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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, pamuk ürünü
ne zarar veren beyaz sinekle mücadele konusundaki 
gündem dışı konuşmasına Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanı Korkut Özal, 

tzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun tütün 
dikimi yasak kararlarına yasal itiraz müddeti hak
kındaki gündem dışı konuşmasına da Gümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan Öztrak; 

Cevap verdiler. 
Ankara Milletvekili îsmail Hakkı Köylüoğlu da, 

Ankara'nın havagazı ihtiyacı hakkında gündem dışı 
bir konuşma yaptı. 

Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erkovan'ın, 
6/121, 6/153, 6/184 esas numaralı ve 

Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın da 6/164 
esas numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına dair 
önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu ve geri 
verildikleri bildirildi. 

Görev ile yurt dışına giden Millî Savunma Baka
nı Ferid Melen'e Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz-
trak'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile; 

Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 10/9 esas 
numaralı Araştırma Komisyonu; 

Kütahya Milletvekili Mehmet Ersoy'un, İçişleri 
Komisyonu; 

tçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, içişleri Ko
misyonu; 

Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun; Millî 
Savunma Komisyonu; 

Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 10/15 esas 
numaralı Meclis Araştırma Komisyonu; 

Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ile 
Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu; 

Üyeliklerinden çekildiklerine dair önergeleri; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Başkanlık Divanında açık bulunan Divan üyeliği

ne C. II. P. Grupunca aday gösterilen Ağrı Milletve
kili Cemil Erhan ve 

Meclis Araştırma Komisyonlarına da siyasî parti 
gruplarınca gösterilen adaylar; 

Seçildiler. 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl üye

lik için yapılan seçim sonunda, Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından; 

8 Mayıs 1975 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16.00'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ahmet Çakmak 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

8 . 5 . 1975 Perşembe 

Teklifler 
1. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 10 ar

kadaşının, Gecekondu Kanununda bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/388) (İçişleri, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve PKn komis
yonlarına.) 

2. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ü'n, 
Cumhuriyetin 50 nci yılı nedeniyle çıkarılan 1803 sa
yılı Af Kanunundan kısmen yararlanan şoför veya 
sürücülerin, mesleklerini icra edebileceklerine dair 
Kanun teklifi (2/389) (Adalet Komisyonuna) 

Yazılı sorular 
3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, Hakkâ

ri ilinin elektriksiz köylerine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/540) 

4. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Millî 
Eğitim Bakanlığının Meslekî ve İdarî sorunları ile 
halk eğitim personelinin özlük haklarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/541). 

5. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
son gençlik olaylarında hayatlarını kaybedenlerle tu
tuklananların bağlı bulundukları örgütlere ilişkin İç
işleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/542). 

6. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın -
Çine ilçesi kaymakamının yasalara aykırı tutumuna 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/543). 

7. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, Anka
ra'ya bağlı Etimesgut semtinin belediye haline getiril-
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meşine ilişkin İçişleri ve İmar ve İskân bakanlarından 
yazılı soru önergesi (7/544). 

8. — Gaziantep Milletvekili Yusuf Öztürkmen'in, 
Hükümetin yüksek dereceli memurlar arasında yap
tığı atamalara ilişkin Başbakandan yazık soru öner
gesi (7/545). 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin yoklamaya iştirak etmelerini 
rica ederim. 

Sonradan teşrif eden sayın üyelerin de yoklama
ya katılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/148) 
(S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 1 nci sırasında yer alan 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname hakkında 

(1) 155 S. Sayılı basmayazı 18 . 3 . 1975 tarihli 52. 
155'e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 25. 3.1973 ta

rihli 55 ve 
155'e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı 6.5.1975 ta

rihli 72 nci Birleşim Tutanak Dergileri sonuna eklidir. 

9. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, uy
gulanan vergi politikasına ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/546) 

10. -T- Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'in, İrak 
Hava Kuvvetlerince yanlışlıkla bombalanan Yüksek-
ova'daki hasarın tespitine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/547) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
Görüşmelere başlıyoruz. 
Değerli arkadaşlarım; görüşmekte olduğumuz ta

sarının önemi ve müstaceliyetine binaen, bugün, gün
dem dışı söz talebinde bulunan arkadaşlarıma söz ve
remeyeceğim; bağışlamalarını rica ederim. 

Gündeme geçiyoruz. 

Plan Komisyonu raporu üzerinde kaldığımız yerden 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet buradalar. 
Sayın Komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 
Çerçeve 2 nci maddeyi, sıra sayısı 155'ten okutu

yorum. 

Madde 2. — 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanun 
ve 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile eklenen Ek Geçici Mad
delerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 ncü maddelerin yürür
lükten kaldırılması ile 6, 8, 9, 17, 20, 30, 50 nci madde
ler aynen, Ek Geçici 2, 3, 4, 10, 15, 18, 21, 28, 49 ncu 
maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul edilmiş 

!>»-<« 

BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 74 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ve Ek Geçici 5 nci madde kanun metninden çıkarılmış
tır, 

Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kade
melere intibakı : 

Ek geçici madde 2. — 1.3.1970 tarihi ile 30.11.1970 
tarihi arasında görevde bulunmaları nedeniyle intiba
kı yapılmış olanlar ile 30 .11 .1970'den 1 . 3 .1975 ta
rihine kadar olan sürede göreve alınanlardan bu mad
de gereğince değerlendirmeye esas alınan, hizmet
lerde öğrenim durumları değişmemiş olanların dere
ce ve kademelere intibakı aşağıdaki esaslara göre ya
pılır. 

A) Başlangıç derece kademesi olarak 1.3.1975 
tarihindeki öğrenim durumuna göre 36 ncı maddede 
tespit olunan hizmete giriş derece ve kademesi esas 
alınır. 

B) 18 yaşın bitirilmesinden sonra, 87 nci mad
dede belirtilen kurumlarda geçen başarılı hizmet sü
releri değerlendirilir. 

C) Aşağıda gösterilen görevlerde başarılı olarak 
geçen süreler (B) fıkrasındaki sürelere ekleni. 

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, Be
lediye Başkanlığında, illerin daimî komisyon üyeli
ğinde, 

b) Subay, askerî memur, gedikli subay, astsubay, 
uzman jandarma çavuş (Jandarma uzatmalı er, onba
şı, çavuş), ordu uzman çavuş olarak orduda, 

c) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek 
subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süre dahil), ye
dek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlik
te, (84 ncü madde hükümleri saklıdır.) 

d) Özel kanunlarındaki ve 657 sayılı Kanundaki 
hükme dayanılarak kazaî rüşt kararı alınmak sure
tiyle veya mecburî hizmeti ifası nedeniyle öğrenim
leri ile ilgili görevlere atananların, 18 yaşın bitirilme
sinden önce bu görevlerde, 

e) Teknik hizmetler sınıfı, Sağlık hizmetleri ve 
yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlar ile bu 
sınıflara girecek nitelikte olanların yurt içinde veya 
yurt dışında 87 nci madde kapsamına girmeyen yer
lerde, (12 yılı geçmemek üzere, meslekleri ile ilgili 
hizmetlerin 3/4 ü), 

f) Özel okullarda yöneticilik ve öğretmenlik ya
panlardan Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev ka
bul etmiş olanların, özel öğretim kurumlarında, (12 
yılı geçmemek üzere bu hizmetlerin 3/4 ü), 

g) Serbest avukatlıkta, (12 yılı geçmemek üzere 
bu sürenin 3/4'ü), 

I h) Basın kartları yönetmeliğine göre, basın kar
tına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak me
murluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde is
tihdam edilmeleri şartıyle; fiilen gazetecilik yaparak 

I geçirdikleri sürenin 3/4'ü, 
i) Vekil imam olup da sonradan din hizmetleri 

sınıfında aslî kadrolara geçmiş olanların vekillikte ge
çen hizmetlerinin tamamı, 

k) Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk 
kültürüne hizmet edenlerden Türk vatandaşlığına geç
miş ve Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görev kabul 
etmiş olanların yurt dışında öğretmenlikte geçen hiz
metlerinin, (12 yılı geçmemek üzere 2/3'ü), 

D) 1.3.1970 tarihinden önce çeşitli kanunlara 
dayanılarak kazanılmış bulunan kıdemler ile aşağıda 

I gösterilen kıdemler (B) fıkrasındaki sürelere ayrıca 
eklenir. 

a) Devlet lisan imtihanını vermek, 
b) Fevkalâde başarıdan dolayı verilen takdirna

melere dayanılarak barem kanunlarıyle tespit edilen 
normal süreden erken terfi etmek, 

c) 7163,. 1323,- 1134, 4273, 4454, 4489, 5442 ve 
I 5931 sayılı kanunlardan veya benzer nitelikteki hü

kümleri taşıyan kanunlardan yararlanmak suretiyle 
kazanılan kıdemler, 

I d) 1 .3 . 1970 tarihinden önce barem veya emek-
I lilikte kazanılmış hak aylığının tespitinde sayıldığı 
I halde bu maddede gösterilmeyen süreler, 
I E) 36 ncı maddenin (A) bendinin çeşitli fıkra-
j larmda kademe veya derece verilmesi öngörülen du

rumları bu fıkralardaki esaslar dairesinde 1 .3 . 1975 
j tarihinden önce ihraz etmiş bulunanlara sözü edilen 
j hükümler uyarınca durumlarına göre verilmesi gere-
| ken derece ve kademeler, bu maddenin (B) fıkrasında-
I ki süreler ayrıca eklenir. 

F) Aşağıdaki süreler bu maddeye göre yapılacak 
I değerlendirmede nazara alınmaz. 
I a) Saat ücreti karşılığında veya sözleşmeli olarak, 
I normal çalışma saatleri ile kayıtlı olmaksızın ve nor-
I mal çalışma saatlerinden daha az süre çalışılmak su-
I retiyle yapılan işlerde geçen, 
I b) Emekli aylığı almak suretiyle geçen, 
I Hizmet süreleri, 

G) Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mü-
I kerreren değerlendirilemez. 

H) (A) bendi uyarınca başlangıç olarak alına
cak derece kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas 

I alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit 
I olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her üç 
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yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak de- I 
recenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanu- I 
nun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuz- I 
dur. 

Şu kadar ki, I 
1. — Bu suretle bulunacak derece, öğrenim duru- I 

mu itibariyle 36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda 
gösterilen hizmette yükselebilme derecesini geçtiği 
takdirde intibak, sözü edilen tablodaki hizmette yük
selebilme derecesine yapılır. Artan sü enin her yılı I 
için bir kademe ilerlemesi verilir. I 

Artan yıl kesirleri girdikleri kademede geçmiş sa- I 
yılır. Bir derecenin son kademesine intibak yapılan 

. hallerde artan süre nazara alınmaz. I 
Ancak, 1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıka- I 

rılan kanun hükmündeki kararnamelerle yapılmış 
olan intibaklar ve bu intibaklar sonucu varılmış olan I 
yükselme dereceleri saklı olup bu durumda olanlara I 
birinci fıkra hükmü uygulanmaz. I 

Bu fıkra hükmüne göre intibakı yapılmış olan
lar, intibak ettirildikleri derece ve kademenin aylığını I 
alırlar; bu derecenin tekabül ettiği kadronun görevle I 
ilgili hususları hariç diğer haklarından yararlanırlar. 1 

2. — 30 .11 .1970 tarihinden (bu tarih dahil) önce; 
a) Çeşitli barem ve teadül kanunlarına göre ka

zanılmış hak aylıkları, 
b) T. C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine 

göre emeklilik keseneğine esas aylıkları, (87 nci mad- I 
deye tabi kurumlar dışında sigorta primi ödemek su- I 
retiyle geçen süreler nedeniyle emeklilik keseneğine 
esas aylıkta yapılan yükselmeler hariç) 

Öğrenim durumlarına göre 36 ncı maddenin (A) I 
bendindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme I 
derecesinden daha yukarı derecelerde olanların inti
bakı, daha yukarıda olan bu aylık derecelerine yapı
lır. 

Ayrıca, intibak ettikleri derecenin aylığını kazanıl
mış hak olarak aldıkları veya emeklilik keseneği öde
dikleri sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi uy
gulanır. 

Bunların 30.11 .1970 tarihinden sonra geçirdikle- I 
ri ve geçirecekleri her başarılı hizmet yılları için, in
tibak 'ettirildikleri derecenin son kademesi aylığını 
geçmemek üzere, bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

3. — Durumları 2 nci fıkra kapsamına girenlerden 
1 nci fıkraya göre yapılacak intibakları lehlerine olan
ların intibakı 1 nci fıkra hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Ek geçici'2 nci madde üzerinde şa
hısları adına söz alan arkadaşlarımı bilgilerinize sunu
yorum : I 
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Saym Avşargil, Sayın Ünsür, Sayın Baloğlu ve 
Sayın Ülker. 

Sayın Tufan Doğan Avşargil, buyurun. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa-: 

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Ek geçici 2 nci madde, öğrenim durumu değiş

meyenlerin derece ve kademelere intibaklarını dü
zenleyici bir durum getirmektedir ve bu ek geçici 
2 nci madde birçok şıkları ihtiva etmektedir. 

Bu maddenin bilhassa, (H) fıkrasına göre, (A) 
bendi uyarınca, başlangıç olarak alınacak derece, ka-: 
deme üzerine, yukarıdaki bentler esas alınmak sure-s 
tiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit olunacak süre
lerin her yılı için bir kademe ve her üç yılı için bir 
derece verilmektedir. 

Ondan sonraki başka bir fıkrada : «Ancak, 1327 
sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılan kanun hük
mündeki kararnamelerle yapılmış olan intibaklar ve 
bu intibaklar sonucu varılmış olan yükselme derece-: 
leri saklı kalır» denilmektedir. 

Şimdi, burada (H) fıkrasında, memurun kıdemine 
göre, çalışma süresine göre, bir devlet memuru filân 
tarihte işe başlamış ve 3(3 - 35 yıl hizmet etmiş ise, 36 
ncı maddenin (A) bendiyle düzenlenen kadro cetveli 
üzerinden, yani tavan ve taban üzerinden intibakı ya
pılmaktadır. Ama başka bir fıkrada, bu intibaklar eğer 
36 ncı maddenin (A) bendiyle düzenlenen tavan ve 
tabanda (bilhassa tabanda) tahsil derecesini geçiyor
sa; meselâ bir lise mezunu veya bir ortaokul mezunu 
orada intibakı gereken noktayı aşıyor ise, ancak o 
tabloda tespit edilen tavana intibak ettirilir diye bir 
hüküm getirmektedir. 

Ayrıca başka bir fıkrasında, 1327 sayılı Kanun ve 
ondan sonra çıkarılan kanun hükmündeki karama-! 
meler ile - tahsil derecesi ne olursa olsun - kazanılmış 
haklar saklı tutulmaktadır. 

Şimdi, bu müzakeresini yaptığımız 12 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, kanaatimce iki noktayı 
getirmektedir : Birisi, kazanılmış hakları tespit et
mekte, hak sahibine vermekte; diğeri de tahsil de
recesine göre tabanda eşitliği sağlamaktadır. 

Bir taraftan, Kanunun derpiş ettiği fıkra ile, hem 
kazanılmış haklar - tahsil derecesi ne olursa olsun -
sabit kalacak, öbür taraftan, bir vatandaş, bir devlet 
memuru eğer bugünkü koşullar altında, bugünkü çalış
ma düzeni içerisinde, bugünkü çalışmasına ve kıde
mine göre 2 nci dereceye, 3 ncü dereceye geliyor ise, 
onu kısıtlamakta, tahsil derecesini öne sürmektedir. 
Burada bir eşitsizlik vardır. 
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Bu bakımdan, eğer bir devlet memuru, hayatım 
bu millete hizmet etmekle geçirmiş ise, 30 sene, 35 
sene, 40 sene hizmet etmiş ise ve bu kanun bu dev
let memurunun hakkını korumak için getirilmiş ise, 
36 ncı maddenin (A) bendindeki tahsil derecesine, ta
vana bakmaksızın, bu memurun intibakını hak ettiği 
noktaya yapmak, gerekmektedir. 

Bu bakımdan da, ek geçici 2 nci maddenin (H) 
fıkrası kalmak şartıyle, (H) fıkrasında tespit edilen 
1, 2 ve 3 ncü şıkların kanun metninden çıkarılması 
lâzımdır. Bu konuda bir de önerge takdim edeceğim. 
Yüce Heyetinizin iltifat buyuracağını ümit eder, 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Sayın Ünsür?.. Yok. 

Sayın Hikmet Baloğlu, buyurun efendim. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerinde görüşmeler 

cereyan ediyor, müteaddit önergeler var. Lütfen il
gi ile takip ederseniz, sonunda tekrar etmek zorun
da kalmayız. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kanunla değiştiri
len ve kanun hükmündeki kararnamelerle birçok de
fa düzenlenen ek geçici 2 nci maddesi üzerinde kişi-

• sel görüşlerimi arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, bu madde, birçok yılını devlete 
vermiş bulunan, emekliliği yaklaşan memurlarımızı 
pek yakından ilgilendiren bir konuyu kapsamakta
dır. Madde, bütünüyle şimdiye kadar ihmal edilmiş 
birçok hizmetleri değerlendirmekte, intibaklar içeri
sinde dikkate almaktadır. Bu yönüyle memurlarımız 
açısından takdire şayandır. Ancak, bütün bu verdiğini 
«şu kadar ki» diye başlayan bir bölümde âdeta geri 
almaktadır. Şimdi bu konu üzerinde dikkatinizi çek
mek isterim : Maddenin, «şu kadar ki» diyen yerin
de, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameden önce
ki kararnamelerle ihya edilmiş bulunan bütün hiz
metler intibakta değerlendirilmektedir; ancak, bu ka
rarnamelerden önce, 12 sayılı Kararnameyle getiri
len ve yeni ihya edilen, kabul edilen hizmetler intibak 
dışında bırakılarak memurun hakkı zedelenmektedir. 
Daha açık bir örnek de vereyim : Lise, ortaokul, ilk
okul öğrenimi yapmış ve 36 ncı maddede gösterilen 
tavan derecesini aşmakta bulunan pek çok memuru
muz bu kararnamenin getirdiği olanaklardan istifa
de edememektedir. Bu Kararname böylelikle, bu şek
liyle kabul edildiği takdirde, bu kararnamenin yeni
den düzenlediği hizmet ihyaları, bu vefakâr memur

larımız için kabule şayan olmayacak ve böylece, 9 
sayılı Kararnameden önce yapılmış intibaklarda eğer 
tavanı delmiş, daha yukarı derecelere çıkmışsa sayıla
cak; fakat bu Kararnameyle getirilmiş bulunan hiz
met ihyaları, arkadaşlarımız için emekliliklerinde 
hakkı müktesep olmayacaktır. Yani, âdeta, amiyane 
bir deyimle; «kaşıkla veriyoruz, sapıyla gözünü çıka
rıyoruz..» Binlerce memurumuz, bu kararnamedeki in
tibaklarının uygulanarak, kendilerine emekli hak
kının sağlanmasını beklemektedirler. Bunu kabul 
ettiğimiz takdirde, lise mezunu bir arkadaş dördün
cü dereceyi yukarıya geçemeyeceği için, bu Kararna
meyle getirilen intibakla şayet daha yukarı çıkmışsa, 
bu çıkması kabul edilmeyecek, geriye dönük bir inti
bak hakkıyle emekliye avdet edecektir. 

Arkadaşlarım, bu bir çelişkidir. Bu kanunla ka
bul edilen, mesleklere giriş derecelerindeki yükselme
leri memura hak olarak tanıyoruz; fakat bu kanunun 
getirdiği intibaklarla, bu memurun daha üst derece
ye varmasını önlüyoruz. Bu, kabul edilebilir, düşünüle
bilir bir şey değildir. Kaldı ki, Kanunumuzun geçici 
3 ncü maddesinde, idare tarafından emekliye sevke-
dilen, ölen kişilerin emekli aylıklarının, bu Kanu
nun getirdiği intibaklarla varabileceği, geleceği üze
rinden emekli aylığının ve ikramiyesinin hesap edi
lip, ödeneceği de kabul edilmektedir. Şu halde, memur 
bu intibaktan faydalanıp, ölsün mü arkadaşlar? Yok
sa, amiriyle kavga etsin de, emekliye mi sevk olsun? 
Çok garip bir mütalâadır. 

Onun için, Yüce Meclisimizin, bu haksızlığı gider
mek üzere, Ek Geçici 2 nci maddedeki «,şu kadar ki» 
den sonraki kısmının, verdiğim bir önerge dahilinde, 
dikkate alınmasını ve bu büyük haksızlığın önlenme
sini arz ve teklif ederim. 

I Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 

I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Bir-
I 1er; buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
BİRLER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekil-

I leri; 
Kararnamenin Ek Geçici 2 nci maddesi, intibak-

I larda dikkate alınacak, değerlendirilecek hizmet süre-
I leriyle ilgili. Gerek 657 sayılı Kanun, gerekse 1327 
I sayılı Kanun ve daha sonra 1589 sayılı Yetki Ka

nununa dayanılarak çıkarılan, değişik kanun hükmün
de kararnameler birbirini tamamlar şekilde, devlet 
memurlarının değişik hizmetlerde geçen sürelerini de-

I ğerlendirmeye tabi tutmak suretiyle intibaklarının ya-
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pılmasını öngörmüş idi; ama bütün devlet memur
larının ve sizlerin de bildiği gibi, peşpeşe çıkarılan ka
nun hükmünde kararnamelere rağmen, memurlar ara
sında değişik hizmet biçimleri, istihdam biçimleri ne
deniyle, belli tarihlerden önce yapılmış askerlik hiz
metleri nedeniyle ve buna benzer nedenlerle dikkate 
alınmamış, değerlendirmede hesaba katılmamış hiz
met süreleri var idi ve bu büyük şikâyet konularından 
birisiydi. 

12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ha
zırlanması sırasında, değerli teknik elemanların yar
dımları ile, «hiçbir memurun intibakında, değerlendi
rilmemiş hiçbir hizmet süresi kalmasın» prensibin
den hareket edildi ve bu sonuca varmaya çalışıldı. 
Sanıyorum ki, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
namenin neşir ve ilân edildiği 31 Mayıs 1974 tari
hinden bugüne kadar - 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname üzerinde de pek çok şikâyetler olmuştur -
hiçbir kesimden, «şu hizmet süresi dikkate alınmadı, 
sayılmadı» yolunda bir şikâyet, bir istek, bir talep 
gelmedi. Bu da gösteriyor ki, bu Ek Geçici 2 nci mad
de, hizmet sürelerinin değerlendirilmesi bakımından 
ihtiyaca cevap verecek bir hale getirilmiştir. Bütçe 
Plan Komisyonumuz, Alt Komisyonda ve Komisyon
da yapılan ciddî çalışmalarla bu maddeye daha da 
açıklık kazandırıcı bir biçim vermiş ve böylece hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır., 

Değerli arkadaşlarım, bir iki teknik konu üzerin
de kısaca durduktan sonra, asıl söylemek istedikle
rime geleceğim. Sayın Komisyonun da dikkatini çe
kerek arz etmek istiyorum, anlatıma mana kazandıra
cak mahiyette birkaç redaksiyon hatası var : «Başlan
gıç derece kademesi olarak» diye başlayan (A) ben
dinde, «derece» kelimesinden sonra bir «ve» kelime
sinin eklenmesi zorunludur, «derece ve kademesi» 
olarak denilmesi lâzım. Aynı şekilde, (155'e ek 2) 6 
ncı sayfada, (H) bendinin, «(A) bendi uyarınca baş
langıç olarak alınacak derece ve kademe...» Oraya 
da bir, «ve» kelimesinin eklenmesi lâzım. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konu var; (D) 
bendinin (c) fıkrasından bahsetmek istiyorum : Bura
da bazı kanun numaraları sayılıyor, sonunda «veya 
benzer nitelikteki hükümleri taşıyan kanunlardan ya
rarlanmak suretiyle kazanılan haklar» deniyor. 

Dikkatinize sunmak istediğim husus şu; Sayın Ko
misyon, beyanı ile eğer buna bir vuzuh getirebilirse 
mesele kalmaz; hâkimlerin bir durumu var. Bildiğiniz 
gibi, özel kanunları gereğince hâkimler iki yılda bir 
terfi ederler. Bir kişi düşününüz, hukuk fakültesini 

bitirdikten sonra bir süre hâkimlik yapmıştır ve hâ
kimlik yaptığı sürece iki yılda bir terfi etmiştir; son
ra hâkimlikten ayrılarak Genel tdare Hizmetleri sı
nıfında bir görev almıştır. Şimdi, bu Kararname
ye göre bu zatın intibakını yapacağız; giriş tarihini 
alacağız, ona Ek Geçici 2 nci maddede sayılan süre
leri ekleyeceğiz, toplam bir rakam çıkacak, şu kadar 
hizmetim vardır diye; onu üçe böleceğiz, her üç yılı
na bir derece, her yılına da bir kademe olmak üzere 
değerlendirmesini yapıp intibak noktasına oturtaca
ğız. Böylece ne oluyor? O kişiyi, hâkimlikte geçen ve 
iki yılda bir tefi ederek gelmiş olduğu derece ve 
kademeden daha aşağı derece ve kademeye indirmiş 
oluyoruz, hâkimlikte geçen kazandığı müktesebini 
böylece ihlâl etmiş oluyoruz. 

Onun için, bu sayılan kanun numaraları arasına 
2556 rakamının eklenmesi gerektiği inancındayım. 
Eğer, Sayın Komisyon ve Hükümet, «Hâkimler Ka
nununun kanun numarası olan 2556 buraya yazılma-
sa da ve benzer nitelikteki hükümler deyimi bu en
dişeyi giderici mahiyettedir» derse, mesele kalmaya
caktır, konu vuzuha ermiş demektir. O zaman böyle 
bir talepten vazgeçerim, bu yolda verdiğim önerge
min bu kısmını da geri almayı kabul ederim. 

Değerli arkadaşlarım, asıl konu, biraz önce Sa
yın Baloğlu'nun da etraflıca izah buyurduğu şekilde, 
intibaklarda tayan meselesi. «Şu kadar ki» diye baş
layan fıkra ile diyoruz ki, - özeti şu - «,Bu kararna
menin Ek Geçici 2 nci maddesi ile hiçbir memurun 
sayılmamış hiçbir hizmet süresini bırakmıyoruz, hep
sini sayıyoruz ve bunları topluyoruz; üç yılı bir de
rece, her- yılı bir kademe olarak değerlendiriyoruz, 
sizi de oraya intibak ettireceğiz». Hemen peşinden di
yoruz ki, «Ancak, intibak edeceğin yer, 36 ncı mad
deye göre, öğrenim durumuna göre yükselinebilecek 
dereceyi aşamaz. Aştığı takdirde biz seni o derece
nin, öğrenim durumuna göre yükselebileceğin derece
nin son kademesine oturturuz ve orada çivilenir ka
lırsın». 

Beni bağışlarsanız, bu bir anlamda şu oluyor sev
gili arkadaşlarım : Bir elimizle - «daha evvelki ka
nunlar, kararnamelerle değerlendirilmemiş olan hiz
metlerini değerlendiriyoruz» diyerek - bir şey veri
yoruz; ama diğer elimizle, «,Senin, öğrenim durumun 
itibariyle yükselebileceğin tavan derecesini geçtiği 
için» diyerek geri alıyoruz. Buna sanıyorum hakkı
mız yoktur. Bu takdirde, öğrenim durumu itibariyle 
yükselebilecekleri dereceyi geçmiş olan herkes için 
hiçbir şey vermemiş duruma geliriz. Çok şey yaptığı-; 
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mızı, memurlar lehine büyük değişiklikler yaptığımı
zı da iddia edemez hale düşeriz. Bu nedenledir ki 
sevgili arkadaşlarım, istirhamımız şu : Bugüne kadar 
değişik kararnameler gereği yapılmış olan intibak-
lardaki bir fıkraya göre, «ancak, 1327 sayılı Ka
nun ve ondan sonra çıkarılan kanun hükmündeki ka
rarnamelerle yapılmış olan intibaklar ve bu intibak
lar sonucu varılmış olan yükselme dereceleri saklı 
olup» diyoruz. Bu 12 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname (şimdi müzakereler sonunda oylarınızla ka
nun haline gelecek) ile verdiğimiz hakları, bir başka 
fıkra ile memurun elinden almayalım. Bu Kararna
menin, bu Kanunun intibak hükümlerinin uygulanma
sında ve bir defa dikkate alınmak kayıt ve şartıyle, 
tavan konusunu metinden çıkaralım; dileğimiz budur. 

36 ncı maddede, daha evvelki kararnamelerle tes
pit edilmiş bulunan, öğrenim durumlarına göre ta
van dereceleri, 12 sayılı Kanun Hükmündeki Karar
nameyle bir miktar yükseltilmişti. Plan Komisyonu
muz onları bir miktar daha yükseltti, iyi yaptı ve oy
larınızla kabul edildi, kesinleşti; ama intibakta, yani 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce, memuri
yete ilk giriş tarihinden bu yana, eskiden geçmiş 
hizmetlerinin değerlendirilmesinde memurun önüne 
yeni bir baraj çıkarmayalım; 36 ncı madde ile, nor
mal terfiler bakımından koyduğumuz barajı buraya 
da uygulamayalım ve bir defaya mahsus olmak üze
re, intibak ettiği derece, öğrenim durumuna göre yük
selebileceği dereceyi geçmiş olsa dahi o dereceye inti
bak ettirelim; ama bu eğer memuriyette kalacaksa, 
devam edecekse, bundan sonraki terfiler için bir 
müktesep hak teşkil etmesin, yani bir müktesep hak 
basamağı teşkil etmesin. Bilfarz, öğrenim durumuna 
göre ancak 4 ncü dereceye çıkabilecek bir kimse bu 
intibak sonunda 2 nci dereceye intibak ettirilmesi ge
rekiyor ve ettirilmiş ise, 3 yıl sonra 1 nci dereceye 
terfi edemesin, o derece içerisinde ancak kademe iler
lemesi yapabilsin. Ama bunu bir defaya mahsus ol
mak üzere uygulayalım. Böylece, gerçekten bir şey 
verdiğimize biz de inanalım; birşey verdiğimize dev
let memurlarını da inandıralım. 

Bu yolda bir de önerge takdim ettik. O önergeye 
Sayın Komisyon ve Hükümetin de katılacağını ümit 
etmek istiyoruz. Sizlerin de iltifat buyurmanızı rica 
ediyoruz. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler. 
Sayın Maliye Bakanı, buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(îzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
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12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ek 
geçici 2 nci maddesi, ilk tanzim edildiği zaman ve son 
olarak Bütçe Plan Komisyonunda yeniden, tashihen 
tanzim edildiği zaman aynı gaye güdülmüş idi: Bütün 
kamu personelinin, değerlendirilmeyen hizmet süresi 
kalmamalıdır. Bütün kamu personeli, kanun ve ni
zamlara göre varabilecekleri azamî derecelere varma
lıdır, hiçbir kamu personelinin, kazanılmış hakları ih
lâl edilmemelidir ve öyle zannediyorum ki, elimizdeki 
son tanzim şeklinde bu üç gayeye de azamî nispette 
varılmıştır. 

Bu noktada Sayın Birler'in bir iki endişesine cevap 
vermek isterim. 

Birinci endişeleri, ek geçici 2 nci maddenin (D) 
bendinin (c) fıkrasının birtakım kanun numaraları sa
yarak veya «.Benzer nitelikteki hükümleri taşıyan ka
nunlardan yararlanmak suretiyle kazanılan kıdemler» 
ibaresinin, acaba 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 
vermiş olduğu kıdemleri de kapsayıp kapsamadığı 
sorusu idi. 

Burada birkaç nitelikteki kanun numaraları sayıl
mıştır; fakat bu farklı nitelikler belirtildikten sonra, 
tadabi bir şekilde, bu hükmün sonuna kadar tanzim 
edilmesinde mutlaka birtakım eksikliklerin yapılaca
ğı mülâhazasından hareket edilerek, «ve benzeri» 
denmek suretiyle, bu nitelikte veya benzer nitelikte 
başka kanunlarda verilmiş olan kıdemler varsa, bu 
kıdemlerin de prensip olarak, konulan kaidelere 
göre, yani 36 ncı maddedeki kaidelere göre ek geçici 
2 nci maddenin (B) bendinde gösterilen usullere göre 
yapılacak intibak hesaplanmalarına ayrıca eklenmesi 
öngörülmüştür. 

Bu itibarla, 2556 sayılı Hâkimler Kanununa göre 
kazanılmış olan kıdemler, memurun, genel idare için
de bir hizmet aldığı takdirde, maddeye göre yapılacak 
intibakında ayrıca eklenecektir. 

Bir ikinci tereddütü ifade etmek isterim. Bu çok 
münakaşa edilen, tavan meselesidir. Sayın Baloğlu da 
aynı konuya temas ettiler ve öyle zannediyorum, 
Sayın Birler'in de bahsetmiş oldukları aynı idi «Hiç 
olmazsa bir defaya mahsus olmak üzere tavanı dik
kate almayalım» diye. 

12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname bir yeni 
nizam getirmektedir. Getirmiş olduğu yeni nizamın, 
uygulamaya başladığı tarihten itibaren haklı olması 
icabeder, âdil olması icabeder ve hukukî olması ica
beder ve uygulanmaya başladığı ilk andan adaletten 
ayrıldığı hakkında şüpheleri de taşımaması icabeder. 
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Bu itibarla, bir taraftan kazanılmış kıdemleri, ka
zanılmış hakları korurken; diğer taraftan, bir defaya 
mahsus olmak üzere, kazanılmamış birtakım kıdem
leri vermemesi icabeder. 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname, getirmiş olduğu sistemde (ki, bu sistem 
prensip olarak, genel olarak 36 ncı maddesinde gös
teriliyor) her tahsil derecesi için azamî hangi dere
celere kadar yükselmenin mümkün olduğunu yeniden 
tanzim etmiş bulunmaktadır. 

12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ilk çık
tığı zaman tespit edilmiş olan tavan dereceleri, şimdi 
tespit edilmiş olan tavan derecelerinden farklıdır ve 
daha düşüktür; 12 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarname çıkmadan evvel tespit edilmiş olan tavan 
dereceleri de farklıdır. . 

12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin şim
di huzurunuzda müzakereye mevzu olan şekli, öyle 
zannediyorum ki, şimdiye kadar yapılan tanzimler 
içinde, tavan dereceleri bakımından, kamu persone
linin en fazla lehine olan tanzim şeklini getirmiştir. 

Ancak, bir kanun metni içinde, hem personel sta
tüsü, hem maaş statüsü birleştirildiği zaman, 
zarurî olarak, maaş statüsünde birtakım - tak
yitlerin mevcudiyeti gerekmektedir. Şayet, per
sonel statüsü ve maaş statüsü ayrı ayrı ka
nunlarda tespit edilmiş olsaydı, bu takdirde, değer
li arkadaşlarımın bahsetmiş oldukları tanzim, bir de
faya mahsus olmak üzere değil, devamlı olarak kabul 
edilmesi gerekirdi. 

Memur, bir belirli tahsil durumuna göre, bir be
lirli derecede hizmete alınır; ama gördüğü hizmetin 
değeri, işgal ettiği mevkiin ehemmiyeti ve yüklenmiş 
olduğu sorumluluk icabı olarak, kendisine kıdemi dı
şında, normal memuriyet kıdemi dışında, ayrı bir 
ödeme yapmak imkânı şayet bir ayrı kanun içinde 
getirilmiş olsaydı, o zaman herhangi bir tavan dü
şünmemek icabederdi. Elimizdeki sistem, personel 
statüsü ve maaş statüsünü birleştiren bir sistemdir. Bu 
itibarla Devlet, ödemesini yaparken, kamu personeli
nin kıdemini dikkate alacaktır, kamu personelinin iş
gal ettiği mevkiin ehemmiyetini dikkate alacaktır, 
yine kamu personelinin yüklenmiş olduğu sorumlulu
ğu ve ifa etmiş olduğu hizmetin Devlete olan değe
rini dikkate alacaktır. 

Böyle bir dörtlü kompozisyonun muhassalasıdır 
elimizdeki sistem. Bu sistem içinde intibaklar yapı
lırken ki, yeni alman memur, halen hizmette olan 
memur artık 36 ncı maddenin rejimine tabidir; yani, 
lise mezunu ise 3 ncü derecenin son kademesine ka-

| dar yükselebilecektir. Bugün 3 ncü derecenin 1 nci 
kademesinde bulunan bir lise mezunu, 3 sene sonra, 
2 sene sonra 1 nci dereceye geçemeyecektir; bu sis
teme göre geçmesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarımın bahsetmiş olduğu husus, 
j «bundan evvel de, mevcut ve mer'i mevzuat gereğin-
I cc, hiç bir şekilde 3 ncü derecenin üstünde bir de

receyi kazanılmış halk olarak almamış, hiçbir şekilde 
3 ncü derecenin üstündeki bir dereceye terfi ettiril
memiş, hiç bir gün 3 ncü derecenin üstündeki bir 

I derecenin maaşını almamış bir kamu personeli, hiz
met süresinin gereği olarak, 36 ncı maddedeki ta-

I vanları aşsın ve hangi noktaya gelebiliyorsa, 3 sene-ı 
den bir kıdem hesaplanmak kaydıyla hangi noktaya 

I gelebiliyorsa, o noktaya intibak ettirilsin» talebinden 
ibarettir. 

Bunu yaptığımız takdirde çok büyük bir adalet
sizlik yapmış olacağımız muhakkaktır. Koruduğu
muz, müktesep haktır; fakat biraz evvel belirttiğim 
gibi, burada, kazanılmış bir hak yoktur. Bu iddia 
edilen kamu personeli, memuriyete girdikleri zaman 
ve ondan sonra tabi oldukları mevzuat gereğince, 
hiçbir zaman bu derecelerin üstüne ne kendileri yük
seltilmişlerdir, ne de yükselme imkânına sahip ol
muşlardır. Bu itibarla, getirmiş olduğumuz yeni ni
zam içinde, devlette çalışan personele verebildiğimiz 
azamî kıdem derecesini, şimdiye kadar bu kıdem de
recesini hiç bir şekilde kazanamamış olan bir kişi
ye, hiç bir şekilde kazanamamış olan bir kamu gö
revlisine, o takdirde, istisnaî olarak tevcih etmek ma
nasına gelir. 

Şayet, bu kamu personeli 12 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname çıkmadan evvel bu dereceyi ka
zanmışsa, esasen buna diyecek yoktur. Hangi derece
yi kazanmışsa, hangi dereceye intibakı yapılmışsa, 
birinci veya ikinci derece - bu dereceye oturacaktır; 

I ama şimdiye kadar kazanmamış olduğu bu dereceyi, 
şimdi istisnaî olarak kendisine vermek, diğer kamu 
personeline veremeyeceğiz, bundan sonra da hiç 

i bir şekilde vermeyeceğimiz bir dereceyi ona tevcih 
etmek, personel nizamı içinde bulunması şart olan 
adaletle kabili telif görülmüyor. 

Bu itibarla, değerli arkadaşlarımdan, bu anda 
koymuş olduğumuz bu nizamı, bu anda hiç bir hu
kukî lazime olmaksızın, sadece bir lütuf ve bir ih
san eseri olarak, bu anda, ihlâl etmeye bizi teşvik 
etmemelerini rica ederim. 

Değerli arkadaşlarım, her nizamın, özellikle per-
j sonel nizamının münakaşa edilir tarafları olabilir. 12 
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Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin de müna
kaşa edilebilir tarafları vardır; eksiklikleri vardır, 
zaman içinde bu eksikliklerin giderilmesi mekanizma -
lan da vardır. Ancak, bu anda meydana getirmiş ol
duğumuz sistemi, mümkün olduğu kadar bütünlü
ğünü muhafaza ederek çıkarmakta fayda vardır. 
Çünkü, çıktığı anda haksızlıkla malul bir sistem, çok 
kısa zamanda, üzerinde münakaşa edilir bir sistem 
haline gelir ve çok kısa zamanda, «faydalı mıdır, 
zararlı mıdır?» şeklinde tereddütlere yol açar. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Bakan. 
Son söz olarak, sayın Reşit Ülker; Buyurunuz 

efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım; 

Her ne kadar, Sayın Bakan arkadaşımız bu konu
da cevap vermiş iseler de, yine buna rağmen açık
ta kalan noktalar vardır ve gerçekten, Personel Ka
nununun üzerinde konuşma yapılacağı söylendiği 
andan itibaren bütün Devlet personeli arkadaşları
mız bu madde üzerinde dikkatle durmuşlardır. 

Bu madde ile, bir defa teknik bakımdan bir zor
luk var, bunu burada ifade etmek istiyorum. Zaten, 
1327 sayılı Kanun, ondan evvel 657 sayılı Kanun, 
sonra, 12 sayılı Kararnameye gelinceye kadar çıkan 
kararnamelerle, mevzuun teknik niteliği de bir ara
ya gelince, içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Yani, 
herhangi bir vatandaş, memur dahi olsa, hukukçu 
dahi olsa, bir okuyuşta veya iki okuyuşta, beş oku
yuşta, bu personel mevzuatının herhangi bir madde
sinden çıkması, işin içinden çıkması mümkün değil
dir. Bu kararnamelerle bu karışıklık daha da fazla 
bir hale getirilmiştir; irtibat kurmak mümkün de
ğildir. 

Burada teklif edilen, önergemizde teklif ettiğimiz, 
«şu kadar ki» ile başlayan bir kısım var. Evvelâ, esas 
hükme, «A bendi uyarınca başlangıç olarak alına
cak derece kademe üzerine, yukarıdaki bentler esas 
alınmak suretiyle değerlendirilmesi gerektiği tespit 
olunacak sürelerin her yılı için bir kademe ve her 
üç yılı için bir derece verilmek suretiyle bulunacak 
derecenin ilgili kademesine intibak ettirilir. Bu kanu
nun 92 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü mahfuz
dur.» 

Buraya,- bu esasa kimsenin itiraz ettiği yok. Üze
rinde tartışma olan ve önerge bulunan konu ise şu : 
«1. — Şu kadar ki, bu suretle bulunacak derece, öğ
renim durumu itibariyle, 36 ncı maddenin (A) ben-

ı dindeki tabloda gösterilen hizmette yükselebilme de-
I recesini geçtiği takdirde, intibak, sözü edilen tablo-
I daki hizmette yükselebilme derecesine yapılır. Artan 

sürenin her yılı için bir kademe ilerlemesi verilir.» 
I Ve teknik hükümlerle devam ediyor. Yine, ikinci 
I bentte de buna göre bir izah var. 
I Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada bir numa

ralı bentte «şu kadar ki» den sonra, «36 ncı mad
denin (A) bendindeki tabloda gösterilen hizmette 
yükselebilme derecesini geçtiği takdirde...» denmek 

I suretiyle, haksızlık burada başlıyor. Çünkü, bu mad-
I denin içerisinde, evvelki kararnamelerle ve kanunlar-
I la yapılmış intibaklar da iki grupa ayrılabiliyor. Bir 

grupta olanlar, yeni olanlar, yani seneleri az olanlar; 
bir diğer grupta ise, hizmetleri çok olanlar. Az olan
lar, bu madde uygulandığı takdirde, bir yerde istedik
lerini alıyorlar. Yani ne varsa, bir kontenjan diyelim, 

J yahut bir raf diyelim, o rafta konulacak mevcut yer 
I var, onların hakkını bir yere sığdırmak mümkün; 
1 ama daha çok hakları olanları, «36 ncı maddenin 

(A) bendi» demek suretiyle, rafın boyunun öbürkü-
lerle bir tutulması âdil olmaz. Düşünün; birisinin 
emsal olarak 15 hakkı varsa, o 15 hakkının ancak 
10'unu alabiliyor; birisinin 10 hakkı varsa, o 10'u 
alabiliyor. Neden? Çünkü, kanunun maddesindeki 
imkân budur. 

Değerli arkadaşlarım, bu, büyük bir eşitsizlik do
ğurmaktadır. Sayın Baloğlu ve Sayın Birler arkada
şımın da ifade ettikleri gibi, burada büyük bir eşit
sizlik meydana gelmektedir. Her ne kadar Sayın Ba-

I kan arkadaşımız, bu kanunda hem emeklilikle ilgili 
I işlemler, hem personelle ilgili işlemlerin bir araya 

gelmesinden dolayı bazı mahzurlardan teknik olarak 
I kaçınılmayacağını söylemekte ise de, «kazanılmış 
I hak» denilen bir hukuk anlayışı hukukun genel 
I prensiplerinde yer almış bulunmaktadır. Yani, kaza-
I nılmış haklar şurada korunur, burada korunmaz diye 
I bir ayırım yapılamaz. Eğer, bir yerde doğmuş, kaza

nılmış, elde edilmiş haklar varsa, geçici maddelerle 
I - zaten bu türlü haklar geçici hükümler niteliğinde

dir - bu kazanılmış haklar muhafaza edilir ve böyle-
I ce göz göre göre adaletsizlik yapılmamış olur inan-
I çındayız. 

İstirham ediyorum, önergemiz vardır, bu önerge-
I ye iltifat ediniz, lütfediniz, böyle bir adaletsizliği oı-
I tadan kaldıralım. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
I Bu suretle Ek Geçici 2 nci madde üzerindeki mü-
I zakereler tamamlanmıştır. 
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Önergelere geçmeden önce, Sayın Orhan Birgit' 
in Komisyondan bir sorusu vardır, okuyorum efen
dim. 

«Sayın Başkanlığa 
Ek Geçici 2 nci maddenin (C/h) fıkrasının açıklı

ğa kavuşmada ve uygulamada karşılıklara sebep ol
ması nedeniyle «Fiilen gazetecilik yapmak» ifade
sinin başlangıcı itibariyle hangi esasa göre gazeteci-
cilik yapmaya başlamanın saptanacağının Komisyon
ca açıklanmasını arz ederim» diyorlar. 

Sayın Komisyon Başkanı, cevap lütfedecek misi
niz efendim? 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Hay hay efendim. 

Bir sosyal güvenlik kuruluşu ile ilgilendiği an
dan itibaren gazeteciliğe başlamış oluyor Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi Ek Geçici 2 nci madde üzerindeki öner

geleri evvelâ geliş sırasına göre okutacağım; sonra 
aykırılık derecelerine göre işleme koyacağım. 

Arkadaşlarımdan, bilhassa önergeleri dikkatle 
dinlemelerini rica edeceğim; sonradan, ne olduğu 
hakkında Başkanlığa mükerrer sorular sormasınlar. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla eklenen 

ve 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiş
tirilen Ek Geçici 2 nci maddesinin (H) Bendinden son
ra gelen ve 2 noya kadar kısmının kaldırılarak bunun 
yerine: 

«1327 sayılı Kanun ve ondan sonra çıkarılmış bu
lunan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle yapılmış 
ve bu Kanun hükümlerine göre yapılacak intibaklar 
ve bu intibaklar sonucu varılacak yükselme dereceleri 
ilgili memurlar için kazanılmış haktır.» 

Fıkrasının konulmasını ve 2 No. bendin 1; 3 No. 
bendin (2) olarak numaralanmasını arz ve teklif ede
riz. 

İçel Gümüşane 
Hikmet Baloğlu Erol Tuncer 

İstanbul Hatay 
Reşit Ülker Mehmet Sönmez 

Aydın Tokat 
M. Şükrü Koç 1. Hakkı Birler 

Erzincan Amasya 
Hasan Çetinkaya Hasan Bütüner 

İçel Trabzon 
Süleyman Şimşek Âdil Ali Cinel 

İstanbul 
Bahir Ersoy 
Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Amasya 
Cahit Koçkar 

Gümüşhane 
M. Orhan Akkoyunlu 

Sivas 
Vahdettin Karaçorlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiş

tirilmesi ile ilgili kanun tasarısının ek geçici 2 nci 
maddesinin (C) bendinin (K) fıkrasının 

«Yabancı memleketlerde öğretmen olarak Türk 
Kültürüne hizmet edenlerden, Türk Vatandaşlığına 
geçmiş ve devlet memuru olmuş olanların, yurt dışın
da öğretmenlikte geçen hizmetlerinin, (12 yılı geçme
mek üzere 2/3'ü), 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Bursa İstanbul 

Halil Karaatlı İhsan Toksan 
Antalya Adana 

Remzi Yılmaz M. Hulusi Özkul 
Sakarya Sivas 

Nadir Lâtif İslâm Enver Akova 

Sayın Başkanlığa 
Ek geçici 2. — Maddenin : 
1. A) Bendinde (.... derece) kelimesinden sonra 

(ve) kelimesinin; 
2. (D) Bendinin (c) fıkrasındaki kanun numara

ları arasına, Hâkimler Kanununun madde numarası 
olan (2556) rakamının eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

İstanbul İçel 
Ali Nejat Ölçen Hikmet Baloğlu 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Öğrenim durumu değişmeyenlerin derece ve kade

melere intibakını düzenleyen ek geçici 2 nci madde
nin (H) bendi ile saptanan 1, 2, ve 3 ncü maddelerin 
metinden çıkarılmasını öneririz. 

Muğla 
Halil Dere 

İçel 
Süleyman Şimşek 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Hatay 
Sabri İnce 
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Antalya 
Fahri Özçelik 

Kütahya 
Ahmet Haşim Benli 

Hatay 
Malik Yılman 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile ilgili kanun tasarısının 2 No. lu çer
çeve maddesi içinde yer alan ek geçici 2 nci madde
nin (C) bendinin (f) fıkrasiyle (h) fıkrasındaki (3/4) 
oranlarmnı (2/3) oranı olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Edirne Gümüşhane 
İlhami Ertem Turgut Yücel 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

içel 
İbrahim Göktepe 

Gerekçe : Yüce Mecliste kabul edilen 36 nci mad
denin özel okullarda geçen hizmet süreleriyle basın 
kartına sahip olmak suretiyle gazetecilikte geçen süre
lerin memurlukta, 2/3'ünün değerlendirileceği öngö
rülmüştür. Bu hükümle parelelliği sağlamak bakımın
dan bu değişikliğin yapılması gerekli görülmüştür. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Kanunun 12 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile değişik ek geçici 2 nci maddesinin (C) 
bendine aşağıdaki (k) fıkrasının eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

c/k «Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsüne devam 
etmekteyken bu okulun kapatılması nedeniyle öğre
nimlerini bitiremeyenlerden başka bir okula girerek 
mezun olanların Yüksek Köy Enstitüsünde geçen ba
şarılı öğrenim yılları, (yıl kesirleri de dikkate alınır.) 

Bunlardan, Yüksek Köy Enstitüsünün kapatılma
sından sonra girdikleri okullarda, ilk sınıftan değilde, 
üst sınıflardan veya Yüksek Köy Ensttiüsünün kapa
tıldığı tarihte bulundukları sınıftan başlatılmak sure
tiyle kısmen veya tamamen değerlendirilmiş öğrenim 
süreleri, yukarıdaki fıkra gereğince değerlendirilecek 
süreden düşülür.» 

. Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Muğla 
Halil Dere 
Tekirdağ 

Ömer Kahraman 
Eskişehir 

Niyazi Onal 

Başkanlığa 
Aşağıdaki fıkranın, konuşulmakta olan ek geçici 

II nci Maddeye (G) bendinden evvel (G) bendi ola
rak eklenmesini. 

Bundan sonraki bentlerin (H) ve (t) bendi olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

(G) Emekliliğe tabi olmaksızın doktora öğrenimi 
yapanların yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri 
normal doktora öğrenim sürelerinin 3 yılı. 

Burdur Kayseri 
Faik Kırbaşlı Kâmil Özsarıyıidız 

Malatya Balıkesir 
Ahmet Karaaslan İbrahim Behram Eker 

Gaziantep Ankara 
Mehmet Özkaya Orhan Alp 

Eskişehir Trabzon 
Orhan Oğuz Ömer Çakıroğlu 

Antalya 
Abdurrahim Erdem 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, önergeleri din
lediniz. Şimdi birer birer tekrar okutarak oylarınıza 
sunacağım. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil ve 
4 arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. 
Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 
(İçel Milletvekili Hikmet Baloğlu ve 11 arkadaşı

nın önergeleri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergenizi izah için söz istiyorsunuz, 

buyurun efendim. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, kıy

metli arkadaşlarım; 
Biraz evvelki maruzatımla konuyu oldukça açık

lığa kavuşturmuştum. Yalnız, Sayın Bakan iki nokta
da çelişkiye düştüler ve Komisyonun ve Hükümetin 
önergemize katılmamasının nedeni de buna dayan
maktadır. 
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Sayın Bakan, bunu bir lütuf ve atıfet olarak kabul 
ediyor. Hayır. Memur, burada lütuf ve atıfet istemi
yor, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ken
disine getirdiği hakkın tescilini istiyor. 

İkincisi, bir defaya mahsus değil, bir defaya mah
sus hükmü değil; bu Kararname hükümlerince inti
bak hükümlerinde getirilen düzenlemelerin, memura 
kaçıncı dereceye, hangi kademeye getirmişse, oradan 
emekli olmasının sağlanmasını istiyoruz. 

Arkadaşlarım, intibaklarda, yeni bir kanun çık
tığı zaman ilk durum vardır: Birisi, memuriyete gir
diği zamanda mevcut olan kanunlara göre hak talep 
etme durumudur. Yani, bundan 30 sene evvel memur 
olan bir adam, o zamanki personel hukukunun ken
disine tanıdığı haklar ne ise onu isteyebilir. Bu gayet 
geniş bir şeydir. Şu anda buna katılmayı ben de şah
sen uygun bulmuyorum. Ancak, memurun, yeni bir 
kanun çıktığında hizmet müddetine göre varabile
ceği derece ve kademeleri istemesi gayet tabiî bir hak
tır. işte bizim talep ettiğimiz hak bu haktır... 

Esasen Sayın Bakan çelişkidedir. Çünkü, elimiz
deki Kanun bu Kararnameden önce, 2, 3, 4, 5, 6 ve 
9 sayılı kararnamelerle getirilen intibaklarla tavanı 
delmiş olan memura bu hakkı tanıyor. Niye, «3 ncü 
dereceyi geçemez, 4 ncü dereceyi geçemez» demiyo
ruz? Okuyorum arkadaşlar, bakınız ne diyor: «Bu su
retle bulunacak derece, öğrenim durumu itibariyle 
36 ncı maddenin (A) bendindeki tabloda gösterilen 
hizmette yükselebilme derecesini geçtiği takdirde, in
tibak, sözü edilen tablodaki yükselebilecek dereceye 
yapılır.» Tamam; bu, Sayın Bakan'ı teyit eder. 

«Şu kadar ki,» diyor, «Şu kadar ki, 1327 sayılı 
Kanun ve ondan sonra çıkarılan kanun hükmünde 
kararnamelerle yapılmış olan intibaklar ve bu intibak
lar sonu varılan derece ve kademeleri saklıdır.» diyor. 

Şu halde, kala kala, bu son Kararnamenin getir
diği haklardan intibak hükümlerinden niçin yararlan
dırmıyoruz? Bunu izah edemiyoruz. Sayın Bakan 
çelişki içindedir. Esasen o memur, 657'nin getirdiği 
36 ncı maddedeki tavanı delmiş, yukarı çıkmaktadır. 
Bu kanunun getirdiği avantajlardan, imtiyazlardan 
niçin faydalanmasın?. 

Bu noktada ısrar ediyoruz. 50 bin kişinin, 100 bin 
memurun vebali omuzlarınıza olacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Komisyon önergeye katılmıyor, önerge sahibi iza

hını yaptı.. 

Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... 

Bir dakika efendim, yeniden rica edeceğim, indirin 
lütfen. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — El insaf! 
BAŞKAN — Kim itiraz ediyor efendim? (C. H. P. 

sıralarından gürültüler). 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Ben itiraz edi

yorum. 
BAŞKAN — Niçin itiraz ediyorsunuz? 
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Meclisin çoğun

luğu kabul etti, herkes gördü. 
BAŞKAN — İçtüzükte «El insaf!» diye bir itiraz 

tarzı yoktur, oturun lütfen. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler).. 

Oturun efendim rica ederim. Ben burada hakemlik 
yapıyorum. (C. H. P. sıralarından gürültüler). Otu
run efendim rica ederim, oturun. 

Lütfen, önergeyi kabul edenler işaret buyursun
lar efendim.. Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edil
miştir. 

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Gördünüz mü? 
BAŞKAN — Siz gördünüz mü? Hâlâ ısrar ediyor

sunuz. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Talebe azar

lar gibi azarlıyorsunuz. 
BAŞKAN — Bir diğer önergeye geçiyoruz. 
(Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı ve 7 arkadaşı

nın önergeleri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, kabul 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon üyeleri, teknik ele
manlar arkada olduğu için, acaba salondalar mı? 
Lütfen, Komisyon üyeleri el kaldırsınlar efendim. 

Evet. 
Komisyon önergeye katılıyor. Komisyonun üçte 

bir ekseriyeti burada. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, 9 kişi 

var. 
BAŞKAN — Beyefendiler, niçin itimat etmiyor

sunuz? Bendeniz buradan arkadaşlarımı teker teker 
görüyorum ve sayıyorum. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Biz de saydık Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Ama rica ederim efendim. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, rakam 

veriyorum, 9 kişi saydım. 
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BAŞKAN — Siz oturduğunuz yerden sayıyorsu
nuz, ben yukarıdan sayıyorum Sayın Özen. Rica edi
yorum efendim. (C. H. P. ile-A. P. sıraları arasında 
gürültüler). 

Rica ediyorum efendim, buyurunuz yerinize otu
runuz, rica ediyorum efendim. Lütfen, Başkanın vazi
fesini kolaylaştırın, rica ediyorum. (Gürültüler). 

Önergeye Komisyon katıldı. (Gürültüler). Rica 
ediyorum efendim, oturunuz. Teknik bir konu görüşü
yoruz efendim. Rica ediyorum oturunuz. (Gürültüler). 
Rica ediyorum, sükunet bulun efendim. Önemli bir 
kanunu görüşüyoruz, dört gözle gözlenen bir kanun, 
rica ediyorum, yardımcı olunuz ve oturunuz efendim. 

Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Önerge kabul edilmiştir. 
Bir başka önergeye geçiyoruz. 
(Bursa Milletvekili Halil Karaatlı ve 5 arkadaşı

nın önergeleri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKtBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeye Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, müsaade ederseniz bir itirazımız var, bir maru
zatımız var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

SELÇUK ER VERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
Komisyonun önergeye katılıp katılmadığı, yalnız Ko
misyon Başkanvekilinin katılmasıyle tahakkuk etmiş 
olmaz. Arkadaşlarımız orada oturuyorlar. Bir istişa
re etmek imkânından mahrumdurlar. Bir telapatiyle, 
önergeye katılıp katılmadığı hususunu tespit etmek 
diye bir usul yoktur. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Erverdi. Biliyor
sunuz ki, komisyon çalışmalarının usulü belli. Ko
misyonu da temsil eden ya başkan, ya ikinci başkan 
başkan veya sözcüsüdür. Komisyon üyeleri burada ol
duğuna ve bir itiraz sepketmediklerine göre. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ama orada 
oturması gerekir. 

BAŞKAN — Efendim, arz ettim: Komisyonun ar
ka kısmında teknik elemanlar daima danışma görevi 
yapıyorlar. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
daha öncesi var! Komisyonda o konu kabul edilmedi. 
j Konu komisyon üyeleri tarafından reddedilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, arz ettiğim şekilde, Komis
yonun burada olan ve ekseriyeti teşkil eden, İçtüzüğe 
göre ekseriyet teşkil eden üyelerinin bir itirazı yok. 

\ Sözcünün beyanını kabul etmiş durumdalar. O ba
kımdan, oylamaya geçiyorum. Rica ederim efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 
üyelerin itirazına hak bile vermediniz. Sadece orada, 
Komisyon, «uyuyor» diyor. Üyelerden hangisinin uy
duğunu, hangisinin uymadığını tespit etmiyor. 

BAŞKAN — Üyeler adına, Komisyon adına, «ka
tılıyorum» diye beyanda bulunuyor efendim. 

Komisyonun katılmayan üyesi beyanda bulunursa, 
o takdirde, dediğiniz şekilde geri vereceğim. Rica 
ederim Sayın Elverdi, beni de dinlemiyorsunuz, böyle 
anlaşamayiz ki. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — «Neye isti
naden katılıyor» diye ben söyledim; beni de Komis
yon üyesi olarak nazara almadınız. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun karar yeter 
sayısı 12'dir. Arkadaşlar, burada arz ettim, Komis
yon yerinde kendilerini daimî bulundurabilecek bir 
yerimiz yok. Bu sebeple.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Müsaade eder 
misiniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın Başkan, 

karar yeter sayısı 12 değildir. Buradaki 12 kişinin 
dışında Komisyonun 23 üyesi daha varsa ve aksi bir 
görüşü belirtiyorlarsa nasıl olacak bu? 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, Komisyon üyelerin
den gerek Salı günü ve gerekse şimdiki tatbikatımızda 
hangisi «ben katılıyorum sözcünün beyanına» dedi? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Lütfen Ko
misyon üyelerini oraya toplayınız. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaki danışmaları ne
reye koyayım, teknik bir konu; buraya önerge yağı
yor, her madde üzerinde en aşağı 15-20 önerge var, 
lütfediniz biraz çalışma imkânı bulalım; çünkü başka 
türlü imkânı yok, halen önerge veriliyor; o önergelerle 
ilgili olarak gerek Hükümet, gerek Komisyon teknik 
elemanlardan nasıl istifade edecek? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Hepsiyle bir
den istişare etmeyin, iki üç kişi yeter. 

BAŞKAN — Efendim, her konuda uzman arka
daşlar var orada, onlarla istişare edecek. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Yeni bir usul 
ihdas oluyor. 
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BAŞKAN — Hayır efendim, itiraz yok; ben bir 
usule aykırı hareket yaptığım kanaatinde değilim efen
dim; buyurun rica ediyorum. 

M. ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Sayın Başkan, Ko
misyon üyesiyim efendim, bu konu Komisyonumuzda 
tezekkür edilmedi ve sözcüye bu konuda yetki veril
medi. 

BAŞKAN — Efendim oylanmış bir şey, rica edi
yorum Sayın Koç. 

Yeni bir önergeyi okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKtBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Usul hakkında 

söz istiyorum Sayın Başkan. Aslında sizin mevzuba
his ettiğiniz Komisyon, buradaki önergeleri daha ön
ce kabul veya reddetmiş bir komisyon değildir. Bu 
kez yeni bir Komisyon teşekkül etmiştir ve bu mad
denin yeni Komisyon tarafından benimsenip benim-
senmediğine dair ne bir görüşme yapılmıştır, ne de 
benimsenip benimsenmediği ortaya çıkmıştır. 

Bu itibarla, bir önerge hakkında eğer yeni Ko
misyon sözcüsü kabul ettiğini beyan ediyor ise, bu 
takdirde bu Komisyon tarafından kabul edilip, edil
meyeceği meşkûk olan bu önergenin Komisyona iade
siyle müzakeresi gerekir usul olan bu, arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Efendim, demin de arz ettim; önemli bir kanun 

görüşüyoruz, en iyi bir şekilde çıkması için de elbir
liği ile gayret içerisindeyiz. Bu sebeple rica ediyorum 
arkadaşlarını müşkülât çıkarmasınlar. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, Komisyonumuzu ger
çekten müşkül duruma getiren bir konu meydana gel
miş bulunuyor. Şikâyette bulunan, itirazda bulunan 
arkadaşlarımız da hatırlayacaklardır, İçtüzüğümüz 
2 nci bir defa maddeyi Komisyona geri almayı en
gelliyor, ancak, Meclisimizin bütün kanadına mensup 
arkadaşlarımız önergeler takdim ediyorlar; bu öner
geleri gene İçtüzüğümüzün ışığı altında değerlendirme
ye gayret ediyoruz. Nitekim, bizden evvel bu kabil 
çalışmalar yapılmış. İçtüzüğün mahsus maddesine 
göre Komisyon maddeyi geri almış ve Komisyonda 
görüşülmüş, biraz önce zatıâlinizin okuttuğunuz mad
de Komisyonda son şeklini almış ve Yüce Meclise 

gelmiş. Bundan sonra da Yüce Meclisin bütün ka
natlarına mensup arkadaşlarımız tekrar önerge veri
yorlar. İçtüzüğümüze göre Komisyonumuz bu öner
geleri tekrar geri almaya mezun değildir, bu hakkı 
yoktur. Önergelerin işleme konulabilmesi için burada 
görüşülmesi gerekiyor. Zatıâlinizin de ifade buyur
duğunuza göre, esasen 16 kişiye yer bulunan ve ya
nımızda Hükümetin değerli temsilcilerinin de bulun
duğu yerde, Plan Komisyonunun 35 üyesine otura
cak yer bulmanın imkânsızlığı meydandadır. 

Meclisimizin Salı günkü oturumuda zatıâlinizin 
bir uygulaması üzerine, 12 arkadaşımız burada bulun
muş, 12 arkadaşımızın yaptığı müzakere sonucu sayın 
sözcümüz kanaatini belirtmişlerdir. Sayın sözcümüz 
bu durumdan da cesaret alarak ve daha önce Plan 
Komisyonu üyeleriyle yapmış olduğu konuşmanın da 
ışığı altında ve İçtüzüğün Komisyonumuza tanıdığı 
yetkiler çerçevesinde ve bu önergeyi tekrar Komisyo
na geri alamamanın zorunluluğu karşısında bu şekilde 
hareket etmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanının beya
nına teşkkür ederim. Yalnız, geri alma mevzuunda 
88 nci maddeye göre bir mani yok. Ancak, şimdiki 
tatbiktınızla, ki bu esnada Komisyon üyeleri kendi
lerine ayrılmış bulunan sıralarda yerlerini almışlardır, 
sayın Komisyon üyelerinin de beraberinizde olması 
neticesinde arkadaşlarımın itirazı da bu suretle kar
şılanmış duruma geliyor. 

Görüşmelerimize devam ediyoruz. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Sayın Battal, bir şey mi var efendim? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, çok 
önemli bir mevzu. Bunun, teamül kararı haline gelmesi 
temennisiyle maruzatta bulunacağım. 

Daha evvel bunun tatbikatını gören Meclis 43 ncü 
maddede bir teamül kararı aldı. Şimdi çok iyi bir tat
bikatla karşı karşıyayız. 88 nci maddeye göre, komis
yon başkanlarına değişiklik önergelerine katılıp katıl
madığı soruluyor. Komisyon başkanlarının komisyon 
üyeleriyle - burada otursalar dahi - temas, istişare, 
tartışma imkânı yok. Onun için deminki tatbikatla ko
misyon üyelerine, «Aleyhinde olan var mı?» diye so
rulması hususunun teamül haline gelmesi İçtüzükteki 
boşluğu izale içindir. 

İtirazlar son derece haklıdır. Ancak, bunun teamül 
haline gelmesi için şu anda yapılacak bir oylama bizi 
ileride rahatlatacaktır. Bu hususta bir teamül kararı 

- 81 -



M. Meclisi B : 74 

alınırsa, zannediyorum ki, hiç kimse de buna itiraz I 
etmeyecektir. I 

Bu hususu arz etmek istedim. Teşekkür ederim. I 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. Bu şekliyle I 

tatbikat daha doğrudur efendim. I 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Sayın Başkanım, 89 ncu maddeye I 
göre yapmıştım deminki maruzatımı. 89 ncu madde- I 
deki, «Esas komisyon veya Hükümet, tasarı veya tek- I 
lifin tümünün, belli bir veya birkaç maddesinin, ko- I 
misyona geri verilmesini, bir defaya mahsus olmak I 
üzere isteyebilir» hükmünden yararlanarak arz etmiş- I 
tim. I 

BAŞKAN — Ben size 88 nci maddeyi ifade et- I 
tim efendim. Redaksiyon bakımından ifade ettim. I 
Kabul edilen önergeleri dahi, redaksiyon bakımın- I 
dan, sayın Komisyonunuz geri alabilir, düzenleye- I 
bilir. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANİ İSMET SEZ- I 
GİN (Aydın) — O başka efendim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. I 
Devam edelim efendim. j 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

afedersiniz, ben bir açıklamada bulunmak istiyorum. I 
Aslında Sayın Sezgin arkadaşımız Komisyon Baş- I 

kanı olarak göreve yeni başladılar ve dolayısıyle daha I 
evvel Komisyonun müzakere etmiş olduğu madde I 
kalıbını tamamen geri almak biçiminde bir ifadede I 
bulunmadılar. Burada yeni bir önerge söz konusu. Bu I 
önerge ek geçici 2 nci maddedeki bütün unsurları ter- I 
sine çevirecek bir dengesizliğe sebep olmaktadır, ola- I 
çaktır; kamu yönetiminde yeni güçlükler meydana I 
getirecektir. I 

Bu itibarla bendeniz, hiç olmazsa belli bir süre I 
için, bu önergenin Komisyonda istişarî olarak gözden 
geçirilmesini sağlamakla, yalnız redaksiyon bakımın- I 
dan değil, kamu yönetminin ileride karşılacağı yeni I 
haksızlıkları önleme bakımından da bir örnek getir- I 
mek istiyorum. 

Örneğin, Amerika'da on sene okuyup, doktorasını I 
ikmal ederek gelen bir zatın hizmetleri, burada, san
ki devlet hizmeti görmüş gibi itibar kazanıyor. Bu ise, I 
büyük adaletsizliklerin ortaya çıkmasına ve.. I 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, esasa girdiniz. Esası 
ifade için İçtüzüğümüzde şu anda bir imkân yok. I 

Şimdi bu bahsettiğiniz hususta Yüce Heyet hakem
lik yapıyor, Komisyon fikrini söylüyor; Komisyon I 
şu anda, demin kurulda olarak, şimdi beraberinde \ 
olarak. Mesele hakkında tereddütü olursa Komisyo- j 
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na geri veririz, katılmadığını ifade eder veyahut Genel 
Kurul kabul ederse redaksiyon bakımından geri iste
yebilir. Şu anda yaptığımız tatbikat İçtüzüğe uygun
dur, esasa girmeniz için de İçtüzük bakımından bir 
imkân yoktur, müsaade buyurmanızı rica ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, bu 
benimseme ile ilgili hususları arz ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, benimsendi, oylandı Üze
rinde tasarruf salâhiyetimiz kalmadı, onu rica edi
yorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, lütfen 88 nci maddeyi gözden geçiriniz. 

BAŞKAN — Efendim arz ettim, müsaade buyu
runuz. Devam edeceğim efendim, lütfediniz. 

Şimdi arada usule ait bazı görüşmeler ve itirazlar 
oldu, önergeyi yeniden okutup, oylarınıza sunacağım. 

(Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıldı. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Önerge kabul edilmiştir.. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili İsmail Hakkı Birler ve 4 ar

kadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. Öner
geyi oylarınıza.. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş
kanım, önergede diğer hususları ifade etmiştik, bir 

de (H) bendinde bir «ve» kelimesi eklenecekti, hatır
latmak isterim. 

BAŞKAN — Evet. 
Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Arz edeyim. Hem (A) 
bendinde, hem de (H) bendinde «ve» kelimesine lüzum 
vardır. Bir hususu daha arz etmek istiyorum. 2556 sa
yılı Kanunun buraya girmesinde fayda var, fakat bu 
girmediği takdirde, «benzeri hükümler» terimi olduğu 
için bir noksanlık da mevcut değil kanımıza göre. 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Bu yeni ilâvenizin yerini tespit ede
lim, sonra oylamaya koyacağım önergeyi. Sayın Ko
misyon, sonradan ilâve edilen hususun (H) bendindeki 
yerini lütfen ifade buyurunuz. 
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PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Efendim, 6 ncı sayfa, 
(H) fıkrasının birinci satırında «derece» ve «kade
me» kelimeleri arasına bir «ve» kelimesi. 

BAŞKAN — (H) fıkrasının birinci satırında «de
rece» ve «kademe» kelimeleri arasına «ve» kelimesi 
ilâve edilecek. 

önergeyi şimdi önerge sahibinin ve Komisyonun 
da şifahi ilâvesi üzerine aldığı şekilde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi okuyunuz lütfen. 
(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil ve 4 

arkadaşının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa

yın Başkan önergemi izah etmek için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önergenizi izah edeceksiniz. Buyu

run Sayın Avşargil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Önergemizde adı geçen okul, Hasanoğlan Yüksek 
Köy Enstitüsüdür. Bu, Hasanoğlan Yüksek Köy Ens
titüsü, köy enstitüleri üzerinde 3 yıllık öğretim yapan, 
3 yıllık eğitim veren bir kurum iken, 1947 yılında bir 
kısım haklı olmayan nedenler sebebiyle kapatılmıştır. 

Okul kaaptıldıktan sonra okulun 3 ncü sınıfında 
bulunan öğrenciler Gazi Eğitim Enstitüsüne, Kız Tek
nik ve Erkek Teknik Öğretmen Okuluna gönderilmiş
lerdir. Bir kısım öğrenciler Makine Uzmanlık Okulu
na, bir kısım öğrenciler de Balıkesir Necati Eğitim 
Enstitüsüne gitmişlerdir. 

Bilhassa birinci sınıflardan ayrılan öğrenciler, 
gittikleri okullarda birinci sınıfa devam etmiş olduk
ları için o arkadaşların herhangi bir kaybı olmamış
tır, tahsillerini sürdürmüşlerdir; ama üçüncü sınıftan, 
ikinci sınıftan ayrılan arkadaşlar gittikleri okullarda 
birinci sınıfta derse başlamışlardır. Yani talebelik ha
yatlarına birinci sınıfta devam etmişlerdir. 

Birinci sınıfa devam ettikleri için bu arkadaşları
mızın emsallerine göre bir kısım kayıpları olmuştur. 
Üçüncü sınıftan giden arkadaşların iki yıl, ikinci sı
nıftan gidip birinci sınıfa başlayan ve öğretimlerini de
vam ettiren arkadaşların da bir yıllık kıdem kayıpları 
vardır, emsallerine göıe. 

Şimdi elimizdeki Kararnamenin - 1327 sayılı Ka
nun ve Kararnameler - altı aylık kursları, bir yıllık 
kursları dahi değerlendirir iken, elinde olmayan neden-: 
lerle iki yıl, üç yıl.tahsil yapan arkadaşlarımızın duru
munu askıda bırakması, onları değerlendirmemesi 
eşitlik ilkesi ile bağdaşamaz ve haksızlık olur.. 

Devletin vatandaşa borçlu kalması, fertlere borçlu 
kalması mümkün değildir. Üç yıllık, iki yıllık öğre
tim süresinin değerlendirilmesi, Yüce Meclisin bugün 
görüşülmekte olan bu Kararnameye bir madde ekle
mesi ile mümkün olacaktır. 

Şimdi, sayı da fazla değildir; yani mezun olan-. 
lar, burada hakları kaybolan kişilerin sayıları da çok 
fazla değildir, 250 - 300 kişi durumundadır. Bu ar
kadaşlarımızı mağdur etmemek için, sızlandırmamak 
için, bu Kararname ile haklarım verebilmek için öner-: 
geme iltifat buyurmanızı özellikle rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Önergeye Komisyon katılmıyor. Önergeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Bu suretle 6 önerge kabul edilmiştir. 
Sayın Komisyon bu 6 altı önerge kabul edildiğine 

göre bir redaksiyon ihtiyacı duyuyor musunuz?. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Lüzum yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Duymuyorsunuz. 
Kabul edilen önergelerle birlikte ek geçici 2 nci 

maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
öğrenim durumları değişenlerin intibakı : 
Ek Geçici Madde 3. — 1.3.1970 - 30 .11 .1970 

tarihleri arasında görevde bulunmaları nedeniyle inti
bakı yapılmış olanlarla, 30 . 11 . 1970 tarihinden 
1 . 3 . 1975 tarihine kadar olan sürede göreve alı-: 
nanlardan, değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden 
ilkinde (Askerlik dahil) göreve başladıktan sonra öğt 
renim durumları 36 ncı maddeye göre daha ileri ka« 
deme veya yüksek derecede hizmete alınma hakkı ve-; 
recek şekilde değişenlerin derece ve kademelere in-* 
tibakı 36 ncı maddenin (A) bendinin 12/d fıkrası uya-ı 
rınca ve ek geçici 2 nci madde esaslarına göre yapu 
lir. Öğrenim durumları bir defadan fazla değişenle
rin intibakı aynı esaslara göre yeniden tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Tufan Do
ğan Avşargil, Sayın Mustafa Asri Ünsür ve Sayın 
Reşit Ülker arkadaşlarımız söz istemişlerdir. 

33 — 



M. Meclisi B : 74 

Sayın Tufan Doğan Avşargil?.. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ünsür?.. 
MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ülker?.. 
REŞlT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 

Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde önerge yok. 
Ek geçici 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
intibaka esas alınacak derece ve kademeleri ayrı

ca tespit olunanlar : 
Ek Geçici Madde 4. — (Öğrenim ve hizmet du

rumlarına göre bu Kanunun 36 ncı maddesine göre 
daha yüksek derece ve kademeden hizmete alınma 
hakkı olanlar hariç) intibakta başlangıç derece ve ka
demesi olarak : 

a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları 
için 11 nci derecenin ikinci kademesi, Yıldız Teknik 
Okulunun mülga Fen memurluğu kısmından mezun 
olanlar için 10 ncu derecenin ikinci kademesi, 

b) Bunlardan ve Nafıa Fen Mektebini bitiren 
fen memurlarından özel statüsüne göre mühendis un
vanını almış bulunanlar için 9 ncu derecenin birinci 
kademesi, 
• c) 30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve baş
lamış olanlardan 36 ncı maddedeki hizmete giriş de
receleri, 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile tes
pit olunan giriş derecesinin altında olanlar için 3656 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesindeki giriş derecesinin 
birinci kademesi, 

d) 644 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten önce Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında is
tihdam edilmekle beraber Millî Emniyet Teşkilâtın
da fiilen emniyet hizmeti gören personelden lise veya 
dengi okul mezunları için 12 nci derecenin ikinci ka
demesi, 

e) Ordudan ayrılmış subay, assubay ve askerî 
memurlar için 1323 sayılı Kanunun öngördüğü giriş 
derecesinin birinci kademesi, 

f) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı 
müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 13 ncü de
recenin 3 ncü kademesi, 

alınır. 
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g) Bunlardan, 36 ncı maddenin (A) bendinin 6/a 
fıkrasında gösterilenlerin intibakında ve ilerlemesinde 
aynı maddenin (B) bendinin 1 nci fıkrasındaki şart
lar, 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde bulunmaları kay-
dıyle, yerine getirilmiş sayılır. 

30 . 11 . 1970 tarihinden önce göreve başlamış 
olanlardan, ilkokul mezunu olmayanların intibakında, 
ilkokul mezunu olanlar gibi işlem yapılır. 

h) (a) fıkrası şümulüne girenler 2 nci derecenin 
son kademesine, (f) fıkrası şümulüne girenler 3 ncü 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Ek geçici 4 ncü madde üzerinde Sa
yın Avşargil, Sayın Ünsür, Sayın Ülker söz istemiş
lerdir. 

Sayın Avşargil?.. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGÎL (Kayseri) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ünsür?.. 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ülker?.. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan. 

Grup adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına Sayın Baloğlu, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİKMET BALOĞ
LU (İçel) — Saym Başkan, değerli arkadaşlarım; 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve 1327 
sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 12 sayı
lı Kanun Hükmündeki Kararnamenin tibaklarla il
gili istisnaî bir hükmü karşısındayız. Yüksek malum
larıdır, Kanunun 36 ncı maddesi, genel olarak mes
leklerin başlangıç ve en son varabilecekleri derece
leri ayrı ayrı saptamış bulunmaktadır. Ancak, kanun 
koyucu, bazı mesleklerin bilhassa; şimdi bulunma
yan, halihazırda bulunmayan bazı okul mezunlarının 
ve bazı başlangıç derece ye varılabilecek derecelerini 
tespit için farklı bir işleme tabi tutulmalarını öngöre
rek bu maddeyi koymuş bulunmaktadır. Gerçekten 
madde, «intibakta esas olacak derece ve kademeleri 
ayrıca tespit olunanlar» demek suretiyle bu uygula
mada bir ayrıcalık bulunduğunu da açıklıkla ifade 
etmektedir. 

Maddemize göre, öğrenim ve hizmet durumları
na göre, bu kanunun 36 ncı maddesine göre, daha 
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yüksek derece ve kademeden hizmete alınma hakkı t 
olanlar hariç, ki, zaten onu kanun anamaddesinde 
öngörmüştür, bu hariç tutularak - mülga Maden Tek
nisyen Okulu mezunlarına, eşitlerinden farklı olarak 
11 nci derecenin 2 nci kademesi başlangıç derecesi 
olarak kabul edilmiştir. Yıldız Teknik Okulunun 
mülga Fen Memurluğu bölümünden mezun olanlar I 
için de, 10 ncu derecenin yine 2 nci kademesi baş- I 
langıç derecesi olarak tespit olunmuş bulunmaktadır. I 
Yine bunlardan Nafıa Fen Memurluğu mektebini bi
tiren fen memurları, özel statüsüne göre mühendis I 
unvanını almışlarsa, 9 ncu derecenin 1 nci kademe- I 
sinden başlayacaklar. Biliyorsunuz bu okul da halen 
mevcut değildir. 

Arkadaşlarım, 30 Kasım 1970 tarihinden önce 
göreve başlamış olanların 36 nci maddedeki hizme
te giriş dereceleri ve 3656 sayılı Devlet Memurları I 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair, yani başka I 
adı ile Barem Kanununa göre, Kanunun 3 ncü mad- I 
desine göre tespit olunan giriş derecesinin altında { 
kalanlar için, sözünü ettiğim kanunun 3 ncü madde- I 
sindeki giriş derecesinin ilk kademesi başlangıç de- I 
recesi olarak tespit olunmaktadır. I 

Bunu izleyen fıkramızda Emniyet Genel Müdür
lüğü kadrolarında çalıştırılan ve Millî Emniyet Teş- I 
kilâtmda fiilen hizmet görmüş personelden, lise ve I 
dengi okullar mezunları için 12 nci derecenin 2 nci I 
kademesi giriş derecesi olarak kabul edilmektedir. * 

Arkadaşlarım, burada bir hak daha tanınmakta- I 
dır. 1323 sayılı askerî şahıslar için tespit olunan de- I 
receler, buradaki intibakta da kazanılmış hak olarak I 
sayılmakta, bunlar ordudan ayrılarak sivil memuri
yetlere geçmiş oldukları takdirde, gerek subay, ge- I 
rek assubay ve askerî memurlar o kanundaki, yani I 
13 23'teki giriş dereceleri kendileri için kazanılmış I 
hak sayılacak ve sivil hizmetteki hizmet süreleri bu 
başlangıç derecelerinin üzerine eklenerek intibak et- I 
tirilecektir, I 

Yine Diyanet tşleri Teşkilâtı bünyesinde çalış- I 
makta bulunan, müftü, müftü yardımcısı ve vaizler I 
de, 633 sayılı Teşkilât Kanununun kendilerine kaza- I 
nılmış hak saydığı dereceler üzerinden, 13 ncü dere
cenin 3 ncü kademesi üzerinden, intibak ettirilme I 
hakkını saklı tutarak kaydedilmiş bulunmaktadır. I 

Arkadaşlarım, bu suretle bu madde bir yandan I 
daha önce mevcut ve fakat bugün kapatılmış bulu- I 
nan bazı okullardan çıkmış olanların haklarını tescil I 
ederken, bir yandan da bazı özel kanunlarda mev- I 
cudolan hakları buraya özellikle geçirmiş bulunmak- | 
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tadır. Bu yönüyle, grupumuz bu alanlarda yetişmiş, 
bu kanunlardan faydalanmış bu personele gösteril
miş olan bu haklı intibak hükümlerini memnuniyet
le karşılamaktadır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Madde üzerinde başka söz isteyen? Yok. 
Değişiklik önergeleri var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Ek geçici 4 ncü maddedeki Komisyon teklifinde 

yer alan (müftü, müftü* yardımcısı ve vaizlerin) iba
resinden sonra, «İmamlar» kelimesinin ilâvesini arz 
ve teklif ederiz. 

Sivas İstanbul 
Enver Akova İhsan Toksan 

Hatay Bursa 
Ali Yılmaz Halil Karaath 

Sakarya Antalya 
Nadir Lâtif İslâm Remzi Yılmaz 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekli gerekçede arz ve izah olunan sebepler nede

niyle görüşülmekte olan kanun tasarısının (12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname) ek geçici 4 ncü mad-i 
desine (f) fıkrasından sonra aşağıdaki (g) fıkrasının 
eklenmesini ve bu sebeple maddede mevcut (g) fık« 
rasının (h) fıkrası olarak değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

g) Lise mezunları için 12 nci derecenin 2 nci ka« 
demesi, 

Zonguldak İstanbul 
Zekâi Altınay Abdullah Baştürk 

Edirne Eskişehir 
Cevat Sayın Murat Kâhyaoğlu 

Bursa Kütahya 
Mehmet Emekli A. Haşim Benli 

Gaziantep Burdur 
İbrahim Hortoğlu Osman Aykul 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek Geçici 4 ncü maddenin (a) bendinin aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Tokat Sivas 

İsmail Hakkı Birler Ahmet Durakoğlu 



M. Meclisi B : 74 8 . 5 . 1975 O î 1 

İstanbul 
Ali Nejat ölçen 

Trabzon 
Ahmet Şener 

içel 
Hikmet Baloğlu 

Ek Geçici Madde 4. — 
a) Mülga Maden Teknisyen Okulu Mezunları 

için 11 nci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik 
Okulunun mülga fen memurluğu kısmından mezun 
olanlar ile, Orman Mühendis Muavini unvanını ikti
sap etmiş mülga Orman Okulu ve Orman Tatbikat 
Okulu mezunları için 10 ncu derecenin ikinci kade
mesi, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin ek geçici 4 ncü maddesine (f) fıkra
sından sonra bir (g) fıkrası eklenmesine, (g) fıkra
sının (h) fıkrası ve (h) fıkrasının (i) fıkrası olarak 
değiştirilmesine ve (i) fıkrasına (a) harfinden sonra 
ve (g) harfinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Edirne Gümüşhane 
îlhami Ertem Turgut Yücel 

M. Meclisi A.P. Grup Başkanvekili 
îçel Manisa 

İbrahim Göktepe Süleyman Çağlar 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 

Değişik Ek Geçici 4/g maddesi : 
g) Mülga 3437 sayılı . Kanuna, göre yetiştirilen 

ve 1177 sayılı Kanun hükümlerine göre yüksek öğre
nime intibak hakları saklı tutulan Tütün Eksperleri 
10 ncu derecenin 2 nci kademesi, 

Yüksek Başkanlığa 
Ortaokuldan sonra 3204 sayılı Orman Genel Mü

dürlüğü Teşkilât Kanunu hükümlerine göre açılmış 
olan ve üç yıl teknik tahsilden sonra mezun veren 
ve mezunları Orman Genel Müdürlüğü emrinde, Or
man Mühendis Muavini ve Orman Tatbikat Memu
ru unvanı ile hizmet görmekte iken bilâhara kapa
tılan okul mezunlarına 12 sayılı Kararnamenin Ek 
Geçici 4 ncü maddesinin (a) fıkrasıyle, mülga teknis
yen okulu mezunlanyle, Yıldız Teknik Okulu mülga 
Fen Memurluğu kısmı mezunlarına tanınan hakkın 
tanınmasını teminen, sözü geçen maddenin (a) fık
rası kapsamına Orta Orman Okulları ile, Orman Tat
bikat Okullarının da alınması için fıkra metninin aşa

ğıdaki şekilde tadili denkliğin sağlanması ve mükte
sep hakların muhafazası bakımından uygun olacak
tır. 

Gereğini saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 
Samsun 

Hüseyin Özalp 
Kastamonu 

Sabri Keskin 
Manisa 

Necmi özgür 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Amasya 
Cahit Koçkar 

Ek Geçici Madde 4. — 
a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları 

için 11 nci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik 
Okulunun mülga Fen Memurluğu kısmından mezun 
olanlar ile mülga Orta Orman Okulu ve Orman Tat
bikat Okulu mezunları için 10 ncu derecenin 2 nci 
kademesi, 

Sayın Başkanlığa 
12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin ek 

geçici madde 4'ün (f) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygı ile rica ederiz. 

Ek Geçici Madde 4. — 
f) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı 

müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 12 nci dere
cenin 1 nci kademesi, imam - hatip ve müezzinler 
için 14 ncü derecenin 3 ncü kademesi, 

Hatay 
Ali Yılmaz 

İstanbul 
İhsan Toksan 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Balıkesir 
Mustafa Kemal Alver 

İçel 
İbrahim Göktepe 

Yozgat 
Ömer Lütfi Zararsız 

Sivas 
Enver Akova 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Sivas 
Ahmet Arıkan 

Burdur 
Faik Kırbaşlı 

Yüksek Başkanlığa 
12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin ek 

geçici madde 4 'ün (f) bendinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ek geçici madde 4. — 
f) 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı 

müftü, müftü yardımcısı ve vaizler için 12 nci de-
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»cenin 1 nci kademesi, imam - hatip ve müezzin -
kayyımlar için 14 ncü derecenin 3 ncü kademesi, 
alınır. 

Yozgat Gaziantep 
Ömer Lütfi Zararsız Mehmet Bozgeyik 

Erzurum Konya 
Zekâi Yaylalı Şener Battal 
Zonguldak Hatay 

Mehmet Zeki Okur Ali Yılmaz 

BAŞKAN — Önergeleri okutmuş bulunuyorum. 
Şimdi teker teker işleme koyacağım. 
Sayın Birler, Sayın Durakoğlu, Sayın Ölçen, 

Sayın Özalp, Sayın Keskin, Sayın Akay, Sayın Bay
raktar, Sayın Özgür, Sayın Yücel, Sayın Atagün ve 
Sayın Koçkar'ın aynı mahiyetteki önergeleri şu: 

«Ek geçici madde 4. — 
a) Mülga Maden Teknisyen Okulu mezunları 

için 11 nci derecenin 2 nci kademesi, Yıldız Teknik 
Okulunun mülga Fen. Memurluğu kısmından mezun 
olanlar ile Orman Mühendis Muavini unvanını ikti
sap etmiş mülga Orman Okulu ve Orman Tatbikat 
Okulu mezunları için 10 ncu derecenin 2 nci kade
mesi,» 

BAŞKAN — Sayın Özal ve Sayın îsmail Hakkı 
Birler ve arkadaşlarının önergeleri aynı mahiyettedir. 
İmza sahiplerinin de her halde bu tespitimize bir iti
razı yoktur?.. 

Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — İmza sahibiyim, 

söz istiyorum. 
SEDAT AKXY (Kocaeli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Şener daha evvel istediler, 

ona söz veriyorum. 
Buyurun, Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bu küçük konu için konuş
maya gerek yoktu, ama Sayın Komisyon iştirak et
mediği için mecbur oldum. 

Bu madde tedvin edilirken, hayırlı bir iş yaptığı
mıza kani olduğumuz bir önerge verdik. Gerek 
A. P. Grupundan arkadaşlar, gerekse Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupundan ve diğer arkadaşların tedvin 
ederek vermiş oldukları önergeye katılmamak müm
kün değildir. Okulları mülga olmuş ve bu nedenle 

muhtelif yerlerde çalışmış olan teknik arkadaşlar ki, 
bunların sayıları pek azdır Türkiye'de bunlara hakla
rının verilmesi gerekir. Bu meyanda gerek orman 
okulu, gerek mülga maden teknisyen okulu mezunla
rı için, hali hazırdaki tatbikat 11 nci derecenin 2 nci 
kademesidir. Yıldız Teknik Okulunun Mülga Fen Me
murluğu kısmından mezun olanlardan Türkiye'de hâ
lâ vazife görenler bir azınlıktır, fakat bir gruptur 
bunlar. Bunların haklarının verilmesi için, lütfeder, 
Sayın Komisyon ve Hükümet bu konuya iştirak eder
se, memnun oluruz. Çünkü verilmesi gereken hak
lar, bu okullar mülga olduğu için yeni mezun vere
cek değillerdir, eskilere ait olacaktır. Yeni mezun 
vermeyeceklerdir. Vermeyecekleri için de Orman 
Tatbikat Okulu, Orman Mühendis Muavinleri aynı 
kategoriye tabidirler. Lütfeder bunu kabul ederler
se, Sayın Hükümet ve Komisyon iştirak ederse, ki 
yekûn itibariyle de bunun büyük bir külfet yükle
mediği kanısındayız; bir haksızlık giderilecektir. Hat
tâ bu okullar kapandığı için peşi de gelmeyecektir. 
O halde memlekete büyük hizmetleri bulunan bu ar
kadaşların haklarının burada verilmesini lütfeder, 
Hükümet ve Encümen kabul ederse memnun oluruz. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şener. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

tavzih etmek istediğim bir nokta var. 
BAŞKAN — Yerinizden rica edeyim efendim,; 

Nedir tavzihiniz? 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Efendim, bir 

kelimede sürçü lisan olmuştur, arz edeyim.. Hem 
aleyhte konuşacağım... 

BAŞKAN — Hayır, aleyhte diye bir şey yok. 
Efendim 2 önerge aynı mahiyettedir. Bunu tespit 

ettim. 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, arz 

edeceğim. 
BAŞKAN — Ne bakımdan?.. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
önergede «orman mühendis muavini unvanını ikti
sap etmiş» tabiri vardır. Bizim önergemizde sadece 
«orta orman okulu ve orman tatbikat okulu mezun
ları» ibaresi vardır. Öğrendiğime göre, Komisyon, 
bu mühendis muavini tabirine katılmamaktadır. Bi
naenaleyh bizim teklifimizde de «mühendis muavini» 
tabiri olmadığına göre izah ettiğimiz zaman Komis
yon iştirak edecektir tahmin ediyorum. Lütfedin... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim efen-: 
dim., 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, bu
rada bir şeyi ifade edeceğim... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, tespit yapı
yoruz,; 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Size yardımcı ol
mak için... 

BAŞKAN — Anlıyorum da, biz bir bakalım; 
aynı mı değil mi; sonra cevap verelim. 

Sayın Akay, bahsettiğiniz şekilde bir aykırılık 
görünüyor. 

Sayın Şener?.. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 

«mühendis muavinliği» tabirini önergemizden çıkar
tıyoruz. 

BAŞKAN — öbür önergeye iltihak edin, bir mah
zuru yoksa. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Beyefendi, tamam. 

Bu önergeye iltihak etmekle veya bunu çıkartmakla, 
bu yönde bir mana değişikliği olmuyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. Netice 
aynı olduğuna göre mesele yok. 

Şimdi Sayın Hüseyin Özalp ve arkadaşlarının öner
gesine Sayın Birler ve arkadaşları iltihak ediyorlar. 
Öyle mi efendim?.. Metin itibariyle de daha münasip 
olduğu için..-. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aynı Şey beyefen
di, 

BAŞKAN — Bu önergeyi tekrar okutuyorum efen
dim. Yeniden Komisyona soracağım. 

(Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp ve 7 arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor musu
nuz?. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, arz 
edeyim. 

Şimdi okunan önergede, «orman mühendis mua
vinleri» şeklinde bir kadroya atıf yapılmadığı için 
makbulümüzdür. Daha evvel okunan önergede, Sa
yın Şener'in, izah ettikleri önergede «orman mühen
dis muavinleri» tâbiri var. Bizim itirazımız bunadır. 
Çünkü muayyen bir kadroya atıf yapıyor, kanunun 
umumiyet prensibini ihlâl ediyor. O bakımdan, eğer 
o terim çıkarsa geri tarafı zaten diğer önerge ile... 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeyi zaten ayırdı
ğım için tekrar size sordum. Bu önergeye katılıyor 
musunuz?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Devamla) — Katılıyoruz efen
dimi 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şener, bir şey mi 
var?.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, 
bir şey soracağım efendim. Orta Orman Okulunun 
mezun verdiği talebelerin veya o kişilerin, teknik ele
manların, 1595 sayılı Orman Kanunu hükmüne göre 
vasıfları nedir? Onu öğrenmek istiyorum. Sıfatları 
nedir; sıfatının adı nedir? 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon bu önergeye 
katılıyor. Zatıâliniz ve Sayın Birler de bu önergeye 
iltihak ediyorlar, katılıyorlar. Sayın Hüseyin Özalp 
ve arkadaşlarının katıldığınız önergesine Komisyon 
da katılmaktadır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Benim söyledi
ğime niçin cevap verilmesin? 

BAŞKAN — Efendim, bu safhasında soru yok 
da onun için, zorluğum oradan. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — O halde söz ver
meseydiniz. Diyorum ki, Orman Okulundan mezun 
olanların sıfatı nedir? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Diğer önergeyi bu suretle işleme koymuyorum. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Zaten politikanız 

bu. 
BAŞKAN — Aman, rica ederim Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet, politikanız 

bu. Ben dedim ki, Sayın Başkan, ben... 
BAŞKAN — Sayın Şener, sizi konuşturdum, izah 

da ettiniz... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Yanlış bir poli
tika, bunlar küçük politika, evet... Ben Başkanın po
litika yapmasına kızıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, ben, bendenize ait 
olmadığını sanıyordum beyanınızın, bendenize mi it
haf ettiniz efendim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Evet Sayın Baş
kan, politika yapıyorsunuz o mevkide. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, o safhada 
ben Komisyona sual soramazdım ki. Başka mesele 
var... Rica ederim, sizi konuşturdum da. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Siz konuşturma
dınız, beni Tüzük konuşturdu. 

BAŞKAN — İyi ya işte, Tüzüğün verdiği hakkı 
sizden almıyorum. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Hakkımı kullan
dım, ben, hakkımı. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 11 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var, 

okutuyorum. 
(Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız ve 5 

arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Ömer Lütfi Zararsız'ın 

birinci imza olarak sunduğu önergede «kayyımlar» 
da var. Yine Sayın Ömer Lütfi Zararsız'ın da imza
sı bulunan Ali Yılmaz ve arkadaşlarının önergelerin
de «kayyımlar» tâbiri yoktur. 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, «kayyımlar» değil, «müezzin kayyımlar» dır 
o. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı oylamaya tabi tutacağım. 
ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Aynı 

mahiyette, bir. 
BAŞKAN — Bir mi efendim, ikisi de bir mi? 
ÖMER LÜTFl ZARARSIZ (Yozgat) — İmam -

hatip, müezzin kayyım. 

BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz siz de, müezzin
ler yanında, kayyımlar tâbiri de olduğunu mu ifade 
ediyorsunuz? 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Efendim mümkün de
ğil. Ayrıca kayyım kadroları vardır. Bu itibarla kay
yımlar müstahdem kadrosunda... 

BAŞKAN — Efendim beraberliği tespit edileme
miştir, 

ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan oy kulla
nacağız, kürsüden açıklasınlar. 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, usule 
göre yapıyorum. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Oy kullanacağız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim gayet tabiî. Komisyona 
sorduktan sonra, Komisyon katılmazsa arkadaşım 
da söz isterse ne yapacağım Sayın Sanlı? Söz verece
ğim. O zaman şüphesiz tenevvür edeceksiniz. 

Sayın Ali Yılmaz ve arkadaşlarının önergesi; 
«633 sayılı Kanunla, müktesep hakları saklı müftü. 
müftü yardımcısı ve vaizler için 12 nci derecenin 
1 nci kademesi.» 

ALÎ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, Yahya 
Bey katılıyor, iltihak ediyoruz, birleştiriyoruz. 

BAŞKAN — Hangi önergede bileştiriyorsunuz? 
ALÎ YILMAZ (Hatay) — Bizdeki müezzinler 

de,.. 
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BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz ve arkadaşları
nın önergesine iltihak ediyor musunuz Sayın Zarar-
sız? 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ (Yozgat) — Aynı 
manada beyefendi, ayrılık yok, evet katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet katılıyorsunuz. 
Yeniden okuyarak Komisyondan soracağım. 
(Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 11 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN NAKlBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer önergeyi, katılındığı cihetle işleme koymu

yorum. 
Devam ediniz efendim. 
(Sivas Milletvekili Enver Akova ve 6 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu) 
ENVER AKOVA (Sivas) — Önergemi geri alı

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. Öner

ge geri verilmiştir. 
(Zonguldak Milletvekili Zekâi Altınay ve 8 arka

daşının önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Zekâi Altınay ve arkadaşla

rının önergesini dinlediniz. Sayın Komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN NAKlBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bu 
umumî bir prensip meselesi. Yalnız, gerekçeyi belki 
özel bir durum için teklif ediyor arkadaşımız. Lütfe
derseniz, özel bir durum varsa onu rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Gerekçeyi okuyorum efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET

TİN NAKlBOĞLU (Kayseri) — Evet efendim. 
BAŞKAN — «Lise mezunları 36 nci maddeye 

göre 13 ncü derecenin 3 ncü kademesinden işe alına
bilecekleri halde, lise dengi okul mezunları 12 nci 
derecenin 2 nci kademesinden hizmete alınabilmekte
dirler. 

Bu farklılığın gerekçesi olarak da, gençleri mes
lekî öğrenime yöneltme ileri sürülmektedir. 

Bu gerekçe, bundan sonra öğrenime gidecekler 
için geçerlidir. Ancak, bu giriş derecesi intibaklarda 
da aynen uygulanacağı için halen lise mezunu olan 
memurları mağdur etmekte ve bu kanundan önce ay
nı derecede bulunanlar arasında lise mezunları aley
hine farklılık yaratmaktadır. 
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Kız enstitüsü mezunu bir memur lise mezunu bir 
memurdan iki sene ileri geçmektedir. Bunun gerek
çesini anlamaya imkân yoktur. 

Meslekî öğrenime yöneltme, halen memur olan
lar için yeterli gerekçe olamaz. 

intibakta Anayasanın eşitlik ilkesine uyularak ay
nı derecede öğrenim görenlere aynı hakkı vermek 
zorunludur. Aksi halde 60 binden çok daha fazla lise 
mezunu memur mağdur olacaktırlar. 

Bu mağduriyeti önlemek ve memurlar arasında 
farklılık yaratmamak için işbu teklif hazırlanmış
tır.» 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, Ka
nunun diğer hükümlerinde kabul edilen umumî pren
sibe aykırı bir şey. Onun için kabul edemiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Değişik ek geçici 4/g maddesiyle ilgili önergeyi 

tekrar okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 arkadaşı

nın önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu efen

dim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRET
TİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bir 
zühul var burada; bunun ilâvesi gerekiyor. Bu iti
barla katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Ek geçici 4 ncü maddeyi, kabul edilen önergeler

le aldığı şekil nazara alınarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ek geçici 5 nci maddeyi okutuyorum. 
İstisnai memuriyet kadrolarında olanların duru

mu : 
Ek Geçici Madde 5. — 31 . 5 . 1974 tarihinde is

tisnaî memurluk kadrolarında bulunanlardan 59 ncu 
maddede sayılan görevlerin kadrolarını işgal eden ve 
bu görevleri fiilen yapanlar anılan maddeye göre 
yeniden göreve atanmış sayılarak kendilerine, ek ge
çici 2 ve ek geçici 3 ncü madde hükümlerine göre 
yapılan intibaklar sonunda tespit edilen dereceleri, 
kadro derecesinin altında olduğu takdirde, (61 nci 
maddede kademe ilerlemesi yapabilecekleri belirti
lenlerin 30 . 11 . 1970 tarihinden sonra bu kadroda 

J geçirdikleri süre hakkında bu kanunun genel hüküm
leri uygulanmak kaydıyle) bu görevlerin kadro dere
cesinin ilk kademe aylığı ödenir. 

I BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Komisyon ka
rarnamedeki bu maddenin metinden çıkarılmasını 

I istemektedir. Buna ait metni okutuyorum. 
İstisnaî memuriyet kadrolarında olanların duru-

I mu : 
I Ek Geçici Madde 5. — Kanun Hükmünde Ka

rarname ile değişik ek geçici 5 nci madde, metinden 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Bu çıkarma istemi üzerine söz isteyen 
arkadaşların isimlerini okuyorum. 

Sayın Avşargil, Sayın Ünsür, Sayın Ülker... 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

I — Vazgeçtim. 
I BAŞKAN — Sayın Avşargil vazgeçti. 
I Sayın Ünsür? Yok. 

Sayın Ülker? 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Ülker vazgeçtiler. 

I «Ek Geçici Madde 5. — Kanun Hükmünde Ka
rarname ile değişik ek geçici 5 nci madde, metinden 

I çıkarılmıştır.» 
I Metinden çıkarılma hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 
I Ek Geçici Madde 6'yı okutuyorum. 
I Sonsuz izinli cami görevlilerinin durumu : 

Ek Geçici Madde 6. — 5434 sayılı T. C. Emekli 
I Sandığı Kanununun geçici 86 nci maddesinde belir-
I tilen şekilde sonsuz izinli sayılan cami görevlilerinin 
I intibakı yapılmaz. Bunlara 31 . 5 . 1974 tarihinde iş-
I gal ettikleri kadronun tekabül ettiği derecenin ilk ka-
I deme aylığının yarısı ödenir. Diğer yansı ise hizme-
I ti filen yürüten vekile ödenir. 

I BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Cumhuriyet Halk 
I Partisi Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeni istiyorsunuz, daha evvelden 
I bir talebiniz yok da efendim. Cumhuriyet Halk Par-
I tisi Grupu adına, Ek geçici madde 6 üzerinde Sayın 
I Baloğlu, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİKMET BALOĞLU 
(İçel) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ek geçici 6 nci madde personel hukukumuzda 
özel bir statüyü tespit ve tayin etmektedir. Malûmu-

I âliniz camilerimizde imamlar, müezzinler ve din gö-
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revüleri vardır. Bunlar ilerlemiş yaşlara kadar görev 
yapmaktadırlar. Hastalanmakta,, malûl olmakta, ra
por almakta ve görevlerine devam edememektedirler. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu bunlar için özel bir ayrıcalık tanımış ve 
bunların, yaş söz konusu olmaksızın kaydı hayat şar
tı ile, ölünceye kadar görevde kalmalarını kabul et
miştir. 

Bunlar için madde, bir intibak hükmü getirilme
yeceğini, bu 12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
menin yürürlük tarihi olan 31 Mayıs 1974 tarihinde 
hangi kadroyu işgal ediyorsa o kadro aylığını alma
ya devam edeceğini; ancak 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 
kadro maaşının tamamını değil yarısını alacağını 
beyan etmektedir. Diğer yarısı ne olacaktır? Diğer 
yarısı dışardan bir vekil görevli getirilecek, maaşın 
yarısını o vekil görevli alacaktır. Ne zamana kadar? 
Kendisi başka bir göreve asil olup gidinceye kadar 
veya oradaki görevli bulunan, sonsuz izinli sayılan 
cami görevlisinin vefatına kadar bu böylece devam 
edip gidecektir. 

Sayın arkadaşlarım, gerek idarî görevlerde bulun
duğum sıralarda vardığım kanıya göre, gerekse Di
yanet İşlerinin çok değrli yetkilileriyle yaptığım te
masta bu müessese yanlış ve kamu hizmetine yararlı 
bir şekilde yürütülmemektedir. Gerçi konunun tartı
şılacak, hükme bağlanılacak, kararlaştırılacak zama
nı ve yeri şu kanun değildir. Ancak, Hükümetten ri
ca ediyorum, bu vesile ile dikkatini çekiyorum, bu 
müessese üzerinde bir kere daha durmalarını ve iyi 
tanzim etmelerini istirham ediyorum. Emekli Sandı
ğı Kanunu hükümlerine göre bu zevatın emekli edi
lerek huzura kavuşturulmalarını ve yerlerine gelecek 
kişilerin de tam aylıkla, o görevi benimseyecek şe
kilde istihdam edilmelerini, personel hukuku açısın
dan olsun, dinî görevleri açısından olsun faydalı ve 
lüzumlu görüyorum. 

Yalnız buradaki bir çelişkiye de dikkatinizi çeke
ceğim. 

Arkadaşlarım, ek geçici 6 ncı madde sonsuz izin
li sayılan bu görevlilerin yerine vazife yapmakta 
bulunan vekil imamların asil imamın aldığı kadro 
aylığının yarısını alacağını söyler. Halbuki Kanunu
muz 175 nci maddesinde açıktan atanan vekil imam
lara, aylığın üçte ikisinin verileceğini kaydeder. Bu 
suretle sonsuz izinü bulunan din görevlilerinin yeri
ne vekâlet eden arkadaşlarımız aylık bakımından da 
dörtte bir zarar görmektedir. Bu da bir haksızlıktır. 

Bu itibarla ben bu konuda Hükümetin daha esaslı 
bir inceleme yaparak, konuyu, din hizmetlerinin da
ha iyi ifası bakımından açıklığa kavuşturmasını, 
daha faydalı hale getirmelerini temenni eder, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu. 
Ek geçici 6 ncı madde üzerinde önerge yok. Mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Geçici Madde 8. — Anayasa Mahkemesi ra
portörleri ile hâkimlik ve savcılık mesleğinde, bu 
meslekten sayılan görevlerde bulunanların ve Danış
tay meslek mensupları ile Sayıştay savcı ve yardım
cılarının aylıkları, fiilen almakta bulundukları aylık
ların derecelerinin gösterge tablosunda, tekabül etti
ği derecelere intibak ettirilmek suretiyle hesaplanır. 
44 sayılı Kanunun 18 nci maddesinin son fıkrasında
ki geçici raportörlere ilişkin ödenek hükmü mahfuz
dur. 

Bunların kademelerin tespiti, intibaklarını esas 
alan aylıklarında geçirdikleri süre esas alınmak ve bu 
sürenin her bir yılı için bir kademe verilmek sure
tiyle yapılır. Artan yıl kesirleri girdikleri kademede 
geçmiş sayılır. 

Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, birinci 
sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve Sayıştay ka
nunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar, gös
terge tablosunun 1 nci derecesinin son kademesi olan 
1 000 göstergesine intibak ederler ve aylık ödemeleri 
bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 rakamından 
sonra bulunacak sayıların belli kat sayı ile çarpılma
sı sonunda elde edilecek miktar esas alınarak yapı
lır. 

Hâkimlik ve savcılık mesleğinde ve bu meslekten 
sayılan görevlerde bulunanların, Anayasa Mahkeme
si raportörlerinin, Danıştay ve Sayıştay meslek men
supları ile Sayıştay savcı yardımcılarının aylık öde
meleri; 9, 8 ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulu
nanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edile
cek 100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde bu
lunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edile
cek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin kademelerinde bu
lunanlara o kademenin gösterge rakamına ilâve edile
cek 200 rakamından sonra bulunacak sayının belli 
katsayı ile çarpılması sonunda elde edilecek miktar 
esas tutularak yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şahsı adma Sayın 
önder, buyurunuz efendim. 
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KEMAL ÖNDER (tzmir) — Sayın Başkan, Sa
yın üyeler, ek geçici madde 8'in genellikle yargı or-
ganıyle olan ilişkisi söz konusudur. Burada bu mad
de tedvin edilirken, özellikle takdim etmek istiyo
rum sayın kurula, bir defa daha dikkatinizi çekmek 
için: 

«Anayasa Mahkemesi asıl ve yedek üyeleri, bi
rinci sınıf hâkim ve savcılarla, Danıştay ve Sayıştay 
kanunlarına göre 1 nci derece kadroda bulunanlar. 
gösterge tablosunun 1 nci derecesinin son kademesi 
olan 1 000 göstergesine intibak ederler ve aylık öde
meleri bu gösterge rakamına ilâve edilecek 200 ra
kamından sonra bulunacak sayıların belli kat sayı ile 
çarpılması sonunda elde edilecek miktar esas alına
rak yapılır» demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir noktada hafızala
rınızı bir konuya çekmek istiyorum. (1 000 + 200) 
9 katsayıyle çarpıldığı zaman, bulunacak rakam; ya
ni (1 200 X 9) sayın yargı üyesinin alacağı maaş ol
maktadır. Ancak, geçmişte Sayın Anayasa Mahke
mesi üyesi olan arkadaşımız da şu anda milletvekili 
olarak aramızdadır, geçmişte bu uygulamada emek
lilik keseneğine esas teşkil eden miktar tartışma ko
nusu olmuştur ve konu Anayasa Mahkemesinden ka
rar çıkmak suretiyle halledilmiştir. Ancak yeni bir 
tereddüt konusu vardır. O tereddüt konusu şudur : 

Bundan önce Meclislerimizden çıkmış bulunan, 
yeni çıkmış olan bir kanun vardır. Yargı organında 
bulunan arkadaşlarımız ücretlerini [°/c 50 zamlı ola
rak almaktadırlar; ancak bu % 50 zammın emekli 
keseneğine tabi olup olmadığı konusu bugün yine 
tartışma konusu olmaktadır ve bu ayrı ayrı çıkan ka
nunların birbirini tamamlaması, bir bütünlük arz et
memesi sonucu ortaya çıkan ve tefsiri muallakta bu
lunan bir sorun yaratma noktasındadır. Bu maddede 
bu sorun halledilebilir kanısındayım. 

(1 000 + 200) sorunu bugün halledilmiş görünü
yor, emekli keseneğine esas teşkil ediyor. Ancak, bir 
de ayrıca yan ödeme mahiyetinde olmayan; ama al
dığı maaşın yarısı kadar bir ödenek alıyor. Bu bir 
tazminat değil, maaş da değil, peki nedir? Emeklilik 
keseneğine tabi midir, değil midir? 

Bu itibarla, gerek o, i% 50 zamlı alınma hali, 
gerekse (1 000 + 200) konusundaki uygulama bir 
bütünlük arz etmeli, birleştirilmen ve uygulamada 
bir tartışma konusu yaratacağı yerde burada çözül
melidir. Uygulamada gene ne olacağım size söyleye
yim: Yine ihtilâf yaratacaktır, Maliye ile Devlet Per
sonel Dairesiyle yargı organı arasında bir sürtüşme 

konusu olacaktır. Sonunda yine Anayasa Mahkeme
sinden bir tefsir kararı isteme ihtiyaç haline gelecek
tir. 

Bu itibarla, bürokrasiyi böyle bir kargaşa içeri
sinde bırakmak yerine, konunun burada halledilme
sinde yarar vardır. 

Ancak şunu da ifade edeyim : Hiç şüphe yok ki, 
arkadaşlarımız diyeceklerdir ki, bu konu Emekli 
Sandığı Kanununda hallolabilir. Bu bir bakıma doğ
ru sayılabilir; ama şu elimizdeki 1327 sayılı Kanunu 
değiştiren kararnameler olsun, 1327 sayılı Kanun 
olsun, Emekli Sandığı Kanunuyle ilgili birtakım so
runları da personel rejimiyle uyuşum noktasında 
olan kısımlarını halletmiştir, açıklık getirmiştir. Bu 
itibarla bu sorunun burada çözülmesinde yarar oldu
ğu kanısındayım. Dikkatinizi bu nokta üzerinde top
lamak için huzurunuza geldim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Madde üzerinde başka söz isteyen yok. Değişik

lik önergesi yok. Ek geçici 8 nci maddeyi oylarınıza. 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek geçici madde 9'u okutuyorum. 
3659 ve 2847 sayılı Kanunlar ile bunların ek ve 

değişikliklerine tabi kurumlar : 

Ek Geçici Madde 9. — 3659 sayılı Kanunla ek 
ve değişiklikleri, 2847 sayılı Kanun ile ek ve değişik
lerine tabi olan kurumların (Et ve Balık Kurumu ve 
Petrol Ofisi dahil) personeli hakkında kendi özel ka
nunları yürürlüğe girinceye kadar, söz konusu ka
nunların ilgili hükümleri ile özel kanunlarındaki hü
kümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

Ancak, bu kurumlarda çalışan personelin aylık
larının hesabında aşağıdaki esaslar uygulanır. 

A) Söz konusu kurumlar bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren hizmetlerinin gerektirdiği 
görevler için 657 sayılı Kanunun 36 nci maddesinde 
belirtilen sınıflara göre ve 35 nci maddedeki esaslar 
dairesinde kadrolarını tespit ederler. 

B) Bu kurumlar personelinin aylıklarının hesa
bında bu kanuna ekli (1) sayılı gösterge tablosu esas 
alınır. 

Bu kurumlar için tespit edilen sınıflara giriş ve 
hizmette derece yükselmeleri ve kademe ilerlemeleri 
ve öğrenim derecelerine göre yükselebilecekleri en 
yüksek dereceler hususunda bu kanunun ilgili hü
kümleri uygulanır, 
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Bu kurumlarda 1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerden alı
nabilecek kadrolar ve ek gösterge verilecek görevler 
genel ve katma bütçeli kuruluşlarda bu derecelere 
tahsis edilmiş kadroların sayısı ve görev nitelikleri 
göz önünde bulundurulmak suretiyle her yıl Bakanlar 
Kurulu tarafından tespit edilir. 

Bu kurumlarda yönetim kuruluna katılacak işçi 
üyeler ile kamu kesimi dışından gelecek işveren tem
silcisi üyelere diğer yönetim kurulu üyelerine ödenen 
tutarda (ek gösterge dahil) ödeme yapılır. 

Bu madde kapsamına giren kurumların genel mü
dürleri ile genel müdür muavinleri hakkında 657 sa
yılı Kanunun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Ek geçici 9 ncu madde üzerinde 
Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaş
larım, ek geçici 9 ncu madde vesilesiyle, bu mad
de ile ilgili olarak bir hususu Yüce Meclise açıkla
mak istiyorum. 

İktisadî Devlet Teşekkülleri için bir ayrı perso
nel kanunu çıkarılması, 1965 yılında 657 sayılı Ka
nun yapılırken açıkça belirtilmişti. Bu da, o zaman 
gerek Personel Dairesi tarafından, gerekse Planla
ma tarafından kabul edilen bir esas görüşün ifadesi 
idi. 

Yapılan itibariyle Devlet personeli ile İktisadî 
Devlet Teşekkülleri personelinin birtakım farkları 
vardı. Bir tarafta Devlet memurluğu niteliğinde bir
leşir gibi oluyorlardı; fakat öbür tarafta ekonomik 
kuruluşları, ekonomik esaslara göre yönetmeleri ge
rekiyordu ve ekonomi alanında çalışan personel ola
rak görülmeleri gerekiyordu. İşte bu nedenden dola
yı, yani yaptıkları hizmetlerin özelliklerinden dolayı, 
Devlet personeli ile İktisadî Devlet Teşekkülleri 
personelinin ayrı ayrı yasalara bağlı tutulmaları ön
görülmüştü ve birinci bölüm olarak, ilk bölüm ola
rak Devlet Personel Kanunu, yani 14 . 7 . 1965 gün 
ve 657 sayılı Personel Kanunu getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, aradan 10 yıl geçmiş olma
sına rağmen, maalesef bu İktisadî Devlet Teşekkül
leriyle ilgili, kendilerine özgü özel kanun getirilmedi. 
Milyarlarca liralık ulus serveti İktisadî Devlet Te
şebbüslerinin elindedir, milyarlarca liralık ve yarım 
asırda meydana getirilmiş büyük bir servet, İktisadî 
Devlet Teşebbüsleri Memurlarının, personelinin elin
dedir. Fakat bu kadar önemli bir kuruluşun, bugü
ne kadar kanunu getirilmemiş, bir taraftan da bu 
konu açıldığı zaman, «Özel teşebbüs İktisadî Devlet 

Teşebbüslerinden şu kadar fazla kâr sağlamıştır; 
özel teşebbüsün sermayesi bu kadardır, kârı bu ka
dardır, sermayeye kâr oranı şu kadardır, İktisadî 
Devlet Teşekkülleri ise şu kadar milyar sermayeye 
sahiptir, gelirleri, kârları, verimliliği azdır; öyleyse 
İktisadî Devlet Teşebbüsleri mümkün olduğu kadar 
azaltılmalıdır. (Bazı siyasî felsefelere göre de) kaldı
rılmalıdır.» sözleri söylenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ortaya bir gerçeği çıka
rıyor. Bir taraftan İktisadî Devlet Teşebbüslerine hal
ka yardım edici hizmetler yüklüyoruz, demiryolun
da, ulaştırmada, diğer sektörlerde halkın sıkıntıya 
düştüğü zaman, Devletbabanın yardımı diye bunları 
öne sürüyoruz, bunların kesesinden harcama yapıyo
ruz; diğer taraftan bunların personelini Anayasanın 
Öngördüğü, planlamanın Öngördüğü, beş yıllık plan
ların öngördüğü personel rejimini getirmiyoruz, son
ra da bunları tenkit ediyoruz. Bu büyük bir çelişki
dir. Bunu burada değil, İktisadî Devlet Teşekkülle
riyle ilgili her fırsatta ifade etmek lâzımdır. Bu yasa
yı biran evvel çıkarmak lâzımdır. Niçin İktisadî Dev
let Teşebbüsleri memurları ikramiyelerini alabilme
leri için, 440 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine gö
re, ikramiyelerini alabilmeleri için heyetler kursun
lar, yazılar yazsınlar, gelip parlamenterlere söylesin
ler, başkalarına rica etsinler, yazı yazsınlar, bunları 
anlatmaya çalışsınlar? Neden, neden arkadaşlarım? 
Niçin biz onların kanunlarını doğrudan doğruya ge
tirmiyoruz da, onlara bölük pörçük birtakım şeyler 
veriyoruz? Nitekim... 

BAŞKAN — Bitiriniz lütfen. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitirmek istiyo

rum Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Ek geçici 21 nci madde de, bu türlü gayretlerle 

30 ncu maddenin mahfuz tutulduğu ifade edilmiştir, 
burada böyle bir ek geçici madde getirilmiştir. Bu
nu kabule imkân yoktur. Hükümetin biran evvel İk
tisadî Devlet Teşebbüsleri ile ilgili kanunu getirme
si ve bugüne kadar İktisadî Devlet Teşebbüsleri me
murlarının çektiği ıstıraba son vermesi lâzımdır. 

Saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Grup adına Sayın Birler, buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 

BİRLER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Ek geçici 9 ncu madde, İktisadî Devlet Teşekkül
leri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun iliş
kisini kuran madde. Bilindiği gibi, İktisadî Devlet 
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Teşekkülleri 657 sayılı Kanunun kapsamı dışında. 
Değerli arkadaşım Ülker, biraz önce huzurunuzda 
konuya bir açıdan bakarak görüşlerini ifade ettiler. 
Ben bu maddenin sadece son fıkrası ile ilgili olarak 
bazı hususları dikkatinize sunmak istiyorum. 

Bu maddenin oylaması ile hasıl olacak bir sonu
ca da şimdiden ve peşinen dikkatinizi çekmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Bütçe Plan Komisyonunda, 
Millet Meclisi Genel Kurulunda, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunda bir konu uzun uzun tartışıldı, 
kamuoyunda da tartışıldı, halen tartışmas< devam 
ediyor, sanırım bu 12 sayılı Kanun Hükmündeki Ka
rarnamenin görüşülmesi bittikten sonra aynı konuyu 
yine tartışmaya devam edeceğiz. Konu, 11 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname. 

Söylenen şu : Denir ki, 1589 sayılı Yetki Kanunu, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile onu değişti
ren 1327 sayılı Kanunla değiştirilen maddelerini, ya
ni prensip olarak Devlet Memurları Kanunu hüküm
lerinden bazılarını değiştirmeye yetki vermiştir. TRT 
Kurumu Devlet Memurları Kanunu kapsamı içinde 
bir kurum değildir. O halde 1589 sayılı Yetki Kanu
nu, ek geçici 10 ncu maddeyi değiştirmeye de yetki 
vermez, yetki dışı bir tasarruf vardır. 

Bu deyim, üzülerek ifade edeyim, zamanı geldi
ğinde daha geniş konuşacağız; Cumhuriyet Senato
sundan Millet Meclisine dönen metinde de aynen yer 
almış bulunuyor. 

Simdi değerli arkadaşlarım^ ek geçici 9 ncu mad
de, biraz evvel arz ettim, Devlet memurları kapsamı 
dışında bırakılmış olan Kamu îktisadî Teşebbüsle
rinin bu kanunla ilişkisini kuran, yani onların ay
lıklarını hangi esaslar üzerinden alacaklarını sapta
yan bir hüküm ve Devlet Memurları Kanunu içinde 
bir hüküm; tıpkı ek geçici 10 ncu madde gibi. 

O halde, ek geçici 10 ncu maddede değişiklik yap
maya eğer 1589 sayılı Yetki Kanunu hükümetlere 
yetki vermiyorsa, öne sürülen bu görüş 11 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnamede Senato metninde yer 
alan görüş doğru ise, tıpkı onun gibi ek geçici 9 ncu 
maddede de hükümetlerin 1589 sayılı Kanuna daya
narak bir değişiklik yapmaları imkânı yoktur. 

Geliniz görünüz ki, ek geçici 9 ncu maddede 2 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 30 . 12 . 1972 
tarihinde Sayın Ferid Melen Hükümeti zamanında 
geniş bir değişiklik yapılmış. Yine geliniz görünüz 
ki, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek ge
çici 9 ncu maddede değişiklik yapılmış, yani bir yeni 

son fıkra eklenmiş ve asıl ilişki ve enteresanlık bura
da başlıyor. Bu eklenen son fıkra ile de getirilen esas 
şu : «Bu madde kapsamına giren kurumların (yani 
Kamu îktisadî Teşebbüslerinin) genel müdürleri ile 
genel müdür muavinleri hakkında 657 sayılı Kanu
nun istisnaî memurluklarla ilgili hükümleri uygula
nır.» Yani tıpkı ek geçici 10 ncu maddeye uygulanan 
(g) fıkrası gibi bir hüküm. 

Değerli arkadaşlarım, bu hüküm, ek geçici 9 ncu 
madde içinde bulunan bu hüküm, Bütçe Plan Ko
misyonumuzda ek geçici 10 ncu maddedeki itirazla
rın hiç birisine uğramaksızın görüşüldü, kabul edildi, 
geçti. Hemen ifade edeyim, 12 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyi hazırlarken Kamu îktisadî Teşeb
büslerinin genel müdür ve genel müdür yardımcıları
nın atanmalarında idareye, icraya bir rahatlık sağla
yabilmek için düşünülmüş ve konulmuş olan bu hü
kümle şu anda bugün de C. H. P. Grupu olarak mu
tabıkız, bunu hemen ifade etmek isterim. Şunu da 
ilâve etmek isterim ki, ek geçici 9 ncu madde üze
rinde bugüne kadar özellikle Kamu İktisadî Teşeb
büsleri genel müdür ve yardımcılarının istisnai me
muriyet statüsünde olmaması gerekir, yolunda her
hangi bir arkadaşımızdan, herhangi bir gruptan bir 
itiraz ortaya atılmadı, bir görüş söylenmedi. 

Bu da gösteriyor ki, en azından ben bu izlenimi 
alıyorum ki, Yüce Meclis bütün kanatlarıyla bu mad
deyle, bu görüşle bu fikirle mutabıktır. O halde bu 
madde oylanacak, kabul edilecektir. Oylanmasını ve 
kabul edilmesini temenni ediyorum. Ama bununla 
bir şey ortaya çıkmış olacaktır; bunu da tespit ve 
tescil etmek istiyorum : 

1589 sayılı Kanunun 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun kapsamına girmeyen kurumlarla ilgili 
olan maddelerde de, ek geçici maddelerde de deği
şiklik yapma yetkisini hükümetlere vermiştir. Bu 
yetki daha önceki hükümetler zamanında da kulla
nılmıştır, daha sonraki hükümetler zamanında da 
kullanılmıştır, iki defa kullanılmıştır. Bunu da böyle
ce oylarımızla tespit ve tescil etmiş olacağız. 

Bunları ifade için huzurunuzu işgal ettim. Teşek
kür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye? Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 
Ek geçici 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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Ek geçici madde 10. — Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumu devamlı kadrolarında çalışanlar hakkında 
359 sayılı Kanunun ve o kanunun atıfta bulunduğu 
diğer kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

Ancak; 
a) Kurumun haber ve program hizmetlerini doğ

rudan doğruya yapan ve yürütenlerden yüksek öğre
nim yapmış olanlar 8 nci derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar. 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. Yüksek öğrenim yapmamış olanlar 
10 ncu derecenin ilk kademesinden işe başlarlar, 
öğrenim kurumlarına göre tespit olunan hizmette 
yükselebilme derecesinden aşağı olmamak üzere 3 ncü 
derecenin son kademesine kadar yükselebilirler. 

b) (a) fıkrası dışında kalan personel hakkında 
36 nci maddede öngörülen esaslar uygulanır. 

c) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda ça
lışan personele ödenecek mahrumiyet zammı, bu ka
nuna tabi memurlar için tespit edilecek miktar ve 
şartlara uygun olmak şartiyle yönetim kurulu tara
fından bir yönetmelikle tespit edilir. 

d) Kurumun genel idare sınıfının 1, 2, 3, 4 ncü 
derecelerine dahil bazı görevler için ilgili memuri
yetlerin yönetim sorumluluğu ve taşıdıkları önem göz 
önünde bulundurulmak suretiyle derecelerde işgal edi
len kademelerin gösterge rakamlarına 50, 100, 150 ve
ya 200 rakamlarının eklenmesinde yapılacak tespite 
kurumun yönetim kurulunun teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu yetkilidir. 

e) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun 
haber vep rogram hizmetlerinin yürütülmesinde her 
ne sebeple olursa olsun, başka iş ve hizmet yasa
ğına ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

f) 2.1.1964 tarihli 359 sayılı Kanunun değişik 47 
nci maddesi hükümleri saklıdır. 

g) (a) fıkrasına giren görevlerde bulunduktan 
sonra, öğrenim durumu itibariyle hizmete giriş de
rece ve kademesi bu fıkrada belirtilen giriş derece ve 
kademesinden daha aşağı olan sınıflardan birine ge
çenlerin, ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanunî 
bekleme sürelerine, yukardaki dereceler arasındaki 
süre kadar ilâve edilir. 

h) 30.11.1970 tarihi itibariyle (a) fıkrasına göre 
intibakı yapılanlarla bu tarihten 1.3.1975 tarihine ka
dar bu fıkra kapsamına alınanların intibakı bir defa 
da aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

öğrenim durumlarına göre (a) fıkrasındaki giriş 
dereceleri başlangıç alınmak ve 87 nci madde kap

samına giren kurumlarda 18 yaşın bitirilmesinden 
sonra aynı fıkrada belirtilen görevlerde geçen hiz
metleri, hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek 
subaylıkta (muvazzaflık) dışında geçen süre dahil), 
yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat er
likte, Basın Kanununa göre sarı basın kartına sahip 
olmak suretiyle fiilen gazetecilik yaptıktan sonra me
murluğa girip meslekleri ile ilgili görevlerde istihdam 
edilenlerin (oniki yılı geçmemek üzere, bu hizmetleri
nin 2/3'ü) değerlendirilir. 

Değerlendirmeye esas alınan hizmetlerden ilkin
de göreve başladıktan sonra öğrenim durumları (a) 
fıkrasına göre daha ileri kademe veya yüksek dere
ceden hizmete alınma hakkını verecek şekilde değişen
lerin, sonradan yaptıkları öğrenimlerin (görev dışın
da iken geçen süresi hariç) normal sürelerin her yılı
na bir kademe, her üç yılına bir derece uygulanmak 
suretiyle ilâve edilir. Ancak; bu şekilde bulunacak 
derece ve kademe, intibakı yapılan memurun değer
lendirilecek olan hizmet süresinden sonradan yaptığı 
öğrenimin (görev dışında iken geçen süresi hariç) nor
mal süresi kadar noksan hizmeti bulunan emsali me
murun intibak edeceği derece ve kademeden ileri 
olamaz. 

Ek geçici 2 veya 3 ncü maddeler uyarınca yapılan 
intibak ile bu maddeye göre yapılan intibaktan han
gisi lehine ise o esas alınır. 

Yapılacak bu intibaklarda, yüksek öğrenim gör
memiş olanlar hiçbir surette 3 ncü dereceyi geçemez. 

BAŞKAN — Ek geçici 10 ncu madde üzerinde 
şahısları adına söz alan arkadaşlarımız Sayın Sanlı, 
Sayın Avşargil, Sayın Ünsür ve Sayın Ülker. 

Sayın Ali Sanlı?.. Yok. 
Sayın Avşargil... 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Vaz 

geçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ünsür... 
MUSTAFA ASRİ ÜNSÜR (Yozgat) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ülker, buyurun efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım; 
Ek geçici 10 ncu madde, Türkiye Radyo ve Te

levizyon Kurumu ile ilgili bulunmaktadır. Hep bil
diğiniz gibi 11 sayılı Kararname ile bir hüküm geti
rilmiştir, onun kaldırılmasına çalışılmaktadır. Bir 
de, ondan sonra çıkmış olan 12 sayılı Kararname ile 
aynı değişiklik yapılmak istenmektedir. 
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Burada, Kararname metninde (g) fıkrasında; J 
«Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdü
rü ile Genel Müdür Yardımcıları hakkında bu kanu
nun istisna^memurluklarla ilgili hükümleri uygulanır.» 
ibaresi mevcuttur. Komisyon metninde bu ibare çı
karılmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, burada üzerinde çok tar
tışma yapılan TRT Genel Müdürlüğü ve yardımcılığı 
görevlerinin istisnaî memurluklar arasında sayılması 
meselesidir. Bu konu, eleştiri konusu yapılmıştır 
ve bunun sonucunda da bu ibare kaldırılmak isten
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ bir gerçeği ifade et
mek gerekir. İstisnaî memurluklarla ilgili 59 ncu 
madde şöyledir: (Bu maddeyi okumakla şunu ifade 
etmek istiyorum: Devlet Personeli Yasasının içinde 
«istisnaî memurluk» denilen bir kurum mevcuttur. 
Bu kurumun içine TRT'nin girmesi veya girmemesi 
bir fevkalâdelik taşımaz. Yani bu kurum vardır, 
TRT için istisnaîlik yaratılmış değildir. Ana madde
dir bu, buna ilâve edilmektedir) 

«İstisnaî memurluklar : 
Cumhurbaşkanlığı Dairesi ile Cumhuriyet Sena

tosu, Millet Meclisi memurluklarına, Başbakanlık 
müşavirliklerine, Bakanlıklar özel müşavirliklerine, 
Başbakanlık ve bakanlıklar özel kalem müdürlük
lerine ve özel kalem büro memurluklarına, bakan
lıklar basın ve halkla ilişkiler müşavirliklerine, vali
liklere, büyük elçiliklere, elçiliklere, daimî temsil
ciliklere, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine, Mil
lî İstihbarat Teşkilâtı memurluklarına, Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği müşavirliklerine ve hu
kuk müşavirliğine, genel sekreter sekreterliğine, bu 
kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve de
rece yükselmelerine ilişkin hükümleriyle bağlı olmak
sızın, tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atana
bilir.» 

Şimdi burada bu gerçeği kamuoyu huzurunda ifa
de etmek istiyorum ki, «istisnaî memurluk» diye bir 
kurum vardır. Personel Kanununda yer almıştır. 
Şu okuduğum memuriyetlerle TRT'yi karşılaştırdı
ğınız zaman TRT'nin de etkisi, yetkisi bakımından ve 
Anayasa içinde bir kuruluş olması bakımından bura- j 
da yer alması kadar tabiî bir şey yoktur. Yani.... 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. I 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Şimdi değerli ar

kadaşlarım, düşününüz biz, bir madde evvel, Sayın 
Birler temas ettiler, «Bu madde kapsamına giren ] 
kurumların genel müdürleriyle, genel müdür mua- j 
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vinleri hakkında 657 sayılı Kanunun istisnaî memur
luklarla ilgili hükümleri uygulanır» diye hüküm ka-
bul ettik. 9 ncu maddede; İktisadî Devlet Teşekkül
leriyle, belki de bunların içerisinde bu madde kapsa
mına giren, kuruluşlarla ilgili olarak - «(Et ve Balık 
Kurumu ve Petrol Ofisi dahil)» ibaresi var- bu ku
ruluşlar için, genel müdürleri için bir madde evvel 
istisnaî memurluk hükmünü kabul ediyoruz, bir 
madde sonra da TRT Genel Müdürlüğü için ve mua
vinliği için bu hükmü kabul etmiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu, ciddî bir çelişkidir.: 
TRT'nin istisnaî, TRT Genel Müdürlüğünün istisnaî 
memurluklar arasında olması tabiîdir. Bugün TRT'nin 
başına getirilen (Tabiî bu Kanun şahıslarla doğru
dan doğruya ilgili olamaz) bu şahıs için bu madde 
kullanılacaktır, yarın başka bir şahıs için, öbür gün 
başka bir şahıs için kullanılacaktır. Onun için...; 

BAŞKAN — Sayın Ülker, rica ediyorum bağla
yın lütfen. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum, bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

Bugün bir gerçeği ifadede hakkımız vardır, hak 
vardır ve bu kamuoyuna da söylenmemiştir; «Tahsi
li bile yok» denmiştir. Bugün TRT'nin başına geti
rilen, istisnaî memurluk yetkisiyle getirilen kimse ko
lejden mezundur, İngilizce bilmektedir, Fransızca 
bilmektedir... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Propaganda 
yapıyorsun, propaganda. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet efendim, pro
paganda değil bu, kendisini söylüyorum. (A. P. sı
ralarından «Zaman doldu» sesleri) Oo, «Vakit» ta
mam,. doğru... 

İBRAHİM BERHAM EKER (Balıkesir) — Ko
münist, komünist. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Eker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Üstün yetenekleri 
vardır, kitapları vardır, gazeteci olarak Türkiye'de 
kendisini kabul ettirmiştir. Yani, istisnaî memurluk
ta kullanılan yetki tam yerinde kullanılmıştır. Türk 
halkı da, yaptığı icraatla bu kanaattedir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Sayın Baş

kan, madde hakkında söz istiyoruz. 
BAŞKAN — Grup adına mı Sayın Birler? 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Evet, Sa

yın Başkanım. 
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BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Birler, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÎSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
ek geçici 10 ncu madde, TRT Kurumu personelinin 
657 sayılı Kanunla irtibatını sağlayan bir maddedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce ek geçici 9 ncu 
madde üzerinde konuşulurken söylediklerimi aynen 
tekrarlamıyacağım; ancak, küçük bir teknik düzeltme 
talebini arz ettikten sonra çok kısa görüşlerimi arz 
edeceğim. 

Ek geçici 10 ncu maddenin (h) bendinin ikinci 
fıkrasının sonunda «12 yılı geçmemek üzere, bu hiz
metlerinin 2/3'ü değerlendirilir.» şeklinde bir kayıt 
vardır. Daha evvel müzakeresi tamamlanıp oylanarak 
kabul edilen 36 ncı maddenin (C) bendinin 4 ncü fık
rasına göre, bu hizmet değerlendirilmesi 3/4 ola
rak kabul edilmiş, kesinleşmiş kanuniyet kespetmiş-
tir. 36 ncı maddeye uygunluğu sağlamak için bura
daki 2/3 rakamının 3/4 olarak değiştirilmesi zorun
luluğu vardır; bu konuda bir önergemiz de var, bu
na iltifat edilmesini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ek geçici 10 ncu madde 
konuşulurken, bu konuda kim konuşursa konuşsun, 
bu konuda ne söylerse söylesin, bazı çevreler der
hal TRT Kurumunu değil, TRT'nin başında bulu
nan kişiyi hatırlıyor ve bir allerji duymaya başlıyor
lar. Bu gereksiz bir tutumdur; doğru olmayan bir 
tutumdur. Yüce Meclis hele bir kanun müzakeresi 
sırasında kişilerle uğraşmaz, uğraşmamalıdır. Önem
li olan, görüşülmekte olan konu; bir kurumla, bir ku
ruluşla ilgili hükümler nasıl tedvin edilirse uygun 
olacağı meselesidir; onu görüşüyoruz, en iyisini bul
ma çabasındayız. Hükümetler kararnameler çıkarır
larken bu çabayı göstermişlerdir. Plan Bütçe Komis
yonumuz günlerce bu çabayı göstermiştir, Yüce Mec
lisimiz halen bu çabayı göstermektedir. Bu çerçeve 
içerisinde konuyu görmeye ve değerlendirmeye sanı
yorum mecburuz. 

Değerli arkadaşlarım, ek geçici 9 ncu maddede 
söylediğim gibi, hükümetler, 12 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnameden önce de, kanun hükmünde ka
rarnamelerle ek geçici 10 ncu maddede de değişiklik 
yapmıştır. Bunlardan bir tanesi 10 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamedir ve 12 Mart sonrası hükümet
lerinin hiçbirisinin sorumluluğunu kabul etmediğini, 
ancak son Hükümetin, Sayın Talû Hükümetinin 
bütün sorumluluklarını kabul ettiğini daha geçen Hü
kümetin «Hükümet programı müzakereleri» sırasında 

buradan ifade buyuran Sayın Demirel'in bu beyanına 
itibar ettiğimize göre, Adalet Partisinin ortak olduğu 
büyük ortağı olduğu bir Hükümet zamanında çıka
rılan 10 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ek 
geçici 10 ncu maddede değişiklik yapılmıştır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir başka görüşe 
sahip olarak ortaya çıkıyoruz ve diyoruz ki; hayır, 
1589 sayılı Kanun ek geçici 10 ncu maddede değişik
lik yapma hakkını, yetkisini hükümetlere vermemiş
tir. Biraz evvel 9 ncu madde üzerinde konuşurken 
arz ettim, dikkatinizi özellikle çektim; «Ek geçici 
9 ncu maddeye vereceğiniz oylarla, 12 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile eklenmiş son fıkrayı da 
içine alan bu maddeye vereceğiniz oylarla bir şeyi 
tescil etmiş olacaksınız; 1589 sayılı Kanunun, bu 
kanun kapsamı dışında bulunan kurumlarla ilişkili 
maddelerde de değişiklik yapma yetkisini hükümet
lere verdiğini tescil etmiş olacaksınız.» dedim. Yüce 
Heyetiniz 9 ncu maddeyi tümü ile ve olduğu gibi ka
bul etti. Sanıyorum ki, ek geçici 10 ncu madde de 
aynı sonuca ulaşacak. 

Bir kısım arkadaşlarımızın ek geçici 10 ncu mad
dede 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile geti
rilen metin ile Bütçe Plan Komisyonundan getirilen 
metin arasındaki farkın ne olduğu konusunda tered
dütleri olabileceğimi düşünerek çok kısa arz etmek is
tiyorum. 12 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 
11 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gereği ola
rak, zorunlu sonucu olarak bir (g) bendi eklemişti; 
bu (g) bendi ile TRT Kurumu Genel Müdürünün ve 
Genel Müdür Yardımcılarının 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 59 ncu maddesinin, yani istisnaî 
memuriyetlerle ilgili maddesinin uygulanacağı yolun
da bir fıkra idi. 

Değerli arkadaşlarım, TRT Genel Müdürlüğü 
makamının, TRT Genel Müdür Yardımcılıkları 
makamının istisnaî memuriyet olup olmaması, olma
sının mı olmamasının mı uygun olacağı her zaman 
tartışılabilir, tartışılmalıdır. Tartışılarak elbette bir 
sonuca varılır. Bu, ayrı bir konudur; «TRT Genel 
Müdürlüğü makamına filan kişiyi getirmek için ora
yı istisnaî memuriyet yaptınız. Biz o filan kişinin 
orada kalmasını istemiyoruz. O halde bu istisnaî 
memuriyetten yararlandıran hükmü bu Kararname
den çıkarırsak o kişi orada kalamaz, böylece maksa
dımıza ulaşırız» şeklindeki görüş, tutum, temayül bir 
başka şeydir ve kanaatimce yanlış bir şeydir. Yan
lışlığı bugüne kadar sürüp gitmektedir. Halen sürü
yor, daha ne kadar sürecek onu da bilmiyorum. 

47 — 



M. Meclisi B : 74 

Plan Komisyonundaki müzakereler sırasında da 
her partiye mensup Komisyonun değerli üyelerine ri
ca ettim; konuyu bu objektiflikle ortaya koyalım. 
önümüzde 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
var, diğer kararnameler var. Oturalım hep beraber 
59 ncu maddeyi konuşalım. 59 ncu madde zaman za
man 2 sayılı Kanun Hükmüdeki Kararnameyle değiş
tirilmiş genişletilmiş, 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnameyle biz genişlettik; Plan Komisyonu biraz 
daha genişletti; Yüce Meclisinizde oylanırken son şek
lini aldı. 

Binaenaleyh, «Hangi memuriyetler istisnaî me
muriyet sayılsın, hangileri sayılmasın» konusunda el
bette değişik görüşler olabilir,- olmalıdır. Bunlar, 
karşılıklı belli seviye içerisinde tartışılabilir, tartışıl
malıdır ve elbette bir sonuca bağlanabilir; nitekim 
59 ncu madde bağlanmıştır; ama konuyu mücerret 
bir hukuk meselesi olmaktan çıkarıp, bir kanun 

'maddesi tedvini meselesi olmaktan çıkarıp kişi me
selesi haline getirdiniz mi iki şey oluyor değerli ar
kadaşlarım: 

1. Asıl iş, kanun yapma işi aksıyor, sekteye uğ
ruyor. 

2. Bu vesileyle o kanun maddesiyle ilgili kurum 
- ki, bir Anayasa kuruluşudur - ve o kurumda görev 
yapan kişiler tahrip ediliyor, sarsılıyor, çalışma şevk
leri kırılıyor ve bundan, sanırım hiç kimse kârlı çık
mıyor. 

Konuları, hele böyle teknik seviyede kalması ve 
görüşülmesi gereken konulan kişi planına çıkarıp bir 
iddialaşma sebebi, bir zıtlaşma nedeni haline getir
diğiniz zaman bir başka sonuç beklemek zaten müm
kün değildir. Nitekim o sonucu görmekteyiz ve bu 
arada asıl mesele ortada kaynayıp gitmektedir. 

BAŞKAN — Lütfen tamamlayın efendim. 
İSMAİL HAKKI BÎRLER (Devamla) — Son 

cümlemi söylüyorum Sayın Başkanım. 
Değerli arkadaşlarım, şimdi aynı cümleyi tekrar 

ediyorum: Ek geçici 10 ncu maddeyi kabul buyur
duğunuz takdirde şunu da tescil buyurmuş olacak
sınız: 1589 sayılı Yetki Kanunu sadece 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun kapsamına giren konular
da değil, kapsam dışında kalan kurumların ilişkisini 
kuran geçici maddelerde de değişiklik yapma yetkisi
ni hükümetlere vermiştir. Bunu tescil etmiş olacak
sınız. 

Teşekkür ederim, Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşeküür ederim Sayın Birler. 
Şahsı adına Sayın Kemal Önder, buyurun efen

dim. 
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A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Ek geçici 10 ncu madde, Türkiye Radyo • Tele
vizyon Kurumunun statüsüyle ilgili olarak düzenlen
miş bir maddedir. Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumunda çalışanlar, yapılan düzeltmelerle, birtakım 
iyileştirici tedbirler getirdiğini kabul etmek lâzımdır, 
doğrudur. Ancak, bu olumlu tutumu olumsuz olarak 
gösteren, olumsuz hale getiren ek geçici 10 ncu mad
dedeki (g) fıkrasının, Plan Bütçe Komisyonu tara
fından metinden çıkarılmış olmasıdır. Bu (g) fıkrası 
ne diyor? Diyor ki; «Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcı
ları hakkında bu kanunun istisnaî memurluklarla il
gili hükümleri uygulanır.» Bu fıkra çıkarılmak sure
tiyle uygulanmaz hale getirilmiş oluyor. Bu arada 11 
sayılı Kararnamenin de durumu malumunuzdur. 

Konu aşağı - yukarı bellidir. Yalnız, değerli ar
kadaşlarım bir noktayı işaret etmeden geçemeyece
ğim. Yasama organı, çıkardığı kanunlarda kamuoyu
na karşı tutarlı olmak zorunluluğunu sorumluluk duy
gusu içerisinde hissetmelidir ve bu anlayış içerisinde 
tutum ve davranışım tayin etmelidir. Ne yapmışız? 
557 sayılı Kanunu çıkarmışız, 59 ncu maddede istis
naî memurluklar ile ilgili bir hüküm getirmişiz, İs
tisnaî memurlukların yapısında şu var : Ayrıcalık ta
şıyan görevlere ayrıcalık taşıyanların atanmasını sağ
lama amacı. Ama ne olmuş; 657, 1327, ek geçici 2 nci 
madde ve buna mümasil bazı değişmelerle ayrıcalık 
taşımayan hizmetlere, ayrıcalık taşıyormuş gibi, ay< 
rıcalık taşıyan kimseler tayin edilecekmiş gibi im
kânlar getirilmiş, ayrıcalık taşımayan kimseleri, ay
rıcalık taşımayan yerlerde istisnaî memuriyetin im
kânlarından yararlandırılmış. Şimdi ciddî tutum ne
dir? Ciddî tutum; bir ayıklama yaparsınız, ayrıcalık 
taşımayan hizmetleri ayıklarsınız ve bunları metinden 
çıkarırsınız, bunu anlarım. Ama, böylesine bir gay
retin içine girmezsiniz, hissî bir tutum içerisinde 
TRT'ye saldırırsınız. Bu, ciddiyetle bağdaşmaz, bunun 
ciddiyetle alâkası yoktur, yasama organına gölge dü
şürür arkadaşlarım. (A. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — TRT Genel 

Müdürlüğü ayrıcalık taşıyan bir görev midir, değil 
midir? TRT Genel Müdürlüğü aslında ayrıcalık ta
şıyan bir hizmet yeridir. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Gö
revdir ama, uşaklık değil. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, müdahale 
etmeyin. 
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A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Ayrıcalık ta
şıyan bir müessesede, başında bulunan kişi üzerinde 
tartışma yapmak ayrı şeydir, müessesenin çalışması
nı körletecek tutuma girmek ayrı şeydir. Müessesenin 
başında bulunan kişi hakkında tartışma yapmak müm
kün. Ben beğenirim, siz beğenmezsiniz; bir başkası 
beğenir, bir başkası beğenmez. Ama beğenilmeyen ve
ya beğenilen bir şahıs yüzünden müessesenin statüsü 
ile oynamak doğru ve doğal mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, aslında hem Genel Müdür, 
hem de Genel Müdür Muavini burada istisnaî, ayrı
calık taşıyan görev olduğu için, o memurluklar ara
sında olması gerekir, olması zarurîdir. Çünkü Türki
ye'nin güvenliği ile ilgili büyük bir müessese olan 
TRT Genel Müdürlüğüne elbetteki atanacak olan 
müdür ve müdür muavinlerinin taşıması gereken bir
takım vasıflar olacaktır. 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen Sayın Önder. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Sayın Baş

kan sözümü burada kesiyorum. Önerge üzerinde söz 
hakkı almak suretiyle tamamlayacağım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Ek geçici 10 ncu madde üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. Madde üzerinde verilmiş bulunan 
önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmünde
ki Kararnamenin ek geçici 10 ncu maddesinin (h) 
bendinin dördüncü satırındaki «Aynı fıkrada belirti
len görevlerde» ibaresinin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Millet Meclisi 
A. P. Grup Başkanvekili 

izmir Milletvekili 
Ali Naili Erdem 

tzmir Milletvekili 
Orhan Demir Sorguç 

Kars Milletvekili 
Cemil Ünal 

Millet Meclisi 
A. P. Grup Başkanvekili 

Edirne Milletvekili 
llhami Ertem 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

Manisa Milletvekili 
Süleyman Çağlar 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ek Geçici 10 ncu maddenin (h) bendinin ikinci fık
rasının sonunda parantez içindeki (2/3) rakamının 
evvelce kabul edilen 36 ncı maddenin (c/4) bendine 

uygun olarak (3/4) şeklinde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Tokat Milletvekili Sivas Milletvekili 
İsmail Hakkı Birler Ahmet Durakoğlu 

Ali Nejat Ölçen 
İstanbul Milletvekili 

Hikmet Baloğlu 
İçel Milletvekili 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tuzun 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek geçici 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkranın ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat Milletvekili 
İsmail Hakkı Birler 

Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 

İstanbul Milletvekili İçel,Milletvekili 
Ali Nejat Ölçen Hikmet Baloğlu 

İstanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

«178 nci maddede 1, 2 ve 3 ncü dereceler için 
konulan fazla çalışma ücreti ödenmesi yasağı, Kuru
mun haber ve program hizmetlerini doğrudan doğ
ruya yapan ve yürütenler hakkında uygulanmaz.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile ilgili Kanun tasarısının, 2 No. lu çer
çeve maddesi içinde yer alan ek geçici 10 ncu mad
desinin (h) bendinin «Öğrenim durumları...» ibaresi 
ile başlayan fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Aydın İzmir 
İsmet Sezgin Yücel Dirik 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Kütahya 
Hüseyin Cavit Erdemir 

«h) ... Öğrenim durumlarına göre (a) fıkrasın-
ki giriş dereceleri başlangıç alınmak ve 87 nci madde 
kapsamına giren kurumlarda 18 yaşın bitirilmesinden 
sonra aynı fıkrada belirtilen görevlerde geçen hizmet
leri, hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek su
baylıkta (muvazzaflık dışında geçen süre dahil), ye
dek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat erlik
te, Basın Kanununa göre basın kartına sahip olmak 
suretiyle fiilen gazetecilik yaptıktan sonra memurlu-
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ğa girip meslekleri ile ilgili görevlerde isdihdam edi
lenlerin bu hizmetlerinin 3/4'ü (oniki yılı geçmemek 
üzere) değerlendirilir.» 

Gerekçe : Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul 
edilen 36 ncı maddenin (c) bendinin 4 numaralı fık
rası ile paralelliği sağlamak bakımından bu değişik
liğin yapılması gerekli görülmüştür. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ek Geçici Madde 10'a aşağıdaki fıkranın (f) ben

dinden sonra eklenmesini öneririz. 

îstanbul İzmir 
Reşit Ülker A. Kemal Önder 

Gaziantep Trabzon 
Mustafa Güneş Âdil Ali Cinel 

Gaziantep 
Yusuf Öztürkmen 

g) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Ge
nel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcıları hakkın
da bu Kanunun istisnaî memurluklarla ilgili hüküm
leri uygulanır. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstanbul) — Sayın Başkan, 
bir hususu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (îstanbul) — Eğer yanlış 

anlamadımsa Komisyon Başkanının imzası ile bir 
önerge sunulmuş vaziyette. 

içtüzüğümüzün 88 nci maddesi her ne kadar ko
misyonumuzun önerge vermesini mümkün görmekte 
ise de; bir müzakere açmadan, özellikle Komisyon 
Başkanı olarak imzalanan bu önergenin bir tesiri ta-
zammun etmesi bakımından işleme konulup konul
mayacağı hususunu dikkatlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim ikazınıza. 
Şimdi sırasıyle okunarak bilgilerinize sunulan öner

geleri teker teker işleme koyuyorum. 
(îzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ve beş arka

daşının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, bir tas
hihten ibaret olduğu için Komisyonumuz katılıyor. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(Aydın Milletvekili îsmet Sezgin ve dört arkada

şının önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — Sayın İsmet Sezgin, raporda imzanız, 

isminiz olmadığı için önerge verebileceksiniz. Yalnız, 

Komisyonda müzakere olmadığı için, Komisyon Baş
kanı olarak değil, Aydın Milletvekili olarak önerge
nizi işleme koyacağım. 

Ayrıca, az evvel kabul ettiğimiz önergede, «.. ay
nı fıkrada belirtilen görevlerde..» ibaresi Meclisçe 
kabul edildi. Bu önergedeki, «..18 yaşını bitirmesin
den sonra aynı fıkrada belirtilen görevlerde..» ibaresi 
sizin önergenizde de var. Az evvel iki önergede kabul 
edildiği için, bunun çıkarılması suretiyle önergenizi 
oylamaya koyacağım. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
kısaca bir maruzatta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Efendim, Sayın Ölçen arkadaşımızın 
ifade buyurdukları husus ile önergemizin bir ilgisi 
yoktur. Önergemiz 36 ncı madde ile, daha önce Yü
ce Meclisin kabul buyurduğu maddeye pararellik ge
tirmek ve bu maddeyi doğrulamak için getirilmiştir. 
Yeni bir şey değildir, 36 ncı maddede Yüce Meclisin 
kabul ettiği metne uygunluğu sağlamak amacıyle ge
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen o hususla değil, usulle 
ilgili beyanda bulundu. Oylamaya geçeceğim, bu hu
susta... 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, ben zımmen bana; fakat direkt olarak Sayın 
Sezgin'e hitabınızdan ötürü şu hususu anlayamadım; 
eğer izin verirseniz arz edeyim. 

Tüzük gereğince, teamül gereğince Komisyonda 
eğer Başkanın, hatta Divan üyelerinden biri konuşma 
sırası kendisine geldiği ve konuşmaya ihtiyaç duydu
ğu zaman makamına geçmek suretiyle üye olarak ko
nuşurlar. Dolayısıyle eğer Sayın Sezgin bu önergeyi 
sadece bir üye ve milletvekili olarak imzalayıp tak
dim ediyor ise, bu takdirde aynı esnada Başkanlık 
makamında bulunmaması, aramızda bulunması, Baş
kanlık makamına kendisinin yerine bir başka zatın 
başkanlık etmesi gerekir. 

Zira, aslında ne olursa olsun, böyle bir önergeyi 
Başkan olarak imzalayıp, Divana takdim ettiği tak
dirde Heyeti Umumiyeyi etkisi altında bulundurma 
gibi bir sonuç hâsıl olur. Hiç olmazsa benim gibi dü
şünenler de var. 

Bu itibarla, benim bu izahatımı tatbik mevkiine 
koyacağınız zaman bu hususun Divan tarafından, O 
Divan değil, zatıâlirıizin Divanı tarafından itibara 
alınmasını rica ediyorum. 
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BAŞKAN — Aldım efendim. Önergeyi o şekli ile 
beyan ettiğim şekli ile işleme koyuyorum. 

Komisyon katılıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

«Aynı fıkradaki belirtilen görevlerde» diye tas
rih ettim. Bu ibare çıkarılmak suretiyle kabul edil
miştir. 

Sayın Birler ve arkadaşlarının bir önergesi var. 
ŞimdTkabul edilen önerge içerisinde bu husus mün
demiç olduğu cihetle tasvibinizi alarak işleme koy
muyorum. Teşekkür ederim. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın önder, önerge sahibi olarak izah edecek

siniz. Buyurun. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
Biraz evvel başladığım konuşmaya bıraktığım yer

den devam ediyorum. 
TRT Genel Müdürlüğü ayrıcalık taşıyan bir hiz

met midir, değil midir? Türkiye'nin hudutları propa
ganda taarruzu ile çevrilidir. Türkiye Radyo Televiz
yonu büyük bir hamle yaparak Türkiye'nin sınırları
nı, kendi öz kaynaklarımıza dayalı propaganda du
varları ile örme çabası içerisinde başarılı olarak ça
lışmaktadır. Gerek radyo olarak, gerek televizyon ola
rak büyük bir aşama yapılmıştır. 

Şimdi Türkiye'nin dünyadaki sesi, Türkiye içi ka
muoyunda Türkiye'nin sosyal, iktisadî ve siyasî tar
tışmalarının oluşumunun aksedeceği bir haberleşme 
organı ve Türkiye'nin güvenliği ile ilgili, her yönü 
ile ilgili bir organ. 

Böylesine bir organın başında bulunan genel mü
dür için, genel müdür muavinliği için, hele Türkiye' 
mizde gelişimi itibariyle çok kısa zamanda geliştiği 
bilinen ve dünyada bu konuda geniş ihtisaslaşmaya 
gidildiği bir dönemde biz bu hizmet ayrıcalık taşı
maz nasıl diyebiliriz? Bu hizmet ayrıcalık taşır, ya
sama organı ayrıcalık taşıdığını kabul etmelidir. Ay
rıcalık taşıdığına göre, ayrıcalık taşıyan kimselerin 
buraya atanması da prensip olarak, ilke olarak ka
bul edilmelidir. Ama biraz evvel ben konuşurken bir 
arkadaşımız işin esasını ortaya koydu, lâf atarken. 
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j BAŞKAN — Rica ederim, bir arkadaş fikrini söy
leyebilir. Sayın önder, teknik bir madde müzakere 
ediyoruz, rica ediyorum. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Aslında ni
çin bu çelişkiye giriliyor? Ayrıcalık taşıyan böyle bir 
müesseseye «ayrıcalık taşımaz» hükmü niçin veril-

I mek isteniyor? Tamamen hissî bir davranış nedeniyle 
I oluyor. Sayın TRT genel müdürü, bugün başında bu

lunan arkadaşımız olmayıp da bir başkası olsa idi, 
acaba Sayın Adalet Partisinin liderleri ve arkadaşla
rımız böylesine bir değişiklik yapmak ihtiyacını du
yacaklar mıydı? Yasama organındaki ilkeleri değiş
tirmek, yasama organını alet ederek metindeki ilke
leri değiştirmek yoluna gidecek miydi? Hayır arka
daşlarım. Biz bu zihniyetin iptidaîliğine karşıyız ev 
velâ Bu tutum iptidaî bir tutumdur, tutarlı bir tu
tum değildir, yanlıştır; yasama organına yakışmaz 
bir tutum halinde bizi göstereceğinden endişe ede-

I rim. 
Değerli arkadaşlarım, Sayın TRT Genel Müdürün

den niçin bu kadar tedirgin olunmuştur? Niçin? Ni
çin? 

BAŞKAN — Sayın Önder, bir dakikanızı rica 
edeyim. Sayın Önder, Sayın Önder, bir dakika beni 
dinler misiniz? 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Halkı ekrana 
I geçirdiği için... 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Önder bir da
kika beni dinler misiniz? 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Toprak Re
formunu, Urfa'da yapılırken gösterdiği için... 

BAŞKAN — Sayın Önder, Sayın Önder, Sayın 
Önder... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Komünist de 
I onun için. (A. P. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, oturunuz lüt
fen. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Benim millî 
I radyom... 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
I Sayın Önder, bir dakika beni dinleyin efendim. 

Sayın Önder, mikrofonu kestim. Bir dakika beni 
I dinleyin efendim. 
I Sayın Önder, bir şey söyleyeceğim, lütfediniz din-
I leyiniz. 

Başlangıçdaki konuşmanızda meseleyi vaz ettiniz. 
I «Kanunlar şahsilikten uzak olmalı, prensipleri vaz et-
I m eli» dediniz. Şimdiki... 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Niçin, bir 
| yasama organı ilkelerle... 



M. Meclisi B : 74 8 . 5 . 1975 O : 1 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Hareket et

mesi gerekirken böyle hareket etmiyor. 
BAŞKAN — Müsaade edin, ben ifademi, beya

nımı bitirmedim. 
Şimdiki görüşmenizde de, aynı, kendi vaz etti

ğiniz prensibe sadık kalarak bitiriniz, teknik bir mad
de çünkü. Müddetiniz de zaten doldu, tamamlayın 
lütfen. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Peki efen
dim. 

Bu ilkeden sapıldığı açıktır; çünkü TRT'nin yap
mış bulunduğu neşriyatdaki halktan yana olan ses, 
birtakım çıkarcıları rahatsız etmiştir. (C. H. P. sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Bu çıkarcıların, hakkını savunanlar hukuk ilkele
rini çiğneye çiğneye Parlamentodan yasa çıkartmak 
peşindedirler. 

BAŞKAN — Rica ederim, Sayın Önder. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Ama, değer

li arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Önder... 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Ama, değer

li arkadaşlarım, halk haklıyı seçecektir. 
BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Önder. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Seçimde gö

rüşeceğiz, halk size ders verecektir ve gerçekten hal
kın sesi, önümüzdeki seçimde kurulacak yasama or
ganında daha güçlü çıkacak, halk devlete daha güçlü 
sahip çıkacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Sayın Reşit Ülker ve arkadaşlarının önergesine 

komisyon katılmıyor. Önergeyi Yüce Heyetin oyları
na sunuyorum. Kabul .edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Bu madde ile ilgili önergeler okunurken, Sayın 
İsmail Hakkı Birler ve arkadaşlarının bir önergesi 
okunmuştu, kendileri önergelerinin ek geçici 21 nci 
maddede işleme konulmasını tasrih ederek ifade et
tiler. Bu sebeple ek geçici 21 nci maddede nazarı iti
bara alınacaktır. 

Bu suretle, ek geçici 10 ncu madde üzerindeki 
kabul edilen önergelerle birlikte, ek geçici 10 ncu 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmitşir. 

Tiyatro, opera, bale sanatkârları ile orkestra tek
nik personelinin intibakı : 

Ek geçici madde 15. — Ek geçici 12 ve 13 ncü 
maddelerde yazılı personelin emeklilik, ek geçici 13 
ncü maddenin son fıkrasında ve ek geçici 14 ve 17 
nci maddede yazılı personelin aylık bakımından inti
bakında bu maddelerin başlangıç dereceleri esas alın
mak suretiyle ve söz konusu maddelerde yazılı gö
revler ile 87 nci maddede sayılan kurumlarda; ek 
geçici 12, 13 ve 14 ncü maddelerde yazılan sanatkâr, 
sanatkâr öğretmen, stajyer sanatkâr ve sanatkâr nite
liğindeki hizmetlerde ve hazırlık kıtası ile okul döne
mi dahil yedek subaylıkta (muvazzaflık dışında geçen 
süre dahil), yedek subay öğretmenlikte ve muvazzaf 
ve ihtiyat erlikte geçen süreler her yıl için bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi 
verilmek suretiyle değerlendirilir. 

Ancak, ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 
3 ncü fıkrasında belirlenen Sanat Uygulatıcılarından 
yüksek öğrenim görmüş olanlarla, 4 ncü fıkrasında 
belirlenen Sahne Uygulatıcılarından lise, lise dengi 
veya yüksek öğrenim görmüş olanların emekli kese
neğine esas başlangıç derecesiyle yükselebilecekleri 
derecelerin tespitinde 36 nci madde hükümleri uygu
lanır. 

1309 ve 1310 sayılı kanunlarda yazılı orkestra yö
netim kurulu, teknik kurul ve sanat ve yönetim ku
rulu tarafından tescpit edilen ücretler, ek geçici 12 ve 
13 ncü maddelerde yazılı personelin halen almakta ol
dukları bürüt aylık tutarlarından az olduğu takdirde, 
ilgililerin ücretleri bu aylık seviyesine yükselinceye 
kadar aradaki fark ödenmeye devam olunur. Bunla
rın, ücretlerinin azaltılmış olması, emeklilik kesene
ğine esas aylık derece ve kademeleri yönünden kaza
nılmış haklarını ihlâl etmez. 

BAŞKAN — Ek geçici 15 nci madde yzerinde 
şahısları adına söz alan sayın üyeler; Sayın Avşargil, 
Sayın Ünsür, Sayın Ülker. 

Sayın Avşargil?... Vazgeçtiler. Sayın Ünsür?... 
Yoklar. Sayın Ülker?... Vazgeçiyorlar. 

Madde üzerinde önergeler var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek geçici 15 nci maddeye aşağıda fıkranın eklen

mesini arz ve teklif ederiz. 
/ 

Tokat Sivas 
İsmail Hakkı Birler Ahmet Durakoğlu 

İstanbul İçel 
Ali Nejat Ölçen Hikmet Baloğlu 

İstanbul 
Metin Tüzün 
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İH gsçiçi 12 nci.maddenin (fi) bendinin 2 nci 
ftkfasjada belirtilen sanatkârlardan 4 yıllık yüksek 
öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkârlar ve daha 
ileri uzmanlık öğrenimi yapan sanatkârlarla, 3 ncü 
fıkrada belirlenen sanat uygulatıcılarından yüksek
öğrenim görmüş olanlarla, 4 ncü fıkrasında belirlenen 
sahne uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yüksek
öğrenim görmüş olanların emekli keseneğine esas 
başlangıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin 
tespitinde 36 nci madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren personelin intibakları 
bir defada ek geçici 2, 3, 4 ncü maddeler hükümle
rine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin lehi
ne olan esas alınır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin Ek Geçici 15 nci maddesinin sonuna 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla, 

M. Meclisi A. P. Grup 
Başkanvekili 

Edirne Gümüşhane 
İlhami Ertem Turgut Yücel 

tzmir Kars 
Yücel Dirik Cemil Ünal 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Ek fıkra : 
«Ek geçici 12 nci maddenin (B) bendinin 2 nci 

fıkrasında belirtilen sanatkârlardan 4 yıllık yüksek
öğrenim üstü öğrenim yapan sanatkârlar ve daha ileri 
uzmanlık öğrenimi yapan sanatkârlarla, 3 ncü fıkra
da belirtilen sanat uygulatıcılarından yükseköğrenim 
görmüş olanlarla 4 ncü fıkrasında belirlenen sahne 
uygulatıcılarından lise, lise dengi veya yükseköğre
nim görmüş olanların emekli keseneğine esas başlan
gıç dereceleriyle yükselebilecekleri derecenin tespitin
de 36 nci madde hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren personelin intibakla
rı bir defa da ek geçici 2, 3 ve 4 ncü maddeler hü
kümlerine göre yapılır ve bu iki intibaktan personelin 
lehine olan esas alınır.» 

BAŞKAN — Her iki önerge de mahiyetleri itiba
riyle aynıdır, ikisini aynı zamanda oylamaya sunaca
ğa*. 

Sayın komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Kotılıyoruz efendim. 

BAŞKAN -— Önergeye sayın komisyon katılıyor
lar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 15 nci maddeyi, kabul buyurduğunuz 
önerge nazara alınmak suretiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü Sanata 
kârları : 

Ek geçici madde 17. — Genelkurmay Başkanlığı 
Mehteran Bölüğü sanatkârları hakkında kendi özel 
kanunları, yürürlüğe girinceye kadar aşağıdaki hü-. 
kümler uygulanır. 

A) Sözü edilen sanatkârların aylıklarının hesabın
da bu kanuna ekli gösterge tablosu esas alınır. 

B) Bu kanunun derece yükselmesi ve kademe 
ilerlemesine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurul-. 
mak suretiyle; 

1. Stajyerler 10 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlarlar ve bu derecenin son kademesine, 

2. Sanatkârlar 9 ncu derecenin ilk kademesinden 
işe başlar birinci derecenin son kademesine, kadar 
yükselebilirler. 

Bunların intibakları ek geçici 15 nci maddedeki 
hükümleri dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Önerge yok. Ek geçici 17 nci maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. .Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanuna tabi kurumlarda işçi statüsünde çalı
şanlar ile sözleşmeli personel hakkında uygulanacak 
hükümler : 

Ek geçici madde 18. — Bu kanuna tabi kurum
larda işçi statüsünde çalışmakta olup da fiilen yap
tıkları iş dolayısıyle memur tanımına girenlerden me
mur statüsüne geçirilenler ile 30 . 11 . 1970 tarihinde 
özel kanunlarına göre veya dış teknik yardım fonla
rından ücret alarak, bu kanunun 4 ncü maddesine gö
re sözleşmeli çalışanlardan intibakı yapılanlar ve söz
leşmelerinde yazılı süreler 30 . 11 . 1970 tarihinden 
sonra sona erip de sözleşmelerini yenilemiş bulunan 
personelden yeni sürenin sonunda memurluğa geç
mek isteyenlerin intibakı, ek geçici 2 ve 3 ncü mad
deler hükümlerine göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. Değişiklik önergesi yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 20 nci maddeyi okutuyorum. 
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Memur Yardımlaşma Kurumu kesenekleri : 
Ek geçici madde 20. — 657 sayılı Kanunun deği

şik 190 ncı maddesinde memur aylıklarından kesil
mesi öngörülen >% 5 Memur Yardımlaşma Kurumu 
kesenekleri 1 . 3 . 1970 tarihi esas alınmak suretiyle 
ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek usule göre ke
silmeye başlanır. Bu kesenekler özel kanunu çıkın
caya kadar T. C. Merkez Bankasında açılacak bir he
sapta toplanır. Saymanlıklar her ayın keseneklerini 
ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar T. C. Mer
kez Bankasına yatırmak veya göndermek zorunda
dırlar. 

Birinci fıkrada söz konusu edilen özel kanun yü
rürlüğe girinceye kadar haklarında emeklilik hüküm
leri uygulananlar ile ölenlerin birikmiş olan kesenek
leri aynen geri verilir. 

Bu şekilde keseneklerini geri almış olanlar çıka
cak özel kanuna göre herhangi bir hak talep edemez
ler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Avşargil, bu
yurun efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Devlet memurlarını ilgilendiren esaslı bir kanun, 
köklü bir kanun, 657 sayılı Kanun, 1965 yılında çı
karak yürürlüğe girdi. Bu kanun, çeşitli değişikliklere 
uğradı ve en sonunda 1970 yılında 1327 sayılı Ka
nun" çıktı. 

1327 sayılı Kanun, 657* sayılı Kanunun 190 ncı 
maddesini değiştirdi ve Devlet Memurları Yardımlaş
ma Kurumu adı altında bir kurumun kurulacağını 
öngördü ve bu kuruma da Devlet memurlarından, 
(ki sayıları 800 bine ulaşan Devlet memurlarından) 
''% 5 kesenek kesilmesini öngördü. 1970 yılından bu
güne kadar, aşağı yukarı 5 yıl içerisinde, 5 - 6 milyar 
liraya yakın bir para kesildi Devlet memurlarından. 
Kanun çıktığı zaman, bir maddesinde, özel bir ka
nunla bu kurumun kurulmasını öngörüyordu. Aradan 
bu kadar- zaman geçtiği halde ve bu kadar miktar 
para kesildiği halde, hâlâ bu özel kanun çıkarılmadı. 

Kanuna göre de, Devlet memurlarından kesilen 
bu miktar, Merkez Bankasında sözde bloke edilmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; bugün Türkiye'de 800 bini 
aşkın memur vardır. En aşağı, en az maaş alan me
mur 1 200 lira maaş almaktadır. Yeni mezun olan 
bir kişi 1 200 lira maaş almaktadır. Bunu >% 5'ten 
hesabettiğimiz zaman ayda 60, yılda 720 lira filân 
bir para tutar. Bunu daha yüksek kademedeki me

murlara uyguladığımız zaman, her Devlet memurun
dan kesilecek paranın miktarı bellidir. Bu kanunla, 
Devlet memurlarına, kurulacak kurum ile çeşitli yar
dımlar yapılacağı, birtakım sosyal haklar tanınacağı 
öngörüldüğüne, o kanun bugüne kadar çıkarılmadı
ğına göre; (bir önerge de takdim etmiş bulunuyorum) 
geçim zorlukları, çekildiği, geçim şartlarının çok yo-. 
ğun olduğu bu dönemde, Devlet memurlarından 
% 5'lerin kesilmemesi gerekmektedir. % 5'lerin ke
silmemesi, ancak özel kanun çıkıncaya kadar erte
lenmesi gerekmektedir. 

Bu konuda önergemi takdim etmiş bulunuyorum. 
Memurların arasına girdiğimiz zaman, yaşlısından 
gencine kadar, kıdemlisinden daha az kıdemli olanı
na kadar bütün Devlet kesimi, Devlet memurları, 
bütün kamu görevlileri şikâyetçi durumdadır. Me
murların sızlanmasını önlemek bakımından, özel ka
nun çıkarılıncaya kadar ertelenmesini öneriyorum. 
Önerge vermiş bulunuyorum. Önergeme iltifat etme-. 
nizi rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avşargil. 
Madde üzerinde Sayın Ülker, buyurunuz efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım, 657 sayılı Kanunun, 1327 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesiyle değişik 190 ncı maddesi şu başlığı taşı
makta: Ek Sosyal Sigorta ve Yardımlaşma. 

Madde de aynen şöyle : «Devlet memurlarının ek 
sosyal sigorta, konut, dinlenme kampları ve diğer ih-î 
tiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, tasarrufla
rını yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli sahalar-. 
da değerlendirmek üzere, bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren en geç bir yıl içinde çıkarılacak özel bir 
kanunla Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu 
kurulur.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, görülüyor ki, 1970'de 
değiştirilmiş şekliyle, ki 1965'te çıkan kanunda da 
bir küçük madde var; fakat 1970'de büyük bir açık
lık verilmiş ve ayrıca da bir açık süre konmuş, «bir 
yıl zarfında çıkarılacak bir kanunla» denmiş. Neyle 
ilgili? Memurların, çok ezildiklerini kabul ettiğimiz 
memurların birtakım sosyal ihtiyaçlarını, ek sigorta
larını sağlamak için konut, dinlenme kapmları ve di
ğer ihtiyaçları ile ilgili. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu geniş ama, bu ih
tiyaçların içerisinden yalnız konut ihtiyacı Türk Dev
let personelinin, Türk memurlarının belini büken bel
li başlı bir durumdur. Normal olarak gelirlerin içeri-. 
sinde ı% 5 civarında konut masrafı olması lâzım ge-
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lirken, toplam gelirin % 5'i civarında bir kısmı konut 
masrafı, yani kira veya mülk konuta ayrılması lâzım 
gelirken, bugün memurlarımızın pek çoğu % 35-40' 
ını yani gelirlerinin büyük bir kısmını konuta ver
mektedir ve geri kalan para ile yaşamaya çalışmak
tadırlar. 

Bunun yanında, gene aşağı kademedeki memurla
rımızın pek çoğu (ki, yakinen biliyorum, gelip soru
yorlar, gecekondu ile bir parçacık alâkamız olduğu 
için) bu sebepten dolayı, yani gelirlerinin bazan 
'% 30, bazan % 40'a kadar varan kısmını konuta 
tahsis edemedikleri için gecekondularda yaşamaktadır
lar ve bunlar bu hayatı yaşarken bir tarafta milyar
lara varmış; bilmiyorum 1970'den bu yana 4 milyar 
mı, 5 milyar mı olduğuı % 5 kesilen paralar durmak
tadır, öbür yanda da Türk memuru ıstırap içerisinde 
bulunmaktadır. 

Zaten bu ilgili kanun çıksa bile, bunun yürürlü
ğe girmesi, idarelerin teşkili, fonların toplanması, kre
dilerin verilmesi seneler sürecek meseledir. 

Şimdi burada bu madde, bu konu ile doğrudan 
doğruya ilgilidir. Biz Parlamento olarak kendi koy
duğumuz kurallara uymak zorundayız. «Bir sene zar
fında çıkaracağız» diye bu sözü kanuna geçirdiğimi
ze göre, Parlamentonun kesin amacı bu olmuştur. 
Onun için istirham ediyorum. Devlet Personel Kanu
nu her dakika önümüze gelip konuşulacak bir konu 
değildir, ancak üç - beş senede bir böyle vesilelerle 
geliyor, mutlaka Memur Yardımlaşma Kanununu çı
karmak lâzımdır. Ben Parlamentonun bir üyesi ola
rak, Memur Yardımlaşma kanunu teklifi yaptım, 
komisyona verdim, Yüce Meclise sundum. Tabiî bu 
benim gücümün dışında bir şeydir, Parlamento ilti
fat gösterdiği takdirde olabilecek bir şeydir. Bunun 
üzerine eğilelim. 

Türk memuru için ayrıca birtakım reformlardan 
bahsetme imkânları, düşünceleri olabilir... 

BAŞKAN — Tamamlayın lütfen Sayın Ülker. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Ama yapılmış, ka
nun haline getirilmiş ve süre koyduğumuz bir kanu
nu çıkarmamamız, hakikaten üzüntü verici bir şey
dir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Madde üzerinde görüşme bitmiştir. Bir önerge 

vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek ge

çici 20 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişmesini 
saygı ile öneririz. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Hatay 
Sabri İnce 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

Muğla 
Halil Dere -

Uşak 
Ahmet Yılmaz 

Ek geçici madde 20. — 657 sayılı Kanunun deği-: 
şik 190 ncı maddesinde memur aylıklarından kesil
mesi öngörülen % 5 Memur Yardımlaşma Kurumu 
kesenekleri, özel kanunu çıkıncaya kadar ertelenir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Ek geçici 20 nci maddeyi olduğu şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 155'e 2 nci ekten, ek geçici madde 
21'i okutuyorum. 

Ek geçici 7, 9, 12, 13 ve 14 ncü maddeler kapsa-: 
mına giren personele, bu kanuna tabi memurlara, 
ödenenler dışında ödeme yapılmayacağı ve bunlara 
uygulanacak diğer hükümler : 

Ek geçici madde 21. — Ek geçici 7 ve 9 ncu mad
deler kapsamına giren personel ile ek geçici 12, 13 
ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele bu Ka
nuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi bir 
ödeme yapılamaz. Ancak, Sosyal Güvenlikle ilgili her 
türlü ödemeler ile 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkül
leriyle Müesseseleri ve İştirakler hakkındaki Kanunun 
30 ncu maddesi hükümleri saklıdır. 

Bu Kanunun : İkinci görev yasağı, ikinci görev 
verilecek memurlar ve görevler ders görevi ve konfe
rans ücreti, iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, malî 
sorumluluk tazminatı (Kasa açığından sorumlu olan 
veznedarlar, nakit ve kıymet muhafızları ve diğer gö
revlilere verilen kasa tazminatları) eleman temininde 
güçlük zammı, avukatlık ücreti, fazla çalışma ücreti 
ile diğer özlük ve sosyal haklarla ve istihdam şekille
riyle ilgili hükümleri birinci fıkrada yazılı personel 
hakkında da uygulanır. 
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BAŞKAN — Ek geçici 21 nci madde üzerinde 
söz isteyen?... Yok. 

Önergeler vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 Sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin, Ek Geçici 21 nci maddesinin ikinci 
fıkrasına, aşağıdaki fıkranın, ikinci fıkra olarak ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Meclisi A. P. Grup 

Başkanvekili 
Edirne Gümüşhane 

îlhami Ertem Turgut Yücel 
içel Kayseri 

İbrahim Göktepe Hayrettin Nakiboğlu 
Manisa Samsun 

Süleyman Çağlar Mustafa Dağıstanlı 

Ek fıkra : 
«178 nci maddenin (1, 2, 3 ncü derece yönetici 

kadrolarında bulunanlara fazla mesai ödenmez) hük
mü, TRT'nin haber ve program hizmetlerinde çalı
şan elemanlara Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mec
lisi personeline uygulanmaz.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek geçici 21 nci maddenin 2 nci fıkrasına aşağı

daki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Tokat Sivas 

İsmail Hakkı Birler Ahmet Durakoğlu 
istanbul içel 

Ali Nejat Ölçen Hikmet Baloğlu 
istanbul 

Metin Tüzün 
«178 nci maddde 1, 2 ve 3 ncü dereceler için ko

nulan fazla çalışma ücreti ödenmesi yasağı; Kurumun 
haber ve program hizmetlerini doğrudan doğruya 
yapan ve yürütenler hakkında uygulanmaz.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin ek 

geçici 21 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Meclisi A. P. M. Meclisi A. P. 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

izmir Edirne 
Ali Naili Erdem îlhami Ertem 

Manisa Çankırı 
Süleyman Çağlar Nurettin Ok 

Kars 
Cemil Ünal 

«Ek geçici madde 21. — Ek geçici 7 ve 9 ncu 
maddeler kapsamına giren personel ile ek geçici 12, 
13 ve 14 ncü maddeler kapsamına giren personele bu 
Kanuna tabi memurlara ödenenler dışında herhangi 
bir ödeme yapılamaz. Ancak, 440 sayılı Kanunun 
30 ve geçici 7 nci maddesindeki haklar saklıdır.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin ek geçici 21 nci maddesinin 1 nci fık
rasının sonuna; «Devlet Tiyatroları, Devlet Opera 
ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 
prova, temsil ve genellikle sanat faaliyetlerinin yürü
tülmesinde her ne sebeple olursa olsun bu müessese
lerin birinden alınacak sanatkârlar hakkında bu hiz
met ve iş yasağı uygulanmaz» hükmünün, 2 nci fıkra 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Meclisi A.P. 

Grup Başkanvekili 
Edirne Gümüşhane 

îlhami Ertem Turgut Yücel 
izmir Kars 

Yücel Dirik Cemil Ünal 
Kayseri 

Hayrettin Nakiboğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki ek geçici 21 nci maddeye, aşağıdaki 

fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Tokat Sivas 

İsmail Hakkı Birler Ahmet Durakoğlu 
İstanbul içel 

A. Nejat Ölçen Hikmet Baloğlu 
İstanbul 

Metin Tüzün 
Ek geçici 12 ve 13 ncü maddeler kapsamına giren 

personel hakkında 5441, 1309, 1310, 37 ve 6940 sayılı 
kanunların bütün hükümleri aynen uygulanır. Devlet 
Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi, Senfoni Orkest
raları ve Devlet Konservatuvarlarında görevli sanat
kâr ve sanatkâr yöneticiler ile, Belediyelere bağlı Ti
yatro, Opera ve Orkestralarda görevli sanatkârların 
sahne ve sanatla ilgili çalışmalarında bütün hizmetle
rin yürütülmesinde başka iş ve hizmet yasağına iliş
kin hükümler uygulanmaz. 

BAŞKAN — Önergeleri takdim etmiş bulunuyo
rum. Bu önergeleri aykırılık derecesine göre tekrar 
okutup işleme koyacağım. 

(izmir Milletvekili Ali Naili Erdem ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Edirne Milletvekili tlhami Ertem ve 4 arkadaşının 

önergesini tekrar okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 arkada

şının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılıyor 

mu? 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, aynı mahiyette; fakat «her ne sebeple olursa 
olsun» deyimi hukuk diline de uymadığı düşüncesiyle, 
eğer o çıkarılarak nazarı itibare alınırsa aynı mahi
yette olacak. 

BAŞKAN — Yani, «her ne sebeple olursa olsun» 
ibaresi sizin önergenizde yok. 

PLAN KOMİSYONU SÖZSÜCÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, önergenizdeki, «her 
ne suretle olursa olsun» ibaresinin çıkarılmasını ka
bul ediyorsunuz. Her iki önergeyi birlikte Komis-. 
yon kabul ediyor. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Ertem, o önergeye iltihak ettiğinize göre, 
Sayın İsmail Hakkı Birler ve arkadaşlarının ifadesini 
maddeye aynen monte edeceğiz. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Evet. 
BAŞKAN — Evet, diğer önergeyi okutuyorum. 
(Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 5 arkada

şının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Birler ve arkadaşlarının bir 

önergesi vardır, tespit ettiğimize göre Sayın Birler 
ve Sayın Durakoğlu, şimdi okunan Sayın Ertem ve 
arkadaşlarının önergesi sizinkini kapsıyor ve daha 
geniş olarak Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
personelini de kapsayacak şekildedir. Buna iltihak 
eder misiniz?. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — İltihak edi
yoruz. 

BAŞKAN — İltihak ediyorsunuz. 
Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ

GİN (Aydın) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ek geçici 21 nci maddeyi kabul edilen önergelerle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EL KURULA SUNUŞLARI 

1LU TEKLİFLERİ 

Oturuma ara verilmeden devam edilmesi» öneril
miştir. 

Millet Meclisi Başkanvekili A. P. Grup Başkanvekili 
Memduh Ekşi Oğuz Aygün 

C. H. P. Grup Başkanvekili D. P. Grup Başkanvekili 
Necdet Uğur Özer Ölçmen 

M. S. P. Görevlisi 
Yasin Hatiboğlu 

Danışma Kurulunun önerisini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Görüşmekte olduğumuz konunun bitimine ka
dar -müzakerelere ve Oturuma devam edilecektir. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEp 

A) DANIŞMA KUR 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve Kanun Hükmündeki kararna
melerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararnamenin müzakereleri bitinceye kadar 
Oturuma ara verilmeden devam edilmesine dair Da
nışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım bu arada Da
nışma Kurulunun 41 numaralı bir önerisi gelmiştir. 
«657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa
yılı Kanunla ve Kanun Hükmündeki kararnamelerle 
değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı 
maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamenin müzakereleri bitinceye kadar 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI İSMET SEZ
GİN (Aydın) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz 
bu konuda Sayın İsmail Hakkı Birler ve arkadaşla
rının da bir önergesi var ve Komisyon olarak aynı 
özellikte olduğu kanısındayız. Bu itibarla, birleştiri
lerek oya sunulmasında yarar görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Birler, biraz evvel okunan 
önergeniz aynı mahiyette mi efendim? 
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V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (De
vam) 

BAŞKAN — S. Sayısı 155'e 2 nci ekten ek geçici 
28 nci maddeyi okutuyorum. 

36 nci maddenin (A) bendinin (11 nci) fıkrasında 
sayılan memurlukları özel kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine dayanılarak alınmış bulunanların du
rumları : 

Ek geçici madde 28. — 36 nci maddenin (A) ben
dinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanları, söz konusu 
fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla bera
ber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine daya
narak almış bulunanların intibakları yapılırken, bun
ların söz konusu fıkrada belirtilen unvanları, bu fık
rada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek 
suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere işlem yapı
lır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok.. 

CEMİL ÜNAL (Kars) — Sayın Başkan, bu hu
susta birkaç kelime söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

CEMİL ÜNAL (Kars) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri; şimdi 36 nci maddenün (A) ben
dinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanlar, bu elk geçici 
28 nci maddede aynen geçmiş. Yalnız burada şöyle 
bir hüküm var : «Kanun tüzük ve yönetmelik hüküm
lerine dayanarak alınmış olan» diye unvanları sayı
yor... Yalnız, meselâ Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde 
(müfettişlik yapan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşları
mız, Bakanlığın henüz kuruluş kanunu çıkmadığından, 
yönetmeliği de olmadığı için müfettişlik unvanlarını 
Bakanın onayıyla yürütmektedirler. Gördükleri gö
rev, tüzük veya yönetmelikle alınmış diğer haklar gibi 
aynen yürümektedir. Bu bakımdan, sayın komisyonu
muz müsaade ederse - yalnız istisna bir hükümdür 
bu - Köy İşleri Bakanlığı 'bünyelinde Bakanın onayry-
le aynen bu görevi yapan arkadaşlarımızın da bu 
maddeden istifade etmelerinin kabulünü istirham ede
ceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 
Başka söz isteyen yok. Madde üzerinde iki deği

şiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet MeelM Başkanlığına 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ek 

geçici 28 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
M. Mecisi A. P. Gümüşhane 
Grup Başkanveik'ili Turgut Yücel 

Edirne 
llham'i Ertem 

İçel Samsun 
İbrahim Göktepe Mustafa Dağıstanlı 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Ek Geçici Madde 28. — 36 nci maddenin (A) 
bendinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanları ve Bele
diyelerdeki Teftiş Heyetlerine dahil müfettiş unvanla
rını söz konusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanma
mış olmakla beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik 
hükümlerine dayanarak almış bulunanların intibakla
rı yapılırken, bunların söz konusu fıkrada belirtilen 
unvanları, bu fıkrada gösterilen şekilde almış oldukla
rı kabul edilmek suretiyle bir defaya mahsus olmak 
üzere işlem yapılır. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ek' 

geçici 28 nci maddesine bir cümle ilâvesini arz ve tek
lif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
İsmail Hakkı Tekin'el Fehmi, Cumalıoğlu 

Manisa Ankara 
Hilmi Okçu Hasan Özçelik 

Ankara Balıkesir 
Orhan Alp Behram Eker 

Balıkesir 
Cihat Billgehan 

Ek Geçici Madde 28. — 36 nci maddenin (A) 
bendinin 11 nci fıkrasında sayılan unvanları, söz ko
nusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla 
beraber, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine 
dayanarak almış bulunanların intibakları yapılırken, 
bunların söz konusu ftkrada belirtilen unvanları, bu 
fıkrada gösterilen şekilde almış, oldukları kabul edil
mek, Belediye Teftiş Heyetlerine dahil müfettişleri 
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kapsamak suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere 
tşlem yapılır. 

BAŞKAN — Önergeleri sırasıyle okutup oylarını
za sunacağım. 

{Edirne Milletvekili llhami Ertem ve 4 arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle diğer önergeyi işleme koymuyorum. 
Kabul edilen bu önerge ile yapılan değişiklikle 

birlikte ek geçici 28 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek geçici 30 ncu maddeyi okutuyorum. 
Ek Geçici Madde 30. — Bu kanunun ek geçici 

9 ncu maddesinde yazılı kurumlardan özel kanunlarla 
kurulmuş ve sermayesinin % 60'ından fazlası Hazi
neye aidolanların, mesleğe özel yarışma sınavına tabi 
tutulmak suretiyle alınan genel müdürlük müfettiş 
yardımcıları, kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, 
Devlet Personel Dairesince düzenlenecek, özel yeter
lik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak sınavda ba
şarı göstererek müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 
ncı maJdderiin (A) bendinin 11 nci fıkrası ile Bakan
lık müfettişlerine tanınan haklardan yararlanırlar. 

Söz konusu kurumlar müfettişlerinden bu unvanı 
ek geçici 28 nci maddede belirtilen şartlarla almış 
olanlar hakkında ek geçici 28 nci madde hükümleri 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi yok. 

Ek gemici 30 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Ek geçici 41 nci maddeyi okutuyorum. 
İntibaklar sırasında görevde olmayanlar hakkında 

uygulanacak işlem : 
Ek geçici madde 41. — Personelinin intibakı bu 

kanun hükümlerine göre yapılan kurumlarda 1.3.1970 
veya 1.3.1975 tarihlerinde ya'hut bu iki tarih ara
sında görevde bulunmamış olanların intibakı yapıl
maz. 

Bu durumda olanlardan sonradan göreve girmek 
isteyenler hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 

A) 1' . 3 . 1975 tarihinde; 
a) Askerlik görevini yapmakta olanlar, 

b) Özel okullarda yöneticilik ve Öğretmenlik gö
revlerinde bulunanlar (Sadece Millî Eğitim Bakanlığı 
emrinde görev kabul etmiş olmaları şartıyle), 

c) 1416 sayılı Kanuna göre yurt dışında öğrenim 
yapmakta olanlar, 

d) 4489 sayılı Kanun ile bu Kanunun 77 nci mad
desine dayanılarak yabancı bir memleket veya ulus
lararası bir kuruluşta görevli bulunanlar, 

e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinde, be
lediye başkanlığında, illerin daimî komisyon üyeli
ğinde bulunanlar, 

Bu Kanunun ek geçici maddeleri ile getirilmiş bu
lunan intibak hükümleri dairesinde intibak ettirilecek
leri derece ve kademe ile göreve alınabilir. 

B) Görevde bulunmamaları (A) bendinde belir
tilen nedenlere dayanmıyanlardan, çeşitli barem ve 
personel kanunlarına veya T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre kazanılmış hakiki olanlar evvelce kazan
dıkları barem veya emeklilik dereceleri (Bu derece 
sınıf ve öğrenim durumlarına göre 3'6 ncı madde ile 
tespit edilen yükselebilme derecesini geçmişse, 36 ncı 
maddede tespit edilen yükselebilme derecesi) ve bu 
derecede geçtirilen süre gözönüne alınmak suretiyle 
tespjt edilecek kademe ile göreve alınabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İsteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin ek geçici madde 41 ideki 1 . 3 . 1975 
•tarihinin 1 . 5 . 1975 olarak değiştirilmesM arz ede
riz. 

Saygılarımızla. 

Konya Yozgat 
Şener Battal Ömer Lü'tfi Zararsız 

Gaziantep Zonguldak 
Mehmet Bozgeyik Mehmet Zeki Okur 

Erzurum 
Zekâl Yaylalı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, katılmıyo
ruz. Yalnız, sırası gelmedi ama yürürlük maddesi 
hakkında önerimiz olacak o zaman arz edeceğiz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
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Ek gfçici 41 nci maddeyi çylarjmza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ek geçici madde 49'u okutuyorum. 
Ek geçici 8 ndi madde kapsamına girenlerin inti

bakı : 

Ek geçici madde 49. — Bk geçici 8 nci madde 
kapsamına girenlerden 30 . 11 . 1970 tarihinden ön
ce yüksek öğrenimlerini tamamlamış ve hizmete baş
lamış olanların 10 ve 11 nci derecelerdeki kanunî yük
selme süreleri ile master ve doktora yapanların girdik
leri ilk ve bunu takibeden derecelerde geçirdikleri sü
releri, 30 . 1 1 . 1970 tarihindeki hukukî durumları 
esas alınarak, kademe ilerlemesi ve derece yükselme
si, kanunî yükselme sürelerindon artan kısım ise üst 
derecede intibak ettirildikleri kademede sayılmak su
retiyle değerlendirilir. 

Bu suretle değerlendirilecek süreler; hizmete gir
emeden önce yüksek öğrenimlerini tamamlayanlar ile 
hizmet sırasında dört yıllık yüksek öğrenimlerini ta
mamlayanlarda dört yılı ve hizmet sırasında dört yıl
dan az süreli yüksek öğrenimi tamamlayanlarda üç 
yılı geçemez. 

Yüksek öğrenimlerini tamamladıktan sonra memu
riyette girenleri 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 
göre 12 nci derecede geçirdikleri sürelerinden en çok 
altı ayı, değerlendirmede, ayrıca nazara alınır. 

Mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenlerden avukat
lık stajının tamamını memuriyet dışında yapanlara 
iki yılın, memuriyet sırasında yapanlara bir yılın 2/3'ü 
kadar kıdem verilir. 

30 . ,11 . 1970 tarihi ile 1 . 3 . 1975 tarihi ara
sında geçen başarılı hizmet süreleri, ilgililerin 
30 . 11 . 1970 tarihi itibariyle intibak ettirilecekleri 
derece ve kademeler üzerine eklenerek derece ve ka
deme verilmek suretiyle değerlendirilir. 

Bu değerlendirmeden sonra kanunî bekleme süre
lerinden artan süreler, üst derecede dikkate alınır. 

Mesleğe 30., 11 . 1970 tarihi ile 1 . 3 . 1975 ta
rihleri arasında girenlerin, bu tarihler arasındaki ba
şarılı hizmet süreleri 36 nci maddenin (A) bendi ile 
öğrenim durumlarına göre tespit olunacak derece ve 
kademeleri dikkate alınarak intibaklar yapılır. 

Bunlardan mesleğe ilk defa avukatlıktan geçenler 
hakkında avukatlık stajı ile ilgili yukarıdaki hükümler 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde öttfiflKİe söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

MJM M«c&8t Ba^auiığmâ. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunifiaujj J2 sayjlı 

Kanun Hükmündeki Kararname ile değişik ek geçici 
49 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini öne
ririz. 

Saygılarımızla. 
içel Erzincan 

Hikmet Bajoğlu Hasan Çetinkaya 
İzmir Çorum 

Süleyman Genç Cahit Angın 
Zonguldak 

Kemal Anadol 

«Bu madde hükmü uyarınca intibakı yapılanlar
dan mesleğe yarışma sınavı ile girip kanunlarında be
lirtilen süreler sonunda yeterlik sınavı vererek asale
ti tastik edilenlerden, bu sınav nedeniyle kademe iler
lemesi almamış olanlara ayrıca bir kademe ilerlemesi 
uygulanır» 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ek'te takdim kılınan ek geçici 49 ncu maddeye 

bir fıkra eklenmesi ile ilgilü teklifimizi saygılarımızla 
arz ederiz. 

Ordu 
Mustafa Kemal Gönül 

İçel 
İbrahim Göktepe 

Konya! 
M. Oğuz Atalay 

Konya 
Şener Battal 

Yozgat 
Ali Fuat Eyüpoğlu 

Nevşehir 
M. Sabri Dörtkol 

Eklenecek fıkra metni : 
Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsünü 

başarı ile bitirenlere iki yılı geçmemek üzere her öğ* 
renim yılı için bir yıl kıdem verilir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri, okunuş sırasına 
göre işleme koyuyorum. 

(îçel Milletvekili Hikmet Baloğlu ve 4 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOöLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Saym Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. Sa
yın Baloğlu, jzah §*mek ii&yoriu&uz; buyörynuşg efen
dim. 

HİKMET BALOĞLU (Içed) — Saym Balkan, kıy
metli arkadaşlarım; 
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de ed4m§m*k*#dir, Danıştay'da kütüphane memuru 
olan kimse bir yıl kıdem alaibilmek'te, ama Danıştay 
hâkini sınıfında Danıştay görevlisi ise bir yıl kıdem 
alamamaktadır. Bu, ciddî bir insicamsızlık ve istik
rarsızlık tevlit etmektedir. Hâkimlerimize değerli Par
lamentomuz en geniş imkânları bahsetmiştir, iki yıl
da bir terfi imkânı getirmiştir. Ancak, bizim kanaati
miz odur ki, bir Devlet, memuruna en iyi imkânları 
temin etmekle mükelleftir, hatta millî görüşe göre ça
lışan memura devlet ev vermeye, onun infalk ye iaşe
sini yaşama standartlarına göre en iyi şekilde temin 
ötmeye, hatta bekârsa evlenme kredisi dahi vermeye 
mecburdur. Böylelikle devlet, memurunu himaye ede
cek, memur da rüşvet gibi kötü alışkanlıklara kapıl
mayacaktır. Hâkim sınıfı için Parlamentomuzun çı
kardığı Kanun, bu manada tebrike şayan bir kanun
dur. Şimdi, Âmme İdaresi Enstitüsü gibi İlmî mües
seselere alâkayı artırmak için kanunumuz, bilhassa 
12 sayılı Kararname teşvik maddeleri vazetmiştir. 
Şimdi, bunu bitiren herkese bir yıllık kıdem tanıya
cağım, ama Danıştay mensuplarının kanunu ayrı di
ye, irtibat kuramamakitan dolayı böyle bir imkân doğ
maz ise, bunun birtakım mahzurları vardır. 

Madem Bütçe Karma Komisyonumuz büyük feda
kârlık içinde çalışmalar yapmıştır, hâkim sınıfına en 
iyi imkânları getirmiştir; bendeniz, Komisyonumuzun 
bu fedakârlığının devamı bakımından, önergemize iş
tirak etmesini, Parlamentomuzun değerli üyelerinin 
de tasvip etmelerini rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

Sanırım önergemin gerekçi Komisyonca dikkatle 
izlölrememiş, incefenememiş olaöak ki katılmadılar. 
Açıkladığım takdirde iltihak buyuracağınıza inanıyo
rum. 

Efendim, Danıştayda yardımcı adaylığa alınacak 
arkadaşlarımız, tıpkı bâzı mesleklerde olduğu gibi 
imtihanla ahmriâr, bir sene staj görürler, tekrar imti-
Mnla yardımcı ohırlâr. Bunların hakkında, 30.6.1973 
tarihinde çıkarılan bir kanunla bir kademe ilerlemesi 
verilmesi kabul edilmiştir. Ancak, bu tarihten önceye 
rastlayan 30 . 12 . 1964 tarihi ilâ 30 . 6 . 1973 ta
rihi arasında yardımcı adaylığına, stajyerliğine gelen
ler hakkında böyle bir olanak sağlanmadığından, iki 
dönem arasında aynı grup personel için bir ayrıcalık 
teessüs etmiştir, bir eşitsizlik, bir haksızlık vardır. Bu 
getirdiğimiz önerge ile bu eşitsizliği, haksızlığı telâfi 
etmek düşüncesindeyiz. Bir grup arkadaş bir kıdem, 
bir sene kademe almıştır; 31 . 12 . 1964 tarihi ilâ 
30 . 6 . 1973 tarihi arasında gelen arkadaşlar alama
maktadırlar. Durum bu kadar açıktır. 

Eğer önergemiz vazıh değilse komisyonun kabul 
edeceği biçimde katılırım. Açık bir eşitsizlik vardır. 
IBu bakımdan bu madde (Hâkimler Kanununa tabi 
personeldir) hükmü uyarınca intibakı yapılanlar mes
leğe yarışma sınavı ile girmektedirler, «Kanunlarda 
belirtilen süreler sonunda, yeterlik sınavı vererek asa
leti tasdik edilenlerden, bu sınav nedeniyle kademe 
ilerlemesi almamış olanlara bir kademe ilerlemesi ve
rilir»1 hükmünü teklif ediyoruz. Takdir Yüce Mecli
sindir. 

BAŞKAN — Teşekkür «derim Sayın Baloğlu. 
Komisyon önergeye katılmıyor. Sayın Baloğlu ve 

arkadaşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Konya Milletvekili Şener Battal ve 5 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Battal, önergenizi izah etmek üzere, buyu

run e$eri3im, 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başkan, 

ıffiûfet̂ em mifletVekilleri; 
Orta Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere 

1 yıllık kıdem verilmesi karar altına alınmış bulun
maktadır. Ancak, Danıştay mensupları bundan istifa-

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın Battal ve arkadaşlarının önergesine Komis

yon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmemiştir. 

Ek geçici 49 ncu maddeyi okluğu şekliyle oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
'bul edilmiştir. 

Ek geçici 50 nci maddeyi okutuyorum. 
Ek geçici 40 ncı madde kapsamına girenlerin in

tibakı : 

Ek geçici madde 50. — Dışişleri Bakanlığı dış 
kuruluşlarında çalışanlardan ek geçici 40 ncı madde 
kapsamına girenlerin intibakı, sözü edilen maddenin 
değerlendirilecek hizmet ile değerlendirme esaslan da 
gözönünde bulundurulmak suretiyle ek geçici 2 ve 3 
ncü maddeler esasları dairesinde yapılır. 

Emekliliğin keseneği ve karşılıklarına ait borçları 
yeni intibaklarına göre hesabedilerek, tespit edilmiş 
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'bulunan borç buna göre düzeltilir ve söz konusu mad
dedeki esaslar dairesinde ilgililerce ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Değişiklik önergesi de olmadığı cihetle, bu maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kalbul edilmiştir. 

Yeni bir ek geçici madde eklenmesine dair öner
ge vardır, okutuyorum 'efendim. 

Millet MecîM 'Başkanlığına 
Aşağıdaki maddenin ek geçici madde olarak met

ne eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Tokat Sivas 
t. Hakkı Birler Ahmet Durakoğlu 

İstanbul içel 
A. Nejat Ölçen Hikmet Baloğlu 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Ek geçici madde — 1630 sayılı Kanunun 59 ncu 
maddesi gereğince kurulmuş kamu hizmeti gören ku
rumlarda çalışanlar ile 13 . 12 . 1960 gün ve 160 
sayılı Kanunun kapsamına giren bu yerlerde geçen 
'hizmetleri, bu kişilerin sonradan memuriyete girme
leri halinde her üç yılı bir derece, her yılı bir kademe 
'ilerlemesi verilmek suretiyle bu dernek ve kurumlarda 
geçen hizmetleri devlet memuriyetinde geçmiş gibi 
değerlenldirilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye katılı
yor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, önergenizi izah sade
dinde buyurunuz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; 

Aslında 657 sayılı Kanun ve onun bazı madde
lerini tadil eden 12 sayılı Kararname bazı imkânlar 
getirmiştir. Özellikle şu hususlarda imkânlar getirmiş
tir : 

Özel sektörde hizmet gören veya başka kamu ku
ruluşlarına benzer nitelikte kuruluşlarda hizmet gö
renlerin intibaklarına imkân vermiştir; fakat bu ara
da 657 sayılı Kanunda unutulan ve 12 sayılı Karar
namede de nazara alınmayan öyle kuruluşlar var kî, 
örneğin; Devlet Standartları Enstitüsü, Türkiye Bilim
sel ve Teknik Araştırma Kurumu, Kızılay ve buna 
benzer kurumlar ve kuruluşlarda hizmet görmüş olan
ların, daha sonra devlete intisap ettikleri zaman, o 

kurumlarda ve o kuruluşlarda sanki kamu hizmeti 
görmüş gibi aynı nitelikte, aynı ağırlıkta, aynı özel
ikteki hizmetlerinin nazara alınmadığı, dolayısiyle or
taya bir haksızlığın çıktığı söz konusudur. 

Bir örnek olmak üzere, Devlet Planlama Teşki
lâtında sözleşmeli olarak çalışıp bir başka devlet ku
rumunda devlet hizmetine atandığı zaman, 12 sayılı 
Kararnamenin kendisinde, bu defa huzurunuzda ge
rekli değişiklik yapılmış olmasa idi, buna imkân bu
lunamayacak idi. 

Eğer burada takdim ettiğimiz önerge kabulünüze 
şayan olursa, o takdirde kamu hizmeti gören, ama1 

statüsü bakımından 657 sayılı Kanunun kapsamı için
de yer almayan devlet memuru niteliğinde, ağırlığında 
ve ciddiyetinde ve öneminde hizmet gören kişilerin 
kapsam içine girmesini sağlayan bir önergedir. Bir 
haksızlığı giderici mahiyettedir, munzam bir bütçe 
vüküne tekabül etmeyecek bir önergedir. Bu itibarla, 
oylarınızla desteklerseniz gerçekten bir haksızlığı, 
haksızlık da demeyim, bir unutulmuşluğu telâfi etmiş 
olacaksınız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Komisyon önergeye katılmadı. Önerge sahibinin 

izahatını dinlediniz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Şimdi, maddeleri oylanan çerçeve 2 nci maddeyi 

tekrar okutuyorum. 
Madde 2. — 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanun 

ve 1589 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun 
Hükmünde Kararnameler ile eklenen ek geçici mad
delerden 27, 29, 36, 39, 45, 53 ncü maddelerin yürür
lükten kaldırılması ı\e 6, 8, 9, 17, 20, 30, 50 nci mad
deler aynen, ek geçici 2, 3, 4, 10, 15, 18, 21, 28, 41, 
49 ncu maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilerek kabul 
edilmiş ve ek geçici 5 nci madde kanun metninden 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili 

konularda kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakan
lık eliyle Devlet Personel Dairesine bu dairenin bağlı 
bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalıyle başvurulur. Bu 
'başvurmalarla ilgili işlemlerin yürütülme usul ve esas
ları Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 
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önerge yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Bu kanunda geçen «Devlet Memuru» 

deyimi, belediyeler ve il özel 'idareleri ile bunların 
kurdukları birlikler memurlarını da kapsar. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
ısayın üye? Yok. Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunda geçen «Genel îdare 
Hizmetleri» sınıfı kavramı, «Mülkî idare Amirliği» 
hizmetleri sınıfını da ifade eder. 

BAŞKAN — Bu maddenin Komisyonca metinden 
çıkarılması istenmektedir. Buna ait madde 5'i de oku
tuyorum. 

Madde 5. — Kanun Hükmünde Kararnamenin 
5 nci maddesi kabul edilmeyerek metinden çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

5 nci maddenin metinden çıkarılması şeklindeki 
komisyon teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Çıkarılan madde sebebiyle, bundan sonraki metin
deki madde numaraları birer düşürülerek devam etti
rilecektir. 

6 nci maddeyi madde 5 olarak okutuyorum. 
Madde 5. — Hangi kurumların Devlete verilmiş 

aslî ve sürekli bir kamu hzimetini genel idare esasla
rına göre yürütmekle yükümlü oldukları, hangilerinin 
bu nitelikte bulunmadıkları, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Çalışma ve Ma
liye bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilâtı tem
silcilerinden oluşan komisyonun önerisi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile saptanır. 

Her bir kurumda, hangi görevlerde çalışanların, 
4 ncü maddede belirlenen esaslara göre, memur veya 
işçi olduğuna, Bakanlar Kurulu Kararının yayınlan
ması tarihinden itibaren 12 ay içinde, Çalışma ve Ma
liye bakanlıkları ile Devlet Personel Dairesinin sürek
li olarak görev yapmak üzere atayacakları uzman 
temsilcilerden oluşan komisyonca kesin olarak karar 
verilir. 

Kadro unvanları incelenen kurumun bağlı olduğu 
bakanlık temsilcisi de bu komisyona katılır. 

Komisyonun vereceği kararlara karşı ilgililer Da-
nıştaya başvurabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ben istiyorum 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, şahsınız adına mı, 
grupunuz adına mı? 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Grupum adı
na efendim. 

BAŞKAN — Belgeyi gönderiyorsunuz. Buyurunuz 
Sayın Ölçen. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Zaten yetki 
belgem var efendim. 

BAŞKAN — Var. Zaten var, peki efendim. Buyu
run. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALI NEJAT ÖLÇEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Saydıdeğer üyeler; 

Aslında 657 sayılı Kanunu tadil ederek, daha düz
gün, daha verimli, işler hale getirmek son derece güç. 
Her aksaklığını gidermek için yapılacak tamirat, kuş
kusuz yeni aksaklıklara sebep olmakta. 

Ben, kısaca konuyla ilgili olmak üzere, bazı hu
susları dikkat nazarlarınıza arz etmek istiyorum. 

Önce, nereden geliyor bu aksaklık, nereden gel
mekte? 

Devletin hizmetlerini yürüten kadroların pirami
dinde çok büyük bir aksaklık, son derece ciddî, üze
rinde durulması gereken terfih ve kademelerde, söz
leşmeli personel ya da işçi veya memur istihdamında 
nazarı itibare alınması gereken bir tıkanıklık mev
cut. 15 nci derecede 49 000 memur, 14 ncü derecede 
80 000 memur ve 11 nci derecede tekrar 64 000 memur 
olmasına rağmen, 13 ncü ve 12 nci derecelerin top
lamında 450 000 memur mevcuttur ve toplam me
mur sayısının % 75'ni teşkil etmektedir. Böyle bir 
yanlış istihdam politikası, 14 ve 15 nci derecelerde, 
13 ncü derecelerde bu denli biriken istihdam politka-
sı, gerek işçi -memur tanımım ve gerek yatay ve dü
şey kademe ilerlemelerini Kadro Kanunu ile işin için
den çıkılmaz hale getirmiş bulunmaktadır. 

657 sayılı Kanunun malî hükümleri uygulandığı 
zaman, mevcut ödemelere 12 milyar lira ilâve edil
diği halde, memnun olan tek bir memura rastlanma
mıştır. Bu, aslında ücretlerin, maaşların o güne ka
dar, o günden sonra düşük olup yükselmesinden 
meydana gelmiş değil, aslında 657 sayılı Kanunu 
takip eden kararnamelerin yeniden haksızlıklar or
taya çıkarmasının doğal bir sonucudur. Bu husus, 
Komisyon görüşmelerinde, devletin bekası ile, dev
letin verimli çalışması ile son derece yakından iliş-
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kili olduğu düşünülerek, partilerüstü bir mesele ol
duğuna karar verilerek; hiç bir partinin siyasî endişe
sinin etkisi olmayacak bir biçimde bir karma alt 
komite kurulmuş ve bu komitede, her şeyden önce 
ilkeler üzerinde mutabakat kararına varılmıştır. 

Bu kararlardan bir tanesi, kademe ve derece gös
tergelerinin yeniden düzenlenmesi ve bu düzenlen
me dolayısıyle alt kademelerde düşük ücrette, örne
ğin 15 nci derecede, 14 ncü derecede çalışan; memur 
mu işçi mi olduğu belli olmayan personelin göster
gelerinde onlara bir zam mahiyetinde tashih yapma 
idi. Bunun için 5 : 6 alternatif üzerinde çalışıldı. Eğer, 
alt kademe 200 gösterge ile, 15'in I nci kademesi 200 
gösterge ile revize edilir ise 4 milyar liralık bir ma
lî yük, 180 ile revize edilirse 3 milyar 400 milyon 
liralık bir malî yük, 160'la revize edilirse iki kü
sur milyar liralık bir malî yük tahmil ediyordu. 

Bu hususun müzakeresinde konu tamamen par
tilerüstü bir mesele anlayışı içinde çözüme bağlan
dığı halde, maalesef son günlerde Hükümeti işgal 
eden ve o zaman Komisyonda çalışan arkadaşlarımı
zın beyanları ile bunun bir partinin inhisarı altında 
gösterildiği, gösterilmekte olduğuna tanık olduk. 
Evvelâ bunu açıklığa kavuşturmak ve burada ortak 
çalışmanın verimli veya bu kadarcık ürününü ortak 
elde etmiş olduğumuzu, hatta o çalışmaları, şu an 
konuşmakta olan arkadaşınızın ileri atarak tasvip 
görerek yapmış bulunduğunu da ifade etmek iste
rim. 

tşçi - memur ayrımı da öyle bir anlayış içinde 
ve öyle bir fikir birliği içinde yürütülmüş olmasına 
rağmen, yine bunun polemik konusu yapıldığı ve bu 
kez partili öteki arkadaşlarımızın gayretleri veya 
önergeleriyle 200 bin işçinin memur olmaktan kurta
rıldığı ifade edildi; buna ait beyanatta bulunuldu. 
Bunu da kadirşinaslıkla, bunu da gerçekçilikle bağda
şır göremiyorum ve ortak çalışmanın, ortak sonuç
lara varmanın gereklerinden de bulamıyorum. 

6 nci madde üzerinde konuya böylece kısaca bak
tıktan sonra, aslında başka bir hususa değinmekte 
fayda vardır. Bu da işçi memur ayrımıdır. Kim iş
çidir, kim memurdur? Hangi sektörde, hangi hiz
met dalında çalışanlar, hangi işi yapanlar işçi telâk
ki edileceklerdir, hangileri memur olacaklardır? 4 
ncü madde, buna ait kesin bir sarahat getiremediği 
için, aslında getirmesi de olanak dışında bulunduğu 
için, 6 nci madde için bir komisyon ikame edilmiş
tir. 

Bu komisyonun teknik çalışmalar yaparak, üretim 
ile, yapılan hizmetle, yetenekle ve beceri ile ücret, 
statü, kademe, derece ilişkilerini kurarak, işçi hiz
meti görenlerin hangi sektörlerde işçi olabileceğini 
saptayarak bunu bir komisyon halinde ortaya çıkar
ması ve 6 aylık süre içinde, Çalışma ve Maliye Ba-
kanlıklarıyle, Personel Dairesinin sürekli görev yap
mak suretiyle atayacağı uzman temsilcilerinden olu
şan bir komisyonda ilkelerinin karar altına alınma
sı lâzımdır. Eğer bu yapılmaz ise, o 6 nci maddenin 
işlemesi tamamen olanak dışı kalacak ve işte o za
man, aslında memurun işçi, düşük kademelerde iş
çinin memur olması gibi yanlış uygulamalara an
cak siyasî tercihlerle karar vermek gibi bazen süb
jektif hareket, sübjektif eylem söz konusu olacak. 

Ben konuşmamı bitirirken bir noktaya daha de
ğinmek istiyor ve bunu kadirşinaslığın bir gereği 
olarak görüyorum, Aslında bir alt komitede, komis
yon tarafından 12 sayılı Kararname ile ilişkili met
nin yeniden düzenlenmesi söz konusu olduğu zaman, 
bunun mümkün olamayacağı iddia edilmişti ve alt 
komite bundan önce 6 aylık bir çalışmayı yaparken 
Personel Dairesi uzmanlarından, Emekli Sandığı teş
kilâtı uzmanlarından, Orta Doğu Teknik Üniversi
tesinin konuyle ilgili öğretim üyelerinden teşekkül 
ettirdiği bir bilim komisyonunda geniş kapsamlı bir 
rapor hazırlanmış ve bugün huzurunuza gelen mad
delerin ana kanavası, o raporda belirmişti. 

Çalışmayı içtenlikle yapan, emeklerini ve bil
gilerini esirgemeden veren o arkadaşlarımıda burada 
saygıyle anmaktan ve onların emeğine teşekkür et
mekten kendimi alamıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen. 
Madde .üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmünde

ki Kararname ile ilgili kanun tasarısının 5 nci mad
desinin 1 nci fıkrasında yer alan «Bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde,» ibaresi
nin, «Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay 
içinde» şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Başkan Sözcü 
Aydın Kayseri 

İsmet Sezgin Hayrettin Nakiboğlu 
Tekirdağ Sakarya 

Nihan Jlgün Nadir Lâtif tslâm 
Eskişehir Kütahya 

Orhan Oğuz Cavit Erdemir 
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PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz, Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin oylarına sunuyorum. 

Kabul edepler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

önerge ile kabul edilen değişiklikle 5 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Geçici Madde 1. — Bu kanundan önce çıkarılan 
kanun hükmünde kararnamenin uygulanması sonun
da bulunan yeni derece ve kademelere göre 5 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ve 4; 8 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 nci mad
deleri uyarınca intibak çizelgelerine müsteniden yapı
lan aylık ödemelerine ilgili kararname hükümlerine 
göre devam olunur. 1 . 3 . 1975 tarihine kadar ya
pılacak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi iş
lemleri söz konusu Kararname hükümlerine göre 
yapılır. 

Bu kanun gereğince yapılacak ödemelere 1.3.1975 
tarihinden itibaren başlanır. 

Kurumların yurt dışı kuruluşlarının daimî kad
rolarında çalışanlar hakkında Bütçe kanunlarındaki 
hükümlere göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Değişiklik önergesi yok. Geçici 1 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Bu kanuna göre yapılacak intibak esasları : 

Geçici Madde 2. — Evvelce 1 . 3 '. 1970 tarihi iti
bar! ile intibak yapılmış olanlar ile bu tarihten son
ra göreve alınanların intibakı 1 . 3 . 1975 tarihinden 
geçerli olmak üzere bu kanun hükümlerine göre dü
zenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok.. 
Değişiklik önergesi yok. Geçici madde 2'yi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 3'ü okutuyorum. 
Bu kanun ile yapılan intibaklar sonunda buluna

cak derece ve kademe üzerinden yapılacak ödemelere 
1 . 3 . 1975 tarihinden itibaren başlanacağı : 

Geçici Madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten önceki kazanılmış hak aylıklarının öden
mesine devam olunur. 

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uy
gulanması sonunda memur (her ne suretle olursa ol
sun görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine 
doğan durumlar dolayısıyle, 1 . 3 . 1970 tarihinden 
1 . 3 . 1975 tarihine kadar geçen süre için bir fark 
ödemesi yapılmaz. Aynı süre içinde haklarında emek
lilik hükümleri uygulanmış olanlara da aylık veya 
ikramiye farkı ödenmez. 

Ancak, t . 3 . 1970 - 30 . 11 . 1970 tarihleri ara
sına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümle
rine göre hesaplanarak ödenir. 

Ayrıca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin yürürlüğe girdiği tarihle 1 . 3 . 1975 tarihi ara
sında yaş haddi, maluliyet veya ölüm sebebiyle hak
larında emeklilik işlemleri uygulananların bu kanu
nun hükümlerine göre yapılacak intibakları sonun
da kazanılmış hak aylıkları yükselmiş bulunduğu 
takdirde, emekli ikramiyeleri yeni tutarlara göre he
saplanır ve farkları 1 . 3 . 1975 tarihinde ödenir. 

1623 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce, malu
liyet veya ölüm sebepleriyle memuriyetleri sona eren
lerin askerlikte geçen hizmetlerinin nazara alınma
ması sebebi ile aylığa hak kazanma süresini doldura
mamış olanların bu Kanunun ek geçici 2 nci (C) ben
dinin (c) fıkrasında gösterilen askerlikle ilgili olarak 
hesaplanacak sürelerinin eklenmesi suretiyle aylığa 
hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine 
bu süreler borçlandırılmak suretiyle, evvelce yapılan 
işlemler 1623 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden iti
baren yeni duruma göre düzeltilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Cum
huriyet Halk Partisi Grupu Adına Sayın Birler, bu
yurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI BİR
LER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olduğumuz geçici 3 ncü madde, 12 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmî Gaze-
te'de Mayınlandığından bugüne, bazı çevrelerce «tas
fiye maddesi» olarak isimlendirilen maddedir. As
lında, bu maddeye tasfiye maddesi adı 31 . 5 . 1974 
tarihinde konmadı; memur vatandaşlarımız bu mad
denin tasfiye maddesi olduğunu, 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname çıkmadan önce de biliyorlardı ve 
bu adı zaten onlar takmıştı. Bu konuyu böylesine 
doğru olarak bilenlerin dışında, konuyu, bilmek, ko
nuya çözüm getirmek, aksaklığı gidermek düşüncesi
nin ve'çabasının ötesinde; bir siyasî çekişme, bir si
yasî hava yaratma, bir siyasî yıpratma ve dolayısıyle 
puan toplama vesilesi yapma hevesinde olanlardır ki, 
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bu madde etrafında bir sürü gürültünün koparılma
sını öngörmüşlerdir, bu gayretin içine girmişlerdir. 
itiraf etmek lâzım, havayı, suyu bir hayli de bulan
dırmışlardır. . 

Bu vesileyle gerçeklerin ne olduğunu yüce hu
zurunuzda ortaya koymak bizim için de bir borç ol
du. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda gazete kupürleri
ni kürsüye getirmek ve sizlere arz etmek, göstermek 
düşüncesinde olsaydım, bu kürsünün üzerinin o kupür
leri istiap etmesi mümkün olmazdı. Sadece son gün
lerin iki gazetesinden size örnek vermek ve peşinen 
bir üzüntümü de belirtmek istiyorum. 

Önceki günkü müzakereler sırasında, 4 ncü mad
denin müzakeresinde Sayın Maliye Bakanının, Büt
çe - Plan Komisyonunun eski bir üyesi olarak, bu
rada bu kürsüde meselelere belli bir seviyeden bakış, 
görüşlerini belli bir üslup içerisinde ifade ediş, karşı 
görüşleri de yine belli seviyede hazımla karşılayış 
şeklindeki konuşma tarzını gerçekten beğenmiştim. 
O konuşmasından bir gün evvel 5 Mayıs 1975 Pazar
tesi günlü Son Havadis Gazetesinde Sayın Maliye 
Bakanının, küçücük bir resmi de bulunan, bir beya
natı çıktı değerli arkadaşlarım. Manşet : «Memur
lar Yaşadı» ve Maliye Bakanı Ergenekon'un 12 sa
yılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle ilgili demeci. 

Salı günü Meclis kürsüsünde Sayın Maliye Ba
kanını dinledikten sonra bende şu intiba uyandı : 
«Kendisini daha evvelden tanıdığım ve bu kürsüde 
o seviyede, o üslup içerisinde konuşmuş olan Mali
ye Bakanı bir gün evvel bir gazeteye bu üslupla bir 
demeç vermiş olamaz. O halde bu gazeteyi Salı gü
nü benim bu kürsüye getirmemin anlamı yoktur. Ola-
ki, gazetenin bir tertibidir ve Sayın Maliye Bakanı 
da bunu görerek üzülecektir, her halde bir tavzih, bir 
açıklama yapacaktır; mesele yapmayayım» kararma 
vardım. 

Salı geçti, Çarşamba geçti, dünkü gazeteci tek
rar alıyoruz, aynı konu : «Ecevit'in memur tasfiyesi 
önlendi.» Başlık bu. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Maliye Bakanının 
beyanından bir - iki cümleyi izninizle okuyacağım. 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Salı gü
nü görüşülmeye başlanacağını ve 31 Mayıs'tan ev
vel yetiştirileceğini söyledikten sonra, «31 Mayıs'a 
yetişmezse memur tasfiyeleriyle ilgili bir hüküm var
mış, o otomatikman yürürlüğe girecekmiş» yolunda
ki bir soruya Sayın Maliye Bakanının cevabı şu : 
«Memur tasfiyesini biz önledik. Plan Komisyonunda 

ve Millet Meclisinde karşı çıkan biziz. Karşı çıktığı
mız işi işbaşında iken uygulayacak değiliz ya!...» 

Değerli arkadaşlarım, demecin konuyla ilgili kıs
mı bu ve arz ettiğim gibi, dün yine aynı gazetede 
«Ecevit'in Memur Tasfiyesi Önlendi» başlığı altında 
haber sürdürülüyor. 

Bu haber sadece bu gazetede değildir. Bir kısım 
gazetelerde bu haber uzunca bir süreden beri sürek
li işlenmiştir. Aynı konuyu Sayın Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili Ertem'le Televizyonda tartıştık. 
Gerçekleri söyledik; karşılıklı mutabık kalarak söy
ledik. Komisyonda enine boyuna konuşuldu. Elbet
te Bütçe - Plan Komisyonunun değerli üyeleri, bu 
«tasfiye maddesi» denilen hükmün, 12 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin bir hükmü olmadığını 
elbette biliyorlardı, Sayın Ergenekon da biliyordu 
ve en az benim kadar biliyordu. Nitekim o gün bu
rada yaptığı konuşmada, Plan Bütçe Komisyonun
da, özellikle altkomisyonda Cumhuriyet Halk Par
tili, Adalet Partili, Millî Selâmet Partili üyelerin tam 
bir anlayış havası içerisinde meseleleri çözüme bağla
ma gayreti içinde olduklarını ifade buyurdular, doğ
ru idi. Ama bu beyanlarının yanına bir gün evvel 
verilmiş ve benim «Mümkün değildir, bu, Sayın Ma
liye Bakanının demeci olamaz» düşüncesine kendimi 
zorladığım, inandırdığım demecini sizlere okudum. 
Ne yapılmış? «Memur tasfiyesine biz karşı çıktık» di
yor Sayın Maliye Bakanı. Nerede karşı çıkmışlar? 
«Komisyonda karşı çıktık» «Mecliste karşı çıktık» di
yor ve «Şimdi iş başında iken bu işi biz nasıl yapa
rız?» diyor. 

Değerli arkadaşlarım; iş başındadırlar, bu işi ya
parlar yapmazlar, o kendi bilecekleri iştir, ama izin 
verirler mi; Komisyonda bu memur tasfiyesi ile il
gili hüküm - 12 sayılı Kararnamede mevcut hüküm 
- kalsın diye kim öneride, teklifte, ısrarda bulundu 
da, Sayın Ergenekon ve arkadaşları karşı çıktılar? 
Var mıdır bu sorunun cevabı? Bu konu Mecliste şim
di görüşülüyor. Geçici 3 ncü madde ne zaman gö
rüşüldü de Mecliste, Sayın Ergenekon ve arkadaş
ları karşı çıktılar? Savunanlar oldu ki karşı çıktılar? 
Şimdi görüşüyoruz, hiç kimse söz almadı, ilk sözü 
ben alıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bunu üzüntü ile ifade edi
yorum; üzüntülerimi baştan da ifade ettim, bunu Sa
yın Ergenekon'a yakıştıramadım. Bu gazetede çı
kan ve Sayın Ergenekon'a atfedilen demecin, Sayın 
Ergenekon'un ağzından çıkan kelimelerden oluştuğu
nu hâlâ kabul etmek istemiyorum, en azından mak-
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şadını aşan lâflar» şeklinde olduğuna kendimi inan
dırmak istiyorum. 

Gerçek şudur arkadaşlarım : 31 . 12 . 1972 ta
rihinde 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıka

rılır o günkü Hükümet tarafından. Başbakan Ferit 
Melendir ve Sayın Adalet Partisine mensup olarak 
o Hükümette 7 tane Bakan vardır : Sayın Doğan 
Kitaplı, Sayın Haydar Özalp, Sayın Ilyas Karaöz, 
Sayın Mesut Erez, Sayın Erol Yılmaz Akçal, Sayın 
Turgut Toker, Sayın Adnan Karaküçük. 

BAŞKAN — Sayın Birler, tamamlayın lütfen. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Bu 

Hükümet zamanında çıkarılan 2 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamedir ki, geçici 2 nci maddeyi ge
tirmiştir ve burada, «Şu kadar ki, bunlardan 1.6.1973 
tarihinden itibaren bir yıl içinde emekliğe ayrılma is
teğinde bulunanlar ile» diye başlayan paragrafı sok
muştur ve gerçekten 1 . 6 . 1973 tarihine kadar emek
li olmayanların haklarının geri alınacağını, dolayısıy-
le emekliliğe zorlayıcı bir hüküm olarak kanuniyet 
kazanmıştır, yürürlüğe girmiştir. 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ne yapmıştır? Hemen diyebi
lirsiniz ki, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
bunu kaldırabilirdiniz. Akla gelen ve doğru gözüken 
sual budur. Ama değerli arkadaşlarım, bu sorunun 
cevabı da gerçektir ve doğrudur. 12 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ne zaman çıkarıldığını ha
tırlıyorsunuz : 31 . 5 . 1974 tarihinde ve 1589 sayılı 
Kanunun verdiği yetki süresinin son günü. Artık hü
kümetlerin elinde Kanun Hükmünde Kararname çı
kartma yetkisi kalmıyor. Ne zaman geldi Ecevit Hü
kümeti iş başına? 7 Şubatta güvenoyu aldı, bu süre 
zarfında bugüne kadar çıkarılmış bütün kararname
leri ve o güne kadar gelmiş, toparlanmış bütün şi
kâyetleri, istekleri, haksızlıkları bir arada toparlayıp, 
bunların hepsine bir çözüm bulma gayreti içerisinde, 
Devletin resmî görevlileri ile, teknisyenleri ile birlik
te bir çözüm bulma gayreti içerisinde ve 31 Mayıs 
tarihine de yetiştirmek zorunda olduğumuz bir dö
nemde çıkarıldı. 

BAŞKAN — Lütfen bitiriniz Sayın Birler, ri
ca ediyorum. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Hemen 
bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Bir maddeyi, bir hükmü çıkarmak değerli ar
kadaşlarım kolay değildi. Şunun için kolay değildi : 
Bu, bir ciddî tercih meselesi idi. Hatırlayacaksınız, o 
günlerde Emekli Sandığı Kanununda da tadiller dü-

| sunuluyordu, o yolda hazırlanmış tasarılar vardı. 
Bunların birlikte yürütülmesi, ahenkli şekilde çıkarıl
ması gerekiyordu. 

Ne yaptık? Şunu yaptık : 12 sayılı Kararname ile 
memur tasfiyesini öngören bir hüküm getirmedik. 

I Aksine 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
mevcut memur tasfiyesini emreden hükmü bir yıl 
erteledik. Hükümete düşünme, nasıl bir çözüme bağ
lama düşünüyorsa, düşünebiliyorsa, bulabiliyorsa 

I onu arama, bulma için bir zaman kazandırma... Âde
ta, tabiri caizse, 1589 sayılı Kanunun verdiği yetki 
31 . 5 . 1974 tarihinde bitiyordu; ama biz 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile bu konu için hü
kümete bir yıl daha yetki vermiş olduk, bir yıl erte
ledik, 31 . 5 . 1975 tarihine kadar. 

Kararname önünüzdedir, inşallah burada olduğu 
gibi Yüce Senatoda da görüşülerek 3 1 . 5 . 1975 tari
hinden evvel kanuniyet kesbeder ve bu şekli ile 
31 . 5 . 1975 tarihinde bu memur vatandaşlarımızın 
illâ emekli olma ve bazı haklarından vaz geçme gi
bi bir durumu ortadan kalkmış olur. Bundan biz sa-

I dece memnun oluruz; ama lütfen siyaset kulislerinde, 
I politika pazarında ve basında lütfen «Ecevit'in tas

fiye maddesi» ibaresi bir daha kullanılmasın, çok 
ayıp oluyor. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler. 
DOĞAN KÎTAPLI (Samsun) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Daha evvel Sayın Önder söz iste

mişlerdi, müsaade ederseniz... * 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Benim adım 

geçti Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Evet efnedim. Madde üzerinde de 

konuşabilirsiniz, o noktada da konuşabilirsiniz. Sa
yın Önder'e söz veriyorum daha evvel. 

Buyurun Sayın Önder. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 
1327 sayılı Kanunun geniş huzursuzluk yaratma-

I sının nedenlerinden biri, ayrıcalık yapılmasından ile
ri gelmektedir. 

Şimdi bu ayrıcalığı sürdürmek yerine, genel iyi
leştirme tedbirleri ile mümkün olduğu kadar gidere
rek huzursuzluğu ortadan kaldırma amacı, bu defaki 
çalışmalara hâkim olan temel ilke olmakla beraber; 
yine birtakım meslek gruplarına ayrıcalık getiren 
hükümler getirildi ve bu nedenle bir kesimde yine 

I bir huzursuzluk nedeni olacağını sanıyorum. 
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Geçici 3 ncü madde de bir eksikliğe işaret etmek 
istiyorum ve önerge de söyleyeceğim eksiklikle ilgili 
olarak Sayın Başkanlığa verilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi, 1327 sayılı Kanun çıktığı zaman 1 . 3 . 1970 
ile 30 . 11 . 1970 tarihleri arasına ait aylık farklarının 
1327 sayılı Kanunun hükümlerine göre hesaplanarak 
ödenmesi söz konusu idi; ancak bu bugüne kadar ya
pılmadı, yapılmadığı için şimdi 12 sayılı Kararname
nin geçici 3 ncü maddesine böyle bir hüküm kon
mak suretiyle bu konuya açıklık getirilmiş oluyor 
ve bu tarihler arasındaki aylık farkları dolayısıyle 
ödenmesi sağlanıyor. 

Ancak, şimdi 31 . 5 . 1974 ilâ 1 . 3 . 1975 tarihi 
arasındaki aylık farkları ne olacaktır?. Bu, «1.3.1975 
tarihinde ödenir» demek suretiyle bir açıklık ge
tirilmiş olmaktadır. Buna açıklık kazandırmak ba
kımından bir tutarlılığı sağlama amacı içerisinde öner
ge vermiş bulunuyoruz. Sayın üyelerin itibar edece
ğini umuyoruz. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Sayın Kitaplı madde üzerinde mi, isminiz için 

mi? 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Madde üzerin

de efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 

Aslında ben bu maddenin üzerinde konuşacak 
değildim; fakat Saym Birler bu maddeyi politikada 
kullanmak için huzurunuzda çaba sarf ederken ken
disini, kendilerini, yani 12 sayılı Kararnameyi ted
vin eden kendilerini mazur göstermek için 9 sayılı 
Kararname dolayısıyle bir hükümetten bahsettiler. 

Bir defa şunu burada belli etmek gerekir ki, o 
hükümet bir belli hükümetti, her ne kadar sonra çekil
miş olsa bile, Halk Partisinin de iştiraki olan bir 
Hükümeti. O zaman şöyle düşünüldü : İntibaklar 
oluyor, derecelerde çok miktarda yükselmeler olu
yor; 1 nci, 2 nci, 3 ncü dereceler dolacaktır, öyle 
ise bir sübleks getirelim, bir imkân getirelim, bil 
müddet sonra buraları boşaltmanın imkânını ara
yalım. Bu, hiç bir hükümete, hiç bir partiye mal edi
lecek tasarruf değildir. Partiler üstü bir hükümetin bu 
niyetle getirdiği - doğru yanlış? bir kararı şayet. 

Halk Partisi Koalisyon Hükümeti beğenmiyor idi 
ise, o zaman müddeti bir sene uzatması için sebep 
yok idi, kaldırıverirdi, «Bu hükmü 9 sayılı Kararna
menin içinden kaldırdım» derdi. 

Şimdi, bunu kaldırmadığına göre, demek ki ni« 
yctleri devam ediyordu : Eğer bunu böyle ifade et
mek gerekiyorsa, bunu kaldırmadığına ve Mayıs so
nuna attığına göre, o zamana kadar da Hükümetten 
düşeceğini düşünmediğine göre tasfiyeyi demek ki dü
şünüyordu o da. Bunu böyle söyleyince meseleyi baş
ka yöne götürüp, bu niyetlerini huzurunuzda ifade 
etmek için de taa gerilere gidip, «Efendim, bu es
kiden de yapılmıştı; biz bunu, eski yapılanı düzelttik» 
demek mümkün değildir. Eski yapılanı siz devam 
ettirdiniz, ancak bir sene tehir ederek. 

Onun için, eski yapılan doğrudur, yanlıştır me
selesi ayrıdır. Siz, eski yapılanın doğruluğuna inan
dığınız için bunu iptal etmediniz o kanunla, devam 
ettirdiniz yahut tehir ettiniz. 

O baksmdan, meselelerinizi münakaşa ederken 
geçerli misallere ba.ğlamak gerekir. Geçersiz misal
lere bağlarsanız, beğenmediğiniz şeyi kendi yaptığı
nızla birleştirirseniz, sizin yaptığınızın da beğenilme
mesi gayet tabiîdir. Doğrudur, yanlıştır söylüyorum. O 
devre ile bu devreyi mukayese etmek mümkün değil' 
dir. O devrenin mesuliyetine sizler de iştirak ettiniz. 
Bunun içinden sıyrılıp Adalet Partili bakanları say
manız hakkaniyete uygun değildir, şartlara uygun 
değildir, söylediğinize uygun değildir, hele bu mese
le ile hiç bir bağlantısı yoktur. Bu meseleye izah tarzı 
değildir; hele de, sizin yaptığınız tasarrufu da hoş 
gösterecek, doğru gösterecek, mazur gösterecek bir 
misal değildir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kitaplı. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın Baş

kanım, yerimden bir cümle söylememe izin verir mi
siniz? 

BAŞKAN — Bitti. 10 dakikadan fazla görüştük 
efendim, böyle bir müzakere yok, müsaade buyurun. 

Madde üzerindeki müzakere bitmiştir. 
Madde üzerindeki önergeleri okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Geçici madde 3'e aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 

ve teklif ederiz. 

Tokat Sivas 
İ. H. Birler A. Durakoğlu 

İstanbul İçel 
A. N. Ölçen H. Baloğlu 

İstanbul 
M. Tüzün 
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. «Yasama organı üyeliği yapmış olup, üyelik gjre-
vi sona eren ve bu kanuna tabi görevlerde 1 nci de
recenin son kademesine kadar yükselmiş olanların 
emeklilik işlemleri, Yasama Organı üyeleri hakkındaki 
hükümlerine göre yapılır.» 

Sayın Başkanlığa 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 

12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 3 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz: 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki kazanılmış hak ve aylıklarının ödenme
sine devam olunur. 

Bu kanun ile getirilen intibak hükümlerinin uygu
lanması sonunda memur (her ne suretle olursa olsun 
görevlerinden ayrılmış bulunanlar dahil) lehine doğan 
durumlar dolayısıyle 1 . 3 . 1970 tarihinden 1.3.1975 
tarihine kadar geçen süre için tahakkuk edecek aylık 
farkları ödenir. Aynı süre içinde haklarında emekli
lik hükümleri uygulanmış bulunanlara da aylık ve ik
ramiye farkı ödenir. 

Ancak, 1 . 3 . 1970 ile 30 . 11 . 1970 tarihleri ara
sına ait aylık farkları 1327 sayılı Kanun hükümlerine 
göre hesaplanarak ödenir. 

Aynca, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin yürürlüğe girdiği 31 . 5 . 1974 tarihi ile 1.3.1975 
tarihi arasında, her ne suretle olursa olsun haklarında 
emeklilik işlemleri uygulananların bu kanun hükümle
rine göre yapılacak inttibaklarm sonunda kazanılmış 
hak aylıkları yükselmiş bulunduğu takdirde emekli ik
ramiyeleri yeni tutarlara göre hesaplanır ve farkları 
1 . 3 .1975 tarihinde ödenir. 

657 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce maluliyet 
ve ölüm gibi elde olmayan sebeplerle memuriyetleri 
sona erenlerin, askerlikte geçen hizmetlerinin nazara 
alınmaması sebebiyle emekliye hak kazanma süresini 
dolduramamış olanların, 657 sayılı Kanun ve Kanun 
Hükmündeki Kararnamelerle tanınan haklardan ya
rarlanarak, bu Kanunun ek geçici 2 nci maddesinin 
(C) bendinin (c) fıkrasına göre askerlikle ilgili olarak 
hesaplanacak sürelerinin eklenmesi suretiyle emekliye 
hak kazandıkları takdirde ilgililerin müracaatı üzerine 
bu süreler borçlandırılmak suretiyle evvelce yapılan 
işlem yeni duruma göre düzeltilir. 

içel Tokat 
H. Baloğlu İ H . Birler 

Sivas İstanbul 
A. Durakoğlu R. Ülker 

izmir 
A. K. Önder 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
12 sayılı Kararnamenin geçici 3 ncü maddesinin 

«ancak» la başlayan 3 ncü fıkrasına aşağıdaki cümle
nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

izmir istanbul 
A. K. Önder R. Ülker 

izmir Bursa 
A. Coşkun H. E. Işık 

Muş 
T. I. Dikmen 

«31 . 5 . 1974 ilâ 1 . 3 . 1975 tarihleri arasına 
ait aylık farkları da 1327 sayılı Yasa hükümlerine gö
re hesaplanarak ödenir.» 

BAŞKAN — Önergeleri takdim etmiş bulunuyo
rum. Şimdi aykırılık sırasına göre yeniden okutarak 
ilşeme koyacağım. 

(içel Milletvekili Hikmet Baloğlu ve dört arkadaşı
nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOGLU (Kayseri) — Katılmıyoruz sayın Baş
kan. 

HİKMET BALOĞLU (içel) — izah edeceğim sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — izah edeceksiniz. 
Buyurun sayın Baloğlu. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan, kıy

metli arkadaşlar; 

12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve son Ko
misyonda yapılmış olan değişikliklerle memurlara ol
dukça geniş ve iyi denebilecek şartlar getirilmektedir; 
ancak, bunlarla beraber maaşlarında geriye dönük bir 
artış vukuu bulmaktadır. Memur bulunduğu derece ve 
kademeden daha üst derece ve kademelere getirilmek
tedir. Burada, bu geçici 3 ncü maddede Jasarı diyor 
ki: «Sen şu kademeye, şu dereceye terfi edeceksin, ama 
bundan sonra bunu alacaksın, daha evvelki aylara ait 
kaybettiğin kıdem farklarını, artış farklarını alamaya
caksın». Arkadaşlarım, bir hak doğuyor, bu hak makab
line şâmil doğuyor, geriye dönük doğuyor. Siz bunu 
getiriyorsunuz, önünü kesiyorsunuz, «Bu tarihten iti
baren alacaksınız» diyorsunuz. 

Şimdi, bunun bir öncesi var, onu arz edeyim: 
Aynı hüküm, 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin geçici 2 nci maddesinde de vardır. 1972 yılının 
yazında, bu Kararname hazırlanırken, bakanlıkların 
müsteşar ve genel müdürlerini, görüşlerini almak üze
re Başbakanlığa çağırdılar. Sayın Personel Dairesi 
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temsilcileri buradadır. Belki Maliye Bakanlığından 
katılan arkadaşlar da buradadır. Orada, bendeniz; bu
nun bir hak ihlâli olduğunu, memurun hakkını kıs
mak olduğunu, bu hakkı önleyemeyeceklerini, önler-
lerse ileride Anayasanın, Danıştayın bu hakkı mutlaka 
vereceğini, Devletin alacağına kuzgun, borcuna kar
ga olmamasını, şerefli bir devlet olduğumuzu, borcu
muza sadık olduğumuzu beyan ettim. Bütün müs
teşarlar, umum müdürler buna katıldı, ama Maliyemiz 
- bir buzdağı gibi - «Vermiyoruz» dedi. 

Arkadaşlarım, bu düşünce tarzı şudur: Bir tarz bü
rokrat küçük memur vardır, aşırı bir zevk duyar iş sa
hibine zulmetmekten, «Ben böyle düşünüyorum, ama 
sen git mahkemeden hakkını al» der. Bu, buna ben
zer arkadaşlar. Nitekim, bu bir kehanet değildi. 2 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bu hükmü, ilgi
liler tarafından Danıştaya götürüldü, Danıştay, istişarî 
mütalaa için Anayasa Mahkemesine gitti, Anayasa 
Mahkemesi iptal etti. Bu iptal kararı üzerine, Danış
tay dava açanlara bunları ödemeye başladı. 

Arkadaşlar arz ediyorum, bir hakkı veriyorsunuz, 
«Hayır» diyorsunuz, «Bunu sana ödemem, git mahke
meden al». Bu hak hak ise, neden vatandaşı elimizin 
tersi ile itip mahkeme yoluna gönderiyoruz. Bu iti
barla, bir malî büyük külfet bile olsa, Maliye Bakanı 
gelsin, «Büyük bir külfettir, derhal ödeyemem, ama 
bir haktır, müsaade ediniz; bunun ödeme tarzını, şek
lini, biçimini, süresini ben tayin edeyim, bana yetki 
verin» desin, kabul edelim. Ama, doğan bir hakkı ver
memek Anayasa ve hakkı çiğnemektir. Nitekim emsa
li vardır. Bozmuştur ve ödemeler açılan davalarla 
sonuçlanmaktadır. 

Bu itibarla, önergemi bu konuyu halletmek ama-
cıyle takdim ediyorum. Burada eşitliği sağlıyoruz. Za
ten 1 . 3 . 1970 ile 30 . 11 .1970 tarihleri arasında 
9 aylık fark, Maliye Bakanlığının tespit ettiği usul 
ve esaslarla ödenmiştir. Aradaki fark ne olursa olsun, 
arkadaşlarım bu haktır, er veya geç alınacaktır. Dev
let, devletliğini bilmeli, vatandaşı zulme değil, sevgi 
ve şefkate gark etmelidir. 

ilgi göstermenizi, kabulünüzü istirham eder, say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Baloğlu. 
Komisyon önergeye katılmadı. Önerge mümzilerin-

den sayın Baloğlu izahatını yaptı. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

Sayın Birler ve arkadaşları bu konudaki ikinci 
önergelerini geri aldıkları için işleme koymuyorum. 

İzmir Milletvekili (A. Kemal Önder ve dört arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununa 31 . 7 . 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanu
nun 71 nci maddesiyle getirilen ve 8 . 10 . 1973 ta
rihli ve 8 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile değiş
tirilen ek madde 1 . 3 . 1975 tarihine kadar uygu
lanmaz. Bu tarihe kadar hangi işi yapanlara ve hangi 
görevlerde bulunanlara, hangi miktarda iş güçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zammı verileceği ilgili ku
rum, Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 1 . 7 . 1974'ten 
önce çıkarılacak kararname ile kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 5. — 1 . 3 . 1975 tarihinde görevde 
bulunan Emniyet Müfettişi, Emniyet Müfettiş Mua
vini, sivil başmemur (dedektif), sivil memur (dedektif), 
malî polis mütehassısı, malî polis eksperi, polis ensti
tüsü ve polis okulları dahiliye müdürlerinin intibak
ları Emniyet Hizmetleri Sınıfına yapılır. 

Bu kadrolar boşaldıkça yeniden atanma yapılma
yarak kaldırılır. 

Bu kadrolarda çalışanlar için tahsil durumlarına 
gire 36 ncı maddenin (A) bendinin 8 (a) ve (b) fık
ralarındaki başlangıç dereceleri nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 6. — Bu kanunun değişik 33 ncü 
maddesine göre Genel Kadro Kanunu çıkıncaya ka
dar, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile kurumlara 
tahsis edilen kadrolar ile bütçe kanunları hükümlerine 
göre ihdas edilip kurumlara tahsis edilen kadrolar ve 
bu kadrolarda yapılan değişiklikler geçerlidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 7. — 36 ncı maddenin (B) bendinin 
1 nci fıkrasında sözü edilen yönetmelik çıkıncaya ka
dar ilgili bakanlığın tespit edeceği esaslar dairesinde 
yapılacak özel yükselme sınavını başaranlar da 1 nci 
derecenin son kademe aylığına kadar yükselebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici madde 8. — İntibak hatalarından doğan 
Devlet alacakları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tah
sil Usulü hakkında Kanun hükümleri dairesinde tahsil 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Değişiklik önergesi yok. Maddeyi oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yeni bir geçici madde teklifi vardır, onunla ilgili 
önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki metnin geçici madde olarak tasarıya ek

lenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

A. P. Grup Başkanvekili 

Edirne Milletvekili 
İ. Ertem 

Kastamonu 
S. Keskin 

Muğla 
Ü. Demir 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Bolu Milletvekili 
M. Bayraktar 

îzmir 
Y. Dirik 
Antalya 
R. Yılmaz 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Geçici madde — 197 nci maddeden sonra gelen 
zam ve tazminatlar başlığı altındaki ek maddenin son 
fıkrasında yer alan ve yılda bir defa ve bütün kurum
lar için toplu olarak tespiti öngörülen tazminat ve 
zamların 1975 malî yılma münhasır olmak kaydı ile 
kurumların müracaatı üzerine yılda 2 defa, diğer hü
kümler saklı kalmak kaydı ile Bakanlar Kurulunca 
tespit olunabilir. 

BAŞKAN— Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz sayın Başkan. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 

Komisyonun katılmasıyle madde haline gelmiş olu
yor. Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. Za
ten kendisi önerge. Geçici madde 9 olarak oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bir geçici madde teklifi daha vardır. İlgili önerge
yi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 87 nci sıra sayısında kayıtlı, görüşülmek

te olan kanun teklifine aşağıdaki geçici maddenin ek
lenmesini arz ve talep ederiz. 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

İstanbul 
1. F. Cumalıoğlu 

Ordu 
K. Şensoy 

Edirne 
1. Ertem 

Çorum 
Y. Çağlayan 

«Geçici madde; 
5434 sayılı Kanunun geçici 66 ncı maddesinde ya

zılı, 1 ay içerisinde borçlanmalarının bakiyesini ödeme
ye devam edeceklerini Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına bildirmeyenlerle, borçlarını bu süre zarfında 
ödemeye devam etmeyenler için bu kanunun yayım
landığı tarihten itibaren yeniden 1 aylık süre verilmiş
tir.» 

BAŞKAN — Bu önerge, mahiyeti itibariyle müsta
kil bir kanun teklifi şeklinde görünmekte ve Emekli 
Sandığı Kanunuyle ilgili bulunmaktadır. Bu bakımdan 
sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan; Emekli 
Sandığı Kanunu ile ilgili bir hüküm ama, bununla il
gili memurlar bulunacak. O bakımdan bir tanzim ge
tirmek istedik. Takdir Yüce Meclisindir. 

BAŞKAN — Saym Hükümet? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(İzmir) — Katılmıyoruz sayın Başkan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Komisyonun ifa
desi ve Hükümetin katılmaması ve Başkanlığın mese
leyi anlayış tarzı itibariyle ve ayrıca bu konuda bir 
kanun teklifinin de bulunması karşısında, bu önergeyi 
işleme koymuyorum. 

Bir yeni 6 ncı madde teklifini öneren bir önerge 
gelmiştir. Okutuyorum . 

- 71 -



M. Meclisi B : 74 8 . 5 . 1975 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnameye aşağıdaki 6 ncı maddenin eklenmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Malatya 
A. Karaaslan 

Afyonkarahisar 
M. R. Çerçel 

Manisa 
N. Özgür 

Kastamonu 
M. Keskin 

Gümüşhane 
T. Yücel 

Afyonkarahisar 
M. Tan 

Madde 6. — Halen Türkiye Kızılayında özel statü
süne dayanarak, ücret karşılığı çalışmakta olanlardan, 
sonradan Devlet memuriyetine girmek isteyenlerin söz 
konusu kuruluşta geçen hizmet sürelerinin 2/3'ünün 
her yılı için 1 kademe ve her üç yılı için bir derece 
verilmek suretiyle tespit edilecek derece ve kademe 
üzerinden atanmaları yapılabilir. (Bu şekilde değerlen
dirilecek süre 12 yılı geçemez.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİPOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeye Komis
yon katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Yeniden oylayacağım 
efendim. (C. H. P. sıralarından* gürültüler.) 

Ne oldu arkadaşlar, bir şey mi var? 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Büyük fark
la kabul edildi. Çok rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum. Sayın Alpaslan 
rica ederim, Başkanlığa yardımcı olun, müşkülât çı
kartmayın. İcap ederse, ayağa kalkarak teker teker sa
yılır. Maksat önergenin oylanarak, hangi husus daha 
fazla rey aldıysa bunun tespitidir, rica ederim. 

Önergeyi kabul edenler, lütfen işaret buyursun... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyi 6 ncı madde olarak oyla-
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
6 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan maddeler : 
Madde 7. — 657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 

229 ve 230 ncu maddeleri ile 22.8.1973 tarihli ve 
7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 
Yok. 

Madde üzerinde önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
12 sayılı Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin 7 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
riz. 

Madde 7. — 657 sayılı Kanunun değişik 32, 228, 
229, 230 ve 236 ncı maddeleri ile 22.8.1973 gün ve 
7 sayılı Kanun Hükmündeki kararnamenin geçici 
maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki ek 
madde ilâve olunmuştur. 

Ek Madde : Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
lerinin ödeneklerinin aylık tutarı, Anayasanın 82 nci 
maddesi uyarınca en yüksek Devlet memurunun 657 
sayılı Kanun ve bu Kanuna müsteniden çıkarılan ka
rarnamelere göre almakta olduğu miktarı, yollukta 
ödeneğin yarısını aşamaz. Bu yolluklar hiçbir suretle 
haciz olunamaz, ödenek ve yollukların en çok üç ay
lığı. önceden ödenebilir. 

Kastamonu Hatay 
Hasan Tosyalı Ali Yılmaz 

Konya Zonguldak 
Necati Kalaycıoğlu Nihat Akın 

Yozgat Ankara 
Ali Fuat Eyüboğlu Hasan özçelik 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılmıyoruz Saym Baş
kan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaktadır, öner
geyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Önerge kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Katul edil
miştir. 

Yürürlük : 
Madde 8. — Bu Kanun hükümleri 1 .3 .1975 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?.. 

Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 
Sayın Nakiboğlu, bu önergeyi bir milletvekili ola

rak veriyorsunuz. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Evet Başkan. Gerekçe
sini kısaca arz edeyim; yürürlük maddesi eğer 
1 .3 .1975 olursa, Kanunun kabul edildiği tarihle ara
sında bir boşluk oluyor. Orada bazı haklar ve tasar» 
ruflar hukukî mesnetten mahrum kalıyor. O sebepten 
neşredildiği tarihi esas almak ve bazı tadadî hüküm
ler getirmek suretiyle bazı haklarm şayi ofenaraast sa
dedinde arz etmiş oluyoruz. 
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BAŞKAN — Kanunun tümü açık oylarınıza tabi
dir, bilgilerinize sunuyorum. 

Önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 12 sayılı Kanun Hükmündeki 

Kararnamenin «Yürürlük» matlabını taşıyan 8 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Tekirdağ 
Nihan llgün 
Eskişehir 

Orhan Oğuz 

Başkan Vekili 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 
Sözcü 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Adana 
Yılmaz Hocaoğlu 

Yürürlük : 
Madde 8. — Bu Kanunun 59, 74, 77 nci madde

leri ve 68 nci maddesinin (B) bendi hükümleri yayımı 
tarihinde, diğer madde hükümleri ise 1.3.1975 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 

NAKİBOĞLU (Kayseri) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler.., Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yürütme : 
Madde 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen yok. 
önerge yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saym Komisyon, oylamaya sunmadan evvel Sa
yın Mustafa Parlar'ın iki sorusu var, bu hususta ce
vap rica edeceğim. 

«1. — Raporun 1/148, 155'e 1 nci ekte, Ortak 
Hükümler bölümünün (a) bendi, 4 ncü fıkrasında «jeo-
morfolog» unvanı anılmış fakat, ikinci teknik hizmet
ler sınıfı tasnifinde «jeomorfolog» ismi zikredilme-
miştir. 

Bu uygulamada bu çelişkili durumun yaratacağı 
zorlukları nasıl bertaraf edebiliriz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, kanaatımı-
za göre çelişki yoktur. 36 ncı maddenin 4 ncü bendin
deki sarahat bunu da kapsamaktadır, arz ederim. 

BAŞKAN — İkinci sorusu : «.Yukardaki madde
lerde ismi zikredilmeyen Devlet Güzel Sanatlar Aka

demileri mezunları, benzer teknik hizmetleri yaptıkla
rı takdirde eşit değerlendirme görecekler midir?» 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, «benzeri 
hizmetler» terimi kullanıldığına göre elbette. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Lehte son söz olarak Sayın Süleyman Genç, bu

yurun efendim. 
Özlü, kısa olacak Sayın Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 

Uzun zamandan beri kamuoyunda tartışılan ve 
kamu düzenini büyük bir ciddiyetle sürdüren, yöne
ten kamu görevlilerini ilgilendiren 12 sayılı Kanun 
Kuvvetindeki Kararnamenin, ülkemize ve Türk toplu
muna hizmet eden değerli Devlet personeline hayırlı 
olmasını dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, bir memlekette kanunla ve 
çeşitli şekilde, değişik biçimlerde her ne kadar sos
yal hak, maddî hak verirsek verelim; onun yanında 
Devlet personelini, kamu görevlisini idare ederken 
yönetirken; onun kişiliğiyle kişiliğinin gelişmesiyle, 
devlet düzenindeki görevini yürütmesiyle; kamunun ve 
toplumun gelişmesi doğrultusunda onun kişiliğini de 
geliştireni ezsek; verilen haklardan da, verilen sosyal 
haklardan da gereği şekilde ne toplum, ne de ülke 
yararlanamaz, personel de gereği biçimde faydalana
maz. 

Hakların yanında, bir ülkenin yönetiminde kamu 
görevlilerini de; kanunun, nizamın, kanun üstünlüğü
nün insanı şeklinde yetiştirmenin, ona göre kullan
manın, onun gereğini yerine getirmenin en az hak 
kadar, menfaat kadar önemli katkısı vardır, kamu 
işlerinin yürütülmesinde ve işlemesinde. 

Üzülerek söyleyeyim ki, demokrasimizin bir ge
leneği olarak demokrasimizin kökleşmesinden bugü
ne kadar kamu görevlileri, siyasal iktidarın değişme
siyle siyasal iktidarın yerini başka bir siyasal anlayış
taki iktidarın almasıyle dama taşı gibi oynatılmak
ta; huzuru, güveni, kişiliği her yeni iktidar değişme
lerinde biraz daha rencide edilmekte ve gereği şekil
de hizmet etmesine engel olunmaktadır. 

BAŞKAN — Kanunla ilgili olarak konuşmanızı 
rica edeceğim Sayın Genç. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bunun için biz 
böylesine önemli ilkeleri getirirken, böylesine hakları 
verirken; onun yanında kamu düzenini, kamunun ve 
toplumun adına hizmet yapan unsurlarla donatmadı
ğımız sürece gereği şekilde hizmetten, gereği biçimde 
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onların Devlet çarkını işletmesinde yararlı olamaya
cakları inancım taşımaktayım. 

Son birtakım olaylar oldu, iktidarlar değişti. Ben 
siyasal iktidarın - kendi anlayışına göre - Devlet per
sonelinde birtakım kişileri değiştirmesini, görevlerini 
değiştirmesini doğal kabul eden ve içine sindiren bir 
arkadaşınızım. Ama bir görevlinin yerini değiştirirken, 
bir görevlinin yerine yeni bir görevliyi atarken, si
yasî düşüncesine bakıp ona göre onu tayin etmek; 
yeteneği, bilgiyi, gelişmeyi bir tarafa bırakıp bilginin, 
yeteneğin ve gelişmenin siyasî tercihler arkasından yü
rürse, o kamu görevlisinin gereği şekilde topluma hiz
met edemeyeceği açıktır, ortadadır. (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Genç. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bitireceğim Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Genç, ikazımı yapayım da 
ondan sonra efendim. 

Şimdi bakınız, Meclis bu kadar mesai sepketti, bir 
eser meydana geldi ve bunun üzerinde size içtüzükle 
sınırlı olarak, kısa ve özlü olmak kaydıyle tümü üze
rinde lehte söz verdim. Çok rica ediyorum efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, kısa ve özlü olacak; ama bir meselenin özünü 
ortaya koymadıkça, o meselenin özünden hareket et
medikçe görüyoruz ki; sonuçtan yararlanmamız ülkü 
olarak, millet olarak mümkün olamamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Genç, bu Kanunun içinde ülkü 
filân yok. Rica ediyorum Kanunla ilgili görüşün. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, şunu açık yüreklilikle söyleyeyim ki; me
mur değiştirmekle, memurun kişiliğiyle oynamakla, 
herhangi bir üniteye kendi siyasal tercihlerine göre 
bir memuru atamakla ne bir siyasal iktidar ayakta 
durabilir, ne o siyasal iktidar kamuya gerektiği şe
kilde hizmet edebilir. (A. P. sıralarından gürültüler; 
C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — Sen 
onu geçen sene söyleyecektin ama. 

BAŞKAN — Sayın Eker, rica ediyorum efendim. 
SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bunun için 

değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımın tedirgin olması
na, böylesine «Halk Partisi yaptı, biz de yaparız; o 
yaptı, biz de gereğini yerine getiririz» gibi... 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı konuşma
yın. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Eğer Halk 
Partisi yapmış ve yanlış yapmışsa; marifet odur ki, 
devlet anlayışı odur ki, yönetim odur ki aynı yanlışı 
yapmamaktır. 

Sevgiler, saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 
Kupayı kürsü üzerine koyunuz. («Sıralar arasın

dan dolaştırılsın» sesleri.) Hay hay efendim; kolaylık 
olacaksa, kupalar sıralar arasında gezdirilsin. 

Oyunu kullanmamış sayın üye var mı efendim?.. 
Oyunu kullanmayan sayın üyelerin acele etmelerini 
rica ederim. 

Oyunu kullanmayan var mı?. Yok. Oy verme işle
mi bitmiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine, Bazı Maddelerinin Kal
dırılmasına ve Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 12 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulü Hakkındaki Kanun Tasarısının oylamasına 
232 sayın üye katılmış, bir çekinsere karşı 231 oyla 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Memleketimiz, Devletimiz ve fedakâr, feragatkâr 
memurlarımız için hayırlı olmasını, mutluluk getirme
sini yürekten dilerim. 

Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek 
için 13.5.1975 Salı günü saat 15.00 de toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.50 

• • < • » • » 
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VI. — SORULAR ve CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR ve CEVAPLARI 

1. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, İstanbul' 
da meydana gelen bir zabıta olayı ile ilgili sorumlula
rın tutumlarına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. (7/480) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanları tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. Saygılarımla. 

Urfa Milletvekili 
Celâl Paydaş 

19 Mart 1975 tarihinde İstanbul'da Hasan Albay
rak ve iki arkadaşının İsmail Cem isminde bir şahsı 
kaçırarak, demir sopalarla dövülüp ve ırzına geçilip 
Halic'e atıldığı ve bilahare İsmail Cem'in ortaya çık
ması ile bu utanç verici olayın polislerin insanlık dışı 
bir yöntemle adı geçenlere hayalî bir suç ikrar et
tikleri kesinlikle anlaşılmıştır. Ayrıca, doktorlarda ay
nen polislerin paralellerinde işkence ile dövülen, güya 
suçlan ikrar ettirilenlere bile bile rapor vermekten 
imtina etmişlerdir. Arz edilen sebepler nedeniyle aşa
ğıdaki sorularımın cevaplandırılmasını saygıyle rica 
ederim.; 

1. — Bu iğrenç çağ dışı uygulamayla ilgili olarak 
sorumlular hakkında herhangi bir adlî ve idarî tah
kikat açılmış mıdır? 

2. — Olagelen bu tür olayların ışığı doğrultusun
da polis ve jandarma teşkilâtına yeni ve insanî bir 
hüviyet vermenin düşünülüp, düşünülmediği? 

3. — Ayrıca, Sağlık Bakanlığınca işkence ile dö
vüldükleri sabit olan bu masum vatandaşlara bilerek 
rapor vermeyen doktorlar hakkında herhangi bir iş
lemin yapılıp yapılmadığı? 

(1) Bu soru önergesine ait İçişleri Bakanlığının 
cevabı 22.4.1975 tarihli 69 ncu Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayınlanmıştır. 

T. C.| 
Sağlık ve Sosyal Yardım 6 . 5 .1975 

Bakanlığı 
B a k a n • * " 
521 

Konu : Urfa Milletvekili Sayın Celâl Pay
daş'ın yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 4 . 1975 tarih ve 7/480 - 2135/18610 sayılı 

yazınız. 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yazılı soru öner

gesinin ilgili kısmına ait cevabım ilişiktedir. 
Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Urfa Milletvekili Sayın Celâl Paydaş tarafından 
verilen yazılı soru önergesine cevabım 

Hasan Albayrak ve iki arkadaşının polisler tara
fından dövülerek zorla suçu üzerine aldıkları ve he
kimlerin de bu kişilere rapor vermediği yolundaki ya
zılı soru önergeniz tetkik ettirilmiştir : 

İlişik Eyüp Cumhuriyet Savcılığının yazısından da 
anlaşıldığı üzere Eyüp Hükümet Tabibi Dr. Cevat 
Katrancı'nın sanıklar hakkında rapor vermemesi gibi 
bir durum mevcut bulunmamaktadır. 

Yazıda geçen Guraba Hastanesi Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne, Adlî Tabiplik ise Adalet Bakanlığına 
bağlı bulunmaktadır. 

Eyüp Cumhuriyet Savcılığının 7575 sayılı ve 
tarihsiz yazısının suretidir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü 
İstanbul 

ŞB : Ted. Kur. 012/2408 sayılı 15.4.1975 günlü 
yazı karşılığıdır. 

Sadık oğlu 1961 doğumlu İsmail Çan'ı işkence ile 
öldürülüp Haliç Köprüsünden attıkları için hakların
da İstanbul Emniyet 2 nci Şube Müdürlüğünce so-: 
ruşturma yapılan Veli oğlu 1955 doğumlu Hasan Al
bayrak, Mehmet oğlu 1958 doğumlu Bekir Çağrı ve 
Veli oğlu 1956 doğumlu Hüseyin Albayrak 19 . 3 .1975 

— 75 -



M. Meclisi B Î 74 8 . 5 . 1975 O : 1 

günü Eyüp Cumhuriyet Savcılığına getirilmişlerdir. 
17.3.1975 gününde Emniyet Müdürlüğünde alı

nan ifadelerinde suçlarını tamamen itiraf eden sanık
lar 19.3.1975 günü Eyüp Cumhuriyet Savcılığında 
gene aynı gün Eyüp Sulh Ceza Mahkemesinde gayet 
samimî olarak suçlarını kabullenmişlerdir. 

Ancak, 20 Mart 1975 günü İstanbul gazetelerinde 
öldüğü yazılan İsmail Can kendi resmini ve ismini gö
rünce Nazilli'de Emniyet Karakoluna başvurarak 
böyle bir olay olmadığını evinden kaçarak Nazilli'de 
garsonluk yaptığını ve sanıkları hiç tanımadığını bil
dirmiştir. 

Aynı gün Cumhuriyet Savcılığınca da duyulan ha
ber üzerine cezaevinden getirtilen sanıklar emniyette 
kendilerine eziyet ve işkence edilerek suçun kabul et
tirildiğini ve dövülmekten dolayı hâlâ yaralı oldukla
rını, Cumhuriyet Savcılığında ve Sulh Hâkimliğinde 
de Emniyetin baskısından korktukları için suçu işle
miş gibi öğretildiği şekilde ifade verdiklerini söyle
mişlerdir. 

Bunun üzerine sanıklar 21 .3 .1975 Cuma günü 
akşam üzeri Eyüp Hükümet Tabipliğine gönderilerek 
muayeneleri istenmiş Eyüp Hükümet Tabibi Cevat 
Katrancı kesin raporun verilebilmesi için Guraba 
Hastanesinde bu üç şahsın muayenelerinin yapılması 
zımnında sevketmiştir. (Ek. 1) 

21 .3 .1975 günü mesai saatinden sonra nöbetçi 
Cumhuriyet Savcısının emri ile karakolca Guraba Has
tanesine götürülen sanıklar imzası okunmayan ve is
mi yazılı olmayan nöbetçi tabibinin (hastanın yapı
lan muayenesinde müdahaleyi gerektiren bulguya 
rastlanılmadı. Katı raporun adlı tabiplikçe verilmesi 
uygundur.) yazısı ile iade olunmuşlardır. (Ek 2 a-b-c) 

22 . 3 .1975 günü Eyüp Cumhuriyet Savcısı (Nöbet
çi) adı geçenlerin muayene ve raporlarının verilmesini 
İstanbul Adlî Tabipliğinden istemiştir. (Ek. 3) Adlî 
Tıp Mütehassısı Doktor Sami Aksu, Hüseyin Albay-
rak'ın ayağının altındaki yaraların Guraba Hastane
since ilk tedavisinin yapıldığını aynı hastane tarafın
dan raporun verilmesini kulaklarındaki şikâyetlerin 
de K. B. B. Kliniğince muayenesinin gerektiğini bildir
miştir. (Ek. 4) Bekir Çağrı'ya sol ayak altındaki hema-
tom ve kunt sicimle vurulmasından işine engel olma
dan 10 günde geçer şeklinde rapor verilmiştir. (Ek. 5) 

24.3.1975 günlü Vakıf Guraba Hastanesi Baş 
Tabibi Doçent Doktor Mazhar Özman yerine Başta
bip Muavini Doktor Güngör Savaş'ın.verdiği 1096 sa
yılı raporda Hüseyin Albayrak'ta her iki kulakta müz
min kulak iltihabı bulunduğu travmaya ait belirti ol
madığı saptanmıştır. (Ek. 7) 

Aynı günlü 4976 sayılı İstanbul Adlî Tabipliği ra
porunda bunu teyit etmiştir. (Ek. 8) 

Yukarıda özeti çıkarılan olay ve buna ait mua
yene, raporlar ve yapılan işlemler bundan ibarettir. 

Doktorlar hakkında Eyüp Cumhuriyet Savcılığın
ca adlî yönden herhangi bir soruşturmaya girişilme-
miştir. 

Gereği rica olunur. 16 . 4 .1975 
Eyüp C. Savcı Baş Yard. 

Selçuk Cahit Sengü 
11708 

İmza ve Mühür 
Aslı gibidir. 

Dr. Rahmi Uluhan Y. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Müdürü yerine Muavin 
Resmî mühür ve imza 
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657 saydı Devlet Memurları Kanununun 1327 saydı Kanunla ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle değişik 
bazı maddelerinin kaldırılmasma ve bazı maddeler ekknmesi ile 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 

değiştirilerek kabulüne dair Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık, 
îlber Çubukçu 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Mete Tan 
Ali İhsan Ulubahşi 

AÖRI 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Muammea1 Alıcı 
Orhan Alp 
Kemıal Ataman 
Oğuz Aygün 
Cahit Kayra 
Kâmil Kırfkoğkı 
1 Hakkı Köylüoğlu 
IbraMm Saffet Omay 
Hasan özeeılik 
önder Sav 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Bayfeal 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 232 

Kabul edenler : 231 
, Reddeden : 0 

Çekins erler : 1 
Oya katılmayanlar : 214 

Açık üyelikler : 4 

[KabıÜ 
AYDIN 

Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
Bebiç Tozkoparan 

BALHCESlR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa KemaJl Alver 
ilhan Aytelkün 
Oihat Bil'gehaın 
Necati Cebe 
ibrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 

BOLU 
Harun Aytaç 
Müfit Bayraktar 

BURDUR 
Osman Aykul 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Zekiye Gülsen 

edenler] 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalıoğlu 
ÇORUM 

Cahit Angın 
Etem Eken 
Yasın Hatiboğlu 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Rıza Gençoğlu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
HaiMt Kahraman 
Mahmut Kepollu 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Veli Güilkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Rasıim Küçfükel 
A. Orhan Senetmoğhı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Rasâım GHIMİ 
Rıfkı Danışman 
Sıelçuk Ervterdi 
Zdkâi Yaylalı 
ismail Haikflcı Yıldırun 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 

Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
ibrahim. Hartoğlu 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erfemen 
M. Bmân Turgufeaâp 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yüoel 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur . 
Yusuf Uysa'l 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
İ. Fehmi Cunıalroğlu 
Süleyman Arif Emre 
A. Bahir Ersoy 
Fatma Güllıis Mankut 
Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım özeke 
A. Doğan Öztunç 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
Cemal Süer 
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İsmail Hakkı Tekine! 
İhsan Toksan 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Halûk Ülman 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem 
Yılmaz Ergenekoıı 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
A. Kemal Önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türikmenoğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Pamuk 

KARS 
Doğan Araslı 
Kemal Gkyay 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdii Kesiklin 
Sahrj KesMn 
Hilmi öztürk 
Sabri Tığlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSER t 
Tufan Doğan Avşargü 
Cemal Cebeci 
Selçuık îtmamoğüu 

Haşyrettin Nalcüboğlu 
Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Afcaûin 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Turan Güneş 
Şevket Kazan 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Mehmet Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Kemâdeıttin Gökakm 
Hüseylin Keçeli 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
H. Cavit Erdemir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Yeli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
Hilmi" Okçu 
Necini özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar . 
Haean Zengin 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Takiner 

NİĞDE 
Ş. Yaşar Arıba-ş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Ferda Güley 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Ali Acar 
Mustafa Dağıstanlı 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Fuat Uysal 

SİİRT, 
Abdülbakıi Cartı 

SİNOP 
Yrtlçin Oğuz 
Tevfiık Fikret Övet 

SİVAS 
Enveır Akova 
Ahmet Duıraikoğlu 
Vahdettin Karaçorlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Haılil Başol 

Nühan îlgüa 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
ismail Haikkı Birler 
F^yzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erelk 

TRABZON 
Âdil Ali Gine! 
Ömer Çakıroğlu 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Methmet özgür 

TUNCELİ 
Niihat Saltık 

URFA 
Mehmet Ceslâl Bucak 
Neömettin Cevheri 
Mustafa Kıılıç 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
İlhamı Çetin 
Aid Fuat Eyüpoğlu 
Nedlirn Korkmaz 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ahmet Nıilıat Akın 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülenıt Ecevit 
Orhan Göncüoğlu 

[Çeki.ıser] 

URFA 
Mehmet Aksoy 
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nayanlarj 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
tbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYON KARAHÎSAR 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Hüsnü Cahit Korftar 

ANKARA 
Hüsamettin Akmmmcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Osman Cenan 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 

m.) 
Necdet Evliyagil 
Mustafa îmiırzalıoğlu 
M. Rauf Kaudcmir 
I. Hakkı Ketenoğlu 
Cevait önder 
Feniha Fabınu öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Ilyas Seçjkin 
SalbaJh-attin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Abdurrattıiım Erdem 
Fahri özçelik 
Faiz Şarlar 

[Oya kahh 

ARTVİN I 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şada Erdem 

AYDIN 
Isa Aylhan 
M. Şükrü Koç 
Kemad Ziya öztürlk 
İsmet Sezgin 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Ahmet Çakmak (Bşk. V.) 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Mehmet Turgut (1.) 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Hasan Sever 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet AH Arsan 
Nurettin Ok (B.) 

ÇORUM x 

Yakup Çağlayan 
Kasım Parlar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüseyin Erçelik 
Hasan Korlkmazcan 

DİYARBAKIR , 
Hasan Değer 
Recai Mvienderoğlu 
Bahattiıı Karakoc 
Mahmul; Uyanıık 

EDİRNE 
İlhan Işık j 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atâlâ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Buz 

ERZURUM 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca (B.) 

I Korkut Özal (B.) 
ESKİŞEHİR 

İbrahim Ethem Güngör (İ.) 
Ayşe Aliye Koksal (t.) 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP I 
Mustafa Güneş 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çftlesliz 
ibrahim Etem Kilıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Hasan Vami'k Tekin 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
Mustafa Karaman (İ. Ü.) 

HATAY i 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Safari İne o 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nâzım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

. . İSTANBUL 
Hasan Basri Ajkkiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu | 

Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalm 
Orhan Eyüboğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Mustafa "Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
ilhan Özbay 
Hüseyin özdemir 
Osman Özer 
tlhami Sancar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To|k 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Talât Asal 
Âdil Demir 

KAHRAMAN MARAŞ 
Mehmet özdal 
Ahmet T'îvfik Paksu 
(B.) 
Oğuz Söğütlü 
Aîi Zülfiilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Yasin Bozkunt 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) (İ.) 
Cemdi Ünal 

KASTAMONU 
V.öcdi ilhan 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Yüceler (İ.) 

KIRKLARELİ 
Möhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Memduh Erdemir 
Sait Şayiam 
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KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
Reşat Aüjjsoy 
İsmet Büyükyaylaeı 
Bahrd Dağdaş 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay imer 
M. Neoatli Kalaycropu 
Ali Kölkbudak 
özer ölçmen 
Faruik Siikan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Melıraet Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Tuaıeel 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 

Talât Oğuz 
Ahmet Türk (t.) 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanh 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Ahmet Haandi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Meamet Sab'i Dörtkol 
Ragıp Üncr 

NİĞDE 
Mehmet Altın soy * 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi (Bşk. V.) 
Mehmet Said Erbil (î.) 
Kemal Şensoy 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Sami Kumbasar (t. Ü.) 
Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat Önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Fahri Birer 
11 yas Kılıç 
Hayati Savaşçı 
Hilmi Türkmen 
İrfan Yankutan 

SİİRT! 
îdris Arıkan 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim 7Mi& 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 
Vahit Bozath 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Mustafa Tiamsd 

[Açıîc üyelikler] 

TOKAT, 
AM Kurt 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Amslantüık 
Ekrem Dfktmen 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Celâli Paydaş 

UŞAK 
Kadir özpak 
Ahmet Yılmaz 

VAN 
ihsan Bedirbanoğlu 
Muslih Görentaş 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mustafa Asri Ünsür 

ZONGULDAK 
Ferzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Sadık Te&ıîn Müftüoğlu 
Mehmet Zeid Okur 

Amasya 
Bursa 
Niğde 
Urfa 

Yekûn 

\>m<i 

— 80 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

74 NCÜ. BİRLEŞİM 

8 . 5 . 1975 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ 

RÜŞMELER 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka

daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes 
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşımn, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — istanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 

ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşmın, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü 
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecli* 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasi an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci tMillet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

9. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 11 arka
daşının, içel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 
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10. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

11. — Urfa Milletvekili Celal Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

12. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçiıı'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçin'ın, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü SOFU önergesi (6'*3) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştı tına Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdı Çelebi'nin, 
1950 yümdan evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardia Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/32). 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
aanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43), 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi, (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Aköva'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmişi ir. 



23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasma dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy îş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalam yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/62) 
30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 

Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
•Ti önergesi (6/65) 

32. — Yozgat Milletvekili ihsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

33. — içel Milletvekili Nazım Baş'm, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki b'r müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 
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| 37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

I 40. — istanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'ın, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy İşleri Bakanından 

J sözlü soru önergesi (6/80) 
42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 

ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
j Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
} Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha-
» tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 
45. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 

j meydana gelen gençlik olaylarına üişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

j 46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
j Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya-
| yınına ilişkin Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü 

soru önergesi (6/85) 
I 47. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldanlTnın, Dev

let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro-
I larma ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner-
| gesi (6/86) 
| 48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, TRT 

programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
j gesi (6/87) 
| 49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
I sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 

davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
j önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 

j nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/89) 
| 51. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An-
j kara - Kızılay meydamndaki panonun kaldırılmasına 
| ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 



52, — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, j 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) I 

53.: — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş 
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) I 

54/ — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) I 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî I 
Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi (6/100) I 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin I 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru l 
önergesi (6/102) 

60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba- I 
kandan sözlü soru önergesi (6/103) I 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldank'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanü'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekülerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakamndan sözlü 
ioru önergesi (6/120) 

76. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

77. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

78. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakamndan sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi, (6/143) (*) 
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80. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

81. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

82. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

83. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasmda Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

84. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

85. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet. Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

87. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

88. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

89. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
istanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

91. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, istanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

92. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Of Lisesi ingilizce öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

95. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

96. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

97. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, içel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

98. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basmda çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
<*) 

99. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

100. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

101. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

102. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında içel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

103. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

104. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay-



la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/162) 

105. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

106. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

107. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

108. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

109. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alman tetbirlere ilişkin İmar ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/169) 

111. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

112. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/172) 

113. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Karamanoğlu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

115. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*) 

116. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

117. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

118. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/181) (*) 

119. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

120. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (*) 

121. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/187) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
İstanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (*) 

123. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/179) 

124. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, Ur-
fa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

125. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un çeşit
li firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimlerin» 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

126. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yük
sek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan haberlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/185) 

127. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/188) 

128. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi filmde 
geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ye kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba-



zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155 ve 155'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 14 . 3 . 1975, 25 . 3 . 1975, 27.3.1975) 

2. — 23 . 5 . 1972 tarihli ve 1589 sayılı Kanu
nun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 3 . 2 . 1974 
tarihli ve 11 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin (g) bendinin yürürlükten kaldırılması
na dair Kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
likler hakkında M. Meclisi Plan Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/324) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 113'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi: 28 . 3 . 1975) 

3. — 854 sayılı Deniş İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal tşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

4. — 1475 sayılı îş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 9S nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve istanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı îş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın. 
1475 sayılı iş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağiık ve Sosyal 
işler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

5. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

6. — ilkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

7. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 

sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'm, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 .1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20.6,1973 gün ve 1744 sayılı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20.3.1974, 
24 . 6 . 1974) 

8. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve içişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

9. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun ceklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

10. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri. Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma, Turizm ve, Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 .7.1974) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 



12. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 . 7 . 1974) 

13. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 sayılı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul 
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
raporu (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1974) 

14. — İstanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974) 

15. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö
nüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
l . ' i l . 1974) 

X 1.6. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 
gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 
ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen

mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi: 24 . 3 .1975) 

X 17. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yeniden teşki
lâtlanması silâh, araç, ve gereçlerinin yenileştirilmesi 
amacıyle Millî Savunma Bakanlığına gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi verilmesi hakkın
daki 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ilişkin Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/257) (S. Sayısı : 159) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1975) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Sınırdaki Arpaçay (Ahuryan) Nehrinde Baraj İnşası 
ve Baraj Gölünün Teşekkülü Konusunda İşbirliğine 
Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan Ko
misyonları raporları (1/6) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma 
tarihi : 31 . 3 . 1975) 

X 19. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Gelir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilen
dirmenin Önlenmesine ve Diğer Bazı Hususların Dü
zenlenmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasımn 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri ve Plan Komisyonları Raporları (1/64) (S. Sayısı : 
161) (Dağıtma Tarihi: 1 . 4 . 1975) 


