade edelhr., plânlı devrede her mesele rakar:ı, 
hesaba istinat eder. Flânda belli bir kalkınıra 
brr-a varıkr. O hedefe ulanabilmek için de bir ya
tırım hacını öngörülmüştür. O miktar yatırım 
yapacaksınız ve muayyen kalkınma hızını elde 
edeceksiniz, muayyen istihdam imkânları yara
tacaksınız, memlekette sosyal adalete uygun 
olarak ekonomik büyümeyi sağlıyacaksınız. 

İktisadi Devlet Tevekküllerinin de ' genel 
yatırımlar içerisinde büyük bir yeri ve ağırlığı 
vardır. 1C6G rakamları itibariyle 2 8G0 000 000 
liralık yatırımı fiilen tahakkuk ettirmiştir, bu 
2 950 000 0C0 yatırımın % 94,9 udur. Buna 
mukabil 2 027 000 000 net kâr sağlamıştır. De
mek ki net kârı ile yatırım ararımda 775 0C0 000 
Ik'a gibi fiilen açık mevcuttur. Bu açık da ge
nel bütçeden karşılanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlı dönemde kay
nak bulmadan masraf artırmak veya o istikamet
te tasarruflarda bulunmak plân ilkelerin o aykı
rı olur. Bunu gayet açık olara!" hepinizin bildi
ğini ve takdir ettiğini ümidetrrekteyir*. Kere
den kaynak bulacaksın'*"2? Bunlar bfJMir, Bir 
tariz için skyierdyormıı; bkrı mevzularda vergi 
ihdası biran için tasavvur edibe, tasavvur saf-
ha'.;mda dahi görüyor-.*?; ki, belli muhıIeCet kay
naklan. taralından sathı vatanda;» «Görüyor 
nmsumız A. F. Hükümeti sarı ü-jtiine zam, ver
gi üstüne vergi yükledi. Bu vatandaş vergiye 
tahammül edemez, oto sahibi otosunu satacak, 

892 
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otomobilin parçasmı bulamıyan işi terkkedip f 
göçe gidecek» gibi birtakım spekülâsyonlar ya
pılmıştır. 

Ben isterdim ki, tam bir mesuliyet duygusu 
içinde konuşan sayın arkadaşlarımız kaynak 
meselesi üzerinde de rahat ifadelerde bulunabil
sinler ve Hükümete yardımcı olsunlar. Lütuf- | 
kâr davranmayı, hislere hitafeetmeyi ve bil- I 
hansa bu gibi konu1 arda spekülâsyon yaparak 
siyasi nema beklemeyi tabatiyle hiçbir zaman 
biz doğru ve isabetli bir hareket tarzı telâkki et
medik. 

«İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan çok 
değerli arkadaşlarımızın durumları ayrı bir ka
nun mevzuu halinde ele alınacaktır», dedim. 
Bu konuda arkadaşımız, hazırlıklar:» n ne safha
da olduğunu sordular, onu da arz edeyim; Fer-
sonel Dairesi bir sınıflandırma yapmıştır. Mese
le sadece Personel Dairesinin sınıflandırmayı 
yapmasiyle halledilecek bir mesele değildir. Me
selenin malî yönü vardır ve kadro kanunlarının 
hazırlanması meselesidir. Maliye Vekâleti bün
yesinde bu konuda derinlemesine çalışma ya
pılmaktadır. En son bize intikal eden bilgi, kad
ro kanunlarının hazırlanması, bu konuda malî 
imkânların, kaynakların hesaplanıp bulunması, 
ki bu plânlama ile de istişare etmek suretiyle 
yapılmaktadır, son safhaya gelmiştir. Ümidedi-
yoruz ki bu mesele derlenip toparlanacak ve 
en kısa zamanda Yüce Meclislerin tetkikine, 
takdirine sunulacaktır. 

Emekli mevzuunda sayın arkadaşlarımızın 
beyanları oldu. Ona da cevap arz edeyim; bu 
konu, ayrı bir kanun tasarısı olarak Maliye 
Vekâletince hazırlanmıştır ve Hükümete sevk 
edilmiştir, Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. 
Bakanlar Kurulu bunu karar haline getirmiştir. 
Halen zannediyorum birkaç imza noksanı var
dır, en kısa zamanda, Pazartesi veya Çarşamba 
günü Yüce Meclislerin tetkikine bu konu sunu
lacaktır. Böylece emekli, dul ve yetimler için 
özel, ferahlatıcı bir statü buraya getirilmekte
dir. Bu vatandaşlarımızı geniş ölçüde tatmin 
edeceğimizi ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet memulları 
unutulmuş, Devlet memurlarına gereken alâka 
gösterilmemiş gibi bir hava, insafla kabili te
lif değildir, böyle bir havanın yaratılması ger
çeklere de uygun değildir. Maliye bakımından | 

| 819 numaralı Kanunun tatbikatı 470 - 500 mil
yon liralık bir külfet olmuştur. Seve seve Türk 
Maliyesi bunu değerli Devlet memurlarına ver
mektedir. Ayrıca geçim indirimi dilimlerinde 
yapılan tashih, çalışanlara memur ve işçilere 
800 000 000 liralık bir munzam gelir sağlamış-

I tır. Bunu da Maliyemiz seve seve vermektedir. 
I Tasarruf bonosu bu dilimin içerisindedir, tabi-

atiyle 800. 000 000 nıı bütünüyle arz ediyorum. 
Demek oluyor ki bir milyar üçyüz milyon lira 
gibi, memurlara, çalışanlara, toplu sözleşmelerin 
dışında bir munzam geliri A. P. iktidarı sağla
mış bulunmaktadır. 

Sayın Hamdi Orhon arkadaşımız bu gibi iş
lerin grup kararma bağlanamayacağını söyledi
ler. Bağlanmaması lâzımgeldiğini ifade ettiler. 
Ama kendileri de C. H. nin grup kararma göre 
ve grup sözcüsü olarak konuştular. Kendileri 
için masum gördükleri bir hareketi başkanları
na reva görmemelerini eski bir alışkanlık ve 
onun devamı telâkki etmekteyim. 

Sayın Güven Partisi Sözcüsü bütçeye yük 
tahmil etmiyeceğini ifade ettiler; arz ediyorum: 
tkiyiiz milyon liralık munzam bir yük ayrıca 
tahmil edecektir. Bu, bilhesap, Maliyenin verdi
ği rakamlardır. 

Türkiye işçi Partisi Sayın Sözcüsü fiyatla
rın arttığını, sadece bu yapılacak zammın, avan
sın bunu telâfiye yeteceğini ifade ettiler, Anka
ra, İstanbul geçim endekslerinden misaller ver
diler. 

Aslında genel endekse göre değerlendirme 
yapmak lâzımdır. Muayyen şehirlerde, muay
yen mevsimlik artışlara göre bir değerlendirme 
isabetli sonuç vermez. Bugün genel endeksler 
% 3 civarında bir artış göstermektedir. Resmî 
malûmat budur. Binaenaleyh buna göre değer
lendirme yapılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Yeni Türkiye Par
tisi Sözcüsü sayın arkadaşımız, memurların 
acıklı halde olduğunu ifade ettiler. Sözlerimin 
başında ifade ettim; bu hissî argümanlar, mese
leyi siyasi yönden ve bira?; da spekülâsyon mak-
sadiyle değerlendirmek olur. Bunlar ciddî te
lâkki edilemez, hiçbir ağırlık koymaz. Mesele
leri gayet objektif ve açık konuşmaya mecbu-

I rus. Masraf tahmil eden her teklifin karşılığın
da bir kaynağın bulunması, gösterilmesi lâzım
dır, şarttır. Bu gösterilmedikçe, plânlı devrede, 

I şu veya bu sebeplerle argümanlar ortaya koy-
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mak suretiyle bundan müspet netice istihsal et
mek mümkün olmaz. Biraz evvel ar.?; ettiği »TI 
gibi, Hükümetimiz bir taraftan ekonomik büyü
meyi sağlarken, kaynakların daha güçlü hale 
gelmesini sağlarken, malî istikrara â^arni riayet 
etmek suretiyle fiyatlar üzerinde hassasiyetini 
devam ettirmek suretiyle ekle edeceği imkan
ları sosyal adalet ilkesine uygun olar alı, Türki
ye'de yaşıyan herkese âdil ölçüler içerisinde 
tevzi etmenin gayreti içindedir ve gayret içinde 
olmaya devam edecektir. 

Saygılarımı arz ederim. (A. P. sıralarından, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grııpu adına Sa
yın Halil Başol. 

A. P. GRUPU ADINA HALİL BAŞOL (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

819 sayılı Avans Kanununun ö'icl idareler 
ve belediye personeline teşmili hususundaki ta
dil metnini görüşüyoruz. Bu görüşme münase
betiyle bu avansın daha geniş sahada yaygın
laştırılması konusunda muhalefet grupuna men
sup arkadaşlarım hemen hemen ittifak halinde 
birleşmiş durumdadırlar. Buna gerekçe olarak 
da, diğer teşekküllerde çalışan kimselerin de 
büyük bir geçim sıkıntısı çektiğine ir ar e t etmek
tedirler. Bunların gerçek olduğunu kabul etme
mek mümkün değildir. Ancak, bunun altırda bir 
başka konu daha var; Türkiye'de is - güç 
sahibi bulunup da geçim sıkıntısı çekenlerin ya
nında büyük bir işsiz kütlesi de var. İş güç 
sahibi bulunanların durumlarım ıslah etmek el
bette bugünün hükümetinin vazifeleri i s y a 
nında ise, daha evvel, iş - güç sahibi olmayanla
ra, hele hele Parlâmento üyelerine her gün bir
çok defalar is için müracaat eden kimselerin du
rumlarının ıslahına da arkadaşlarımızın atfı na
zar etmesi icabeder. (İkinci Beş Yıllık Plân dö
neminde 119 milyar liralık yatırımı Devlet, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve özel r,&k»£ir yapa
caktır) diye bir husus var, bir plân gereği var 
orta yerde, Bu yatırımın gerçekleşmesiyle bir-
buçuk, iki milyona yakın vatandaşımız yeni
den iş sahibi olacaktır. Böyle olduğu hakle da
hi, 1972 yılı sonunda Türkiye'de issizlik komısu 
halledilmemiş bulunacaktır. Hepimizin Önünde 
müzakere edildi. 

Diğer bir gerçek var; iş - güç sahibi bulu
nan kimselerin durumlarını düzeltmek için, re-

I falı seviyelerini artırmak için alınacak tedbir
le:', 7fl.M.r3nılardan kısıntı yapmak suretiyle bes
leneceklerdir, finanse edileceklerdir. Sayın Aren 
•I:; biraz evvel hemen birkaç y'dz milyon lira 
para buldu : üsel sektöre yardım fonu ve ka
mu sektörüne iştirak fonu; alalım bunu, buyur
dular. Yalnız, bir taraftan da aynı grupa men-
s:>hola>ı arkadaşlarımız, Doğuda yatırım yapıl
mıyor, diye devamlı olarak, gerek bu kürsü
den, gerek Doğuda neşriyat yapmaktadırlar, 
propaganda yapmaktadırlar. Hattâ toplu yürü
yüşler yapmaktadırlar, gösteri yürüyüşleri 
yapmaktadırlar. Bu yatırımların, buraya tah
sis edilen yatırımların özellikle büyük bir 
kısmı Türkiye'nin yatırım sahalarına yatınm 
yapmıyan teşekküllere, yahut Devlet teşekkül
lerine verilecektir, işin gerçek ve bir başka 
yönü de buradadır. Binaenaleyh bir denge
nin içerisine girmeye mecburuz. 

Elbette bir sıkıntı edebiyatı içerisinde bir 
kısım, vatandaşların durumunu düzeltecek bir
takım kanun teklifleri geldikten sonra diğer 
vatandaşların durumuna da bunları teşmil et
mek için, buradan konuşmak gayet kolaydır. 
Yalnız, bu konuşmaların ardanda, işsiz olan 
vatandaş kütlelerinin hakkının da yatmakta ol
duğunu büyük Türk Milletinin bilmesi lâzım
dır. Bu dengeyi kurmazsak, bugün için muay
yen bir sıkıtının çekilmesine Türkiye'de rıza 
göstermezse, gelecek kuşaklar Türkiye'de bu sı
kıntıları çekmekte devam edecektir. Bunun önü
ne geçmek için mutlaka bu sıkıntıları çekmeye 
neslimiz devam edecektir, devam etmeye de 

I mecburdur. 

Ancak, personel rejimi üzerinde bugün 
zaruri ahvalde birtakım hareketler yapmak 
ve bilhassa personel arasındaki dengesizliği 
ortadan kaldırmak gibi birtakım tedbirleri 

J almak durumundayız. Yoksa Türkiye'de ge
çim sıkıtısınm bugünden yarına biteceğini id
dia etmek, plân muvacehesinde, istatistikler 
muvacehesinde mümkün değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bunun dışında 
teknik olan hususlar tamamiyle izah edilmiş
tir. Bilhassa emeklilik statüsü hakkında bü
yük dengesizlikler vardır. Bu dengesizlikler 

| Adalet Partisi grupunda uzun uzun görüşül-
| müştür. Hükümet tarafından da, biraz evvel 
I Sayın Bakanımızın beyan ettiği gibi, bunların 
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büyük ölçüde olanlarının orta yerden kaldırıl
ması için hazırlanmış olan kanun teklifi yakın 
zamanda Millet Meclisine sunulacaktır. Kanu
nun bu şekilyle çıkmasa hususunda bu maru
zatım karşısında arkadaşlarımızın bizimle 
birlik olacaklarını ümideder, Yüce Meclise 
Adalet Partisi Grupunun saygılarını sunarım. 

BAŞKAN — Efendim,, iki tane yeterlik öner
gesi verilmiştir. 

Komisyonun adına bir beyanda bulunacak 
mısınız Sayın Akçal?.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Hayır efendim. Tak
rirler okunsun. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci madde üzerinde altı sayan arkadaşımız 

söz almış ve konu aydınlanmıştır. Müzakere
lerin kifayetini teklif ediyorum. Saygılarımla. 

Kars 
Cengiz Ekinci 

Yüksek Başkanlığa 

1 nci madde üzerinde yeteri kadar görü
şülmüş ve konu aydınlığa kavuşmuştur. Bu 
maddenin yeterliğinin oylanmasını arz ede
rim, saygılarımla. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini 
oyunuza sunuyorum. 

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

Efendim, komisyona verilen önergeleri ko
misyon tetkik etmiş, bu hususta da yazılı bir 
rapor hazırlamıştır. Bu raporu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 4 . 10 . 1968 tarihli ve 88 

nci Birleşiminde 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı üzerinde yapılması istenilen de
ğişikliklere ait 25 aded önergeyi incelemek 
üzere toplanan komisyonumuz, mevzuubahis 
önergeleri incelemiş ve komisyonumuzca ka
bulüne imkân bulunamamıştır. 

Gereği yapılmak üzere bilgilerinize sunu
lur. 

Başkan 
Rize 

Erol Yılmaz Akçal 
Kâtip 

Tekirdağ 
Halil Başol 

Hatay 
Şemsettin Mursaloğlu 

Sözcü 
Balıkesir 

Adnan Akın 

Erzurum 
Nihat Paeinli 

Gümüş ane 
Söz hakkım saklıdır 
Ali ihsan Çelikkan 

Kastamonu Muğla 
Ahmet Şevket Bohça Muhalefet şerhim eklidir. 

Turan Şahin 
Tekirdağ 

Kemal Nebioğlu 
Muhalefet şerhi 

1. Belediyeler ve özel idarelere verilecek 
% 15 avanslara ait Kanun tasarısı kapsamı
nın iktisadi Devlet Teşekkülleri personeli ile 
emekli, dul ve yetimleri ihtiva etmemesi, 

2. Kanunun yürürlük tarihinin Devlet per
soneli arasında âdil olmıyan bir ölçü yaratmış 
olması dolayısiyle muhalifim. 

9 . 10 . 1968 
Muğla Milletvekili 

Turan Şahin 
BAŞKAN — Siz önergeleri kabul etmediği

nizi tüm olarak bildiriyorsunuz; öyle değil mi 
Sayın Akcal?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buna rağmen önergeleri teker 
teker okutup ve ayrıca mütalâanızı alıp oya su
nacağım. Önergeler Genel Kurulda hiç okunma
mıştır. Bu itibarla hepsini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair tasarının 1 nci mad
desinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Y. T. P. Meclis Grupu Başkan Vekili 
Erzurum 

Nihat Diler 
«Gerekçe : 
Devlet memurlarının maaş ve ücretlerine 

avans suretiyle yapılan zamdan İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, Özel İdareler, Belediyeler, Emekli 
Dul ve Yetimler istisna kılınmıştı. Getirilen ta
sarı ile istisna edilmek suretiyle meydana gelmiş 
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haksızlık, adaletsizlik eşitsizliği gidermek mak
sadı vardır. Özel idareler ve belediyeler memur
larının durumu bu tasarı ile bir nebze olsun dü
zeltilecek haksızlık ve adaletsizlik kısmen gide
rilmiş olacaktır. Ancak, aynı durumda bulunan 
mütemadiyen grupumuza mektup, telgraf, mesaj 
göndererek muzdarip haillerini bildiren İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurları (PTT, DDY) ile 
emekli dul ve yetimler hariç tutulmak suretiyle 
yeniden bir haksızlık ve adaletsizlik durumu or
taya çıkarmaktadır. Bu, tasarının gayesiyle ay
kırılık teşkil etmektedir. Haksızlık ve adaletsiz
liğin tevali ve temadi etmemesi inin İktisadi 
Devlet Teşekkülleri, emekli dul ve yetimlerin de 
maaşlarına aynı zammın teşmil edilmesi gerek
mektedir. Bu gerekçe ile 1 nci maddenin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini zaruri bulmakta
yız. 

«Madde 1. — 
Fıkra 1 : 657 sayılı Devlet Memuru arı Kanu

nunun malî hükümlerinin uygulanacağı tarihe 
kadar bu kanunun 236 ncı maddesi kapsamına 
girenlere ve genel katma bütçeler ile bunlara 
bağlı döner sermayelerden ve kefalet sandıkla
rından aylık ve ücret alan memur ve hizmetlile
re, hâkim, savcı ve yardımcıları ile bu sınıflar
da sayılanlara, üniversite öğretim üyeleri ve 
yardımcılarına, Sayıştay mensuplarına, subay -
astsubaylar ve 6320 sayılı Çavuş ve uzman çavuş 
Kanunu ile 635 sayılı Uzman jandarma Kanunu
na göre ücret ve aylık alanlara Kamu iktisadi 
Devlet Teşekküllerine ve bunların hizmetlileri
ne emekfli dul ve yetimlere, il özel idareleri ve 
belediye bütçelerinden aylık ve ücret alanlara 
263 sayılı Kanun gereğince zamma esas olan ay
lık ve ücretlerinden her ay aşağıdaki oranlarda 
avans suretiyle ödeme yapılır.» 

BAŞKAN — Efendim, sayın önerge sahiple
rinden yalnız bir hususu rica edeyim : Komisyo
nun görüşü peşin olarak öğrenildiğine g'öre, şa
yet önergelerini geri almak istiyorlarsa bunu 
[lütfen okunmadan evvel söylesinler ki, zaman
dan tasarruf edelim. 

Yüksek Başkanlığa 

1 nci maddenin ikinci fıkrasından sonra aşa
ğıdaki fıkranın tablodan önce eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

«12 Mayıs 1964 tarih ve 468 sayılı Kanun 
gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin de-
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nctimine tabi olan Kamu İktisadi Teşebbüsle
riyle sermaye ve fonlardan, Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankasından, özel kanunuyla veya 
özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak ku
rulmuş bankalardan aylık veya ücret alıp 275 
sayılı Kanunun kapsamına girmiyen memur ve 
hizmetliler, bu madde hükmünden faydalanır
lar.» 

G. P. Grupu adına 
Çorum 

Hilmi İncesulu 

Sayın Başkanlığa 

716 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (özel 
idarelerde) cümlesinden sonra «ve İktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışan» cümlesinin eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Gerekçeyi şifahen arz edeceğim. Saygıla
rımla, 

Niğde 
Ruhi Soyer 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1 nci maddeye «İktisadi Devlet Teşekkülle
ri» ııin de ithalini arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Samsun 
Reşit Ülker İllyas Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesine (eşitliğin temini 

maksadiyle) ikdsadi Devlet Teşekkülleri men
suplarının da ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Kastamonu 
Âdil Toközlü 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunun 1 nci maddesinde (il özel idarele

ri ve belediye bütçesinden aylık ve ücret alan
lara) ibaresinden sonra (İktisadi Devlet Te
şekkülleri memur ve müstahdemleri ile gardi
yanlara) ibaresinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesine 3659 sayılı Kanu

nun şümulüne giren kuruluşlarda çalışan me
mur ve hizmetlilerin de ithal edilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
1 nci maddeye emekli, adi malûl, vazife 

malûlü, dul ve yetim olanlar da (vatanî hiz-, 
met tertibinden Ödenen aylıklar) dâhil edil
mesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunun 1 nci maddesi kapsamına (emekli, 

dul ve yetimlerin) de alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

Aydın 
Reşat özarda 

Sayın Başkanlığa 
819 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 

1 nci maddesine «Beden Terbiyesi Bölge bütçe
lerinden aylık ve ücret alan personelin de ilâ
ve olunmasını arz ve teklif ederim. 

Kırşehir 
Süleyman Onan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 716 sıra sayılı Kanun ta

sarısının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

izmir 
Enver Turgut 

«İl özel idareleriyle belediyelere bağlı kuru
luşlar ile iktisadi Devlet Teşekkülleri, Sosyal 
Sigortalar Kanununa tabi memurlar, 3656 - i 
3659 ve 7244 sayılı kanunlara tabi memur ve 
müstahdemler de bu madde hükümlerinden 
faydalanır.» 

Sayın Başkanlığa 
Halen Yüce Meclisçe müzakere edilmek üze

re gündemde bulunan 819 sayılı Kanunu değiş
tiren tasarının birinci maddesinde sayılan mü
esseselere (Beden Terbiyesi Bölge) bütçelerin
den aylık ve ücret alanların ilâvesiyle, aylık 
ve ücretleri 1 100 - 2 000 lira arasındakilerin 
% 10, 100 - 950 lira arasındakilerin % 15 nis-
betindeki zamdan faydalanmaları hususunu arz 
ve teklif ederiz. 

Kars Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Celâl Nuri Koç Adnan Akın 

Yüksek Başkanlığa 
716 sıra sayısında kayıtlı Hükümet tasarısı

nın Geçici Komisyonda değiştirilen birinci mad- | 

desinin son paragrafının ve ek birinci madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
rim. 

istanbul Milletvekili 
Kaya özdemir 

İl özel idareleriyle Belediyelere bağlı kuru
luşlarla 440 sayılı Kanuna tabi kuruluşların 
3656 ve 3659 sayılı kanunlara tabi memur ve 
hizmetlileri de bu madde hükmünden faydala
nırlar. 

Aylık ve ücret Oran 

1 100 — 2 000 % 10 
100 — 950 % 15 

BAŞKAN — Ek maddeye ait kısım sırası 
geldiğinde okunacaktır. 

Sayın Başkanlığa 

Avans tasarısının birinci maddesinin ikinci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
grupum aJdına arz ve teklif ederim. 

Yeni Türkiye Partisi Grup Başkanvekili 
Erzurum 

Nihat Diler 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Önergemi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge sahibine 
geri verilmiştir. 

Yüksele Başkanlığa 

819 'sayılı Kanunun birinci maddesinin bi
rinci fıkrasında, Geçici Komisyonca hazırlanan 
birinci maddenin, «özel idareler ve belediye büt
çelerinden aylık ve ücret alanlar» cümlesinden 
sonra; «Kamu iktisadi Teşekkülleri ile, müte
kait, dul ve yetimler» cümlesinin ilâve edilme
sini arz ve teklif ederim. 

Ruhi Soyer 
Niğde Milletvekili 

Yüksek Başkanlığa 

819 sayılı Avans Kanunu kapsamına İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin memur ve hizmetlileriy-
le, emekli, âdi malûl ve vazife malûlü, dul ve 
yetim aylığı alanlann da dâhil edilmesini arz 
ve teklif ederim. 

ilyajs Kılıç 
Samsun Milletvekili 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 'birinci maddesinin sonuna aşağıda-

ki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederim. 
İzmir Milletvekili 

Şükrü Akkan 

Ek fıkra: Beden Terbiyesi. Bölge Teşkilât
larında çalışan memur ve hizmetliler de bu 
madde hükmünden faydalanır. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Güven Partisi Tokat Milletvekili 

İrfan Solmazer 

Madde 1. — Uzun vadeli kalkınma plânı 
esaslarına göre yapılacak personel reformuna 
dair çıkarılacak kanunların getireceği malî hü
kümlerin uygulanacağı tarihe kadar, 12 Mayıs 
1964 tarihli ve 468 sayılı Kanun gereğince T. B. 
M. M. denetimine tâbi olan Kamu iktisadi Te
şebbüsleriyle sermaye ve fonlardan, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında, doğrudan 
»doğruya kanunla kurulmuş bankalardan, ma
hallî idarelerden ve mahallî idarelerin ve kamu i 
kurumu niteliğindeki meslek 'kuruluşlarının 
ödenmiş sermayesinin yarısından fazlasına sağ
ladıkları kurumlar ile bu kurumların ödenmiş 
sermayesinin yarısından fazlasını sağladıkları 
kurumlardan aylık veya ücret alıp toplu iş söz
leşmelerinin kapsamına girebilmek için gereken 
kanuni şartları haiz olmıyan memur ve hizmet
lilere ve emekli, dul, yetim, 'âdi malûl ve vazife 
malûllerine de her ay aşağıdaki oranlarda avans 
'suretiyle ödeme yapılır. 

Aylık ve ücret Oran 

1 100 lira ve daha fazla % 10 
950 lira ve daha az % 15 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte her ne 
sebeple olursa olsun görevlerinden ayrılmış bu
lunanlar birinci fıkraya göre yapılan ödeme
den isltifade ederler. 

Sürekli görevle yabancı memleketlerde bu
lunan ve emsali aylık alan memurlar ile aynı 
yerlerde istihdam olunan hizmetliler, bu kanun 
hükümlerinden faydalanamazlar. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte isten el 
çektirilmiş, Bakanlık emrine alınmış veya kad
rosunun ilgası dolayısiyle açıkta kalmış bulu- I 

nanlar, istihkakları miktarına göre bu madde 
hükmünden istifade ederler. 

Avans, münhasıran aylık ve ücretlere uygu
lanır ; ek görev ve diğer namlarla verilen istih
kaklara teşmil edilemez. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının birin

ci maddesinin ilk fıkrasındaki, (belediye bütçe
sinden aylık ve ücret alanlara) kelimelerinden 
sonra aşağıdaki ibarenin eklenmesini teklif ede
rim. 

«Ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
memur ve hizmetlilerle emekli, dul ve yetim
lere.» 

istanbul Milletvekili 
Sadun Aren 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığıma 

657 sayılı Devlet memurları Kanununa ek 
819 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci 
fıkrasının aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Gıyasettin Karaca 
Erzurum Milletvekili 

«Madde 1. — 819 sayılı Kanun hükümleri 
özel idare, belediye, iktisadi Devlet Teşekkül
leriyle 'emekli, dul, yetim ve vazife malûllerin
den aylık veya ücret alanlara da aynı oran 
ve esaslar dâhilinde avans verilir.» 

ENVER TURGUT (izmir) — önergemi ge
ri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut, tek im
zalı mı idi efendim? 

ENVER TURGUT (İzmir) — Evet, tek im
zalı idi. 

BAŞKAN — Sayın Enver Turgut'un öner
gesi geriverilmiştir. 

Sayın Celâl Nuri Koç, sizinki Adnan Akm 
ile birlikte müşterek imzalı, tahmin ediyorum 
ki, zaten siz de geri alıyorsunuz, çünkü ko-
misyonun görüşüne aykırı. 

CELÂL NURİ KOÇ (Kars) — Geri alıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Nuri Koç ve Ad
nan Akm'm önergeleri de geriverilmiştir. 

KAYA ÖZDEMİR (İstanbul) — Ben de geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaya özdemir, evet efen
dim, sizin de var. 

— 898 — 
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Sayın Kaya özdemir'im önergesi de isteği 
üzerine geriverilmiştir. 

Aynı önerge ile başka bir tadil teklifiniz 
daha varmış, ek 3 ncü maddeye ait, onu mu
hafaza ©diyor musunuz, yoksa onu da geri alı
yor musunuz? 

KAYA ÖZDEMİR (istanbul) — Hepsini ge
ri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Onu da çıkarın. 
Sayın Şükrü Akkan, sizin de var, Beden 

Terbiyesi mensupları için galiba. 
ŞÜKRÜ AKKAN (izmir) — Grup kararın

dan önoe verilen önergemi, karara uyarak geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Şükrü Akkan'ın da Beden Terbiyesi 

mensuplarına zam yapılmasını öngören önerge
si isteği üzerine geriverilmiştir. 

Başka var mı efendim, önergesini geri alan 
arkadaşlarımız? Yok. 

Şimdi, bu suretle Yüce Heyetiniz önergele
rin tamamına ıttıla kesbetmiş bulunuyor. Ara
larında müşterek -olan noktalar olmakla bera
ber bâzı hususlarda da ayrıldığı için, her öner
geyi tekrar okutup, komisyonun da fikrini ala
rak oyunuza sunacağım. 

Sayın Nihat Diler'in önergesinden başlayın 
efendim, lütfen. 

(Yeni Türkiye Partisi Başkanvekili Nihat 
Diler'in önergesi ıtekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . Kabul 
©tmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Çorum Milletvekili Hilmi incesulu'nun 

öneırgesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . Kabul 
©tmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in önergesi 

tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . Kabul 
©tmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(istanbul Milletvekili Reşit Ülker ile Sam

sun Milletvekili ilyas Kılıç'm önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. . Kabul 
©tmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ŞADİ PEVLİVAKOĞLU (Ordu) — Aynı 
mahiyette olan önergelerin okunmasına lüzum 
yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, onu arz ettim başın
da, önergeler arasında çok ince bâzı farklar da 
oluyor, bir yanlışlık yapmamak için okutuyo
rum, belki biraz vaktinizi alacak ama, 

(Kastamonu Milletvekili Adil Toközlü'nün 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Evet, bu dediğiniz gibidir. Aynı 
hususta Meclisin kararı belli olmuştur. Muame
leye koymuyorum, bir fark yok. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm öner

gesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyonunuz katılıyor mu 

efendim 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, önergeyi oyu

nuza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmıiyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'in 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyonunuz katılıyor mu 

efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonunuz kat.'lm'yor. Öner

geyi oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul ©tmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker'in önergesi 
tekrar okundu) 
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BAŞKAN — Komisyonunuz katılıyor mu? I 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EEOL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonunuz kataknıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm ikinci 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyonunuz katılıyor mu 

efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) •— Katılmıyoruz. 
. BAŞKAN — Komisyonunuz katılmıyor. 

Önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Kırşehir Milletvekili Süleyman Onan'm 

ikinci önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Komisyonunuz katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonunuz katılmıyor. 
Önergeyi, oyunuza sunuyorum : Kaimi eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
(Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in ikinci 

önergesi, tekrar okundu) 
BAŞKAN — Efendim, evvelce oylanan öner

gelere göre Yüce Menlisin bu husustaki görüşü 
belli olmuştur. Ne iktipadi devlet teşebbüslerine, 
ne emekli, ne dul ve ne de yetimlere zam yapıl
ması kabul edilmediğine göre bu önergeyi oy
latmıyorum. 

Sayın İlyas Kılıç'm önergesi de aynı şekil
de, bir farkı yok. Binaenaleyh onu da okutup 
oylatmıyorum. Çünkü Meclisin bu husustaki gö
rüşü belli olmuştur. 

Sayın Şükrü Akkan, önergesini geri almış
tır. 

Sayın İrfan Solmazer'in önergesini okutuyo
rum : 

(Tokat Milletvekili İrfan Solmazer'in öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Komisyonunuz katılıyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonunuz katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. I 
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Sayın Sadun Aren, sizin önergeniz de, zan
nedersem, kamu iktisadi teşebbüsleri, dul ve ye
timlere aittir. Binaenaleyh aynı mahiyettedir. 
Yüce Heyetçe reddedilmiş olması bakımından 
bunu da ayrıca oylatmıyorum. 

Sayın Kiyasettin Karaca, sizin de öyle. 
GlYASETTİN KARACA (Erzurum) — 

Farklıdır, malûller var, okunmasını rica ederim. 
BAŞKAN — Okuyalım efendim. 
(Erzurum Milletvekili diyabettin Karaca'nm 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL

MAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Birinci maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkra
sı ile 5 nci maddesinin 2 nci ve 3 ııcü fıkrala
rı ve 6 ncı maddesi hükmü il özel idareleri ile 
belediye bütçelerinden aylık ve ücret alan me
mur ve hizmetliler hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde Güven 
Partisi Grııpu adına Sayın İhsan Kabadayı söz 
istemiştir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Vaz geç
tim. 

BAŞKAN — Vaz geçiyorsunuz. 

Başka söz istiyen yok. Madde ile ilgili tadil 
önergeleri vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Avans Kanununun lâyiha
sının 2 nci şümul maddesine (3659) sayılı Kanım 
ile Devlet Demiryolları memurları, Barem Ka
nunu dâhil bütçe ve teşekküllerden aylık alan bü
tün Kamu İktisadi Teşebbüsleri memur ve men
suplarına teşmili fıkrasının ilâvesini ve madde
nin buna göre tadili için Komisyona havalesini 
arz ve teklif ederiz, 

Manisa Sakarya 
Mithat Dülge Muslihittin Gürer 

izmir 
Şükrü Akkan 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Müzakere konusu kanun tasarısının 2 nci 

maddesinin agağıcla yazılı şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Cıyasettiıı Karaca 

Madde 2 : 
29 . 12 . 1968 gün ve 819 sayılı Kanu

nun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasiyle 5 nci 
maddesinin 2 nci ve 3 ncü fıkralarının ve 6 r.cı 
maddesi hükmü il özel idareleri ile belediye 
bütçelerinden aylık ve ücret alan memur ve hiz
metliler hakkında da uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

819 sayılı Avans Kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ile il ezel idareleri 
ve belediyeler memur ve hizmetlilerine verilecek 
avansın, 1 . 3 . 1968 tarihinden itibaren öden
meğini temin için; 

1. Tasarının 2 nci maddesindeki (. . . 5 nci) 
deyiminden sonra gelen (maddesinin 2 nci ve 
3 ncü fıkraları) kısmının, bu maddeden çıkarıl
malını, 

2. Tasarının ek 2 nci maddesinin sonuna 
( 1 . 3 . 1968 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar müterakim avansın ödenme 
sekli ve zamanı; il özel idareleri memur ve hiz
metlileri için, il daimî komisyonlarında, belediye 
memur ve hizmetlileri için, belediye encümenle
rince tâyin ve tesbit olunur.) Şeklinde bir fık
ra ilâvesini, 

3. Tasarıdan ek 3 ncü maddenin çıkarılma
sını, 

4. Tasarının 4 ncü maddesinin (Bu kanun, 
1 . 3 . 1968 tarihinden muteber olmak üzere, ya
yınlandığı tarihi takibeden ay başından itibaren 
yürürlüğe girer.) şeklinde değiştirilmesini; 

Arz ve teklif ederim. 
Halil Başol 

Tekirdağ Milletvekili 

BAŞKAN — Yüce Heyetin bu suretle ıttıla 
kesbettiği önergeleri tekrar okutup, Komisyonun 
da mütalâasını alarak oylarınıza sunacağım. 

(Manisa Milletvekili Mithat DüJhe ve Sakar
ya Milletvekili Mııelihittin Criirer'in ve İsmir 
Milletvekili Şükrü Akkan'm önergeleri tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 
YILMAZ AKÇAL (Rize) — Esasan 1 nci mad
de ile alâkalı bir takrirdir, katılmıyoruz. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Ben takrirdeki 
imzamı geri alıyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, imzanızı geri alı
yorsunuz. Önergeye Komisyon katılmıyor. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 

takriri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 

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

(Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul ̂ edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde 2 nci maddeyi şimdi kabul buyur
duğunuz önerge mucibince değişik şekliyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 29.12.1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — İl özel idareleri memur ve 
hizmetlilerine ödenecek avanslar il özel idare
leri bütçelerinden, belediyeler memur ve hizmet
lilerine verilecek avanslar, belediyeler bütçele
rinden ödenir. 

BAŞKAN — Ek madde 1 üzerinde söz is-
tiyen? Yok. Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının ek birinci maddesine aşağıda ya
zılı, fıkranın ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Ek fıkra : İl özel idareleri ile belediyelere 
bağlı kuruluşların 3656 sayılı Kanuna tabi me
mur ve hizmetlilerine verilecek avanslar, bu 
kurumlar bütçelerinden ödenir. 

Geçici Komisyon Başkam 
Erol Yılmaz Akçal 
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BAŞKAN — Bu, Komisyonun teklifidir. Ko- I 
misyonun teklifini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 1 i Komisyonun teklifi ve yeni 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 2. — Bu kanun gereğince il özel 
idareleri ve belediyeler memur ve hizmetlilerine 
verilecek avanslar ilgili saymanlıklarca bu ida
reler bütçelerine gider yazılmak suretiyle öde
neğine mahsubedilir Avans ödeme ve mahsup 
şekilleri, il özel idere memur ve hizmetlileri için 
il daimî komisyonunca, belediye memur ve hiz
metlileri için belediye encümenince tâyin ve 
tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili tadil önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Tasarının ek 2 nci maddesinin sonuna 

(1.3.1968 tarihinden, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar müterakim avansın ödenme 
şefkli ve zamanı; il özel idareleri memur ve hiz
metlileri için, il daimî komisyonlarınca, beledi
ye memur ve hizmetlileri için, belediye encü
menlerince tâyin ve tesbit olunur) şeklinde bir 
fıkra ilâvesini, arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Halil. Başol, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL 

YILMAZ AKÇAL (Rize) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önergeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek madde 2 yi kabul buyurduğunuz önerge 
gereğince değişik şekliyle oynııza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek madde 3. — İl özel idare ve belediyeler 
memurlariyle hizmetlilerine verilecek avanslar 
bu kanunun yayımını taJkibeden ay başından 
itibaren ödenir. 

BAŞKAN — Ek madde 3 le ilgili 7 tane 
önerge vardır. Okutuyorum. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Komisyon 

kabul etmiş vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim, vazgeçiyorsunuz. 

Önergeleri okutuyorum. j 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıdan ek 3 ncü maddenin çıkarılmasını, 

arz ve teklif ederim. 
Tekirdağ 

Halil Başol 
Sayın Başkanlığa 

Avans tasarısının ek 3 ncü maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini grupum adına 
arz ve teklif ederim. 

Y. T, P. Grup Başkanvekili 
Nihat Diler 

Gerekçe : 
Tasarı diğer Devlet memurlariyle mevcut 

adaletsizlik ve eşitsizliği bertaraf etmek için 
Yüce Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. 
Eşitsizlik ve adaletsizlik yalnız avansların veril
mesiyle değil, avansların diğer Devlet memur
larına verildiği tarihten itibaren hüküm ifade 
etmek kaydi ile verilmesi halinde ortadan kal
kabilir. Bu itibarla diğer Devlet memurlarının 
avansı aldıkları 1 . 3. 1066 tarihinden mutebelr 
olmak üzere avnı verilirse, bu takdirde ada
letsizlik ve eşitsizlik tam mânasiyle bertaraf 
edilmiş olur. Bu gerekçe ile ek maddenin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini zaruri bulmak
tayız, 

Ek madde 3. — Bu kanuna göre verilecek 
avanslar 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren mute
ber olmak ilsFİre bu kanunun yayımını takibe
nden ay başında1! itibaren ödenir. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının ek madde 3 ün aşağıdaki şekilde 

değiştirilmesini arz ve teklif ©derim. 
Kırşehir Milletvekili 

Süleyman Onan 

Ek madde 3. — 11 özel idare ve belediyeler 
memurları ile hizmetlilerine verilecek avanslar 
1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren muteber sayılır 
ve bu kanunun yayımını takibeden ay başımdan 
itibaren ödenir. 

Sayın Başkanlığa 
716 sayılı taşanımı ek 3 ncü maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

izmir 
Mustafa Uyar 

Ek madde 3. — Bu kanunun malî hükümleri 
1 .3 . 1968 tarihinde yürürlüğe girer. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
29 . 12 . 19Ö6 tarih ve 819 sayılı Kanunda de

ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının ek 
3 ncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Sinop Milletvekili 
Hilmi içgüzar 

Ek madde 3. — 11 özel idare ve belediyeler 
nıemurlariyle hizmetlilerine verilecek avanslar 
819 sayılı Kanunun tatbik tarihinden itibaren 
ödenir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet tasarısında ek 3 ncü maddenin 

aşağıda yazılı şekilde tadilini â rz ve teklif ede
rim. 

Erzurum Milletvekili 
Gıyasettin Karaca 

Ek madde 3. — il özel idare ve belediyeler 
memurlariyle hizmetlilerine verilecek avanslar 
1 Mart 1966 tarihinden itibaren cidenir. 

B AŞKTAN — Şimdi i en aykırı teklif, ek mad
de 3 ün tüm olarak tasarıdan çıkarılmasını isti-
yen Sayın Halil Başol'nn teklifidir. Okutuyo
rum. 

(Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un teklifi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Riz-3) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şu halde madde tüm olarak tasamdan çıka
rıldığına göre diğer önclrgeleri oya koymaya 
lüzum yok. Çünkü maidde kalkmış oluyor. Ta
dili de mevzııııbahsolamaz. Muameleye koymu
yorum diğer önergeleri. 

Yeni ek madde teklif ediliyor. Fakat bu tek
lifi Yüce Heyet dalha evvel reddetti. 

Sayın Reşit Ülker'in bir önergesi var, oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Avans Kanununa emekli, adi malûl, vazife 

malûlü, dul ve yetim aylığı alanlara da geçici 
zam (Avas) verilmesini ve bunun ek madde 
olarak metne ithalini arz ve teklif ederim. 

istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Ek Madde : 
Emekli, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve ye

tim olanlara (vatani hizmet tertibinden ödenen 
aylıklar dâhil) 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sa
yılı işbu Kanund^d esaslara göre vo rrrnı oram
da almakta oldukları aylıklarına göre geçici 
zam (Avans) verilir. 

Bu avans 1 . 3 . 1966 tarihinden itibaren 
muteberdir. 

BAŞKAN — Bu teklifi 1 nci madde ile ilgili 
önergeler dolayısiyle Yüce Heyetiniz zaten red
detmiştir efendim. Bu itibarla önergeyi oyunu
za sunmuyorum. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — iki önerge var efendim mad
de 4 ile ilgili. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dördüncü maddenin aşağıdaki şekilde değiş

tirilmesini arz ve teklif ederim. 
İrfan Solmazer 

Güven Partisi Tokat Milletvekili 

Madde 4. — Bu kanun, 1 Mart 1967 tari
hinden muteber olmak üzere, yayınladığı tarihi 
takibeden ay başında yürürlüğe girer. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tasarının 4 ncü maddesinin (Bu kanun, 
1 . 3 . 1968 tarihinden muteber olmak üzere, 
yayınlandığı tarihi takibeden ay başından iti
baren yürürlüğe girer.) şeklinde değiştiril
mesini ; 

Arz ve teklif ederim. 
Halil Başol 

Tekirdağ Milletvekili 

BAŞKAN — Tekrar okutup önergeleri oyu
nuza sunacağım efendim. 

(Tokat Milletvekili İrfan Solmâzer'in, öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Efendim, zaten 2 nci 
maddede karalaştırılmıştır bu husus, kabul 
edilen takrirle. Yeniden oya konmasına lüzum 
yoktur. Katılmıyoruz eğer oya koyacaksanız. 

BAŞKAN — Diğeride mi aynı mahiyettedir 
Sayın Akçal? 

— 903 — 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI EKOL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Diğeri, 2 nci maddede 
yapılan değişikliğin gereğidir efendim. 

BAŞKAN — Evet, doğru. 
Efendim, Komisyon Başkanının şu açıklama

sına göre Sayın Solmazer'in önergesini oyunuza 
koymuyorum. Çünkü 2 nci madde ile Yüce He-
yet bu hususta bir karar vermiştir. Diğer Sayın 
Halil Başol'un önergesini okutuyorum. 

(Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'un öner-
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kabul edilen önerge gereğince 4 ncü mad-

doyi yeniden oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
Güven Partisi Grupu adına Sayın Vefa tanır; 
sizinki aleyhte mi efendim? 

VEFA TANIR (Konya) — Efendim, sıramı 
arkadaşım Solmazer'e veriyorum. Aleyhte. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ve 
aleyhte Güven Partisi Grupu adına Sayın İr
fan Solmazer, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Tokat) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Güven Partisi Grupu olarak bu kanuna 
ret oyu kullanacağız. Çünkü kanunu eksik, 
haksız ve yetersiz buluyoruz. Kanun sosyal ada
let ilkelerini zedeleyicidir. Şöyleki : 

Muhterem arkadaşlarım; 819 sayılı Kanun
la bir kısım Devlet personeline % 10 - 15 ara
sında bir avans tanınmıştı. Bunun hukuken du
rumu ne olursa olsun bu bir ücret artışıdır. Bu 
ücret artışı yapılırken de biz görüşlerimizi ka
nunun tümü üzerinde yapılan müzakerelerde 
ifade ettiğimiz şekilde Yüce Heyetinize sun
muştuk. 

Muhterem arkadaşlarım; bv. kanun adalet
sizdir. Çünkü Devlet hizmetlileri arasında ayı-
rıcılık yapmıştır. Tesis edilen bir haktan bir kı
sım personeli mahrum bırakmıştır. Muhterem 
arkadaşlarım, biraz evvel Sayın Devlet Bakanı 
söyledi, hatırıma geldi; büyük bir sosyal ada

let duygusu ile ifade edilen bekçi maaşları da 
noksandı. Çünkü şehirliyi Devlet bütçesinden 
beklettik, kentliyi Devle' bütçesinden beklet
tik; ama köylüyü kendi salması ile bekletmeye 
devem ediyoruz, işte bu kanun onun gibi bir 
ay.m.cılık getirmiştir. Onun için haksızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, «kaynak göstermi
yor,» dendi. Mahallî idareler maliyesini kuvvet
lendirecek kanunlar, tasarılar Mecliste vardır. 
Plân ilkelerinde bunlar sayılmıştır. Eğer bu ta
sarılar gelmiş olsaydı Hükümet kaynak yoklu
ğu rn burada ifade etmemiş olurdu. 

DEVLET BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Mecliste efendim. 

G. P. GRUPTU ADINA İRFAN SOLMAZER 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışan personele, eğer 
bu avanstan verilirse yatırımlarda eksiklik ola
cakı ifade edildi, Düşünmek gerek ki, yatırım
larda eksikliği göze alamıyoruz, fakat milyar
larca, liralık yatırımın yapılmasını bu persone
lin üzerine vazife olarak veriyoruz. Geçim sı-
kmtısî, celsen, sillim düşünemiyen kişiye milyar
ları, ufak bir karşılıktan mahrum etmek sure
tiyle tehlikeye düşürdüğümüzü de görmemes-
liktcn geliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu kanunun 
yürürlük ma.O.î rrnin de eksik olarak çıktığını, 
lıaksîs olarak çıktığını belirtmek: istiyorum. Bu 
kanun önümüzdeki ay dahi tatbik edilmeyecek
tir, Millet Meclisinden çıkmış olmasına rağmen. 
Çünkü Senato aym 22 sine kadar meşguldür. 
Önümüzdeki ay da çıkmıyacak bir kanun Ara
lık aynıda az sayıda bir personel için yürürlü
ğe girecek. 

Malî güçten yoksun olduğu söylenen İktisa
di Devlet Teşekkülleri yanında, her gün İller 
Bankasından borç almak suretiyle idamei hayat 
eden, hiçbir yatırını yapamıyan belediye perso
nelini bu avanstan faydalandıracağız; fakat de
diğim gibi, Devlet İktisadi Teşekkülleri perso
neli ile dul, emekli, yetim, vazife malûlü ve 
harb malûllerini faydalandırmıyacağız. Evet, 
kanunu gelecekmiş, yüzleri gülecekmiş.. Gel
meden, sayın Orhon'un söylediği gibi, bis gel
miş gibi oyumuzu maalesef kullanamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, tesadüfe bakın ki, 
819 sayılı Kanun çıkarken gerekçesini dile ge-
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tiren arkadaşlarımız, hiç olmazsa hayat pahalı
lığının bir kısmını karşılıyalım, diye yüzde 
10 - 15 i kabul etmişlerdir. 

Gündem dışı bir konuşmaya cevap veren Sa
yın Ticaret Bakanı, 1966 yılında hayat pahalı
lığının yüzde 5, 1967 de yüzde 5, bu sene de 
muhtemelen yüzde 5 olarak artacağını ve bu ar
tışın yüzde 5 olarak normal olduğunu söyledi
ler. Bir senede yüzde 5 artış fazla değildir, doğ
ru. Bir senede yüzde 5 artış fazla değil belki, 
hele bir ayda binde iki bir artış olur ki, bu da 
hiçbir şey ifade etmez. Ama, bu seneler birleş
tirilince bu yüzde beşler yüzde 15 olmuştur. Za
ten Devlet personeline verilmiş olan bu haklar 
fazlasiyle hayat pahalılığının, o ejderin ağzına 
kaptırılmıştır. Bölük pörçük, yamama halde 
personel rejimimizin ıslahı mümkün değildir, 
görüşündeyiz. 

Birçok vaitleri dinledik; son olarak da Sa
yın Devlet Bakanından 657 sayılı Devlet Per
soneli Kanunu hakkında yeni bir vait daha 
duyduk. İnşallah bu tahakkuk eder de, bütün 
bu sızlanmalar, haksızlıklar ortadan kalkar. 

Bir noktada içimiz ferahtadır. O da şudur: 
Sayın Adalet Partisi sözcüsünün de, Bakanın 
da bu haksız ve eksik çıkan kanunu bildikleri 
ve müdafada biraz güçlük çektikleri noktasıdır. 

Saygılarımı sunarım, efendim. (G-P sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde ve 
lehte Sayın Erol Yılmaz Akçal, buyurunuz. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Komisyon 
Başkanı nasıl lehte konuşuyor?.. 

BAŞKAN — Milletvekili sıfatiyle şahsı adı
na, 110 ncu maddeye göre ve lehte söz istediler, 
efendim. 

Buyurun Sayın Akçal. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte
rem milletvekilleri, kürsüye çıkan muhalefet 
partilerine mensup bir çok arkadaşlar tasarının 
sahasının genişletilmesi için çeşitli konuşmalar 
yaptılar ve çeşitli takrirler verdiler. Eğer bu 
takrirler kabul edilmiş olysadı ne olacaktı? 
Eğer bu takrirler kabul edilmiş olsaydı, Hükü
metin 63 milyonluk bir porte içerisinde düşün
düğü bir tasarı Meclisten 1 milyar 86 milyon 
lira ile çıkmış olacaktı. 
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Sayın, milletvekilleri, plânlı bir devrenin içe
risinde bulunuyoruz. Cari giderlerle yatırım gi
derleri arasında bir nisbeti gözetmek mecburi
yetindesiniz. Devamlı olarak burada milletve
killeri arkadaşlarımız cari giderler üzerine yük
lenip, gelen verki kanunlarına «hayır» dedik
leri takdirde bu Meolisi plânlı bir çalışma içe
risine sokmanın mümkün olamıyacağı kanaati 
hakim olmaya başlamıştır. 

AP olarak en büyük adaletsizliğin işsizlik 
olduğu, çeşitli zamanlarda söylenmiş bulunmak
tadır. Bizler İktisadi Devlet Teşekküllerine 
avans verilmesini istemiyor muyuz? Ancak ver
diğimiz avansın hayat pahalılığı ile ve enflâs
yonun tesiri ile giderilmesini de istemiyoruz. 
Biz de kendi grupumuzda, Mecliste alenen, 
Personel Kanununun biran evvel hazırlıklarının 
tamamlanması ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
Personel Kanununun biran evvel Meclise geti
rilmesi için ricada bulunuyoruz. Asıl tedbirin bu 
olduğuna inanıyoruz. Yoksa verilecek avansın 
iktisadi hayatımızdaki yapacağı tesirleri çok 
daha iyi takdir ediyoruz. 

Sayın Arkadaşım İrfan Solmazer, kanunun 
şimdi çıkartılmasının bir mâna ifade etmiyece-
ğini,, Senatoda başka meselelerin görüşüldüğü
nü ifade ettiler. Kanuna zennedivorum fazla 
dikkat atfetmemişler. Biraz sonra alsalar dahi 
birikmişleri de beraber alacaklar. 

Muhterem arkadaşlar, kanunun (kapsamına 
emekli, dul ve yetimler maalesef alınmamıştır. 
Ancak, Hükümetin biraz evvel yaptığı sarih 
taahhüt bizleri tatmin etmiştir, önümüzdeki 
hafta içerisinde kanunun Meclise verileceğini 
söylemiştir. Bu, muhakkakki bizleri tatmin 
eden bir husus olmuştur. 

Kanunun, aynı zamanda memlekette istikrarı 
temin edeoek bir kanun şeklinde çıkmış ol
ması, muhakkakki, partimin plân fikrine bağ
lılığını da ispat eden bir husustur. 

Kanunun hayırlı olmasını temenni ederim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, 137 nci maddenin be-
şinci fıkrasına göre, kullanacağı oyun rengi
ni belirtmek üzere ve lehte Sayın Yaşar Akal. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Aleyhte ola
cak, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte, diye yazılmış ve bil
hassa altanı da kırmıziyle çizmişler. 
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YAŞAR AK AL (Samsun) — Yanlışlık ol
muş, efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, o takdirde bir 
dakika. 

Sayın Mustafa Uyar... Yok. Sayın Kemal 
Sarıibrahimoğlu... Yok. 

Sayın Reşat özarda, sizinki de aleyhte de
ğil mi? 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim. Sa
yın Yaşar Akal'ın talebi daha evvel gelmiş 
ve aleyhte diye açıkladığına göre ona söz ve
receğim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydan) — Bende o za
man lehte konuşacağım. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Siz lehte konuşacaksınız, pe
ki efendim. 

Buyurun Sayın Akal. 
Yalnız, her iki arkadaşımızdan da rica ede

ceğim; içtüzük, veciz bir şekilde ifade edilir, 
diyor. Lütfen çok kısa beyanda bulununuz 
efendim. 

YAŞAR AKAL (Samsun) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 819 sayılı Kanunu değiş
tiren başka bir kanunla karşı karşıyayız, Meclis 
açıldığından bugüne kadar bütün yaptığımız 
kanunları tetkik ettim; ya ek kanun, ya değiş
tirge kanunu. Oysaki Yüce Meclisin asıl görevi, 
meselelerimisi teker teker ele almak, bu mese
lelere yurdumuzun gerçeklerini de göz önünde 
tutarak tutarlı ve geçerli çözüm yolları bulmak
tır. Yoksa kıyısından, köşesinden meselelere 
girerek halletmek,, meseleleri halletmek değil
dir. Tamamen çıkmaza sokmaktır. 

Aslolan % 10 - 15, % de 5 peklinde memur
larımızı, âmme hizmeti gören vatandaşlarımızı 
paranın peşinde koşan insanlar şeklinden kur
tarıp hayatlarını, kaderlerini bir nevi kadersia-
likten kurtarmak mecburiyetindeyiz. Onlara, ne 
kadar çalışırsak ne oluruz, hangi tahsili yapar
sak hangi mevkiye geliriz, yani sınıflandır
mayı ve bir ölçüde de maaşlarında istikrarı te
min edecek gerçek prensipleri ve esasları getir
mek lâzımdır. 

657 sayılı Kanun bunu bir ölçüde getiriyordu. 
Sayın Devlet Bakanı «getirmiyor» dediler. 
Adalet Partisinin iktidara geldiğinden bugüne 
kadar bir huyu var. O da şu: ilk geldikleri 

zaman «çok yeni geldik canım, daha durun 
hele...» Şimdi aradan 3,5 sene geçti. Halen şim
di de «meselelerimiz çok zor, öyle bir devrede 
halledilecek meseleler diğil ki...» 

3,5 senedir memleketimizin. («Üç sene» ses
leri) 3 senedir memleketimizin en büyük sorunu 
olan personel sorununa bir yol, bir çözüm yolu 
gelmemiştir. Şimdi çıkaracağımız kanunla da 
âmme hizmeti gören personelin meseleleri halle-
dilmiyecek. iki aydır, üç avdır münakaşa etti
ğimiz gibi, bir arap saçma dönecektir. Bu ge
len kanımla bugüne kadar olmadığı şekilde âm
me hizmeti görenler arasında yeni bir ayırım, 
birbirlerini hor görme başlıyacaktır. Bu hor 
görme şu çıkaracağımız kanunla olacaktır. 

Ayrıca şunu da arz edeyim ki, kaynak bul
ma konusunda Adalet Partisi iktidarı çok ko
laylıklara sahiptir. Biraz gözo alabilse, bir
takım büyük kütleleri, birtakım büyük servet 
rahiplerini, birtakım büyük toprak rahiplerini, 
birtakım büyük ziraatçileri ve çiftçileri arkasın
da görmemeyi göze alsa, biraz fakir - fukarayı 
görmeyi göze alsa, o zaman görürsünüz ki, kay
nak bulmak çok kolaydır. 3 milyar lirayı bo
ğaz köprüsüne bulan, Ankara otel odalarında 
televizyon seyrettirmesini bilen bir Adalet Parti 
iktidarı, veya bu paraları kolayca bulabilen bir 
iktidar, bu fakir, hakikaten geçim sıkıntısı 
çeken ve şu kanunun kapsamının dışında 
kalan vatandaşlara da bir ölçüde % 10 da olsa, 
% 15 te olısa zam yapma kimkânını bulurdu. 
(soldan, «demegoji yapıyorsunuz» ısesi) 

«Esirgiyor muyuz?» diyor. Şurada açıkça 
söylüyorum: Esirgiyorsunuz, Eğer Ibu esirge
me peyderpey telâfi edilecekse... (A. P. sıraların
dan «Hiç alâkası yok» sesleri) O zaman aklı
mıza şu gelir: Mahallî seçimlere girerken mev-
zuubaihis belediyecilerin oylarını almaktı, il ida
resinin oylarını almaktı. Tasan 4 noü ayda gel
di. Eğer büyük seçimlere doğru iktisadi Devlet 
Teşekküllerinde çalışanlalrm üzerinde de bir bas
kı umuluyorsa, şu kaldannı söyliyeyim ki, Türk 
memuru ve âmme Ihizmeti gören Türk memuru 
bu türlü % 10 - 15 avanslarla - vereceğim, ver
meyeceğim ; rey verirsen veririm, verme™1 jen ver
mem- şeklindeki baskı yoll?!rma kulak asmı-
yac?ktır. Çünkü 4 ncü ayda geldi bu mahallî 
idarelere Avans Kanunu... (Soldan «'Bununla 
ne alâkası var, sadece demegoji yapıyorsun» 
sesi) Böyle girdi, böyle girdi bu işe, 
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BAŞKAN — Sayın Akal karşılıklı konuşmı-
mıyan bir yoldur. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — Seçimlere ev
velâ böyle geldiniz. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Akal, lütfen size arz edi
yorum, karşılıklı konuşmıyalım. 

YAŞAR AKAL (Devamla) — O bakımdan 
arz ediyorum, bu da tehlikeli bir yolduir. Dev
let idare etmekle ve ciddî olmakla hiç bağdaş-
mıyan bir yoldur. 

Sayın arkadaşlarım, hukuka ilk girdiğimiz 
sene öğrenmiştik, kanun objektif olur, herkesi 
kapsar. Âmme hizmeti görenler de aynı şeye 
bağlıdırlar. Biraz sonra sizin oylarınızla ger
çekleşecek bu kanun ayırıcılığı, bölücülüğü, 
âmme hizmeti görenler arasında birbirine hor 
görmeyi esas getirdiği için kabul etmiyeceğim, 
kırmışı oy vereceğim. Buna rağmen avanstan 
yararlananlara da hayiirlı olmasını temenni ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın özarda, kullanacağınız 
oyun rengini belertmek üzere ve lehinde buyu
run. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; belediyeler ve il özel iia-
rekJri gibi memleketimizin vilâyetlerinde büyük 
fedakârlıklarla çalışmakta olan küçük memur 
kütlesine çok geç de olsa diğer devlet memur
larının almakta oldukları bir avansın bugün ka
nunlaşması mesut bir neticedir. Bu, onbinlere 
varan ailenin hiç olmazsa mağduriyetinin kısmen 
telâfisine imkân hazırlıyacağı için şayanı mem
nuniyettir. Bu bakımdan kanuna müspet rey ve
receğim. 

Ancak, bu kanundan evvel 819 sayılı Kanu
nun Meclise sevk edildiği zaman işlenen hata
nın bu kanunda da tekrarlanmış olduğunu ifade 
etmekten de geri kalmıyacağım. 

819 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında il
ler ve belediyeler memurlariyle İktisadi Devlet 
Teşekkülleri memurlarının da o kanunun kap
samına alınması savunulduğu zaman; gerek ko
misyon, gerek Hükümet kanunun tekniği bakı
mından buna imkân olmadığını beyan etmişler 
ve yakın bir zamanda gerek İktisadi Devlet Te
şekkülleri, gerekse belediyeler ve il idareleri me
murları için ayrı kanunlar geleceğini ifade et
mişlerdi. Şimdi bu defa gelen kanun 819 sayılı 

Kanunda bir değişiklik yapan kanun tasarısı ol
duğuna göre, demek ki, o zaman da bu memurlar 
bunun kapsamına alınabilirdi. 

Şimdi İktisadi Devlet Teşekkülleri memur
larının bu kanunun kapsamına alınmaması bü
yük bir sosyal adaletsizlik yaratacaktır. Bu ka
nunun gerçekleşmesi hallinde birçok memuru
muz, belediyelerde ve il özel idarelerinde çalışan 
memurlarımız sevinirken yüzbinlerce İktisadi 
Devlet Teşekkülleri memurları özellikle PTT 
memurları, banka memurları, Devlet Demiryol
ları memurları gibi az maaşla kalabalık aile ge
çindiren yüzbinlerce aile matem tutacak, üzüntü 
çekecektir. 

Muhterem arkadaşlar, resmî istatistikler 
meydandadır. Başbakanlık Resmî İstatistik Da
iresinin neşrettiği istatistiklere göre iki çocuklu, 
dört nüfuslu bir ailenin Ankara'da haftada yal
nız bir gece yarım kilo et yemek şartiyle bir ay
lık geçimi için 1 325 lira para lâzımdır. Resmî 
istatistikler bunu gösteriyor. 

Bunun yanında memurun % 80 inin 500 - 600 
lira arasında, hattâ bunun altında aylıkla çok 
daha geniş aileyi geçindirmek mecburiyetinde 
olduğu da bir vakıadır. Bugün hayat pahalılığı 
küçük memuru bir cendere gibi sıkmaktadır. 
Her gün bunun elîm hâdiselerini gazetelerde 
okumakta, görmekteyiz. 

Ayda 250 lira emekli maaşı alan bir memu
run 3 aylık parasını aldığı zaman elinde 1 kuruş 
kalmayınca gidip, kendisini denize attığını gör
dük. Bunun gibi... 

BAŞKAN — Sayın Özarda, istirham edece
ğim, kullanacağınız oyun rengini beyan etmek 
üzere ve lehte konuşuyorsunuz. Buna göre 
lütfen kısa. Maddede veciz bir şekilde diyor, 
istirham ediyorum. 

REŞAT ÖZARDA (Devamla) — Sayın Baş
kan, kanunun lehinde oy vereceğimi peşinen 
ifade ettim. Ancak, bir kanuna, bir kısım dahi 
olsa küçük memur kütlesini memnun etmiş ol
masından dolayı müspet oy vereceğim. O oyu 
verirken kanunun eksik olan taraflarını da be
lirtmek ve böylelikle Hükümeti diğer adaletsiz
liği yakın bir zamanda telâfi edecek tedbirleri 
almaya teşvik etmek de vazifemdir. 

Muhterem arkadaşlar, kısaca şunu ifade ede
yim M; bu sosyal bir adaletsizlik ve haksızlık
tır ki, Cumhuriyet devrinde bunun eşine tesa-
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düf edilmemiştir. Bir hami, bir baba mevkiin
de olan Devletin, Hükümetin kendi idaresi al
tında âmme hizmeti gören memurlar arasında 
eşitsizlik yaratması, birisine biraz bir şey verir
ken ötekini bundan mahrum etmesi büyük in
fiallere, büyük sosyal adaletsizliklere yol açar. 
işte memleketteki tehlikeli akımlar bu yollar
dan girer, muhterem arkadaşlar. 

Bu bakımdan, Hükümetten istirhamım, en 
kısa bir zamanda, bugün reylerimizle bir kısım 
vatandaşları memnun edeceğimiz bu kanunun 
mütemmimini buraya getirip,, bundan mahrum 
kalan diğer memur kütlesini de bundan fayda
landırmasını temenni etmek vazifemizdir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim, tasarı açık oya sunu
lacak, kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Efendim, oyunu kullanmıyan 
arkadaşımız kaldı mı?... («Var, var» sesleri) 
Lütfen. 

Başka oyunu kullanacak arkadaşımız var 
mı efendim?... Yok. Açık oylama işlemi bitmiş
tir kutuyu kaldırınız. 

29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
için yapılan açık oylama sonucunu arz ediyo
rum: Oylamaya 100 üye katılmış, sonuçta: 86 
kabul, 13 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oy
lama işlemi tekrarlanacaktır. 

Yapılan açık oylamaya göre gerekli çoğun
luğun bulunmadığı anlaşıldığından, 14 Ekim 
1968 Pazartesi günü saat 15,00 te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,47 

»Q<i 

~ m •— 
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29 . 12 . 1960 tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Çoğunluk yok.) 

ADANA 
Tahir Yücckök 
AFYON KARAHlSAR 
Osman Attila 
Murat öner 
Ali İhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Delâlettin Topala 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Türkay 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BlTLlSI 
Zarife Koçak 

BURSA 
Comal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Şefik İnan 

Uya sayısı : 450 
Oy v«renler : 100 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 13 
Çekinserler : 1 

öya katılmıyanlar : 348 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

DENlZLÎ 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Ahmet Mustafaoğlu 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Yılmaz 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 

Î S T A N B U I J 

Tekin Erer 
Abdurrahmam Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
O. Nuri Ulnsay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

edenler] 

Mehmet Ali Aytag 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Akbaş Ali Çetin 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Mekki Keskin 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
î. Hakkı Yıldırım 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Kemal Aytag 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 

ORDU 
Ferda Güley 

RlZB 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi Özgüç 

TEKİRDAĞ 
tlyas Demir 

TOKAT 
Osman Saraç 

TRABZON 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
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AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibralıimoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 
M. Kemal Çetinsoy 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRt 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetin er 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 

Hayri Başar 
İSTANBUL 

Ahmet T ah takıl iç 
KONYA 

İhsan, Kabadayı 
Vefa Tanır 

[Reddedenler] 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlv 

ORDU 
Raif Aybar 

[Çekinserler] 

BALIKESİR 
Enver Güreli 

l()i)a katı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
II. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(yüzbaşı) 
İhsan. Ai'H'öv (1.) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî tslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

Imıyanlar] 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖÜ 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
î. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
ö. Doğan öatürkmen 
Mustafa Tayyar 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Rcfet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 
ihsan Toımbuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Reeai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhaımi Ertem (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıç.oğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçjek 
Âdil Sağıroğlu 
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ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kâlmil Ocak (ıB.) 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kılıçoğlu 
Alil Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

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

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demire] 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
Ç. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykanı 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ali Esat Bir ol (1.) 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan. Erkandı (t.) 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
Uhami Sancar 
Selim Sarper (1.) 
Fuad S irmen 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 
M. Mustafa Gürpınar 

İZMİR 
Şevket Adabın . 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (t.) 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktav 

Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Mehmet Yüceler 

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

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
M. Ziyacddin Izerdem 
M. Necati Kalaycıoğlu 
İsmet Kapısız 
Yunus Koçak 
Nazif Kumcu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Faruk Sükaıı (B.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fendoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgö 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
VeL'ik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güncştan 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
tsîzet Oktay (I. Ü.) 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
naydar Özalp 
Oğuzdemir Tü/iiıv 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Haindi Mağdcn 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
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Nuri Bayar 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Al iş an 
Kâmran Evliyaoğlu 
İlyas Kılıç 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 

Şevki Yücel 
SlÎRT 

Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

| SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SlVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gryasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyf i Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Tüjfeay 

TEKlRDAÖ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

[Açık üı 

Ankara 
Mardin 

Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
irfan Solmazer 

TRABZON 
A. îhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâbattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELt 
Hasan Unhı 

URPA 
Halil Balkıs 
Behice Hatko (Boraiij 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Hüsamettin Koran 

/elikler] 

1 
1 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Muslih görentaş (t. Ü.) 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınh 
Nuri Kodaman oğlu 
Celâl Sungur (î. Ü.) 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetine r 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
(B.) 

Kemal Doğan Sıungun 

Yekûn 

- . . y . »-©-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

91 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 10 . 1968 Cuma 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
&ORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

X 1. — 29 . 12 . 1966 tarih ve 819 sayılı 
Kanonda değişiklik yapılmasına dair kanom ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatoso İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanonuna ek 819 sayılı Kanonun 1 nci mad
desine ek, Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege ile Cumhuriyet Senatosu 
Bursa Üyesi Cahit Ortaç'in, İl özel idareleri, 
belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar perso
neline avans verilmesi hakkında, Nevşehir Mil
letvekili İbrahim Boz'un, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanonuma <ek 819 sayılı Kanona 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında, Trabzon 
Milletvekili Ahmet İhsan Binicioğlo ile De
nizli Milletvekili Zafer Nihat .özel'im, Özel 
idare ve belediyelerle Kamu iktisadi Te
şebbüsleri memur ve hizmetlilerine avans su
retiyle ödeme yapılmasına dair, Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener ve iki arkadaşının, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanonuma ek 819 
sayılı Kanona bir ek madde eklenmesine dair, 
Guımhoriyet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'mm, .657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nuna ek 819 sayılı Kanona yeniden ek ya
pılması hakkında, istanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in, 3659 sayılı Kanun hükümleri
me tabi kuruluşlarda çalışanların aylık ve 
ücretlerine geçici zam uygulanmasına da
ir 819 sayılı Kanona ek, İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve 5 arkadaşının, Mahallî idare
lerde ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 

çalışan memur ve hizmetlilere zam yapılması 
hakkında, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Emeldi, âdi malûl, vazife malûlü, dul ve ye
tim aylığı alanlara da geçici zam verilmesini 
sağlamak üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanununa bir madde eklenmesine dair ve Ba
lıkesir Milletvekili Adnan Akım'm, 29 .12 .1966 
tarih ve 819 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifleri ve İçişleri, 
Millî Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarım
dan 4 er üye seçilerek kurulan Geçici Komis
yon rapora (1/508, 2/439, 2/518, 2/519, 2/250, 
2/543, 2/544, 2/611, 2/613, 2/628, 2/692) (S. 
Sayısı : 716) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1968] 

X 2. —• Kooperatifler kanun tasarısı ile 
Konya Milletvekili Fakif özfakih ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 ar
kadaşınım, Kooperatifler kanonu teklifi ve 
Bursa Milletvekili Kasım Ömadım'ın, Koopera
tifler kaınuno teklifi ve Tarım, Adalet, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu (1/151, 2/53, 2/232) 
(S. Sayısı : 351 ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 21 . 12 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERtLEN tŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 

Fikret Tmrhangil ve 9 arkadaşımın, Tababet ve 
Suabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanona bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanon teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 12 . 1967] 

2. — Yozgat Milletvekili Celâl 'Songor'um, 
6023 sayılı Türk Tabibi eri Birliği Kanonunun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mın teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet komisyonları raporları (2/131) (IS. <Sa-



yısı 170 ve 170 e 1 mel ok) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

3. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuma kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nei ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — 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] 

6. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasam oğlu Ha
ni'den doğma 1317 doğumlu Cama Karakılıç 
(özsmıodarilı) 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] 
7. — 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] 

8. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlü 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çclikbas'm, * Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'm, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
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] 

9. — 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) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
19 ve 19 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 522) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 
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10. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner, Amas
ya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, Diyarbakır 
Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Millet
vekili İlhami 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; Cumrııriyet Senatosu 4/66) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 20 ve 20 ye 1 nci ek; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 442) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — 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) (Millet Meclisi S. Sayısı : 21 ve 21 e 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 523) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

12. — İzmir Milletvekili İhsan Garsan'm, Di-
lekço Karma Komisyonu Gonel 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) (Millet Meclisi S. Sayısı : 2'T7 
ve 237 ye 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 772, 772 ye 1 nci ve 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

13. — İzmir Milletvekili İhsıan Gürsan'm, 
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) (Millet Meclisi S. Sayısı : 238 
ve 238 e 1 nci ok; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 771, 771 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1968] 

14. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 
3657 sayılı Kararın Gonel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 5/32; Cumhuriyet Sena
tosu 4/72) (Millet Meclisi S. Sayısı : 239 ve 
239 a 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 



773, 773 e 1 nci ve 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1968] 

15. — izmir Milletvekili İhsan Gürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 
3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi 5/31; Cumhuriyet Senato
su 4/76) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240 ve 240 a 
1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 898) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

16. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/37) S. Sayısı : 484) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

17. — Eski Ufra Yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm, yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/48) (S. Sayı
sı : 485) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

18. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğanoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/62) (S. Sayısı : 486) [Da
ğıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

19. — Eski Urfa yeni Sakarya Milletvekili 
Kadri Eroğan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyonu raporu (3/71) (S. Sa
yısı : 487) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 19681 

20. — Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/76) (S. Sayısı : 488) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

21. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazbğınm kaldı
rılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/77) (S. Sayı
sı : 489) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

22. — Çorum Milletvekili Abdurrahman 
Güler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
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Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/79) (S. Sayısı : 490) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

23. — 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) (S. Sayısı : 
491) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

, 24. — Eski Erzurum yeni Manisa Milletve
kili Ertuğrul Akça ile Kayseri Milletvekili Ve
da^ Ali Özkan'ın yasama dokunulmazlıklarının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sayısı : 
492) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

25. — İzmir Milletvekili Mehmet Ali Ay-
taş'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/172) (S. Sayısı 493) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

26. — Diyarbakır Milletvekili Metin Ciz-
relii'ııin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/177) (S. Sa
yısı : 494) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

27. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ra. 
yasama ' dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/254) (S. Sayısı : 495) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

28. — 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) (S. Sayısı : 496) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

29. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezekeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/315) (S. Sayısı : 497) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

30. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 



Komisyon raporu (3/323) (S. Sayısı: 498) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

31. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-
bam'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/330) (S. Sayısı : 499) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

32. —• Antalya Milletvekili Osman YükseP-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/338) (S. Sayısı: 500) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

33. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Şev
ket Bohça'mn yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık teskeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/342) (,S. Sayısı: 501) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

34. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka-
ran'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/363) (S. Sayısı: 502) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

35. —• Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık teskeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu '(3/393) (;S. Sayısı : 503) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

36. —• İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/395) (S. Sayısı: 504) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

37. —• Antalya Milletvekili Osman YüksePin 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/403) (S. Sayısı: 505) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

38. —• İstanbul Milletvekili Çetin Alttan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/404) (S. Sayısı: 506) 
[Dağıtma tarihi - . 8 . 2 . 1968] 
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39. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 

yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/405) (S. Sayısı : 507) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

40. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/427) (S. Sayısı: 508) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

41. — Çanakkale Milletvekili Cihad Baban'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı: 509) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

42. —- İstanbul Milletvekili Çetin Altamt'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/449) (S. Sayısı: 510) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

43. — İstanbul Milletvekili Abdurrabman Şe
ref Lâç ile Antalya Milletvekili Osman YüksePin 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/452) (S. Sayısı: 511) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

44. — Manıiısa Milletvekili Muammer Dirik'in 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/455) (S. Sayısı : 512) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

45. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/475) (S. Sayısı: 513) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 

46. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığımın kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/476) (S. Sayısı: 514) 
[Dağıtma tarihi: 8 . 2 . 1968] 



47. — Adana Milletvekil Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldımlması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/480) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi 8 . 2 . 1968] 

48. — İstanbul [Milletvekili Orhan Seyfli Or
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (S/481) (S. Sayısı : 516) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

49. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karıma Komisyon 
raporu (3/482) (S. Sayısı : 517) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

50. — Manisa Milletvekili Muammer Dirdk'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/484) (S. iSayısı : 518) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

51. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında 'Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon 'raporu (13/485) (S. Sayısı : 
519) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

52. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazılığmın kaldırılması 
hâkmda Başbakanlık teskeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/486) (S. Sayısı : 520) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

53. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasam dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/487) (S. Sayısı : 521) [Da
ğıtanı tarihi : 8 . 2 . 1968] 

54. — Giresun Milletvekilli İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbaanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/502) (S. Sayısı : 
522) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

55. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl-
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/513) (S. Sayısı : 
523) [Dağıtma tarihi 8 . 2 . 1968] 

56. — 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) (S. Sayısı : 
524) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

57. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın. 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/515) (S. Sayısı : 525) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

58. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon ıaporu (3/516) (S. Sayısr : 526) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

59. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması (hakkında 
B'asjbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/525) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

60. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efe-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/531) (S. Sayısı : 528) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

61. — Kırşehir Milletvekili Memdüh Erde-
mir'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/532) (S. Sayısı : 529) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

62. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Eıfeoğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi, ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/539) (S. Sayısı : 530) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

63. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın-
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da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet I 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
.raporu (3/542) (S. Sayısı : 531) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2.1968] - | 

64. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/546) (S. Sayısı : 532) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

65. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/547) (S. Sayısı : 
533) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

66. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/548) (S. Sayısı : 534) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

67. — İzmir Milletvekili Osman Zeki Efeoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/550) (S. Sayısı : 535) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

68. — Konya Milletvekili Selçuk Ay tan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/579) (S. Sayısı : 536) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

69. — Antalya Milletvekili Osman Yüksel 
Serdenğeçti'nin yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/580) (S. 
Sayısı : 537) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

70. — Tokat Milletvekili Bedrettin Karaer-
kek'iın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/585) (S. Sayısı : 
538) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

71. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve | 

Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/586) (S. Sayısı : 539) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

72. — Kastamonu Milletvekili Adil Ay-
dım'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/590) (S. Sayısı : 540) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

73. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık te'zkerosi ve Anayasa ve 
Adalet komiyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/593) (S. Sayısı : 541) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

74. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaıldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/595) (S. Sayısı : 542) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

75. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/596) (S. Sayısı : 543) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

76. — Kastamonu Milletvekili Ahmet Ş'ev-
ket Bohça'nm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından mü
rekkep Karma Komisyon rapora. (3/597) (S. 
Sayısı : 544) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

77. — istanbul Milletvekili Çetin Altam'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon rapora (3/601) (S. Sayısı : 545) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

78. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/602) (S. Sayısı : 546) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

• 79. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Korniş-



yon raporu (3/603) (S. Sayısı : 547) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968)] 

80. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/604) (S. Sayısı : 548) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

81. — Adana Millatvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanldt tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/611) (S. Sayısı : 549) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

82. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama do'kunulımazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/615) (S. Sayısı : 550) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

83. — Adana Milletvekili Turhan DilligiTin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/636) (S. Sayısı : 551) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

84. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'ıım 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let 'komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/664) (S. Sayısı : 552) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

85. — İstanbul Milletvekili Orhan Soy fi Or-
hon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/665) (S. Sayısı : 553) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

86. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptanîn 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/666) (S. Sayısı : 554) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

87. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyıi Or-
lıon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/671) (S. Sayısı : 555) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 
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I 88. — İstanbul Millotvekili Tekin Erer in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/675) (S. Sayısı : 556) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

89. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/676) (S. Sayısı : 557) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

90. — Siirt Milletvekili Abdülhalim Aras'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/679) (S. Sayısı : 558) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

91. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/53) (S. Sayısı : 562) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

92. —• 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) (S. Sayısı : 563) [Dağıtana 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

93. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/81) (S. Sayısı : 564) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

94. — Antalya Milletvekili II. Fehmi Bozte-
pe'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/87) (S. Sayısı : 565) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

95. — Ankara Milletvekili Ahmet Dallı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması baklan
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/104) (S. Sayısı : 566) [Dağıtma ta-

| rihi : 8 . 2 . 1968] 
96. — Ankara Milletvekili A. Rıza Çetiner'-

I in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-



kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/362) (S. Sayısı : 567) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

97. — istanbul Milletvekili Osman özer'in, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezikcrcsi ve Anayasa ve Adalet 
(komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 568) [Dağıtma tari-
(hi : 8 . 2 . 1968] 

98. —• Bingöl Milletvekili Cemal Yavuz'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/447) (S. Sayısı : 569) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

99. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/684) (S. Sayısı : 570) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

100. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/685) (S. Sayısı : 571) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

101. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/686) (S. Sayısı : 572) [Dağıtma t a 
rihi : 8 . 2 . 1968] 

102. — Trabzon Milletvekili Ahmet Çebi'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/700) (S. Sayısı ; 573) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

103. — İstanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/706) (S. Sayısı : 574) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Yüee-
ler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko

misyon raporu (3/707) (S. Sayısı : 575) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

105. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ece-
vit'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/708) (S. Sayısı : 576) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

106. — İzmir Milletvekili Lebit Yurdoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve Nevşe
hir Milletvekili Salâhattin Hakkı Esatoğlu'nun 
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/709) (S. Sayısı : 577) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

107. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığını n kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/741) (S. Sayısı : 578) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

108. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/742) (S. Sayısı : 579) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

109. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/743) (S. Sayısı : 580) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

110. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/744) (S. Sayısı : 581) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

111. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/745) (S. Sayısı : 582) [Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

112. — Adana Milletvekili Turhan Dilli
gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 



Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/746) (S. Sayısı : 583) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

113. __ Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/747) (S. Sayısı : 584) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

114. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/749) (S. Sayısı : 
585) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

115. — istanbul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orfıon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/750) (S. Sayısı : 
586) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

116. ~- Istanibul Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/751) (S. Sayısı : 
587) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

117. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali 
Aybar'ın, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Kanma Komisyon raporu (3/752) (S. Sayısı : 
588) [Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

118. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/753) (S. Sayısı : 589) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

119. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/754) (S. Sayısı : 590) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

120. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'm, 
yasama dokunulmıa'zlı'klarının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-

9 — 

let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/756) (S. Sayısı : 591) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

121. — Adana Milletvekili Turhan DiMigil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/762) (S. Sayısı : 592) [Da
ğıtma tarihi : 8 .2 .1968] 

122. — Ankara Milletvekili Hüseyin Balan'-
ın, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/763) (S. Sayısı : 593) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

123. — Adana Milletvekili Turhan DilligiP-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/764) (S. Sayısı : 594) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

124. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/766) (S. Sayısı : 595) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

125. — Çanakkale Milletvekili Muammer 
Baykan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/774) (S. Sayısı : 596) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

126. — Adana Milletvekili Turhan Dilİigil'-
in, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve" 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/775) (S. Sayısı : 597) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 .1968] 

127. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'-
m, yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/776) (S. Sayısı : 598) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2. 1968] 

128. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezekresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
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Komisyon raporu (3/781) (S. Sayısı : 599) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

129. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeneısi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/782) (S. Sayısı : 600) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

130. — Adana Milletvekili Turhan Dil I idil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/783) (S. Sayısı : 601) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

131. — İstanbul Milletvekili Tekin Erer'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/784) (S. Sayısı : 602) [Dağıtma tari
hi : 8 . 2 . 1968] 

182. — Ankara Milletvekili Rıza Kuas'm ya
sama dokııııulmazliğinin kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/785) (S. Sayısı : 603) [Dağıtma tarihi : 
8 . 2 . 1968] 

133. __ Adana Milletvekili Turhan DilliınT-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/789) (S. Sayısı : 604) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

134. — Malalya-Milletvehili Ilamit Fendoğ-
lu'ııun yasama dokunulmaziığmm kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/790) (S. Sayısı : 605) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

135. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon: rapora (3/793) (S. Sayısı : 606) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 2 . 1968] 

136. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/794) (S. Sayısı : 607) [Dağıtma 
\arihi : 8 . 2 . 1968] 

137. — Adana Milletvekili Turhan Di lber 
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/805) (S. Sayısı : 608) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968) 

138. — Adana Milletvekili Turhan Dili idil'
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karına Komis
yon raporu (3/806) (S. Sayısı : 609) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

139. — Adana Milletvekili Turhan Dillİ£İl'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/807) (S. Sayısı : 610) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968] 

140. — İstanbul Milletvekili Çetin A İtan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/808) (S. Sayısı : 611) [Dağılma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

141. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Kom isyon 
raporu (3/809) (S. Sayısı : 612) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 2 . 1968] 

142. — Trabzon Milletvekili Osman Turarı'-
m yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi' ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/810) (S. Sayısı : 613) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1968) 

143. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi ol miyarı köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 144. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 
bütçe yılı kcsinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 bütçe 
yılı Kesin hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu rapora (3/815, 1/349) (S. Sayısı : 661) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

file:///arihi
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X 145. — Ceza ve Islah Evleri ile İş Yurt
ları döner sermaye saymanlıklarının 1959 ve 
1960 yılları bilançolarının sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/410, 3/478) (S. Sayısı : 
662) [Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1968] 

146. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'mm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet 'komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu. (3/819) (S. Sa
yısı : 664) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

147. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'-
m yasama dokunul m ;ızlığınm kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/820) (S. Sayısı : 665) [Dağıt
ma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

148. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu. (3/821) (S. Sayısı : 666) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

149. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldı rıknası hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/827) (S. Sayım : 667) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

150. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/830) (S. Sayısı : 668) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

151. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/834) (S. Sayısı : 669) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

152. — Ankara Milletvekili Kâzım Coşkun'-
un yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/839) (S. Sayısı : 670) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

153. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılması hak-

I kında Başbakandık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/840) (S. Sayısı : 671) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

154. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmıası hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
rapora. (3/856) (S. Sayısı : 672) [Dağıtıma ta
rihi : 6 . 3 . 1968] 

155. — Maraş Milletvekili Hacı Ahmet öz-
soy'un yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/863) (S. Sayısı : 673) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 3 . 1968] 

156. — 6234 sayılı köy enstitüleri ile ilk öğ
retmen okullarının birleştirilmesi hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişiklikler hakkında Millet Mec
lisi Pılân Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/89; Cumhuriyet Senatosu 1/753) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 127 ye 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 980) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 3 . 1968] 

157. — Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşa-
j oğlu ve 13 arkadaşının, rulet, tilt, langırt ve ben

zeri oyun alet ve ımakinaları hakkında kanun 
teklifi ile Hakkâri Milletvekili Ali Karahan, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer Alan-
kuş ve Cumhuriyet Senatosu eski üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 ned 
maddesine bir fııkıra eklenmesine dair kanun 
teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/301, 173, 178, 180; Cumhuriyet Senatosu 
2/234) (Millet MecM S. Sayısı : 307 ye 2 nci 
'ek Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1093) [Da
ğıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

158. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğılu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2730 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair 'kanun teklifi hakkımda 

!; Cumhuriyet Senatosu Raşamlığı tezkeresi ve 
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İçişleri Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
2/258; Cumhuriyet Senatosu 2/217) (Millet 
Meclisi S. Saymı : 178 e 1 nci ek; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 953 ve 953 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 4 . 1968] 

159. — İzmir Milletvekili Ali Settar 
İksel'in yasama dokunulmazlığımın kaldırıl
ması .hakkında Başlbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Kanma Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 
687) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

160. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyon] arından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/423) (lS. Sayısı : 688) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

161. — îstaribul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/549) (S. Sayısı : 689) 
[Dağıitma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

162. — İstan/bul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Baş/bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon rapora. (3/769) (S. Sayısı : 690) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

163. — Istanlbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama 'dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-, 
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/275) (S. Sayısı : 691) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

164. — tstanlbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yaısaıma dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/450) (S. Sayısı : 692) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

165. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakikin-, 
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693) 
[Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

166. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada

let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/45.1) (S. Sayısı : 694) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

167. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/605) (S. Sayısı : 695) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

168. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/693) (S. Sayısı : 696) 
[Dağıtma tarih : 11 . 4 . 1968] 

169. — Hatay Milletvekili Hüsnü Özkan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması 'hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/748) (S. Sayısı : 697) 
[Dağıtma tarik : 11 . 4 . 1968] 

170. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu. (3/755) (S. Sayısı : 698) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 4 . 1968] 

171. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başlbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mörekkep Karma Ko
misyon rapora (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarilhi : 11 . 6 . 1968] 

X 172. — Ege Ünversitesinin 1963 fcütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Ünversit'esi 1963 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/173, 1/43) (S. Sayısı : 707) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 6 .1968] 

X 173. — Hudut ve Sahiller Sağlık Gienel 
Müdürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuma dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sa
hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1965 bütçe 
yılı Kesinlhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu rapora (3/662, 1/348) (S. Sayısı : 
708) [Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 
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X 174. — Ege Üniversitesinin 1964 bütçe 
yılı Kesinhesabıına ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1964 bütçe yılı Kesim-
hesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/564, 1/176) (S. Sayısı : 709) [Da
ğıtma tarihi : 1 1 . 6 .1968] 

X 175. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1963 bütçe yılı Kesinhesabıma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuma- dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/114, 1/41) (S. 
Sayısı : 706) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1968] 

X 176. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
1964 bütçe yılı Kesinhesabıına ıait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/479, 1/222) 
(S. Sayısı : 710) [Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1968] 

177. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Aralık 1967 ve Ocak ve Şubat 
1968 ayları hesabı hakkında Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/42) (S. Sayısı : 717) [Da
ğıtma tarihi : 2 . 7 . 1968] 

178. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının, Mart, Nisan ve Mayıs 1968 ayları 
hesabı hakkında Hesapları İnceleme Komisyonu 
raporu. (5/43) (S. Sayısı : 718) [Dağıtma ta
rihi : 2 . 7 . 1968] 

X 179. — Yalova Kaplıcaları İşletmesi İda
resinin 1963, 1964 ve 1965 bütçe yılları hesap iş
lemleriyle bilançolarınım sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/887, 3/888, 3/889) (S. Sayısı: 
772) [Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 180. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesabıma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/898, 1/174) (S. Sayısı : 723) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 181. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile Karayolları Genel Müdürlü

ğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/870, 
1/343) (S. Sayısı : 724) [Daşıtma tarihi : 
30 . 9 . 1968] 

X 182. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhe
sap kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru. (3/153, 1/39) (S. Saysıı : 725) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 183. —• Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/287, 1/53) (S. Sayısı : 726) [Dağıtma ta
rihi : 30 . 9 . 1968] 

X184. — Ankara Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ankara Üniversitesi 1965 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru. (3/886, 1/356) (S. Sayısı : 727) [Dağıt
ma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 185. — İstanbul Üniversitesinin 1964 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile İstanbul Üniversitesinin 1964 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu. (3/533, 1/214) (S. Sayısı : 728) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968] 

X 186. — İstanbul Üniversitesinin 1965 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile İstanbul Üniversitesinin 1965 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/871, 1/366) (S. Sayısı : 
729) [Dağıtma tarihi : 30 . 9 . 1968]. 

X 187. — Genci bütçeye dâhil dairelerin 1964 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/895, 
1/172) (S. Sayısı : 730) [Dağıtma tarihi : 
30 . 9 . 1968] 



V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Avukatlık kanunu tasarısı ile/ Adama 
Milletvekili Kemal Sariibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakif Özfakih ve 21 
arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet An-
gı ve 2 arkadaşımın Avukatlık kamumu, tek
lifleri ile Çalışma ve Adalet komisyonlarından 
7 şet' üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/313, 2/1, 2/54, 2/445) S. Sayısı : 324 ve 
324 e 1 nci ok) [Dağıtma tarihi : 21.12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Ta
rım Kredi Kooperatifleri Kanunuma bâzı mad
deler eklemim esime ve bu kamumun bir maddesi
nin k< d dinim asına dair kanum teklifi ve Tica
ret, Maliye ve Plân komisyonları raporları. 
(2/75) (S. Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 3. — Kanun ve kararnameler icabı ola
rak 1960 yılı sonuma kadar Tarım Satış Koope
ratifleri Birlikleri mezdinde tekevvün edem Ha
zine alacaklarınım terkimi hakkımda kanun ta
sarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/270) (iS. ıSayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 4. —• Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kamumu tasarısı ve JCöy İşleri 
ve Plânı komisyonları raporları (1/206) (-S. Sa
yısı : 291 ve 291 e 1 <nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvokili 
Fikret Turhanrnl ve 4 arkadaşımın, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve İehizmetliler Teşkilâtı ka
mumu teklifi ve Plân Komisyonu raporu 
(2/508) fS. ıSayısı 296 ve 296 ya 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

6. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmem 
ve 9 arkadaşınım, 5434 sayılı T. C Emekli San
dığı Kamumumum 31 mci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkımda kamun teklifi ve Maliye ve 
Plân. komisyonları raporları (2/176) ('S. Sayı
sı : 300 ve 300 e 1 mci ek) [Dağıtma tari
hi :.23 . 12 . 1967] 

14 — 

| 7. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
min değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçici madde eklenmesi hakkında ka-

• mum tasarısı ile 3530 sayılı Bcdon Terbiyesi Ka
nunuma ek 4047 sayılı Kamuma bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve bu kamuma bir ek madde 
eklenmesi hakkımda kamum tasarısı ve Millî 
Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/153, 1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

X 8. — 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 ! nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . .12 . 19671 

X 9. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar 
ve 11 arkadaşının, 2H34 .sayılı Kanunun 21 nci 
madden in değiştirilme/ıine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat Ö-arda'mm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki 
Kamu mır ıı 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenme1; d hakkında: kanun teldi l'lcri ve Tanın., Ti
caret ve Plân komisyonları raporlara (2/16, 
2/177) (S. Sayısı : 290 ve 290 a. 1 nci ek) [Da
mıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

10. —. Emoklii sandıklariylc maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kan unlarına, tabi hiz
metlerin biri* stirilmevsi hakkındaki Kanuna, se
cici bir madde eklenmiesine dair karnın tasarısı 
ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları, rapor
ları (1/56) (S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nei ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

11. —• Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beecel Morkoe hakkında, 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi ger eğime e meslekten ihracı hakkında 
Millî Eğitim. Bakanlığınca verilen disiplin ceza
sının. kaldırılması hakkında, kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
282 ve 282 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi . 
26 . 12 . 1967] 

12. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin, değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım. komisyonları raııoriarı (1/180) (S. Sayısı : 
467) [Dağıtma, tarihi : 27 . 12 . 1967] 



13. — Uşak- Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nuıı, 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif 
Teşkilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içişleri ve 
Millî Eğitim komisyonları raporları (2/259) 
(S. Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 12 . 1 . 1968] 

14. — Tütün Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri' Genel Bir
liği kamın tasarısı ile İzmir Milletvekili Mus
tafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye 
Tütün Ekicileri Genel Birliği kanım teklifi ve 
Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Plân komisyonlarından seçilen dörder üyeden 
kurulu Geçici Komisyon rapora (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 19681 

X 15. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 16. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

17. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kamın teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

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

19. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve içişleri komisyonları raporları (1/217) 

(S. Sayısı : 294 ve 294 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 17 . 1 . 1968] 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun 2739 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı 309 ve 309 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 17 . 1 . 1968] 

X 21. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik înei'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

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

X 23.—• Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
rapora (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi :7 . 2 . 1968] 

X 24. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, İçişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S, Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 25. —Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri, 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

26. — Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 614) 
[Dağıtma tarihi :7 . 2 . 1968] 



27. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in, 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve Plân 
komisyonları raporları (2/351) (S. Sayısı : 621) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

28. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili llyas Seçkin'in, 
15 Temmuz 1963 tarih ve 275 sayık' Kanunun 
35 nci maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu 
raporu (2/629) (S. Sayısı : 623) [Dağıtma tari
hi : 7 . 2 . 1968] 

29. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 30. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 31. — Arsa Ofisi kanun tasarısı ve Ada
let, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/157) (S. Sâ'yısı : 440 
ve 440 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15.2.1968] 

X 32. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de 
imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla ka
bul edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşı
malarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşmanm, protokollerinin ve ni
hai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ulaştırma komisyonları raporları (1/423) (S. 
Sayısı : 653) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1968] 

33. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
38 sayılı Anayasa nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1968] 
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34. —• Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi 
hakkmda kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 659) 
[Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1968] 

X 35. — Tütün ve tütün tekeli kanunu tasa
rısı ile Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Tütün ziraati kanunu teklifi ve Manisa Millet
vekili Sami Binicioğlu ile Sinop Milletvekili 
Hilmi İşgüzar'm, Tütün ve tütün tekeli kanunu 
teklifi ve Tarım, Ticaret, İçişleri, Adalet, Güm
rük ve Tekel ve Plân komisyonlarından seçilen 
3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/205, 2/198, 2/362) (S. Sayısı : 674) [Dağıt
ma tarihi : 19 . 3 . 1968] 

X 36. — Aydın Milletcekili Reşat özarda'
nm, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
bâzı hükümlerinin ertelenmesine ve bu kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun1 teklifi 
(2/344) (S. Sayısı : 675) [Dağıtana tarihi . 
21 . 3 .1968] 

37. — Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, 
gece öğretimi yapan Ankara ÜniversAseti Dil 
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri 
ile öğretim yardımcılarına ve diğer personele 
ek ücret verilimiesine dair 707 sayılı Kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerini değiştiren ve bir mad
de ilâve eden kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/559) (S. 
Sayısı : 679) [Dağıtma tarihi : 29 . 3 . 1968] 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi arasında 
Demirköprü Hi'dro - Elektrik tesislerinin dev
rine mütaallik olarak akdedilen ve 6844 sa
yılı Kanunla tasdik edilen mukavelenin feshi 
hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komisyonları 
raporları. (1/392) (S. Sayısı : 681) [Dağıtma 
t a r M : 30 . 3 . 1968] 

39. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himıoğlu'nun, Kozan'ın, îmamıoğlu nahi
yesinde Sıanıçam >adı ile bir ilçe kurulmıasmıa 
dair kanun teklifi (2/472) (S. Sayısı : 682) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1968] 

X 40. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis r e 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldurılma-
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tanm, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
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komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

X 41. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasa
sının 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren 
metinlerin onayı hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve 'Sağlık ve Sosyal Yardım ko
misyonları raporları (1/409) (S. Sayısı : 684) 
[Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1968] 

42. — Devlet ihale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili ismail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ille Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
«ski Üyesi M. Ali Demdir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhlale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekilli Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artirma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 nci maddesinin değiştirilmesinle dair kanun 
'teklifi ve Sayıştay, Ticaret, içişleri, Grümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kuruluı Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) '(S. Sayısı : 683) 
[Dağıtıma tarifhi : 6 . 4 .1968] 

X 43. —2510 sayılı iskân Kanununa ek 
kanun tasarısı Ve içişleri, Ticaret, Mıaliye, Köy 
îşlerri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/304) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

X 44. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesinle ve bâzı maddelerinin yü
rürlükten kaldınılımasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/203) (S. Sayısı : 703) [Dağıtana tarihi : 
10 . 5.1968] 

45. — T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinle (ç) fıkrasından sonıra 6306 
sayılı Kanunla eklenen (d) fıkrası ve geçici 
'maddenin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Maliye, Millî Savunma ve Plân ko

misyonlarımdan seçilen 5 er üyeden kurulan 
Geıçici Komisyon raporu (1/237), (S. Sayısı : 
704) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

46. — Rize Milletvekili İsmail Sarıgöz'ün, 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 4 ncü maddesinin değiş
tirilmesi ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra 
eklenjmıesine dair 'kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/631) (S. Sayısı : 
705) [Dağıtma tarihi : 10 . 6 . 1968] 

X 47. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı hükümlerinin kaHdıml-
masma dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/204) (S. Sayısı : 
712) [Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1968] 

48. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Ak-
çal'm, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkın
daki 3312 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/456) (S. Sayısı : 714 [Dağıtma tarihi : 
26 . 6 . 1968] 

49. — Giimüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nın, mülki idare amirliği tazminatı hak
kında kanun teklifine dair Plân Komisyonu ra
poru (2/495) (S. Sayısı: 444 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi: 3 . 7 . 1968] 

X 50. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'-
ın, 2284 sayılı Türkiye Halk Bankası Kanunu
na bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Maliye, Ticaret ve Plân komisyonları ra
porları. (2/290) (8. Sayısı : 719) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1968] 

X 51. — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıklan Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 16 . 7 .1965 tarih ve 
699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Ticaret 
ve Plân komisyonları raporları (1/510) (S. Sa
yısı : 720) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1968] 




