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lerin alınması maksadiyle bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/8) 285:286 

4. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'
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cek 3 er üyeden kurulu bir Geçici Komis
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V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 286 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işa
retli cetvellerde değişlik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkeresi (1/196) (S. Sayısı : 73) 286, 
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2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmında 25 000 000 
liralık aktarma yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt-
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çe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (1/207) Cumhuriyet Senatosu (S. 
Sayısı : 74) 286,323:326 

3. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta-, 
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başaknlıkları tezkere
leri (1/188) (S. Sayısı : 75) 286:293,327:329 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Mehmet Güler ve 32 arkadaşının 
Ticaret ve Sanayi Odaları, «Ticaret Oda
ları», «Sanayi Odaları» «Ticaret Borsa
ları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Tica
ret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret 
Borsaları. Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret 
ve Sanayi komisyonları raporları (2/59) 

293:294 
5. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
bâzı yabancı şahsiyetlerin ve Parlâmento üye
lerinin memleketimize yaptıkları ziyaretler ve 
A. P. ne vâki katılmalarla ilgili demecine Dış
işleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil cevap 
verdi. 

Zonguldak Milletvekili Sadık Tekin Müftü-
oğlu, yurt ve Parlâmento içinde gelişen siyasi 
olaylar hakkında demeçte bulundu. 

Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Aydar 
da, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, 
konuşmalarında kendilerine sataşma olduğu ge
rekçesiyle söz alarak bir konuşma yaptı. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başaknlık tez
keresinde gösterilen sebep ve sürelerle izin ve
rilmesi ve 

Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin 
alan Van Milletvekili Kinyas Kartal'a ödeneği-

Sayfa 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin içişleri Bakanlığı merkez ve iller 
memurları kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/132) (S. Sayı-
yısı : 69) 294:298 

6. — Amasya eski Milletvekili Nevzat 
Şener ve Manisa Milletvekili Ertuğrul 
Akça'nin, 6122 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desiyle değişik 5434 sayılı Kanunun 66 ncı 
maddesinin (B) fıkrasında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Cumhuri
yet Senatosu istanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandı
ğı Kanununun 74 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasından sonra bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliklere 
dair Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (2/219) (S. Sayısı : 29) 298:318 

nin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi kabul 
olundu. 

Maliye Komisyonu Başkanlığının, Trabzon 
Milletvekili Ali Rıza Uzuner ve 2 arkadaşının, 
440 sayılı Kanun hükümlerine tabi İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde çalışanlara verilecek 
kasa tazminatlarına dair kanun teklifinin, ha
zırlanmakta olan Devlet Personel kanunu tasa
lısı ile birlikte nazara alınmak üzere, tehir edil
diğine dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu. 

Yapılan itiraz üzerine 3 . 12 . 1969 tarihin
de tekrarlanan Dışişleri Komisyonu Başkanlık 
Divanı seçimine vâki yeni itirazlar dolayısiyle, 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının 6 . 1 . 1970 
te aldığı 8 sayılı Karar, cereyan eden görüşme
lerden sonra, kabul olundu. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının öner
geleri kabul olunarak; 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması, 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapıl
ması ve 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarılarının Ge
len Kâğıtlardan gündeme alınarak basılıp da
ğıtılmalarından itibaren 48 saat geçmeden ve 
öncelikle görüşülmeleri onandı ve yapılan gö
rüşmelerden sonra adı geçen kanun tasariları-

II — GELEN 

Tasanlar 

1. — Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/213) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

y ,2. — Yüksek Teknik öğretmen Okulu ka
nunu tasarısı (1/214) (Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarına) 

3. — 3018 sayılı Kanunun birinci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
(1/215) (Ticaret ve Plân komisyonlarına) 

Teklif 
4. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak

kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının, ölüm cezasının 

nın maddeleri kabul olunarak tümleri açık oya 
sunuldu. Ancak oyların ayrımı sonunda çoğun
luk sağlanamadığından oylamaların tekrarla
nacağı bildirildi. 

2 . 3 . 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18,15 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Erzurum 
İsmail Arar Naci Gacıroğlu 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

KÂĞITLAR 

kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/286) 
(Adalet Komisyonuna) 

Tezkere 
5. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 

1968 bütçe yılı hesap işlemleri ile bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/208) (Sayıştay Komisyonuna) 

Rapor 
6. — 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek As

kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Savunma Komisyonu raporu (1/27) (S. 
Sayısı : 72) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma iSaati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
• KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 50 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 

yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. •— Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilire verilen kredili gübre be
delinin % 25 inin peşin olarak istenmesinin 
sakıncalarına, bu hususa dair olan kararname
nin değiştirilmesi gerektiğine dair demeci ve 
Tarım Bakanı llhami Ertem'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı yedi sayın üye 
söz istemiş bulunmaktadır. İki sayın üyeye 
söz vereceğim. 

Gübre bedelinin yüzde 20 sinin peşin öden
mesi yüzünden müstahsil köylünün gübre ala
madığı, hu halin tarım ürünlerinin verimli
liğine tesiri olduğu üzerinde Sayın Çilesiz ta
rafından gündem dışı söz istemiştir. 

Sayın Çilesiz, buyurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlarım, daha dün dene
cek kadar kısa bir zaman evvel, tarım üretici
sinin içinde bulunduğu büyük sıkıntıyı gi
dermek ve hiç olmazsa tefecinin elinden nis-
beten kurtarmak amaciyle fakir çiftçilerin 
borçlarını erteliyen ve taksitlere bağlıyan 
bir kanun tasarısı Hükümetçe Yüce Meclise 
sunulmuş ve ilgili komisyonlarda görüşüle
rek kabul edilmiş iken, köylüye kredili gübre 
verilmesine dair kararname ile verilen gübre 
(bedelinin yüzde 25 inin peşin ödenmesi isten
mektedir. Bu hal, yukarıda bahsettiğim kanun 
tasarısının Meclise şevkini gerektiren sebep
lerle talban tabana zıt bulunmaktadır. Ziraat 
Bankasına 2 000 lira borcunu ödemekten âciz 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

vatandaşın bu borçları taksitlere bağlanır
ken, gübre bedelinin yüzde 25 ini peşin ödet
tirmek, bu vatandaşların içinde bulunduğu 
kötü şartlara göre ağır bir muameledir. Bu 
kararname değiştirilmedikçe tefecinin merha
metsiz eli yine köylünün yakasından çekmeye 
devam edecektir. Gübre bedelinin bir kısmı
nın peşin ödenmesini istemek, diğer taraf
tan tarım üretiminin azalmasına seheholacak-
tır. Zira bu parayı bulamıyacak aileler sa-
yılamıyacak kadar çoktur ve hunlar maale
sef peşin para vermek şartiyle gübre alamı-
yacaklardır. Gübrenin tarımda kullanılma za
manının, tarımla uğraşanların en çok darlık 
çektiği ve hattâ sefalete mahkûm olduğu ay
lara tesadüf etmesi, gübre alımı yönünden fa
kir köylünün mâruz kaldığı sıkıntıyı anla
maya kâfidir. 

Bir taraftan mevcudiyeti kabul edilen sı
kıntıların giderilmesi için kanun teklifi yapı
lırken, diğer taraftan gayrimüsait bir zamanda 
köylüye gübre için para ödettirmeye kalkış
manın mânası, onu muhtekirin gaddar pençe
sine terketmek demektir. Sosyal adalet ilke
leriyle bağdaşması mümkün olmıyan bu halin 
vakit kaybetmeden düzeltilmesi* için kararna-
namenin derhal değiştirilmesi ve gübrenin, 
uygun zamanlara bölünerek, taklitlerle satıl
masının teminini Hükümetten rica ediyorum. 

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

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Sayın hatibe cevap vermek 
üzere, Sayın Tarım Bakanı ilhami Ertem, bu
yurun. 

TARIM BAKANI İLHAMI ERTEM (Edir
ne) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım, Sayın Çilesiz her halde hâdiseleri ya
kından takdlbetmemiştir. Bu tatbikat kaldırı-
lalı 15 günü geçmiştir. Bu hususta çıkarı
lan kararnamenin ilânı da 15 günü geçmiş
tir. Tatbikat böyle cereyan etmemektedir. 
Çiftçi gübre ihtiyacının yüzde 75 inin gerek
tirdiği miktarı doğrudan doğruya bankadan 
kredi olarak almakta ve kullanmaktadır. Bi
naenaleyh, Sayın Çilesiz'in her halde bu bil
gisi 1 ay evveline taallûk etmektedir. Bu iti
barla bugünkü tatbikat tamamen kendileri
nin burada istedikleri tarzdadır. Arz ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

2. — Manisa Milletvekili Veli Bahırlı'nın, 
Ege tütün üreticilerine ödenmiyen tütün bedel
lerinin kendi organları aracılığı ile ve biram, 
önce ödenmesine dair gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın 
Veli Bakirli, Ege tütün üreticilerine ödenmi-
yen tütün paralan hakkında gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Bakirli. 

VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım. 

Ege ekici tütün piyasası 26 Ocak 1970 günü 
açılmış ve ilgililerden öğrendiğimize göre, 
Tekel Bakanlığı, kendi ihtiyacı ve gerek des
tekleme alımları için Ege piyasasından 67 mil
yon kilo tütün alımı yapmıştır. 67 milyon ki
lo tütünün çeki ve ambarlaması cidden çok 
önemli bir konudur. Piyasadan sonra Tekel 
derhal çeki ve ambarlama işlemlerine başlamış, 
Bölgede çalıştırdığı eksperleri eli ile bu göre
vi yürütmeye başlamıştır. 

Ancak, Bölgede yaptığımız gezilerden öğ
rendiğimize göre, çekişi yapılan tütün bedelle
rinin üreticiye ödenmesi büyü|k ölçüde aksa
maktadır. Tekel satmaldığı tütünlerin paraları 
için Ziraat Bankası şubelerine gerekli para ha
valelerini çıkartmakta, buna karşılık Ziraat Ban
kası para yokluğundan Tekele tütün bedelleri
ni ödiyememektedir. Bu durum Skarşısında 
üreticiler perişan olmaktadırlar. 

Tekel görevini yapmakta, buna kargılık Ti
caret Bakanlığı ve Ziraat Bankası, tutum ve 
uygulamıasiyle, tütün ekicilerini tefecilerin ku
cağına itmektedir. Tütün ihracatçılarına 540 
milyon, Demirel kardeşlere 19 milyon lira |kredi 
veren Ziraat Bankası, tütün ekicilerine gelince 
para yokluğundan bahsetmektedir. Sigara ve 
içki satışlarının bedelleri bile üreticiye öden
memektedir. Tekel tarafından Ziraat Bankası
na yatırılan isgara ve içki satışlarının bedelleri 
haksız olarak köylüye ödenmemektedir. 

Ayrıca, 540 milyon lira kredi alan, ama buna 
karşılık Ege piyasasından yaklaşık olarak 250 
milyon lira tutarında tütün satınalan tütün ih
racatçılarının ödemeleri de gününde yapılma
maktadır. Bütn bunların acısını masum köylü
ler çekmektedir. 

ıSayın Ticaret Bakanını uyarıyoruz, derhal 
tedbir almaz ve Ziraat Bankası tütün bedelleri
ni daha da geçiktirirse Eğede milyonlarca in
san büyük kayıplara uğrıyacaktır. 

Bir başka noktayı bu kürsüden hatırlatmak 
isterim, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, üreticileri 
kurtarmak için, tütün bedellerini ödemede Zi
raat Bankasının aracılığından vazgeçip, doğ
rudan doğruya kendi organlariyle ödeme ya
parsa - kanımızca - tütün ekicilerinle en bü
yük hizmeti yapmış olacaktır. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, Tür
kiye'deki kredi dağılımındaki aksaklığın önlen
mesi ve kredi düzensizliğine engel olunması ba
kımından gerekli tedbirlerin alınması maksadiy-
l< bir genel görüşme açılmasına dair • önergesi 
(e/8) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Celâl 
Kargılı'nm bir genel görüşme açılması isteğini 
hâvidir önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memleketimizde çok büyük çapta bir kredi 

adaletsizliği ve kredi yolsuzluğunun mevcut 
bulunduğu sakilanılamıyacak derecede meydan
da olan bir gerçektir. 

Son günlerde Bankalardan 19 ilâ 26 mil
yon lira kredi aldıkları bildirilen Süleyman 
Demirel'in ailesi de, böylece Türkiye^deki mevr 
cut kredi düzensizliği, adaletsizliği ve yolsuzlu
ğundan yararlanarak bu düzensizliğin bir kat 
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dalha artmasına ve su yüzüne çıkmasına sebe-
bolmuştur. 

'Bugün Türkiye'de Marmara ve Ege bölge
lerinde adam başına 1 200 lira kredi düşerken, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde adam başı-
ı a 123 lira kredi düşmektedir. 

Marmara ve Ege bölgesine % 53,3 oranın
da kredi taJhsis edilirken Güney - Doğu Ana
dolu bölgesine % 1 oranında kredi verilmekte
dir. 

Diğer yandan bankaların özel sektöre açtığı 
3C milyar liralık kredinin 19 milyarı tüccara 
dağıtılmakta, nüfusun dörtte üçünü teşkil eden 
köylüye ise verilen kredi miktarı 7 milyarı bul
maktadır. 

İddialara gör«, tefecilerin Devlet bankaları 
kanaliyle elde ettikleri milyarlarca lirayı va
tandaşlara çok yüksek faizlerle dağıttıkları da 
bir gerçektir. 

Türkiye'de çok sayıda vatandaş sahibolduk-
lsrı menkul ve gayrimenkul mallar karşılğmda 
kredi alamamak çaresizliği içerisinde çırpınır-
lven, hiçbir teminatı bulunmıyan birçok insa
nın yüzbinlerce ve milyonlarca kredi aldıkları 
da başka bir acı gerçektir. 

Memleketimizdeki mevcut kredi adletsizliği, 
kredi yolsuzluğu ve kredi düzensizliğinin Türk 
ekonomisine vurduğu darbe çok büyüktür. 

Bir başka gerçek de Türkiye'de çoğu zaman 
50 - 60 bin nüfuslu il ve ilçelerin tamamına ve
rilen kredi miktarlarından, tek başına bâzı 
şahısların sağladıkları kredilerin daha da yük
sek olduğudur. , 

Bu nedenle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Türkiye'deki mevcut kredi adaletsizliği, 

1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve, Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri 
(1/196) (S. Sayısı : 73) 

2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Ba-

'kıedi yolsuzluğu ve kredi düzensizliğinin bü
tün açıklığiyle meydana çıkarılması ve bu du
ruma engel olunması bakımından gerekli ted
birlerin alınması yönünde bir genel görüşme 
açılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı 

BAŞKAN — Genel görüşme isteği Genel 
Kurulun bilgilerine arz edilmiştir. Gündeme 
alınacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

4. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Oğuz'un, 
1/85 esas numaralı kanun tasarısının havale 
edildiği komisyonladan seçilecek 3 er üyeden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/85, 4/49) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Sayın Or
han Oğuz tarafından verilen geçici bir ko
misyon kurulmasına mütedair önerge var
dır, okutup kararlarınızı istihsal edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

Halen İçişleri Komisyonunda bulunan 1/85 
esas numaralı Eski Eserler kanun tasarısının 
biran önce kanunlaşmasını teminen havale 
edildiği, içişleri, Adalet, Maliye, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek 3 er üye
den teşkil olunacak bir geçici komisyonda gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Millî Eğitim Bakanı 

Orhan Oğuz 

BAŞKAN — önergede yazılı «Eski eserler 
kanunu tasarısının, bahsedilen komisyonlardan 
alınacak üçer üyeden teşkil olunacak bir ge
çici komisyonda görüşülmesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

kanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (1/207) (S. Sayısı : 74) 

3. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 

V-GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
(1/188) (S. Sayısı : 75) 

BAŞKAN — Efendim, 49 ncu Birleşimde 
açık oylarınıza arz edilen Orman Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması (hakkındaki kanun tasarısı ile, 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmında 25 milyon liralık aktarma yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı ve 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarılarının açık 
oylamalarında salt çoğunluk sağlanmadığı ci
hetle bu kanun tasarılarının yeniden oylarını
za arz.edilmek zarureti vardır. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, oylamalarla ilgili söz rica ediyorum, 
İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre; 

BAŞKAN — Oylamalarla ilgili, 89 ncu mad
deye göre, söz istiyorsunuz; oylamanın usulü 
ve neticesi hakkında buyurun efendim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Şu anda Yüksek Başkanlıkça oylarınıza su
nulan üç kanun tasarısı mevcuttur. Bu üç ka
nun tasarısı da aktarma kanunudur. Dolayı-
siyle 1969 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yap
mayı hedef almış üç tasarı var önümüzde de
mektir. 

Hiç şüphesiz bütçe kanunlarında yapıla
cak değişikliklerle ilgili kanunların yürür
lük tarihleri, tadil ettikleri bütçenin meriyeti 
yılı içinde olmak lâzımdır. Aksi halde tadil 
tasarısı, meriyetten kalkmış bir kanunu tadil 
etmek gibi imkânsız, kanun tekniği bakı
mından bâtıl bir muameleden ibaret kalır. 

Bu üç tasarı içinde son derece önemli olan
ları da vardır. Bir ürnek vermek istiyorum. Bu 
tasarılardan birisi, 20 000 orta öğretim öğret
meninin ek ders ücretlerinin ödenebilmesi için 
değildir. 
25 milyon liralık bir aktarmayı gerektiriyor. 
O halde bu aktarma kanunu gerçekten yürü
yebilir bir kanun halinde olmalıdır ki, 1969 
ders yılı içinde vazife görmüş 20 bin öğretmen 

arkadaşımız haklarını alabilsinler. Esasen Hü
kümet de bu ihtiyacı duyarak, bu aktarma ka
nununu getirmiştir. Hattâ Hükümet, zannediyo
rum Ocak 1970 ayı içinde 43 milyonluk bir ak
tarma getirmiş, kanunlaşmış, yetmediği için, 
bir 25 milyon liraya daha ihtiyaç olduğu anla
şıldığından yeni bir aktarma kanunu tasarısı ile 
huzurunuza gelmiştir. 

Kanun tasarısı, usulüne uygun olarak, bütçe 
kanunu tasarısı gibi önce Senatoya gitmiş, son
ra bize gelmiş, bizde müzakere edilmiş, hattâ 
27 Şubat 1970 Cuma günü oylanmış, 201 işti
rak olmuş, bunun ikisi menfi, 199, u müspet oy 
vermiştir. Demek oluyor ki, Yüce Meclis o gün 
çoğunluğu ile böyle bir hükmü tasvip de etmiş, 
fakat İçtüzük icabı açık oya konması lâzımge-
len bu kanunun salt çoğunluğu bulması ica-
bettiğinden, 226 kişi o tarihte Meclisinmizde 
bulunmadığı için kanun ne ret, ne de kabule ik
tiran edememiştir. 

Vakıayı arz ediyorum. Bu durumda müta-
akıp celsede de kanun tasarısının oylanmasına 
ihtiyaç vardır. Fakat burada bir aksi tesadüf 
işe müdahale ediyor; ikinci gün Cumartesi ol
duğundan Yüce Meclisin mutad toplantı gü
nü değildir, ertesi gün pazardır, resmî tatile 
rastlıyor. Nihayet ilk imkân bugün tahaddüs 
etmiştir. Ne var ki, bugün artık yeni malî yıl 
başlamıştır. 

Hiç şüphesiz, zamanında kanunlaşacağı ümi
di ile kanun tasarısının yürürlük maddesi, 
«Bu kanun neşri tarihinden muteberdir» şek
linde yazılmıştır. Bu tabiîdir. Fakat, biraz ev
vel arz ettiğim aksi tesadüfler bu kanun tasa
rısının icabeden malî yıl içinde kanunlaşmasını 
ve meriyetini imkânsız kılmıştır. Hâdise bu. 

Şu anda, kanun tasarısı olduğu gibi mu
hafaza edilirse âkibet şöyle tecelli edecektir. 
Diyelim ki, Yüce Meclis Cuma günkü temayü
lüne uygun olarak bugün de iradesini izhar et
sin ve bu tasarıyı kabul etsin. Bu tasarı bugün 
kanunlaşsa, meriyeti «neşrinden itibaren» ola
cağı için bu kanun ölü doğmuş olacaktır. Me
riyetten kalkmış bir bütçe kanununu tadil eden 
bir kanun haline gelecektir ki, bu mantığa ay
kırıdır, hukuk ilkelerimize aykırıdır. O halde, 
Yüce Meclis kabul etse dahi ortaya çıkacak 
kanun hem ölü doğmuş olacaktır, hem de Hü
kümete verdiği vazife fiilen ifa edilemiyecek-
tir. 
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Yüce Meclisi abesle iştigal etmesi müm
kün olmadığına göre bir çare, bir tedbir bul
mak lâzımdır. 

Bu tedbir iki sebeple bulunmalıdır: Birisi, 
ihtiyaç sahiplerinin haklarının karşılıksız borç
lar misûllü aylarca sürüncemede kalmaması, 
20 bin öğretmenin haklarını zamanında alması 
için lâzımdır. İkincisi de Yüce Meclisin anlam
sız bir oylamaya gitmemesi için lâzımdır. Çün
kü, arz ettiğim gibi, bu kanunu Yüce Meclis 
şu anda kabul buyursa dâhi kanun, kanun ol
mak vasfında değildir. Yani bir çeşit, Yüce 
Meclisin kanun yapma yetkisi, iradesi bu aksi 
tesadüf yüzünden ve yürürlük maddesinin 
böyle tedvin edilmiş olması dolayısiyle kal
dırılmış oluyor. Yani, Meclis bunu kabul etse 
de işe yaramaz bir kanun, reddetse de işe ya
ramaz bir kanun tasarısı halindedir. Binaen
aleyh, Yüce Meclisin iradesini izharda bu mad
di hata bir çeşit engel teşkil etmektedir. O hal
de içtüzüklerin, böyle ahvalde birtakım düzen
leyici hükümler ifade etmesi ve Yüce Meclisin 
de buna uyması lâzımgelir. 

Bendeniz içtüzüğü bu yönden tetkike ça
lıştım ve bir çıkış yolu bulunabileceği kanaati
ne vardım. Bunu kısaca arz etmek istiyorum. 
Bu kanaatimi, muhtevi bir de önerge hazırla
dım, istirham ederim, bu önergeye itibar bu
yurursanız arz ettiğim faydalar, kolaylıklar 
tahassül edecektir. 

Bulabildiğim çare şudur aziz arkadaşlarım; 
içtüzüğümüzün 109 ncu maddesini, aynen oku
mak istiyorum; belki üzerinde tartışma olabi
lir, «Lâyiha veya teklifin katiyen kabulü re
ye konmadan evvel, ibare ve üslûp,, yahut ter
tip ve tensip itibariyle noksan veya iltibas ol
duğu âza veya encümen tarafından dermeyan 
olunursa metin, ait olduğu encümene gider. 
Edilen tashihlerin reye iktiran etmesi lâzımdır» 
diyor. 

Aziz arkadaşlarım; burada iki nokta ile kar
şı karşıyayız; birisi şudur: Lâyiha veya tekli
fin katiyen kabulü reye konmadan evvel bu 
muamelenin yapılacağı beyan edilmiş. 

Önce şunu arz etmeliyim; demek oluyor ki, 
içtüzüğümüz tertip bakımından, tensik bakımın
dan - ki, bu «Tensik» tanzimden ayrı Arapça bir 
şeyin bünyesini tedvin mânâsını taşır, 

Fransızca karşılıkları söylendiği zaman vu
zuh bulabilecek bir keyfiyettir - tensik bakı
mından, yani bünyesini tedvin bakımından, 
hattâ üslûp bakımından bir noksanlık veya 
iltibas bahis mevzuu ise kanunun ıslah edilme
sini sağlamak için konmuş bir müessesedir. 

Yani, burada yeni bir hüküm ısdar etmek 
mevzuubahis değildir. Hele bu konuda yeni 
Anayasamıza ve İçtüzüğümüze göre tekriri mü
zakere hiç bahis mevzuu değildir. Mâruzâtım 
da, asla böyle bir talebin esbabı mucibesi de
ğildir, tekriri müzakere ile külliyen alâkasız
dır. Tekriri müzakere olamıyacağı kesindir, 
onu bir tarafa bırakıyorum. Maruzatım, 109 
ncu maddenin lâfzından ve ruhundan istifade 
ederek bir maddi hatamın düzeltilmesini temin 
içindir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, burada bir nokta 
var : «Katiyen kabulü reye konmadan evvel» 
deniyor. 109 ncu maddede. Cuma günü reye 
konduğuna göre, «katiyen kabulü reye konmuş
tur, artık bu madde işlemez» denebilir. Bir 
mantık da budur. 

Fakat kanaatim odur ki, bu mantık şeklî bir 
mantıktır, iki sebeple şeklî bir mantıktır; en 
az bu noktada içtüzük açıktır, onu arz etmek 
istiyorum. 

Birinci nokta; o tarihte oylama olsaydı ve 
netice müspet veya menfi hâsıl olsaydı, zaten 
böyle bir maddi hata bahis mevzuu değildi, ka
nun ya kabul, ya reddedilmiş olacaktı; kabul 
edilmiş ise meriyete girecekti, zamanında me
riyete girdiği için de Hükümete verilen vazife 
kabili ifa bir vazife, kanun da hukukan bir 
mâna ifade edecekti.. 

Netice alınamadığına göre «katiyen kabulü» 
için bugün oya başvuruyoruz. O halde bugün 
yaptığımız vazife «katiyen kabul» için yeni bir 
oya başvurma muamelesidir. O halde, bir yeni 
muamele başlamıştır, bu yeni muamelede ka
nunun kaderi taayyün edecektir. Bu taayyün
den önce, 109 ncu maddenin koyduğu müesse
seye göre; maddi hata kabili tashihtir. Arz 
etmek istediğim birinci nokta budur. 

2 nci nokta : Diyelim ki, birinci mantık 
«şeklî» de olsa biran için muteberdir; o tak
dirde içtüzüğün bu müessesesini böyle tefsir 
etmek ciddî bir yanlıştır. Sebebi şudur : 

Biraz evvel arz ettim; «Yüce Meclis Cuma 
günü bir oylama yapmalıdır ve bu oylamanın 
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neticesinde Heyeti Umumiyenin, kanun tasa
rısını kabul veya reddedecek çoğunluk taşı
madığı anlaşılmalıdır ve arkasından tatil ras-
lıyarak malî yıl bitmelidir ki, şimdi tashihine 
tevessül edeceğimiz maddi hatâ taayyün etsin, 
tekevvün etsin. Hatanın taayyün ve tekevvü
nünden önce, bir hatanın olabileceği hesaba ka
tılarak, oylamadan önce 109 ncu maddenin is
tediği şekilde tedbir almak mümkün değildir. 

O halde 109 ncu madde böyle manasız mü
kellefiyeti vaz'etmiş değildir.» dedim. 

Arz ettiğim gibi, bu maddi hata, oylama
nın bünyesinde memzuç ve oylamanın ifa
sından mütevellittir. 

Sarahatle arz edebilmek iğin Osmanlıca 
tâbirlere biraz itibara mecbur oldum, affmızı 
dilerim. Fakat mesele budur. 

Şimdi bir diğer noktayı arz etmek istiyo
rum arkadaşlarım; acaba yapılmak istenen ıs
lahat bir tadil midir, bir tashih midir? 

Aziz arkadaşlarım, elimizdeki tasarı bu
gün oylandığında ve meriyete girdiğinde «ka
nun» olabilmek hukukî vasfına sahibolabilsey-
di, yani meriyeti tarihinden itibaren bir mâna 
ifade edebilseydi, Hükümete kabili ifa bir va
zife, vecibe tahmil edebilseydi; yürürlük mad
desini Şubat ayı içerisine aktarmak istese 
idik, o zaman yaptığımız iş bir tadil idi. Tadil 
ise tekriri müzakere müessesesiyle mümkün 
olduğu için, o da İçtüzüğümüze ve Anayasamı
za göre derpiş edilmediğinden, yapılamaz bir 
muamele idi. Binaenaleyh «yürürlük madde
sinin» Şubat içerisindeki görüşüldüğü tarihe 
aktarılması bir tadil değildir, bir tashihtir. 

Çünkü tadil olabilmesi için, tadil etmedi
ğimiz takdirde, kanunun meriyetinin mute
ber, dolayısiyle hukukî hüvviyet ve mânası
nın kâmil, Hükümete verdiği vazifenin de 
kabili ifa olması lâzım idi. Halbuki, bu tashih 
yapılmadığı takdirde kanun hiçbir işe yara-
mıyân mânâsız bir hüküm halindedir. Kalk
mış bir kanunu tadile matuf bir hüküm çık
mış olacaktır. Bu, böyle bir hükümdür ki, nu
marası vardır, reye iktiran etmiştir, fakat ne 
hukukî mânası vardır, ne de fiilen ifası müm
kündür. Yani bir abestir, abesle iştigaldir. 

O itibarla, kamu hizmetlerinin sıhhatle ve 
adalete yürütülmesi esas olduğuna, Yüce 
Meclislerin «abesle» iştigal edemiyeceklerinin 

evleviyetle - apriori - kabul ve tasdik olundu
ğuna göre, bu tashihi yapmaktan başka çare
miz yoktur. Meselâ bir kanun tasarısında; «Bu 
kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.» denecek 
yerde; «Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürüte
mez» şeklinde bir yanlışlık olsa, bu yanlış na
sıl tashih edilir ise, bu tashih nasıl yeni bir hü
küm getirmek, bir tashih getirmek, bir siyasi 
takdir ortaya koymak değil ise, tıpkı bir ak
tarma kanununun da meriyet tarihinin tashih 
edeceği kanunun meriyeti müddetinde mev-
cudolması ihtiyacı tabiîdir. Bu bir tadil değil
dir, bir tashihtir. 

Aksi halde, bir kanun yapacağız; kanun de
ğildir. Bu olmaz arkadaşlarım. 

O halde, şu iki örnekle arz ve izaha çalış
tım, yürürlük maddesinin, kanunun görüşül
düğü «27 Şubat Cuma gününden itibaren» şek
linde düzeltilmesi bir tadil değildir, bir tas
hihtir; bir maddi hatanın tashihidir. 

Aziz arkadaşlarım, bir mülâhaza da şöyle 
olabilir : Tabiî ben unsurların leh ve aleyhinde 
her çeşit mülâhazayı derpiş ederek ve Yüce 
Meclisi yanlış bir yola sevk etmiş olmamak gibi 
bir mesuliyet duygusu içerisinde bütün alter
natifleri, âcizane düşünmeye çalıştım ve her 
birisi için bulunabilecek mülâhazaları tesbit «it
tiğimi sanıyorum; kısa kısa arz edeceğim : 

Aziz arkadaşlarım; bu mesele, aktarma ta
sarılarının malî yıldan on gün evvel gelmesi 
ile ilgili bir mesele de değildir. Meselâ 1 Şu
batta bir aktarma tasarısı önümüze gelebilir. 
Fakat Yüce Meclis 1,5 - 2 ay oylamalarda çoğun
luğu sağlayamıyabilir. O takdirde yine aynı 
hâdise meydana çıkacaktır. 

Demek oluyor ki, ilk defa Cumhuriyet ta
rihinde bir aktarma kanunu tasarısının, daha 
doğrusu üç aktarma kanunu tasarısının başına 
böyle bir akıbet gelmiştir. O halde, bunu dü
zeltmek için bir İçltüzük yolu bulmak mecbu
riyetindeyiz. Bu İçtüzük yolu 109 ncu maddey
le «mâna» olarak vaz'edilmiştir, «lâfız» ola
rak da, biraz önce arz ettim, belli ölçüde im
kân vardır. O halde bu, düzeltilebilir, düzel
tilmelidir. 

Binaenaleyh, sureti katiyede bir tekriri mü
zakere mahiyeti ile alâkalı olmaksızın, sureti 
katiyede oylama safhasına intikal etmemiş bir 
metinde, yeni bir tadil teklifi mahiyet ve mâ-
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nasını asla tazammun etmeksizin, sırf bir aksi 
tesadüfün malûl kıldığı tasarrufumuzu ıslah 
etmek, tashih etmek amaciyle bir önerge veri
yorum. Binaenaleyh, kanunun yürürlük mad
desi «27 Şubat 1970 e» alındığı takdirde, tam 
anlamiyle bir tashih olacaktır ve bu tashih 
eğer Yüce Meclisçe kabul edilirse - tabiî red
dederse mesele yok - tasarıyı hukukan kanun 
haline getirecektir, Hükümet de verilen vazi
feyi fiilen ifa etmek imkân ve iktidarına ula
şacaktır. 

Kaldı ki, bu taisarrufumuzun arkasında bil
fiil hizmet görmüş ve fakat hakkını alamamış 
20 bin insanın da derdine deva olacağız. 

Bu itibarla Yüce Meclislerin faaliyetlerini 
ve içtüzüğün amaçlarını, bir abesle iştigalin 
dışında, «kamu hizmetlerinin adalet ve sıhhat 
içinde ifasını temin için konmuş» noktai naza
rından hareket ederek böyle bir tashihin yapı
labileceğine, yapılmasının zaruretine mutlak 
olarak inanmaktayım. Sayın arkadaşlarımın 
önergeme iltifat buyurmalarını istirham edi
yorum. 

Teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Genel Kurula, Başkanlık Di
vanı olarak meseleyi açıklamakta fayda ummak
tayız : 

Orman Genel Müdürlüğünün 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cet
vellerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı 49 ncu birleşimde, 27 . 2 . 1970 
Cuma günü, aktarma kanunu tasarısı olması 
hasebiyle, açık oya sunulmuş, 201 sayın üye 
oya katılmış ve salt çoğunluk sağlanamamıştır. 

27 . 2 . 1970 tarihinde, kanun tasarısının 
şevkine göre «Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer» hükmü uygulanabilir halde idi. 

Bugün tekrar Meclis çalışmaları itibariyle 
oya arz etmeye mecbur bulunduğumuz bu ka
nun tasarısını, açık oylarınıza arz edip çoğun
luk istihsal ettiğimiz takdirde dahi, yürürlük 
maddesi itibariyle, yayımı tarihinde, 1969 yılı 
Bütçesi kapsamını yürütecek bir kanun halini 
alamıyacaktır. 

Bunun gibi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eği
tim Bakanlığı kısmında 25 milyon liralık ak
tarma yapılması hakkındaki kanun tasarısı da 
aynı mahiyetftedir. 

Yine, İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
durumu da aynı şekildedir. 

27 . 2 . 1970 tarihinde bu üç kanun tasa
rısı, şevki itibariyle yürürlüğü sağlıyacak hü
kümde idi. Ancak, bugün bu kanun tasarıları 
aynı «yürütme maddesiyle» onaylanıp kabul 
edildiği takdirde hizmeti ifa edecek halde ola-
mıyacaklardır. " 

109 ncu madde ile kasdedilen, «ibarede 
hata», «yürürlük maddesinde hata» Yüksek 
Heyetiniz nasıl kabul ederse o şekilde olacak
tır ama, bu üç kanun tasarısı henüz kaıtî oya 
arz edilmemiştir. Katî oya arz edilmiştir, fakat 
netice istihsal edilmemiştir. Şu halde o keen-
lemyekündür. Bugün Başkanlığın yaptığı iş 
«katî oya» yeniden arzdır. 

Şu halde bu «katî oya yeniden arz» Başkan
lıkça 109 ncu maddeye uygun mütalâa edil
mektedir. Bu sebeple takriri Genel Kurulun 
oyuna arzda Başkanlık kendini yetkili gör
mektedir. 

Takrir kabul edildiği takdirde yürürlük 
maddesinde tashih yapılmış olacak ve bu suret
le yürürlük tarihi (yayımı tarihinden) değil 
«27.2.1970»ı olarak tashih edilmiş olacaktır. 

Bu izahtan sonra, takriri okutup reylerinize 
arz edeceğim. Ondan sonra da, tahassul edecek 
neticeye göre tekrar üç aktarma kanunu tasarı
sını açık oylarınıza arz edeceğim. 

REŞÎT ÜLKER (îstanbul) — Yani İçtüzüğe 
uygun oluyor?.. 

BAŞKAN — Beyanımı arz ettim, zapta geçti 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin ikinci defa oya konacak işler 

bölümünde yer alan 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî 
Eğitim Bakanlığı kısmında 25 milyon liralık ak
tarma yapılması hakkındaki kanun tasarısı bir 
Bütçe Kanunu tadili mahiyetinde olduğundan 
ancak 1 Mart 1970 den önce meriyete girdiği 
takdirde hukukî bir değer ifade edebilecektir. 

Oysa, söz konusu tasarı ilk oylandığı 27 Şu
bat 1970 Cuma günü Meclisimizde çoğunluk ol
madığından ret veya kabule iktiran edememiş
tir. Bunu takibeden günlerin Meclisimizin mûtat 

I toplantı günü olmaması ve ayrıca resmî tatile 
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rastlaması dolayısiyle oylama meselesi 2 Mart 
1970 e yani, yeni malî yıla kalmıştır. Yürürlük 
maddesi olduğu gibi muhafaza edildiği takdir-
de tasarı kanunlaşsa dahi hukuken bir değer 
ifade edemiyecek ve Hükümete verilen vazifenin 
ifası fiilen mümkün olmıyacaktır. Oylama mua
melesinin bir mâna ifade edebilmesi ve Yüce 
Meclisin iradesinin peşinen bertaraf edilmemesi 
için yürürlük maddesinin tashih edilmesine ke
sin bir ihtiyaç ve mecburiyet hâsıl olmuştur. Bu 
itibarla, yürürlük maddesinin aşağıdaki şekilde 
tashihini arz ve teklif ederim. 

Yürürlük maddesi — Bu kanun 27 Şubat 
1970 den itibaren yürürlüğe girer. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Saym Şener, buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Saym Baş

kan, yerimden ifade edeyim; 109 ncu maddeye 
göre bir önerge verilmiştir. Hükümet ve Komis
yon yerini alsın ve bu konudaki fikrini söylesin. 

(BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon ve Hükümet?.. Buradalar. 
YÜSUP ZIYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, takrir aleyhinde söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
YUSUF ZÎYA YILMAZ (Adıyaman) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar; bu takrir 
kanun yapma tekniğine uygun değildir. Bahis 
mevzuu olan kanun tasarıları 27.2.1970 Cuma 
günü oylamaya arz edilmiş ve nisap hâsıl ol
madığından, aksi bir tesadüf malî yıl içerisinde 
çıkmamış ve dolayısiyle 1970 malî yılı girmiş
tir. Şimdi bu kanunların çıkması için tüzüğün 
cevaz vereceği kanaatinde değilim. Bu, doğru
dan doğruya bir idare-i maslahat şekline girer, 
kanun yapma tekniğinden uzaktır ve Meclisi 
bundan böyle yanlış yola sevk eder kanaatin
deyim. 

Saygılarımla. 
TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Aleyhinde görüşüldü, Sayın 

Köseoğlu. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Ben de aynı 

kanaatteyim, efendim. 
BAŞKAN — Evet... Oylarınızla meseleyi... 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hükümet ve 

Bütçe Komisyonunun fikri nedir? 
BAŞKAN — Soracağım efendim, soracağım. 

Takrir okundu. Bütçe Karma Komisyonu 
adına buyufun Sayın Akçal. 

BÜTÇE KARMA tfOCiyEÎSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, oya sunulmuş bulunan bir kanun tasarısı 
üzerinde, kanun tasarısının maddelerine girerek 
fikir beyan etmek, zannediyorum, İçtüzüğü ih
lâl olacaktır. Bu bakımdan, kanun tasarısının 
maddelerine girmeye imkân yoktur. 

Yüksek Heyetin huzurunda bir usul meselesi 
vardır. Bu usul meselesi Komisyonumuzu alâka
dar etmemektedir. Usul meselesinde bir tered-
düdolduğu takdirde, Sayın Başkanın takibede-
ceği usulü söylediğine nazaran, iki lehte iki 
aleyhte söz vermek suretiyle usul meselesini 
Meclisin oyuna sunmak iktiza eder, kanaatinde
yim. 

Ancak, İçtüzüğün 109 ncu maddesine uygun 
hareket etme tarzında bir karar Yüksek Mec
lisçe kabul edildiği takdirdedir ki, o zaman bu 
önergenin ve kanunun Komisyonumuza iadesi 
icabeder. Dolayısiyle Komisyon adına söyliyebi-
leceğim, ancak bunlardan ibarettir. 

Teşekkür ederim. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Aleyhinde. 
İBAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım; bu tashihin yapılmasını, bu ak
tarma kanunlarının yürürlük bulmasını hepimiz 
arzu ediyoruz. Fakat maalesef bugün maddi bir 
imkânsızlık ile karşı karşıyayız, hukukî bir im
kânsızlık ile karşı karşıyayız. 

iSayın Kodamanoğlu'nun, 109 ncu maddeye 
bu konumuzu yerleştirmek istemesinin hüsnüni
yetle olduğuna inanıyoruz, 109 ncu maddenin 
gayet açık metni «bir zühul, bir hata, bir tas
hihe şeklinde dercetmiş olduğu için bir madde
nin değiştirilmesi babında, uygulayamayız. 
Çünkü, yürürlük bir maddedir ve bu madde ka
nunun sevkiyatında, komisyonlarda kabulünden 
sonraki ibare konulmuştur. Bunda maddi bir 
hata yok, bir eksiklik yok, bir tabı hatası da 
yoktur. Binaenaleyh, bunu bu şekilde mütalâa 
edip, buraya sokmak mümkün değildir. Çünkü, 
o zaman bir «tekriri müzakerem yapılmış olur. 
Tekriri müzakere Anayasa ve içtüzükte yok
tur. Bundan sonra örnek olarak tatbikat Mecli
simizi yanlış istikamete sevk eder. 

Bunun tashihi, yeni bir kanun getirme sure
tiyle bu hatayı düzeltmek her zaman mümkün-
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dür. Yürürlük maddesini geriye almak suretiyle 
bu mesele halledilir, ama biraz geç kalınır. Ma
liyeciler bunun bir formülünü elbette bulurlar. 

Arz ettiğim sebeplerle hukukî imkânsızlık 
karşısındayız, 109 ncu maddeye sokmamız müm
kün değildir. Yeni bir kanun ile tashihi ve hak 
sahiplerinin bu paraya kavuşmaları daima müm
kündür. O bakımdan bendeniz de reyimi aksi 
istikamette kullanacağım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu adına 

konuşan Sayın Akçal, bu takrir kabul edildiği 
takdirde maddede musarrah olan açıklığa göre 
Komisyona iadesi lâzımgeldiğini ifade ettiler. 
Öyle mi efendim?.. Yani, ibare hatası yapılma
sına mütedair olan bu takrir kabul edildiği tak
dirde kanun tasarısının Encümeninize iadesi lâ-
zımgelir, buyurdunuz değil mi efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, yanlış anlamadımsa takrir, 109 ncu mad
deye göre verilmiştir. 109 ncu maddede esasen 
bu husus derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Evet. Yani Genel Kurul takriri 
kabul buyurduğu takdirde kanun tasarıları 
Komisyona iade edilmiş olacaktır. 

Takriri okuttum, oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka
bul edilmiştir. 

HALÎL ÎBRAHÎM COP (Bolu) — Sayın 
Başkan, önerge bir kanun tasarısı için verilmiş
tir. Diğer iki kanun tasarısının da aynı şekilde 
Komisyona gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet, öyle efendim... Millî Eği
tim Bakanlığı ile ilgili olan kısım oylanmış, ka
nun tasarısı içtüzüğün 109 ncu maddesine göre 
Komisyona iade edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonun 109 ncu maddesinin otomatik işle
diğini ifade etmektedir. Yoksa, kendileri doğ
rudan doğruya katılıp katılmama veya kendi
lerine verilip verilmeme hususunda bir talepte 
bulunmuş değillerdir. 

Orman Genel Müdürlüğü İ969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
üzerinde de bir takrir vardır. 

Takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemimizin ikinci defa oya konulacak iş
ler bölümünde yer alan Orman Genel Müdürlü-
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ğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı bir bütçe kanunu tadili 
mahiyetinde olduğundan ancak 1 Mart 1970 ten 
önce meriyete girdiği takdirde hukukî bir de
ğer ifade edebilecektir. Oysa, söz konusu ta
sarı ilk oylandığı 27 Şubat 1970 Cuma günü 
Meclisimizde çoğunluk olmadığından ret veya 
kabule iktiran edememiştir. Bunu takibeden 
günlerin Meclisimizin mutat toplantı günü ol
maması ve ayrıca resmî tatile rastlaması dola-
yısiyle oylama muamelesi 2 Mart 1970 e yani 
yeni malî yıla kalmıştır. Yürürlük maddesi ol
duğu gibi muhafaza edildiği takdirde tasarı ka
nunlaşsa dahi, hukukan bir değer ifade edemi-
yecek ve Hükümete verilen vazifenin ifası fii
len mümkün olmıyacaktır. Oylama muamele
sinin bir mâna ifade edebilmesi ve Yüce Mecli
sin iradesinin peşinen bertaraf edilmemesi için 
yürürlük maddesinin tashih edilmesi kesin bir 
ihtiyaç ve mecburiyet hâsıl olmuştur. Bu itibar
la, yürürlük madesinin aşağıdaki şekilde tashi
hini arz ve teklif ederim. 

Yürürlük maddesi: Bu kanun 27 Şubat 1970 
ten itibaren yürürlüğe girer. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Takrir okunmuştur. Kabulünü 
oylarınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 109 ncu madde 
gereğince Bütçe Karma Komisyonuna sevk edi
lecektir. 

istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ile ilgili takrir 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemimizin ikinci defa oya konulacak 

işler bölümünde yer alan İstanbul Üniversitesi 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı bir bütçe kanunu tadili mahiyetinde ol
duğundan ancak 1 Mart 1970 ten önce meriye
te girdiği takdirde hukukî bir değer ifade ede
bilecektir. 

Oysa, söz konusu tasarı, ilk oylandığı 27 Şu
bat 1970 Cuma günü Meclisimizde çoğunluk ol
madığından, ret veya kabule iktiran edememiş
tir. Bunu takibeden günlerin Meclisimizin mû-
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tat toplantı günü olmaması ve ayrıca resmî ta
tile rastlaması dolayısiyle oylama muamelesi 
2 Mart 1970 e yani, yeni malî yıla kalmıştır. 

Yürürlük maddesi olduğu gibi muhafaza 
edildiği takdirde tasarı kanunlaşsa dahi huku-
kan bir değer ifade edemiyecek ve Hükümete 
verilen vazifenin ifası fiilen mümkün olmıyacak-
tır. 

Oylama muamelesinin bir mâna ifade edebil
mesi ve Yüce Meclisin iradesinin peşinen ber
taraf edilmemesi için yürürlük maddesinin tas
hih edilmesine kesin bir ihtiyaç ve mecburiyet 
hâsıl olmuştur. Bu itibarla yürürlük maddesinin 
aşağıdaki şekilde tashihini arz ve teklif ederim. 

Yürürlük maddesi: Bu kanun 27 Şubat 1970 
tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Niğde 
Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince ilgili 
komisyona iade edilecektir. 

Buyurunuz Sayın Akçal. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Baş
kan, Komisyonumuz, teamüle uyarak, maddi 
hata olduğunu kabul ediyor. Her üçünde de ko
misyonun müspet mütalâasını bildiririm. 

BAŞKAN — Her üçüne de komisyon müspet 
mütalâasını bildiriyor. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 25 
milyon liralık aktarma yapılması hakkındaki 
kanun tasamsının yürürlük maddesinin; «Bu ka
nun 27 Şubat 1970 tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer» şeklinde değiştirilmesini arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon iltihak ediyor. 
Yalnız, bunların açık oya arz edilmesi gere

kiyor. Müsaade ederseniz tek tek mütalâanızla 
birlikte bunları açık oya arz edeyim. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapılması 
hakkında kanun tasarısı 27 . 2 . 1970 tarihinde 
açık oya arz edilmiş, çoğunluk sağlanamadığı 
cihetle kanun tasarısı kabul edilmemişti. 

Bu kanun tasarısı, bu celse vâki olan müza
keresi sonunda, açık oya arzı suretiyle kabul 

edildiği şekliyle oylansa da hüküm ifade edemi-
yeceği sayın üye tarafından beyan edilmiş ve 
sayın komisyon, kanun tasarısını geri almış ve 
vâki teklifi anen kabul ederek yürürlük mad
desinin, 27 . 2 . 1970 olarak tashihi suretiyle 
ibare hatasının düzeltilmiş bulunduğunu ifade 
etmiştir. 

Bu şekliyle 25 milyon liralık aktarmayı kap-
sıyan kanun tasarısı açık oylarınıza arz edile
cektir. 

Orman G-enel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı üzerinde, Bütçe Karma Komisyonu adına 
Sayın Erol Yılmaz Aikçal aynı şekilde, yani «Bu 
kanun 27 Şubat 1970 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer» şeklinde ibare tashihinin yapılması
nın uygun olacağını ifade etmişlerdir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
açık oylarınıza, sayın üye tarafından verilen 
takririn Bütçe Karma Komisyonunca aynen ka
bulü ve yürürlük maddesinin, 27 . 2 . 1970 ola
rak tashihi suretiyle ibare hatasının düzeltildiği 
ve bu şekliyle oya arzını talebettikleri görül
mekle, bu kabul veçhile tasarı açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 
komisyonun görüşü aynı mıdır? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Yürürlük 
maddesinin; «bu kanun 27 Şubat 1970 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer» şeklinde değişti
rilmesini taJlebediyoruz. 

BAŞKAN — Bunda da, yürürlük maddesi
nin, «27 Şubat 1970» olarak tashihi suretiyle 
ibare hatasının düzeltilmesini kabul ettiklerini 
komisyon ifade etmektedir. 

Bu şekliyle bu kanun tasarısı da açık oyla
rınıza arz edilecektir. 

Açık oylama kupaları sıralar arasında gezdi-
rilecektir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda-
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lan» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ti
caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde
lerini değiştiren kanun teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) 

BAŞKAN — Sanayi Komisyonu Başkanı 
TraJbzon Milletvekili SelâJhattin Güven tarafın
dan verilmiş bir takrir vardır, okutuyorum efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin iki defa görüşülecek işler bölümü
nün üçüncü sırasında bulunan 22 Sıra sayılı ka
nun teklifinin, önemine binaen, biran evvel ka
nunlaşmasını temin için gündemdeki diğer işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Sanayi Komisyonu Başkanı 
Selâhattin Güven 

Trabzon 
BAŞKAN — Gündemin iki defa görüşülecek 

işler bölümünün üçüncü sırasında bulunan 22 
sayılı Kanun teklifinin bütün işlere takdimen 
ve öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet buradalar mı 
Komisyon yok. Komisyon bulunmadığı cihet

le görüşülemiyecektir efendim. 

5. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı merkez ve iller memurları kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/132) (S. Sa
yısı : 69) (1) 

BAŞKAN — Bu konuyla ilgili bir takrir 
vatfdır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin, iki defa görüşülecek işlerden bi

rinci görüşmesi yapılacak işler bölümünün 12 
nci sırasında kayıtlı «Devlet memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağflı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekle-

69 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 

rinin İçişleri Bakanlığı merkez ve iller memur
ları kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının diğer işlere takdimen, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunu arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı 
Nuri Bayaı* 

Sakarya 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon burada

lar. 
69 sıra sayıda kayıtlı, Devlet memurları ay

lıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin İçişleri Bakanlığı merkez ve iller me
murları kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının öncelik ve ivedilikle ve 
bütün işlere takdimen görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Raporun 
okunmasını arzu edenler... Okunmamasını arzu 
edenler... Genel Kurulca raporun okunmaması 
kararlaştırılmıştır. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye var mı? 

Buyurunuz Sayın Hayrettin Uysal. 

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

Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısı, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakanlığı 
merkez ve iller memurları kısmında değişiklik 
yapılması hakkındadır. Yani, İçişleri Bakanlı
ğına, ihtiyacı olan ve sıkıntısı çekilen elemanlar 
için yeni kadrolar verilmesi, örgütün yeni kad
rolarla geliştirilmesi konusudur, 

Hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığı, yurdun ge
nel güvenlik ve asayişinin sağlanmasında mül
kî örgüt ve taksimata göre yönetim düzeninde 
mahallî idareler konusunda, nüfus hareketle
rinde, yurttaşlık işlemlerinin, pasaport ve ya
bancıların Türkiye'deki durumları sorunların
da, Karayollarının trafiğinin düzenlenmesinde 
ve başka yıllık programlarla ilgili konularda 
ve sorunlarda görevli ve sorumludur. 

Toplum ve ülke ihtiyaçları karşısında Ba
kanlıkların genellikle işleri artmakta, özellikle 
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İçişleri Bakanlığı hizmetleri de nitelik ve nice
lik bakımından bu artışa paralellik göstermek
tedir. Gerçi tek başına İçişleri Bakanlığının 
görevlerinin sorumluluğunu ileri aşamadaki bir 
çağ anlayışına uygun duymak ve görmek kad
roya bağlı değildir. Tek başına kadroya bağlı 
olmıyan bu hareketlerde elbetteki kadro, meka
nizmanın önemli bir parçasıdır. Fakat kadro ne 
ölçüde olursa olsun, ülkemizin önemli bir örgü
tü olan, mekanizması olan içişleri Bakanlığının 
mevcut siyasal iktidardan ve onun bu örgütte
ki sorumlu kişisinden yansıyan politikasını iyi 
bir politika, Anayasa değerleriyle bağdaşan bir 
politika, topluma huzur getiden bir politika, 
can ve mal güvenliğini koruyan bir politika, 
kadro ile birlikte değer kazanırsa, ülkemiz için, 
yoksul halkın kesesinden verdiğimiz her ku
ruş, yapılan her fedakârlık sağlam ve doğru 
bir düzen yapısının harcı olur, gücü olur. 

Konuya bu açıdan baktığımız zaman, Tür
kiye 'mizde bugün görüldüğü gibi kaçakçılığın 
kol gezdiği, asayişsizliğin sürgit günlük olay
lar haline geldiği, memurunun ıstıraplı ve te
dirgin olduğu düşünülürse, bir bakanlığın en 
az kadro ihtiyacı kadar, teknik organizasyonu 
kadar siyasal felsefeden ve sorumluluktan do
ğan tutumu da, verimi de gerçek olarak söz ko
nusu olmalıdır. 

ümidetmek istiyorum ki, içişleri Bakanlığı
nın bu ihtiyacı karşılanırken bu teknik geliş
meye, bu ek kadro gücüne paralel sorunları esas
tan tesbit eden ve ona göre bir atılıma girilen 
bir çalışma ve bir tutum yöntemi de öngörülsün 
ve bu kadro ile birlikte gelişsin. 

Sayın arkadaşlarım; gerekçeden öğreniyoruz 
ki, içişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununda şim
diye kadar 13 defa değişiklik yapılmış, en son 
değişiklik de 1944 yılında olmuş. Görülüyor ki, 
26 yıldan bu yana Teşkilât Kanununda bir de
ğişiklik yapılmamış. Elbette ki, ihtiyaçlar o gün
lerden bu yana büyük ölçüde artmıştır. Elimiz
deki tasarı bu ihtiyaçları, kadro yönünden kar
şılamak amacını taşıyor. Bugün ihtiyaç içinde 
bulunulan ve görev fonksiyonu bakımından 
önemli bir yeri olan vali muavinliğinin sayısı ye
tersiz olduğundan bu tasarı ile oldukça önemli 
sayıda vali muavinliği kadrosu getirilmektedir. 
Müsteşar muavini kadrosunu artırmakta ve üçe 
çıkarmakta, tetkik kuruluna üye kadroları ek

lenmekte, mülkiye müfettişliği kadroları ilâve 
edilmekte, yeniden hukuk müşaviri ve hukuk 
müşavir muavini kadroları öngörülmektedir. 

Diğer taraftan Nüfus işleri Genel Müdürlü
ğüne, iller idaresi Genel Müdürlüğüne, Mahallî 
idareler Genel Müdürlüğüne, özlük işleri Genel 
Müdürlüğüne, işlerinin özellikleri ve yükümlü
lükleri ile ilgili çeşitli kadrolar öngörülmüştür. 

Kanun tasarısında ayrıca, açık ilçeler dol
durulmuş Ve sıkıntısı çekilen kaymakamlık kad
rolarına şimdilik yeteri kadar da kadro ilâve 
edilmiştir. Bu kadro ilâveleri, gerçekten ihtiyaç 
içinde olan bir bakanlığın daha iyi çalışabilmesi 
için gerekli kadrolardır. 

Ancak değerli arkadaşlarım, bilmemiz gere
ken bir husus daha var. Türkiyemizde küçük 
kadrolu memurlar büyük sıkıntı çekmektedir
ler ve biz özellikle bu küçük kadrolu memurla
rın, bütün yükü çektikleri halde, maddi durum
larını, terfilerin! çok kez gözden ırak tutarız. 
Esasen bu küçük memurlar yoğun iş hacmi içe
risinde çalıştıkları halde, 25 yıllık bir süre kar
şılığı kadro yetersizliğinden, 30 - 35, çok kez de 
20 - 21) lira aslî maaştan yukarıya çıkamazlar. 
Evrak arasında, büyük defterler içerisinde, çok 
defa gıdasızlıktan meydana gelmiş solgun çehre-
leriyle bu çalışkan, fakat maddi yönden düşü-
nülmiyen İçişleri Bakanlığının çeşitli bölümle
rinde, illerde sonsuz gayret ve çaba içerisinde 
bulunan bu memurları hatırlamayız. Oysa bu 
Kadro kanunu tasarısında yine bu küçük me
murlar gözden ırak tutulmuş, büyük ölçüde dik
kate alınmamıştır. 

Bendeniz, İçişleri Bakanlığına bağlı ve ay
rıca nüfus örgütünde çalışan bu personele, tah
rirat kâtiplerine, nüfus personeline, mümeyyiz
lere, diğer bütün personele tazminat öngörülme
si için iki kanun teklifini Millet Meclisine sun-
muşumdur. Bu fedakâr memurların, personelin 
gayretlenmesi, bir ölçüde ıstıraplarının bitmesi 
için Bakanlığın ve Hükümetin bu teklifleri biran 
önce kanunlaştırmak için ele almasını istiyo
rum. 

Sayın arkadaşlarım, ifade ettiğim gibi, gö
rüşmekte olduğumuz kanun tasarısının eksik 
olan yönü, bugün dünden daha çok ihtiyaç du
yulan ve illerin geniş iş hacmi karşısında sıkın
tısı çekilen tahrirat kâtibi, evrak memuru, vilâ
yet idare kurulu kâtibi kadrolarının kapsam dı
şında tutulmuş olmasıdır. 
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Bu durumun, sanıyorum ki, unutulması, her 
zaman hazırlanması mümkün olmıyan bir kanun 
tasarısının büyük bir eksiği ve boşluğu olacak
tır. Başkanlık Divanına bu konuda bir değişik
lik önergesi vereceğim. Açıkladığım bu kadro
lar ilâve edilirse İçişleri Bakanlığı örgütü, özel
likle illerde büyük ölçüde çalışma bakımından 
ferahlıyacaktır. Teklif ettiğim kadroların tü
münün yıllık tutarı 1,5 milyon lira civarında
dır. Görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 
hacmi karşısında yılda Devletin bu kadar bir 
parayı vermeye gücü vardır sanıyorum. 1,5 mil
yon lira civarında bir para karşılığı İçişleri 
Baikanlığma bağlı taJhrirat kâtibi gibi, evrak 
memuru gibi, vilâyet idare kurulu kâtibi gibi 
personelin ihtiyaca ve isteğe uygun olarak ar
tırılması ve içişleri Bakanlığının Teşkilât Ka
nununda 26 yıla yakın bir zamandan beri deği
şiklik yapılmamış olması, kolay kolay bu deği
şikliklerin de yapılamamış bulunması karşısın
da bu tasarıya bu ilâveler de yapılarsa, tasarı 
amaca uygun bir ölçüye ve gerçeğe hiç şüphesiz 
kavuşturulacaktır. 

Olumlu karşıladığım ve önemli saydığım bu 
kanun tasarısına, önerdiğimiz kadroların da 
eklenmesini istirham eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Başkaca tümü üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Ba
kanlığı Merkez ve iller Memurları kısmında 

değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı. Merkez ve Taşra Teşkilâtı kısmından, 
ilişik (1) sayılı cetvelde, derece, unvan, aded 
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ve aylık tutarlan gösterilen memuriyetlere ait 
kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvel
de derece, unvan, aded ve aylık tutarları gös
terilen memuriyetlere ait kadrolar konulmuş
tur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir tadil önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İçişleri Bakanlığının taşra tâli personelinin 

durumları, taşrada ödenek ve tazminat alan ve 
emsali görevlerde çalışan personelden çok bozuk 
bir durum arz etmektedir, örneğin; ilde ve 
ilçede bir mahkeme kâtibinden ve maliye per
sonelinden il ve ilçede teşkilâtı olmıyan bilcümle 
bakanlıkların büro hizmetlerinin yükünü üze
rine almış bulunan tahrirat kâtipleri, evrak 
memurları ve vilâyet idare kurulu kâtiplerinin 
iş ve sorumlulukları daha az olmadığı gibi çok 
daha fazladır. Bunlar gezilerimizden ve bilfiil 
içersinden gelmiş kimseler olarak pek yakından 
bildiğimiz hususlardır. 

Bu kadar çeşitli ve ağır bir yükün altında 
bulunan içişleri Bakanlığı taşra personelinin 
gün geçtikçe hizmet yükü daha da ağırlaşmak
tadır. Buna mukabil, söz konusu personel, kad
rosuzluktan terfi edememekte ve devamlı sız
lanmakta ve sıkıntılara duçar olmaktadır. Bu 
kadar ağır yük altında bulunan söz konusu il
ler tâli personelinin normal terfi hak ve imkân
larını sağlıyarak şikâyetlerini önlemek lüzum ve 
zarureti vardır. 

Bu sebep ve zaruretlerle ilişikte unvan, mik
tar ve kadro tutarlariyle, bütçeye malî inikası 
gösterilen tâli personel kadrolarının müzakere 
edilmekte olan Devlet memurlarının aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
içişleri Bakanlığı merkez ve iller memurları 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki ka
nuna eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 
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BAŞKAN — Efendim, bu cetvelde evrak 
memuru, tahrikat kâtibi, vilâyet idare kurulu 
kâtibi diye memuriyetler yok. ilâve mi edece
ğiz/. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efen
dim, bu kanunun müstaceliyetine binaen öner
gemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Takrir sahi
bi takririni geri almıştır. Madde üzerinde gö
rüşmek istiyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi (1) ve (2) sayılı cetvelleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — Bu kanunla kadroları kal
dırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni 
sebeplerle görevi başında bulunmıyanların 2 
sayılı,cetvelde yazılı aylıklı bir göreve atandık
ları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıklarının verilmesine devam olunur 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan derece, aded ve aylık tutarları 
değiştirilip memuriyet unvanları değiştirilme
miş olanların yeniden tâyini ve işe başlama 
kaydı aranmaksızın almakta oldukları aylıkları 
ödenil*. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye?.. Yok. 

Geçici maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek is
tiyen Sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşmek 
iötiyen sayın üye?.. Yok. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Amasya eski Milletvekili Nevzat Senet 
ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nın, 6122 
sayıh Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasın
da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 5434 sayılı T, C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından son
ra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi
ne dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair M. Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
29) (M. Moclisi Dönem II : 2/734, 2/548, S. Sa
yısı : 890) (C. Senatosu : 2/269, S. Sayısı : 
1273) (1) 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabufl! etmiyenler... öncelikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Sayın Hükümet ve Komisyon, lütfen yerleri
ni alsınlar. 

Bu teklif üzerinde söz alan arkadaşların 
isimlerini arz ediyorum : 

Sayın Reşit Ülker, Sayın Falhri Uğrasızoğlu, 
Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın Yusuf Ziya Yağ
cı, Sayın Burhanettin Asutay, Sayın Turban 
Ö2g*üner ve Sayın Cengizhan Yorulmaz. 

Arkadaşlarımıza söz vermeden Önce şunu 
ara etmek isterim. Bu kanun tasarısı; Millet 
Meclisince kabul edilmiş ve Cumhuriyet Sena
tosuna gönderilmiş ve ek 1 nci madde ile ek 
2 nci madde tadile uğramıştır. Bütçe ve Plân 
Komisyonumuz bu tadillerle ilgili olarak görü
şünü raporla tesbit etmiştir. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilip ve komisyonumuzca benimsenen 
metin üzerinde görüşmeye geçeceğiz. 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

5434 sayıh T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

Ek Madde 1. — Fiilî hizmîet süresi 5 yılı 
doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın 
hayatların], devam ettiremiyecek derecede ma
lûl veya muhtaç bulunan dul ve esleri ile ço, 

(1) 29 S- Sayılı B,asmayazı Tutanağın sonu
na eklidir, 
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cuklarına, yazı ile Sandığa müracaatlarını taki-
beden ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi 
üzerinden 68 nci maddedeki esaslara göre dul 
ve yetim aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilen metni okutuyorum. 
(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
Ve geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun 

Ek Madde 1. — Fiilî hizmet süresi 5 yılı 
doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmaksızın 
hayatlarını devam ettıremiyeöek derecede ma
lûl ve muhtaç bulunan dul işleri ile çocukları
na, yazı ile Sandığa müracaatlarını takibeden 
ay başından itibaren 15 yıl hizmet süresi üze
rinden 68 nci maddedeki esaslara göre dul ve 
yetim aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonumuz
ca, Cumhuriyet Senatosunun son okunan metni 
benimsenmiştir. Bu konuda söz alan arkadaşla
rıma söz vereceğim. 

Aktarma kanun taşanlarının açık oylaması
na oylarını kuUanmıyan arkadaşlar, lütfen oy
larını kullansınlar. 

Sayın Reşit Ülker, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın arka

daşlarım, önümüzde bulunan metin, eski Amas
ya Milletvekili Sayın Nevzat Şener ve diğer 
arkadaşlarının (hazırladıkları bir tekliftir. 

Bu teklif, Millet Meclisince kabul edilmiştir, 
Senatoda değişikliğe uğramış ve Senatodan gel
dikten sonra Bütçe ve Plân Komisyonunun tav
siyeleriyle şimdi Yüce huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. 

Burada getirilen yenilik şudur; 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Saridığı Kanunu
nun 66 ncı maddesinin (b) bendinde, «Emekli 
Sandığı İştirakçilerinden fiilî hizmet süreleri 
ancak 15 yıl ve daha fazla olanların ölümleri 
halinde dul ve yetimlerine aylık bağlanır» de
nilmektedir. 

Bir iştirakçi 15 yılını doldurmadan ölmüş
se, 14 noü yılda ölmüşse, daha aşağı hizmet 
yıllarında ölmüşse onun dul ve yetimlerine bu 
hükme göre aylık bağlanamıyor. 

Şimdi buraya getirilen metin ise yepyeni 
bir görüş getirmekte ve Anayasanın sosyal dev
let niteliğine uygun olarak, «fiilî hizmet suresi 

5 yılı doldurtuktan sonra vefat elden iştirakçile
rin, ölüm tarihinde, başkasının yardımı olmak
sızın hayatlarını devam ettiremiyeoek derecede 
malûl veya muhtaç bulunan dul eşleri ile çocuk
larına» denmek suretiyle 15 yıllık iştirakçilere 
tanınan hakkı 5 yıllılk iştirakçıllere tanımak su
retiyle öne almaktadır. Yani Emekli Sandığına 
iştirakçi olanlardan 5 yılını doldurduktan sonra 
vefat eden iştirakçilerin, ölüm tarihinde, baş
kasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam 
ettiremiyecek derece malûl veya muhtaç bulu
nan dul eşleri ile çocujklarına maaş başlana
caktı*. 

Görülüyor ki, gayet önemli ve sosyal bir 
garantiyi daha yaygın bale ge'irmeyi öngören 
bir tekliftir. 

Bunu Sayın Cumhuriyet Senatosu değiştir
miş: «Malûl veya muhtaç olarak» biz kabul et
mişiz, «Malûl ve muhtaç» şekline sokmuş. Ya
ni 5 seneyi dolduran iştirakçinin ölümü halin
de, geride bıraktıklarının evvelâ malûl olması 
lâzım, sonra muhtaç olması lâzım. Yani bu o 
kadar daraltılmış ki, hemen hemen tatbik im
kânı olmıyan bir hale getirilmiş. 

Halbuki, Anayasamız, 2 nci maddesinde, sos
yal devlet ilkesini koymuş, 41 nci maddesin
de de, sosyal devletin bâzı unsurlarını say
mıştır, sosyal devletin ne demek olduğunu gös
terecek bâzı ölçülerini vermiştir «İktisadi ve 
sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanilik haysiyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesi sağlanması amacına göre düzen
lenir.» Herkes için insıanlık haysiyetine yaraşır 
bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre 
düzenlenir... Yine 48 nci maddesine göre, her
kesin sosyal güvenlik hakları vardır. 

Değerli arkadaşlarım, burada Anayasanın 
bu ilkeleri böyle bir tarafta dursun, Cumhu
riyet Senatosundan gelen metne ait Bütçe Plân 
Komisyonunun gerekçesinde ileri sürülen hu
sus şudur: «Sandığa takati üstünde mal kül
fet yüjklıeneceği gerekçesiyle (ve) bağlantısı 
konulmak suretiyle...» 

Değerli arkadaşlarım, bugün, biz kalkmı
yoruz, diyoruz, bu kalkınma terimiyle, gelişme 
terimini genel olarak karıştırıyoruz. Aslında, 
gelişme var mı, yok mu, bu da münakaşalıdır,. 
ama toplumun içinde bâzı jkişiüerin zengin ol-
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ması demek, bütün toplumun kalkınması anla
mını taşımaz. Bu bir gelişmedir. 

Anayasamız ise, gelişmeyi değil, kalkınma
yı öngörmüştür. Hem toplum zengin olacak, 
hem bu toplumda zengin olan kişiler gibi, bü
tün Türk vatandaşları da, bu zenginlikten, gelir 
bölüşümünde, kendisi üzerine düşeni Ikendine 
göre alacak. Yani bunu kendi hayatında, 
sofrasında, sağlığı ve geleceğinin teminatında 
hissedecek. İşte' kalkınmayı hissedeceği konu
lardan birisinin yeri burasıdır. Eğer' bir va
tandaş Devlete hizmet ederken, 5 yıl hizmet
ten sonra öldüğü zaman arkasında kalanların 
teminat laltında olmadığını, ancak malûl ve 
muhtaç, yani sürünür bir halde, perişan bir hal
de olduğu takdirde Devletin elini uzatacağını 
düşünürse, bu, sosyal devlet ilkesine aykırıdır, 
kalkınmadan bekleınilen amaca aykırıdır. 

Şimdi, buna karşı değerli arkadaşlarımızın 
muhtemelen söyliyeceği şey şudur; böyle bir 
imkân tanırsak bu suiistimal edilir... 

Değerli arkadaşlarım, verilen her imkân su
iistimal edilebilir. Sosyal devlet ilkesini ne de
recede dikjkatle 'savunuyorsak, getirilen ilkele
rin, getirilen sosyal teminatların suiistimalini 
de aynı hassasiyetle önlememiz lâzımgelir, lama 
suiistimal edilir, görüşüyle ceffel kalem, top-
yekûn gelmiş bir fırsat ortadan kaldırıla
maz. 

Burada, Sandığa takatinin üstünde malî 
külfet yükleneceği ifade edilmektedir, fakat 
Emekli Sandığını, bugün sosyal Anayasanın ba
kış açısından ele aldığımız zaman bir sigorta 
müessesesi olarak göremeyiz. Yani Ikişilerin ve
ya şirketlerin. kurduğu bir birlik, bir sigorta 
müessesi olarak göremeyiz. Sigortada ne ve
rirseniz onum karşılığını alırsanız, ama sosyal 
devlet ilkesini kabul etmiş bir ülkede, sigor
taya değil, Emekli Sandığına getirip birşey 
yatırırsınız, eğer ©iz muhtaç iseniz, eğer sosyal 
teminatı Anayasa sizin için öngörmüşse ve onu 
geı çekleştıiriyorsaınız, sizin verdiğinizden fazla
sını da siae verir. Kim verir? Sosyal Devlet 
verir, işte bu espiri içinde, bu ruh içinde ge
len teklifleri bu açıdan ele alıp değerlendirme-
üiiz lâzım. Bu tajkdirde de, Yüce Meclisin 
kabul ettiği, «malûl veya muhtaç» şekli yerin
dedir. Malûl olana da, muhtaç olana da bu 
hal? tanınmalıdır. Bu hakkı Emekli Sandığı 

iştirakçileriıne tanıdığınız zaman, emin olunuz 
ki, Devletin temelleri bir kat daha sağlam olur. 

Bir iştirakçi düşünün, diyor ki; ancak 15 
sene sonra başıma bir fslâlket gelir, ölürsem, 
benim arkamdakiler sürünmiyecekler... Bir bu
nu düşünün, bir de, ben 5 sene hizmet cttikteın 
sonra gözlerimi yumarsam, sosyal devlet benim 
çoluğumu, çocuğumu süründürmiyecek, dediği 
zaman cemiyet, toplum hem kesimiyle kendisini 
kuvvetli hisseder.. Gömül arzu eder ki, bu ilke. 
bütün Türk vatandaşlarına, olduğu gibi tatbik 
edilsin. 

Bundan dolayı istirham ediyorum; Yüce 
Yeyetiniz isabetli olarak Anayasaya uygun bir 
kanar vermiştir. Yüce Senalo meseleyi dar bir 
açıdan ele almıştır, hiçbir gerekçe de gösterme
miştir. Gerekçe değil; böyle olursa ıtûkınmen 
ne olur, |kaç kişi müracaat eder, bunların kar
şılığı ne olur, her hangi bir hesap, kitap çıka
rılmadan, «Devlete yük yükler» demek hiçbiri
mizi inandırmaz. İstirham ediyorum; eski met
nimizde ısrar edelim. Senatodan geljen VÛ ko
misyonun bize bemimseıneyi tavsiye ettiği 
ve yanlış olan, Anayasanın sosyal devlet il
kesine aykırı olan, herkesi insanlık haysiyetine 
uygun bir yaşayış seviyesine getirme prensibi
ne aykırı olan bu benimseme teklifini kabul 
etmeyiniz. 

Saygılarımla. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aktarma kanunları ile ilgili 
açık oylamada oyunu kullanmıyan sayın üye
ler lütfen kullansınlar. 

Sayın Fahri Uğrasızolu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; benden ev
vel konuşan muhterem arkadaşım, bu kanun 
teklifinde öngörülen hususun; Cumhuriyet 
Senatosu tarafından değiştirilen ve Bütçe 
Plân Komisyonunca benimsenmiş şekliyle ka
bul edilnuiyerek, Yüce Meclisten çıktığı gibi 
kabul edilmesini, yani Bütçe Plân Komisyonu
nun ve Senatonun değiştirişinin benimsenme-
mesi fikrini müdafaa etti. 

Ben arkadaşımı dikkatle dinledim, mese
lenin mahiyetini izah ettiler, fakat, yalnız bir 
tarafı ile mütalâada bulundular. Halbuki bu 
kanun teklifi üzerinde durduğumuz ve dü^ 
sunduğumuz zaman, meselenin yalnız bir yön
lü değil, iki yönlü olduğunu görürüz. Bunlar-
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M. Meclisi B : 50 2 . 3 . 1970 O : 1 

dan birincisi; 15 yılını doldurmadan vefat 
etmiş olan memurların geride kalan dul ve 
yetim çocuklarının vaziyeti, ikincisi de, bunla
rı düşünmek ve bunlara bir ödeme yapmak 
mecburiyetinde olan Devletin ve Maliyenin 
durumudur. 

Arkadaşım şüphesiz işin yalnız sosyal yö
nündeki önemine değinerek, iştirakçilerden 
geriye kalan dul ve yetimlerinin durumları üze
rinde durdu. Ben, kıymetli fikirlerine aynen iş
tirak ediyorum, ama işi öbür cephesiyle 
de mütalâa etmekte ve buna göre dengeli bir 
duruma getirmekte fayda vardır. 

Arkadaşımın izah ettiği gibi, bu tadil tek
lifi, geçen dönemin sonunda Yüce Meclisçe ka
bul edilmiş olan bir kanun teklifidir. Buna gö
re, eskiden 15 yılını doldurduktan sonra, fiilî 
hizmet müddeti 15 yıl olduktan sonra vefat 
eden memurların geriye kalan dul ve yetim 
çocuklarına maaş bağlanabilmekteydi. Me
mur 15 yılını doldurmadan bir gün önce dahi 
ölmüş olsa maaş bağlanamıyor ve şüphesiz 15 
yıllık emek boşa gidiyor, geriye kalan dul ve 
yetimleri mağdur oluyordu. 

işte, bu durumu göz önüne alan arkadaş
larımız, bu 15 yıllık müddeti 5 yıla indirmeyi 
düşünmüşler. Teklif, Yüce Meclisinizde geçen 
dönemin sonunda iltifat görmüş ve kabul edil
dikten sonra Yüce Senatoya sevk edilmişti. 

Meclisimizde kabul edilen metne göre, 5 
yıl fiilen hizmet görmüş olan bir memur, öl
dükten sonra bunun dul ve yetimlerinin maaşa 
müstahak olabilmesi için Yüksek Heyetiniz iki 
şartı ileri sürmüştü. Malûllük ve muhtaçlık sı
fatlarının ayrı faktörler olarak göz önüne 
alınmasını öngörmekteydi. Yani bir memur fii
len 5 yıl hizmet gördükten sonra vefat etmiş
se, dul ve yetimlerinin maaşa müstahak ola
bilmesi için iki şartın tahakkuk etmesi lâzım
dır; bu kimselerin evvelâ malûl olması, bilâ-
hara da muhtaç durumda olmaları gerekir. Bu 
şekliyle Senatoya giden metin, orada bir de
ğişikliğe maruz kalmış, bu malûllük ve muh
taçlık sıfatları ayrı faktörler olarak mütalâa 
edilmemiş, ikisinin bir fertte veya dul ve ye
tim çocuklarda birleşik bulunması şartı öne 
sürülmüştür. Yani beş yıl fiilen hizmet ettik
ten sonra ölen memurun dul eşi ve çocuklarının 
babalarından emekli maaşı alabilmeleri için hem 

malûl ve aynı zamanda muhtaç durumda ol
maları lâzımdır, iki şartın, iki faktörün birleş
mesi icabetmektedir. 

Şimdi Senato bunu niçin böyle düşünmüş
tür? 

Kanaatime göre bunun İM sebebi vardır, ar
kadaşım da bir nebze temas etti. 

Birincisi; malûllük, şüphesiz fennî bir ra
pora istinadedecektir. Bunun başka türlü olma
sı da mümkün değildir. Heyet raporunda ne 
ise malûllük odur, ona göre durumunu tevsik 
etmesi mümkündür, bunun dışında başka bir 
şey olamaz. Ancak muhtaçlık keyfiyeti su gö
türen bir durumdur ve birçok ahvalde muh
taçlık keyfiyetinin hakikaten suiistimal edildi
ği bir gerçektir. Bunun türlü misalleri vardır. 
Bir misal arz edeceğim. 

Parasıs yatılı Devlet imtihanına girmek için 
yüzde bir oranında muhtaç ailelerin çocukla
rına öncelik tanınır ve bunlar parasız yatılı im
tihanlarına girerler. Şimdiye kadar yapılan bü
tün muameleler göstermiştir ki, muhtacolmıyan 
kimselerin dâhi muhtaçlık belgelerini kolayca 
temin ve tedarik ederek heyetlere verdikleri 
ve imtihanlara katıldıkları, böylece hakikaten 
muhtaç durumda olan çocukların tahsillerine 
mani oldukları tesbit edilmiştir, görülmüştür ve 
bunun ıslahı yoluna gidilmiştir. Bunun gibi da
ha pek çok hâdiseler vardır, zikri mümkündür, 
zamanınızı almak istemiyorum. 

Yani burada işin asıl suiistimal edilecek ta
rafı bu muhtaçlık durumudur. Mahalle muhta
rına gittikten sonra ondan bir ilmühaber almak 
kolaydır, kaymakamdan keza kolaydır, emni
yetten kolaydır. Onun için bu kapıyı kapatmak 
maksadiyle Senato, buradaki malûllük veya 
muhtaçlık sıfatlarını birleştirmek suretiyle, ma
lûl ve muhtaç olmak faktörlerini bir arada mü
talâa etmiştir, her iki şartı birden toplaması ge
rekmektedir, demiştir. Bu bakımdan bu fikre 
ben iştirak ediyorum. 

İkincisi; şüphesiz onbeş yıl memuriyet yap
tıktan sonra ölen bir insanın dul ve yetimleri
nin maaş alması süresinin beş yıla indirilmesi 
bence büyük bir merhaledir. Bu, bir merhale
dir, bunu kabul etmekte fayda vardır. îşin 
sosyal tarafı zaten budur. Devlet tatbik ettiği 
Anayasaya göre memurların muhtaç durumda 
bulunan dul ve yetimlerini korumak vazifesi-
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ni biraz daha iyi, biraz daha mükemmel, biraz 
daha imkânı geniş bir şekilde bu madde ile 
mümkün hale getirmektedir. 

Tabiî gönül ister ki, arkadaşımızın dediği 
gibi yalnız beş yıl fiilen çalışmış olduktan son
ra değil, memuriyeti tasdik edildikten sonra 
ölen bir memurun dul ve yetimlerine de Dev
let maaş bağlıyabilsin; gönül bunu da arzu eder. 
Fakat bunun hepsini bir arada yapmaya im
kân yoktur. Devletin kalkınması nasıl uzun 
yıllara mütevakkıf ise, Devletin malî gücü na
sıl yavaş yavaş gelişiyorsa, vatandaşlarına borç
lu olduğu sosyal hizmetlerin ifası da buna pa
ralel olarak ancak yavaş yavaş mümkün olabi
lir. Onun için bu bir merhaledir, dedim. Eski
den onbeş yılı fiilen doldurmuş, hizmet gör
müş memurun dul ve yetimlerine bu imkân 
sağlanmış olurken, bu teklif ile bu, beş yıla in
dirilmiş bulunuyor. Belki Devlet zenginleştik
ten sonra, maliyenin ödeme gücü arttıktan son
la birkaç yıl içerisinde yeni bir değişiklikle 
arz ettiğim gibi, bu beş yıldan da daha bi
raz ileriye giderek memuriyeti tasdik edildik
ten sonra ölen bir kimsenin dul ve yetimlerine 
maaş bağlama imkânı hâsılolacaktır. Onun için 
işin bü tarafını, yani, sosyal devletin vazife
sini düşünürken, bu vazifeyi yaparken daha 
çok muhtaç durumda bulunanlara karşı da da
ha iyi vazifesini yapabilme imkânlarının göz 
önünde bulundurulması lâzımdır. 

Şimdi kanun kesinleştikten sonra, kanu
nun metninde yazılı şartları haiz bulunan dul 
ve yetimler birer dilekçe ile Emekli Sandığına 
müracaat edecek ve maaş talebinde bulunacak
lardır. Bunların adedinin ne olduğunu bugün 
için bilmeye imkân yoktur. Hatırlıyacaksınız, 
Millî Mücadele gezilerini tahminen on - onbeş 
bin civarında kabul etmiştik, buna göre bir ka
nun çıkmıştır. Fakat sonradan gördük ki veri
len dilekçeler yüz bini aşmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun, maliyeyi ve 
Emekli Sandığını güç bir durumda bıraktığını 
her halde takdir edersiniz. Aynı durum, burada
ki metin için de, buradaki iştirakçilerin dul 
ve yetimleri için de söz konusudur. Bugün 
üç - beş bin yahut on bin tahmin ediyoruz, ya
rın dilekçeler • verildiği zaman bunların çok 
yüksek rakamlara baliğ olduğu görülüyor. 

O halde Emekli Sandığı bir taraftan sos
yal hizmetleri ifa ederken, daha geniş imkân-
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lan da hazırlamak, düşünmek mecburiyetinde
dir. Ama böyle sıkıntılı bir durumla, burada 
olduğu gibi, Meclisin metninde kabul edilen 
esasa göre bir durumla karşılaşacak olursa, 
o zaman, dediğim gibi, daha çok muhtaç du
rumda bulunanlara yardım etme imkânların
dan mahrum kalmış olur. Onun için Senatonun 
düşüncesf Yüce Meclisin kabul ettiği metne na
zaran daha olumludur, efradını daha çok cami-
dir. Binaenaleyh Plân Komisyonu da bunu, bu 
yönleriyle kabul ettiğine göre, Yüksek Heyetini
zin de Cumhuriyet Senatosunun metnini benimse
mesinde şüphesiz büyük faydalar vardır. 

Bunun bir ikinci faydası şudur 

Kabul edilmemesi halinde şimdi tekrar bu 
Başkanlığa iade edilecek, Başkanlık yeniden 
Karma Komisyon kuracak, Karma Komisyon 
yeniden müsabaka yapacak, yeniden metin ge
çirecek... Arkadaşlar bu, en az bir sene daha 
uzar. Halbuki bugün muhtaç durumda olan ve 
bu kanunun çıkmasını bekliyen pek çok mağ
dur kimseler vardır. Bunu aynen kabul etmiş 
olmakla bunların biran önce hizmetine koşmuş { 
olacaksınız. 

Binaenaleyh Senatonun metninin aynen be
nimsenmesinde fayda vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner, buyu
run efendim. 

ALİ BIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerime başla
madan önce toplumumuzun cidden önemli sos
yal bir meselesini dile getiren ve bunun çözüm 
yollarını bulmak için, bu problemi çözebilmek 
için Yüksek Meclise kanun teklifinde bulunan 
teklif sahibi arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir 
vazife sayarım. 

Muhterem arkadaşlarım, teklif sahiplerinden 
bir kısmı bugün aramızda yoktur, bu Meclise 
iştirak edemediler. Ancak bu teklif üzerinde 
titizlikle emek sarf eden Sayın Senatör Bayan 
Mebrure Aksoley Hanımefendinin de üyesi bu
lunduğum Plân Komisyonunda bu kanunun mü
zakeresi esnasında hâdiseleri, olayları nasıl in
celediğini ve nasıl değerlendirdiğini ifade ettik
ten sonra, bu konunun önemini daha çok anla
mış bir arkadaşınız olarak kendi Komisyonu
mun kararma muhalif kalmış ve söz hakkımı 
mahfuz tutmuştum. 
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Şimdi benden önce konuşan değerli arka
daşım Sayın Uğrasızoğlu, bu kanun burada red
dedilirse iş uzar, tekrar komisyonlara gider, bu, 
realitelere uymamaktadır, dediler. Senatodan 
gelmiş, bizim benimseme veya benimsememe du
rumumuz bahis konusudur. Gerçeğe uymıyan 
bir anlayışı bilmiyerek Yüce Meclise telkin et
mek istemişlerdir; bu, gerçekten uzaktır. 

Diğer taraftan yine değerli arkadaşımız, Se
natonun kabul ettiği şekil daha olumlu, daha 
yaygındır, dedi. Oysaki Senatonun kabul et
tiği metin «malûl ve muhtaç» olma haliyle daha 
kısıtlı bir durum meydana getirmektedir. Yani 
arkadaşımızın burada beyan ettiği gerekçe ile 
verdiği örnek birbirine tetabuk etmemektedir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, benden önce ko
nuşan Sayın Ülker arkadaşım meseleyi etrafiy-
le arz ve izah etti, ben fazla vaktinizi almıya-
cağım. Ancak, sosyal Devletiz, diyoruz. Anaya
samız bu imkânları açmıştır ve Anayasanın özel
likle sosyal konulardaki görüşleri emredicidir, 
mutlaka yerine getirilmesi gereken hususları or
taya koymaktadır. Bir tavsiye mahiyetinde de
ğildir. Bendeniz bunu böyle anlıyorum. Ama 
sayın Hükümet, Plân Komisyonunun gerekçe
sinde de belirtildiği gibi, «Sandığa takati üs
tünde malî külfet yükler.» gibi bir gerekçe ile 
yine karşımıza çıkacaktır. 
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İane, gerçekten ikisinin de birbirinden tefriki 
güç olan bir haldir. Ama Senato ne yapmıştır? 
Başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını de
vam ettiremiyecek şartım yeterli bulmamış, mut
laka malûl olması lâzım. Yani muhtacolmak kâ
fi gelmemektedir; yaşlıdır, çalışamıyor, şudur 
budur, iş bulamıyor, çocuktur ve saire. Muh
tacolmak kâfi değil; bunun yanında mutlaka 
malûl olması gibi bir şartla bunu büyük ölçü
de kısıtlamak yolunu tutmuştur ki, bence Ana-
yasanının esprisiyle, cemiyetimizin kanıyan ya-
rasiyle, sosyal problemleriyle bağdaştırmak 
mümkün değildir.ı 

Değerli arkadaşlarım, Sandığa takati üze
rinde yük yüklemiydim, Hazinenin menfaatini 
koruma konusunda hassasiyet gösterelim. Ama 
lütfediniz, bunu, böylesine önemli sosyal bir 
meseleye sırt çevirmek suretiyle büyük ihtiyaç 
sahibi olan malûl veya muhtaç kimselerin ihti
yaçlarını nazara almaksızın meseleyi bir tarafa 
itmemiz mümkün değildir. Kaldı ki, Emekli San
dığı iştirakçilerinin, görevlerini şevkle ve he
yecanla yapmaları bakımından da, Millet Mec
lisinin bundan önce kabul ettiği metnin benim
senmesini şahsan faydalı görmekteyim. Pek 
ciddî bir tetkik yapmamakla beraber hiçbir 
sosyal devlette, devlet memuriyeti yapıp da me
muriyet esnasında ölen kimselerin, başkasının 
yardımı olmaksızın hayatlarını devam ettire
miyecek derecede malûl veya muhtaç eşleri ve 
çocuklarının, devletin veya sosyal müessesele
rin yardımından yoksun olduğunu görmek 
mümkün değildir. Bu, cidden bir boşluktur. 

Bizim memleketimizde sosyal müesseseler 
inkişaf etmediği için Devlet baba bu görevi 
yerine getirmez ise, bunu yapacak ciddî mües
seselerimiz de yoktur. Bilhassa «Malûl veya 
muhtaç» deyimleri üzerinde arkadaşlarımın 
ısrarla durmalarını, bunu vicdanlarında değer
lendirmelerini istirham ediyorum, Aksi takdir
de Senatonun kabul ettiği şekil, benim anladı
ğıma göre, daha çok suiistimallere müsait bir 
durum yaratacaktır. Malûl ve muhtacolma hali, 
ihtiyaçlı olmanın malûl olmak istikâmetinde 
mâhiyetini ortaya koyan bir husustur. Onu 
tevsik etme istikâmetinde de suiistimaller ola
bilir. Arkadaşlarımız, «Muhtacolmak kâfi değil
dir, bu sübjektif bir haldir, objektif bir şekil
de tetkik edilemez, tesbit edilemez.» gibi ifa-

Değerli arkadaşlarım, Sandığa bunun kadar 
sosyal cephesi olnııyan, hiçbir suretle bu dâva 
ile mukayese edilmiyecek derecede sosyal yönü 
hafif olan - bu tâbiri kullandığım için özür di
lerim - birçok külfetleri yüklemekte Yüksek 
Meclisler tereddüdetmemiş, bunu da bir sosyal 
görev olarak yerine getirmiştir. Ama malûl ve 
muhtaç dul ve yetimler, onların eşleri bahis ko
nusu olduğu zaman iş kısıtlanmak isteniyor. 

Nedir istenen? Eğer maddeyi okursak gayet 
sarih olarak görüyoruz ki, bir defa şu temel 
şart; «Başkasının yardımı olmaksızın hayatları
nı devam ettirememe» hali olacak. Ayrıca tek
lif sahiplerinin tekliflerinde yer alan her iki 
maddede de tekrarlanan «malûl veya muhtaç» 
ibareleri var, yani şöyle bunu ifade edelim : 
Başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını de
vam ettiremiyecek derecede malûl olanlar, baş
kasının yardımı olmaksızın hayatlarını devam 
ettiremiyecek derecede muhtaç olanlar; her iki
si de bundan faydalanacaktır. Bu, gayet âdi-
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delerde bulundular. Benim kanaatim odur ki, 
madde gayet sarihtir; «Başkasının yardımı ol
maksızın hayatlarını devam ettiremiyen..» de
dikten sonra «Malûl veya muhtacolma» gibi 
üç temel şartı bir araya getirmektedir. Bu yön
den Yüce Meclisin daha önce benimsediği ka
rarını bu defa da benimsiyeceği görüşünü ben
deniz kabul etmekteyim. 

Arkadaşlarımız, «Muhtaçlık belgesi» üzerin
de durdular. Yani ihtiyaç sahipleri çeşitli şe
killerde ihtiyaç belgeleri alıyorlar. Evet, ama 
bir suiistimali temel bir misal alıp bunu umu
ma teşmil etmenin de hak ve adaletle bağda
şır tarafı yoktur. Yani ihtiyaç belgesi alan 
ve fakru zaruret içinde olduğunu tevsik eder 
belgeyi getirenler acaba ihtiyacolanlar içinde 
ne orandadır? Birkaç suiistimal vardır diye 
daima suiistimal edilecek gibi bir netice çı
karmak mümkün değildir. Kaldı iki bu kanunu 
uygulayacak Hükümet ilgili Bakanlar elbette-
ki uygulamada bu kabîl suiistimalleri önliye-
cek her türlü tedbirleri de alacaklardır. 

Bendeniz son olarak Yüce Meclisten şunu 
istirham ediyorum Meclisin daha önce uzun 
bir tetkik ve müzakere neticesi benimsediği 
görüşünde ısrar etmesi, kanayan yaralarımızı 
kapatmak yönünden faydalı olacaktır. Aksi 
takdirde Senatonun kabul ettiği metin tekab-
bül edilirse, burada benimsenir ise, bunu diğer 
teklifler yine takibedecektir. En kısa zaman
da diğer yaraların da kapanması bakımından 
şahsan bendeniz de başka bir teklifte bulun
muş olacağım. O zaman da arz edeceğim ge
rekçe muvacehesinde Yüce Meclis tahmin edi
yorum ki, görüşlerimize katılacaktır. Ama me
sele önümüze gelmiştir, ciddî bir şekilde tet
kik edilmiştir. Yalnız Emekli Sandığına büyük 
ölçüde bir yük tahmil edecektir, gibi henüz 
tetkik edilmiyen, envanteri yapılmıyan, değer-
lendirilmiyen mevhum görüşlere istinadedile-
rek klâsik cevaplarla Yüce Meclis - Komisyonda 
olduğu gibi - baskı altına alınabilir. Ama ben 
yüksek vicdanlarınızın buna müsaade etmiye-
ceği kanaatindeyim. Teşekkür eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Aktarma kanun tasarıları üze
rinde açık oyunu kullanmıyan sayın üye var 
mı?.. Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Sayın Ziya Yağcı, buyurunuz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cemiyetimizde, Emekli ıSandığı iştirakçile
rinin, yani Devlet memurlarının sosyal bünye
mizdeki görevleri ve yerlerinin önemi çok bü
yüktür. Bu hususta herkes müttefiktir. Ancak, 
bilmeyiz ki, Devlet hizmetine giren veya Dev
let hizmetine tâlilbolan bir memur, her zaman 
Allah'a bir tek duayı yapar. Bu dua 15 seneyi 
doldurabilme duasıdır ve Devlet memuru bilir 
ki, 15 seneyi doldurmadan evvel ölecek olursa, 
arkada bıraktığı dul eşi ve yine arkada bırak
tığı çocukları Emekli Sandığından toptan bir 
ödeme alacaklar, kendilerine başka hiçbir su
rette sosyal güvenlik tanınmıyacaktır. Bu hük
mün adaletsizliği; 14 seneyi doldurmuş bir me
murun geride bıraktığı dul eşine ve çocukla
rına hiçbir sosyal güvenlik ve imkân tanınmaz
ken, 15 seneyi dolduran memurun dul eşi ve 
çocuklarına sosyal güvenlik hakları tanımakla 
ortaya çıkmaktadır. Bunu gören Yüce Meclis, 
arkadaşlarımızın geçen devre getirdikleri bu 
teklifi benimsemişler, kabul etmişler ve 15 se
nelik sürenin 5 seneye indirilmesini kabul et
mişlerdir. 

Yalnız değerli arkadaşlarım, bu kanunun 
görüşülmesi sırasında Yüce Meclisten geçtiği 
gibi kalmamış, ıSenato, kanun teklifinin ek 
1 nci maddesinin yedinci satırındaki cümleyi 
değiştirmiş ve «malûl veya muhtaç bulunan dul 
eşleri ile çocuklarına» tâbirini, «malûl ve 
muhtaç bulunan dul eşleriyle çocuklarına» 
şekline getirmiştir. 

Arkadaşlarım, bu iki cümle arasında büyük 
fark vardır. Senatonun kabul ettiği ve komis
yonun da benimsediği şekilde teklif Yüce Mec
lisimizce kabul edilecek olursa, bu takdirde 
Sayın Ülker'in de ifade ettiği gibi, bu teklifin 
tatbik kabiliyeti kalmıyacak, Yüce Meclisin; 
15 senenin fazla olduğu, bunu indirmek lâzım-
geldiği görüşü de bir kenara itilmiş olacaktır. 
Çünlkü bir ailede dul eş ve çocuklar son derece 
muihtacolmakla beraber, eğer malûl değil ise
ler, bu teklife göre kendilerine hiçbir aylık 
bağlanmıyacaktır. 

Arkadaşlarım, komisyonda hiç şüphesiz ki 
hukukçu arkadaşlarımız vardı. Hepimiz biliriz 
ki, hukukçu olanlar evlefviyetle bilirler ki, çı
kacak bir kanunda evvelâ adalelt prensibi, eşit-
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lik prensibi ve genellik prensiplerinin bulun
ması lâzımdır. Şimdi, Senatonun kabul ettiği 
şekilde acaba bu prensipler var mıdır, bunla
ra riayet edilmiş midir? Ben konuyu bu yolda 
ele alacağım arkadaşlar. 

«Malûl ve muhtaç bulunan dul eşleriyle ço
cuklarına» diyor. 10 senelik bir memurun öldü
ğünü kabul edelim. Bu memurun beş çocuğu 
ve dul bir eşi var. Bu beş çocuktan diyelim ki 
bir tanesi ailede muhtaç, bir tanesi malûl veya 
iki tanesi malûl, ama diğerleri değil. Malûl 
olmıyan çocuklar da yaş itibariyle daha küçük.. 
Tatbikatta, hayatta bu mümkün değil midir? 
Bu takdirde Emekli ISandığı, aynı ailenin aynı 
şartları haiz, aynı babanın evlâtlarından bir 
veya iki çocuğuna aylık bağlıyacak, buna mu
kabil malûl olmadıkları için diğer evlâtlar bu 
haktan mahrum kalacaklar. Arkadaşlarım, gö
rülüyor ki Senatonun bize tavsiye ettiği şekil 
kabul edilecek olursa, evvelâ kanunda bulun
ması lâzımgelen eşitlik ve adalet prensibi yok 
olacaktır. Böyle bir kanun Meclisimizden çıka
maz kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, denilebilir ki, - ben
den evvel konuşan arkadaşlarımın da ifade et
tikleri gibi - «Efendim, muhtaçlık konusu suiis
timal edilebilir, malûllük konusu suiistimal 
edilebilir.» Arkadaşlar, «muhtaç veya malûl» 
şeklinde teklif kabul edilirse suiistimal edile
bilir de, «muhtaç ve malûl» şeklinde kabul edi
lirse bu suiistimal edilmez mi? Aynı şey bura
da da varittir. Malûllük keyfiyeti ne derece 
suiisitimal edilebilirse, muhtaçlık keyfineti ne 
derece suiistimal edilebilirse aradaki kelime 
ister «ve» ister «veya» olsun, bu suiistimal aynı 
şekilde olur. Yalnız burada suiistimalin yapıla
bileceği esasından hareket etmek sureciyle, ya
ni istisnayı esas almak yoluna tevessül edilmesi 
.kanaatimizce doğru değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, istisnalar oluyor. 
Diyelim ki, kaçakçılık oluyor diye kaçakçılık 
konusu olan mahsulleri yetiştirmek yasaklan
malı mıdır? Biz o mahsulleri yetiştireceğiz, nor
mal olarak Devlet vasıtasiyle normal yollardan 
ihraç veya imal edeceğiz, memleketimizde ma
mul hale getireceğim, ama öte yandan kaçakçılı
ğı da önlemek için gterekli tedbirleri alacağız. 
O halde teklif metninin, evvelce Millet Meclisin
de kabul edildiği şekilde Meclisimizce tekrar 
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kabulü, yani Senatonun teklifinin benimsenme-
mesi suretiyle kabulü ve bunun, ilerde suiisti
mal edilebilir hususlarının da nazarı itibara 
alınması suretiyle önleyici tedbirlerin alınma
sı da yine idareye düşen bir keyfiyettir. 

Değerli arkadaşlarım, Sandığa malî külfet 
yükleme konusuna gelince; bir mesele ele alı
nırken ya o mevzu vardır, yapılacaktır veya 
yoktur yapıtaııyacaktır. Bu şekilde ele almakta 
fayda vardır arkadaşlar. Bir tarafta hepimiz 
deriz ki, Emekli Sandığı iştirakçilerinin, yani 
Devlettin memur ve ücretlilerinin Devlet hizme
tine girdikten sonra 15 yıllık sürelerini tamam
lamadan ölmeleri halinde, geride bıraktıkları 
dul ve yetimleri perişan duruma düşmektedir-
ler. Toplu ödeme suretiyle verilen para kendi
lerinin istikbâllerini garanti altına almamakta
dır. Bunu kabul ediyoruz, bunda ittifak ediyo
ruz ve bunun süresinin 5 yıla in'dirilmesinde 
fayda olduğunu, adalet ölçülerinin, adalet pren
siplerinin icabı olduğunu kabul ediyoruz. Ama 
öte yandan, «malûl ve mulhtaç» demek suretiy
le bu görüşün tam zıddı bir neticeye vasıl olu
yoruz ki kamunu işlemez hale getiriyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Uğrasızöğlu 
konuşması sırasında Devlet imkânlarının nazarı 
ıtübara alınmasını, Sandık imkânlarının göz 
önünde bulundurulmasını, ileride Devlet imkân
ları, Devlet gücü artırıcı riisbette bu hususların 
da yerine getirilebileceğini - eğer yanlış anla-
mamışsam - ifade ettiler. Kıymetli arkadaşla-
rim, Sayın Uğrasızöğlu da Devlet gücünün ve 
sandık takaitinin artması halinde malûl veya 
muhtaç şekilde bir kanun tasarısının kanunlaş
masını kabul edebileceğini ifa.de etmiş oluyor
lar. Yani Millet Meclisinin daha evvel ka'bul 
eltmiş olduğu şekle iştirak ediyor. Yalînız bir 
tiek konuda, Devlet imkânlarının ve Sandık im
kânlarının müsaidolmama'îi sebebiyle bu kanun 
'teklifine iştira;k edemediğini bildiriyor. 

Değerli arkaLdaşlarım, bu kanun teklifinin 
yedinci satırının değiştirilmesinde bir fikir de 
ileri sürülebilir. Ben Millet Meclisinden geçti
ği şekilde «malûl veya muhtaç bulunan dul el
leriyle çocuklarına» tarzındaki bir metnin Yü
ce Mecliste kabulünün uy#un olacağını ve ka
nun tekniğine, adalet prensiplerine, esMik pren
siplerine ve aynı zamanda bir kanunda bulun
madı lâẑ .m gelen genellik prensibine de uygun 
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düşeceğini kabul ediyorum ve Yüce Meclisin de 
bu istikamette oy kullanmasını rica ediyorum. 
'Saygılar sunarım arkadaşlar. (C.H.P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asutay, buyurunuz efen
dim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 5434 sayılı 
Kanunu tadil eden bu teklif Yüce Meclisten çı
kınca kimsesiz, bizar ve yardıma muihtacoian 
emekli aileleri Meclisin bu atıfetine el çırpmış
lar ve bayram yapmışlardı. Bu âdil görüş Yüce 
Senato'da küçük bir değişiklikle Meclisimize ge
riye geldi. Geriye gelen mesele, bir edat eksik
liği. Yüce Meclis, «malûl veya muhtaç» demiş, 
Yüce Senato ise, «malûl ve muhtaç» demek su
retiyle iki hali birleştirmiş. Ben Senatoda da bu 
kanun müzakere edilirken takiıbetmiştim. Elime 
geçmiş olan kanun maddesini çok ince teferru
atlarına kadar tetkik ettim. Yüce Meclisin de
ğerli milletvekillerinin de kıymetli zamanlarını 
böyle harcadıklarına inanıyorum. Ama Yüce Se
natoda bu kanunun tam ifadesi dikkate alınma
dan bâzı görüşmelerin yapıldığını zannediyo
rum. Belki benimki de böyle olabilir. 

Kanun diyor ki, «Fiilî hizmet süresi 5 yılı 
doldurduktan sonra vefat eden iştirakçilerin..» 
Demek bir ölüm hali var. Yani bir adam çalış
ma arzusu içindedir, bir gün Azrail gelecek, ka
pısını çalacak, «Senin hayatına yeter.» dedim 
diyecek, ebediyete intikal edecek. Bunun geri
ye hak sahipleri kalacak. Kimler kalacak sayın 
milletvekilleri? Dul hanımı kalacak, bir de ço
cukları kalacak. 

Şimdi değerli milletvekilleri, şu noktaya dik
katinizi çekmek istiyorum. Hak sahibi yahut 
memur ölmüştür, hanımının kucağında beş ay
lık bir çocuk kalmıştır veya bir yaşında bir ço
cuk kalmıştır veya iki yaşında. Hattâ isterseniz 
bunu ilk mektebe devam eden bir çocuk olarak 
da görebilirsiniz. Şimdi hanımın kucağındaki 
bir aylık veya bir yaşındaki bir çocuk veya ilk
okula giden evlât malûl müdür, muhtaJç mıdır? 
Eğer bir malûllük düşünürsek, bir doktora gö-
türürsek muayene ederse, bir heyeti sıhhiyede 
sapa sağlam, turp gibi, (ki az gelirli vatandaş
ların çocukları kışın yalınayak gezmiş olmaları
na rağmen turp gibidir. Al al yanaklıdır.) bu al 
al yanaklı olan çocuğa malûl demez, rapor ver

mez, sağlam der. Ama yaşı birdir, yaşı ikidir. 
Malûl müdür, muhtaç mıdır? Malûl ve muhtaç 
olursa biraz yaşı büyük olacak fakat olacak! 
Ya iki eli tutmıyacak veya bir ayağı, veya bir 
gözü. kör olacak. 

Maluliyet derecesi nedir sayın milletvekil
leri Meselâ bizim 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununda çalışma gücünün üçte ikisini kay
bedene malûl diyor. Ama çalışma gücünün üçte 
ikisini kaybederse malûldür. Buradaki maluli
yet derecesi nedir? Kim teslbit edecek malûl ol
duğunu? Meselâ dört parmağı yok. Malûl mü
dür? Bir gözü yok, malûl müdür? Kulağı az işi
tir, malûl müdür? Gözünde katrakt var, malûl 
müdür veyahut bir ayağında ufacık bir aksama 
var, malûl müdür? Bence kanun açık mânasiy-
le, vefat eden iştirakçilerin ölüm tarihinde - dik
katinizi rica ediyorum - ölüm tarihinde başka
sının yardımı olmaksızın hayatlarını devam et-
tiremîyecek derecede malûl veya muhtaoolanla-
radır. Yani başkasının yardımı olmadan hayat
larını devam ettiremiyecek derecede malûl veya 
mulhtaciolması lâzım. Eğer hanım bir yerde çalı
şıyorsa, başkasının yardımına ihtiyacı yoktur, 
tabiî ki bu hanıma bir maaş başlanmıyacaktır. 
Eğer çocuk ergense, bir yerde çalışıyorsa, okul 
halinde değil ise, yardıma muhtaç değil ise tabiî 
ki başkasının yardımı olmaksızın hayatını de
vam ettirebilecek durumdadır, buna da maaş 
bağlanması mümkün değildir. Kanun bu kadar 
a/Çik, bu kadar sarih iken, kundaktaki çocuğu, 
okuldaki yavruyu imkânsız bırakarak Ankara 
kokaklarında veya Türkiye'nin muhtelif sokak
larında gevrek satmakla bir yüküm altına soka
mazsınız. 

Değerli milletvekilleri, Emekli Sandığı bu 
yükü kaldıramaz denir. Emekli Sandığı % 22 
prim alıyor. Anayasada gayet açık hüküm var. 
41 nci madde, «iktisadi ve sosyal hayat adalete 
dayanır» der. Şimdi bir adalet meselesi vardır. 
Daha evvel de bir vesile ile söylemiştim, mua
delet (şartı ayın) dır. Şart ikidir, bilirsiniz. Bi
risi şartı ayın, birisi şartı kifaye. Şartı ayın 
kişi işlemedikten sonra boynundan borç gitmez. 
Bunun gibi şartı ayın, adalet ve muadelet. 

Şimdi. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
var. Nitekim Anayasamızın 48 nci maddesi «Her 
kes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hak
kı sağlamak için Sosyal Sigortalar ve sosyal 
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yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devle
tin ödevlerindendir.» diyor. O halde Emekli 
Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumunun nite
lik bakımından, kuvvet bakımından her hangi 
bir ayrısı veya ayrıntısı yok. 

Şimdi Sosyal Sigortalar Kurumu da bu ma
luliyet müessesesini bir hükme bağlamıştır. 
Emekli Sandığı % 22 prim alır, Sosyal Sigorta
lar Kurumu ise % 9 prim alır. Emekli Sandı
ğı % 75 maaşla tekaüde sevk eder, Sosyal Si
gortalar Kurumu da % 75 ile tekaüde sevk eder. 
Ama Sosyal Sigortalar Kurumu % 9, Emekli 
Sandığı % 22 prim alır. Sosyal Sigortalar Ku
rumu, eğer ölen bir sigortalı 1 200 gün prim 
öderse hak sahiplerine almış olduğu üç senelik 
maaşın ortalamasının % 75 ini maaş olarak bağ
lar. Getirdiğimiz kanun «beş seneden fazla» ya
ni 1 500 günden fazla Sandığa prim ödemek 
şartını koşuyor. Sosyal Sigortalar Kurumu 
1 200, Emekli Sandığı 1 500 gün kabul etmiş. 

Eğer sayın milletvekilleri, biz, «malûl ve 
muhtaç» şekli ile bu kanunu çıkarırsak çıkar
dığımız kanun oyun olur. Hiç kimse bu ka
nundan istifade edemez. Milyonda bir, belki 
bir çuval pirincin içinde ufacık bir taş olur bu. 
O zaman da bizim, atıfeti dikkate almak sure
tiyle ve büyük bir bayram havası içinde millete 
yeterli bir yardım yaptık iddiasında bulunma
mıza imkân ve ihtimal yoktur. 

Değerli milletvekileri, kundaktaki çocuğu, 
okuldaki yavruyu hele hele iş bulamadığı için 
anasının dizinden ayrılmıyan genç bir kızı zo
runlu ve muhtaç bir hale bırakmaya hiçbirimi
zin rıza göstermiyeceği kanaatindeyim. 

Suiistimal edilir deniliyor. Nasıl suiistimal 
edilir? Devlet haksızlığa nasıl göz yumar? Bu 
belgeyi veren seçimle geliyor. Kim bu? Mahalle 
muhtarı. Kim seçiyor? Bizi seçen vatandaş seçi
yor. Nasıl itimat etmişiz biz mahalle muhtarına? 
Vatandaşın hakkını ve hukukunu Hükümet ka
dar muhafaza edecek demişiz ve hattâ Köy Ka
nununda bir hüküm getirmişiz, üçyüz liraya ka
dar para cezasına veya salma suretiyle vergi 
tarhına da salâhiyettar kılmışız muhtarı. Sonra 
muhtarın vereceği belge yanlış bir belgedir di
yoruz. Emekli Sandığı, Hükümet; muhtarın ver
miş olduğu belge eğer hatalı ise, bir suiistimalin 
vesikası ise tetkik ettirir, hakikat ve adaleti or- j 
taya çıkarır ve böylelikle de suiistimale sebe-
bolan muhtarı tecziye eder. 
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Değerli milletvekilleri, kimsesiz, bizar, muh
taç, dört gözle size bakan, babasız kalmış, koca
sız kalmış, hak sahibi olan kimseleri güldürmek 
elinizdedir. Bu kanunun bundan evvel uzun 
müzakereyle bir sonuca varıldığı şekilde yine 
adilâne sonuca varacağı kanaati içindeyim. He
pinize en derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Erol Ak-
çal buyurunuz. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Var efendim. Komisyon da söz 
istediler. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Eize) — Muhterem 
arkadaşlarım, Komisyonumuz Senatodan gelen 
metin üzerinde geniş bir tetkikat yaparak Se
natonun getirmiş bulunduğu metni benimseme
ye karar vermiştir. Bu benimseme kararımızın 
aleyhinde konuşan muhterem arkadaşlarım da
ha ziyade Anayasaya, sosyal adalet ilkelerine 
ve malî bakımdan da bunun çok fazla bir kül
fet yüklemiyeceği hususlarına işaret ettiler. 

Sosyal adalet ilkesinden bahsederken, her 
şeyden evvel Türkiye'de fakir zümrelerin, yar
dıma muhtaç zümrelerin, sigorta edilmesi ica-
beden zümrelerin, yalnız memur zümresi olma
dığının da nazarı itibara alınması icabeder ka
naatindeyim. 

Millî gelirden alınan paylar hesabedildiği 
takdirde, zannediyorum sigortaya bağlanması 
icabeden en geniş zümre, Türkiye'de köylü züm
resi olması icabeder. 

Muhterem arkadaşlar; kanun bu şekilde çık
tığı takdirde acaba ne getiriyor? Kanundan 
istifade edebilecek kaç kişidir? Yine arkadaşla
rımızın arzu ettikleri tarzda kanunu kabul et
sek, bu ne getirecek ve nasıl bir yük tahmil 
edecek? Bu noktaları yüksek müsaadelerinizle 
beraberce araştıralım. 

Kanun fiilî hizmet süresini beş yıla indir
miştir. Yani bayatının her hangi bir devresin
de, beş sene müddetle Devlet memurluğu yap
mış bulunan kimsenin çocuklan, kanun çıktığı 
tarihten itibaren bu kanundan istifade edecek
lerdir. Mesele sadece bu şekilde olsa zannedi
yorum belki de kabule şayan olabilirdi. An
cak, Yüksek Meclisimizce kabul edilmiş bulu
nan bir geçici maddeye göre de kanun altmış 
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sene müddetle geriye doğru işlemektedir. Yani 
bu vaziyette fevkalâde kaba olduğunu tahmin 
ettiğim birtakım hesaplara göre yüz bin kişi 
civarında bir vatandaş kütlesinin bu kanundan 
istifade etmesi tahmin edilebilir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar; yüz bin kişi 
bu kanundan bu şekilde istifade edince asgari 
olarak 300 lira aylık bağlandığı düşünülürse 
Emekli Sandığına 300 milyon liralık bir külfet 
yükliyecek demektir. Bu ise, Emekli Sandığı
nın takatinin çok çok üstündedir, Devletin taka
tinin üzerindedir. 

Mevzu bir hamiyet yarışma sokulduğu tak
dirde, her birimiz bu kanunun en geniş kapsam
lı bir şekilde çıkması için oylarımızı muhakkak 
vereecğiz. Ancak hamiyet yarışının yanında 
bir de imkân takdirinin bulunması icabediyor. 
Altmış sene maziye götüreceksiniz ve hayatında 
beş sene memuriyet yapmış bir şahsın tembellik 
dolayılsiyle çalışmıyan 28 - 30 yaşındaki oğluna 
aylık bağlıyacaksınız. Kanun içinde bu var, 
muhterem arkadaşlar; muhtaçlık vesikası al
mayı kâfi gördüğünüz takdirde bu kanundaki 
çocuk tâbiri Medeni Kanundaki çocuk tâbiri de 
değildir, yani 18 - 20 - 30 yaşında, ne olursa ol
sun, bu çocuğa da aylık bağlıyacaksınız, o zaman 
bu suretle bu saha çok fazla genişlemiş olacak. 

işte Senatonun kabul ettiği değişiklikle Mec
lisin kabul ettiği metin arasındaki fark bu nok
talarda. 

Muhterem arakdaşlar, geçen devre Meclisi
mizde bir madalya kanununu görüştük. Madal
ya kanunu görüşüldüğü saman ilgililerden ma
lûmat alan komisyon sözcüsünün bu kürsüde 
birtakım rakamlar verdiğini, fakat yine muhte
rem kanun teklifi sahibi arkadaşımızın bu kür
süden 6 000 gibi rakamlar verdiğini hatırlarım. 
Hakiki rakam meydana çıkmıştır; 6 000 olarak 
tahmin edilen »kimselerin adedi 90 000 olarak 
tahakkuk etmiş durumdadır. 
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devamlı surette tâdil edilen ve sahası genişle
tilen bir kanun; fakat çok uzun zamandır Emek
li Sandığı Kanununda bu şekildeki bir tâdil ya
pılmamıştır, yapılamamıştır. Muhakkak ki, 
bizim arzumuz da Türkiye'de tüm bir sosyal gü
venliğin tesisidir. Sadece memurlar için değil, 
millî gelirin ferde isabet eden miktarı 3 000 TL 
civarında kabul edilirse; her halde bundan az, 
pay alanların, daha ziyade hiçbir sigortaya tâbi 
bulunmıyan fakir çiftçiler olduğunu kabul ede
riz değil mi? 

Bu bir sosyal denge meselesidir, bu bir bütçe 
meselesidir, bu bir Emekli Sandığının imkânı 
meselesidir. 

Kanunun Komisyonumuzdan son geçen şekil
de, Senatonun kabul ettiği tarzda kabul edilme
sini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle, efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah

ya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

Emekli Sandığı. Kanununda değişiklik öngö
ren bu kanun tasarısı huzurunuzda görüşülürken 
çeşitli partilere mensup muhterem arkadaşları
mız bu konu ile ilgili olarak sosyal adaletin ger
çekleşmesi mevzuunda mütalâalarını beyan et
mişlerdir ve Anayasanın sosyal bir Devlet, ol
duğunu bildirerek şimdi görüşülen kanun tasa
rısının da sosyal vasıfları olduğu üzerinde dur
muşlar ve bu kanunun görüşülecek olan madde
cinde Senato değişikliğinin kabul edilmemesini, 
Millet Meclisindeki haliyle kanunlaşmasını sa
vunmuşlardır. 

Muhterem milletvekilleri, sosyal adalet ilke
sinin gerçekleştirilmesi ve bunun gerçekleşti
rilmesine çalışılması konusunda muhterem ha
tiplerle hiçbir ihtilâfımız yo'ktur. Elbette (ki, 
Türkiye'de Devletin malî güçleri zayıf olan 
vatandaşların yanında olması lâzımdır ve elbette 
ki, Devlet gücünü bu istikamette kullanmak 
icabeder. 

Filhakika, Anayasamız sosyal Devlet demiş-
fir ve sosyal adalet ilkesinin gerçekleştiril
mesi konusunda hükümetlere vazife vermiş
tir. Yalnız Anayasamızın bir de 53 ncü mad-

Şunu, tahmin ediyorum bütün arkadaşlar 
kabul edeceklerdir: Burada ileriye sürülen tah
minler daha ziyade as tahmin oluyor, tahakkuk
lar ondan çok daha yüksek oluyor. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa bu kanunun 
daha geniş bir kapsamı olması hususunda ısrar 
eden arkadaşlarımın, zannediyorum ki Emekli 
Sandığının imkânları üzerinde biraz daha fazla 
durmaları icabediyor. Emekli Sandığı Kanunu | 
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desi vardır. Çeşitli vesilelerle bu 53 ncü 
madde huzurunuzda millet kürsüsünden birçok 
defalar okunmuştur. Bunu, müsaadenizle ben 
bir defa daha okumak istiyorum : 

«Devlet, bu bölümde belirtilen iktisadi ve 
sosyal amaçlara ulaşma ödevlerini, ancak 
iktisadi gelişme ile malî kaynaklarının yeter
liği ölçüsünde yerine getirir.» 

Şu halde 53 ncü maddenin esprisini göz 
önünde bulunduracak olursak, şu görüşül
mekte olan kanunun Emekli Sandığına ve 
dolayısiyle Emekli Sandığının gücü yetmediği 
zamat elbette ki, Devletin bu sandığa elini 
uzatması icaJbedecektir, Devlete tahmil ede
ceği yükü göz önünde bulundurmak yine şim
di okuduğum Anayasamızın bu 53 ncü mad
desi iktizasıdır. 

Şu halde meseleyi sadece Anayasamızın 
bâzı maddeleri açısından ele alıp o madde
lere göre, «işte önümüzde bir fırsat vardır, 
binaenaleyh bunu maddelere uygun olarak 
Şimdi gerçekleştirelim», tarzında mütalâada 
bulunmak, '53 ncü maddeyi görmememizlikten 
gelmek doğru bir şey olmaz. 

Bütçe Komisyonu adına konuşan Sayın 
Erol Akçal arkaadşım kanunla ilgili olarak 
verilecek izahat konusunda aslında bana söy-
liyesek fasıla bir şey bırakmamıştır. 

Gönlümüz ister ki, Türkiye'de muhtacolan 
ve yardıma ihtiyaç duyan herkese Devlet 
elini uzatsın. 

Bugün A. P. nin teşekkülünü icabettiren 
felsefe refahın tabana yayılması, daima malî 
bakımdan zayıf olan vatandaşlarımızın yanın
da bulunulması ve onların durumunu iyileşti
recek olan tedbirlerin biran önce alınması.. 
Bu, gerek geçmiş yıllardaki icraattan, ge
rek bu siyasi teşekkülle ilgili metinlerin tet
kikinden, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
dan ve bu plânla ilgili programlardan açıkça 
anlaşılan bir husustur. Yalnız biraz önce de 
arz ettiğim gibi, Devlet mesuliyetini omuz
larında taşılanlarm; bugün bir siyasi partiye 
dayalı, iktidar olabilir, yarın başka bir si
yasi partinin çoğunluğuna dayalı bir iktidar 
ola.bilir: Devletin malî kaynaklarını ve bunun 
yeterliliğini göz önünde bulundurmak mec
buriyeti vardır. Bu mecburiyetle birlikte bu 
kaynaklan fazlalaştırmak ve daha- çok vatan

daşlarımızın, bilhassa malî güçleri zayıf olan 
vatandaşlarımızın yardımına koşmak elbette 
ki, lâzımdır. Ama bugün bizim yapabileceği
miz şey nedir? Onu düşünmek iktiza eder. 

Şimdi bu kanunla Senato metnine uyul
madığı takdirde şöyle bir durum hâsıl ola
caktır : Memuriyeti beş yıl ile on beş yıl ara
sında olan 'bir Devlet memuru, vefat ettiği 
zaman bunun eşine ve çocuklarına maaş bağla
nacaktır. Hangi şartlarla? Millet Meclisi meti
nine göre, eğer malûl ise maaş bağlanacaktır. 
Malûl değil ve fakat muhtaç ise yine maaş bağ
lanacaktır. Şimdi, Senatonun yaptığı değişik
likte şu espri vardır : Malî gücü zayıf olan 
kimse, evvelemirde hem malûl hem de muhta
colan kimsedir. Çünkü malûl çalışamaz ve bu 
muhtaçlığını, çalışamıyacağı için de gidermesi 
ihtimali de yoktur, ve gideremsz de muhtaç
lığını. Binaenaleyh Senatonun değişikliğine 
hâkim olan espri budur. Emekli Sandığı Kanu
nunun çeşitli maddelerine bakacak olursanız, bu 
maddeler birbiriyle alhenkli bir manzumedir 
ve bu maddelerde daima muhtaçlık ile malu
liyet içtima etmelidir ki, o maddelere göre amel 
olunalbilsin. Emekli Sandığı Kanununun mad
delerinde daima bu olmuştur. Hem muîttaco-
lacaktır, hem de malûl olacaktır. 

Şimdi, Millet Meclisi metni ahenkli bir 
manzume olan bu Emekli Sandığı Kanunu ile 
tehalüf teşkil etmektedir. Ona bir istisna teş
kil etmekte ve bu Kanunun maddeleri ara
sındaki ahengi bozucu bir nitelik taşımakta
dır. 

Millet Meclisi eski metnine uyduğumuz 
zaman, eğer beş yıl ile on beş yıl memuriyeti 
olan bir memur vefat ettiği zaman eşinin ve 
çocuklarının malûl olduğu teslbit edilirse, yaş 
kaydı aranmaksızın, kaydı hayat şartiyle bun
lara maaş bağlanacaktır. Eğer Millet Meclisi 
metni aynen kabul edilecek olursa muhtaool-
dukları tesbit edilirse, yine yaş kaydı aranmak
sızın maaş bağlanacaktır. Muhtaçlık hali de
vam ektiği müddetçe kaç yaşında olursa olsun 
maaş bağlanacaktır. 

Bu suretle bilfarz 30 yaşında, 25 yaşında, 
35 yaşında muhtaç V3 fakat malûl olmıyan bir 
orkek çocuğa da maaş verilme imkânı sağlan
mış olacaktır. Muhtaçlığın tatbikatta nasıl tes-
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bit edildiği de hatıra gelebilir. Bu, ilgilinin 
müracaatı ve yapılacak idari tahkikat ile işte 
muhtardan, emniyet makamlarından alınacak 
belgelerle, eğer ilçede ise ilçe idare kurulunun, 
ilde ise il idare heyetinin vereceği mazbata 
ile bu muhtaçlık hali tesbit edilmiş olacaktır. 

Bu suretle yapılan bir muhtaçlık tesbiti, bu 
suretle tanzim edilen bir muhtaçlık mazbatası 
gücü kuvveti yerinde olan bir kimseye de ilâni-
haye maaş almak gibi bir imkân bahsedebile
cektir. 

Şimdi Sayın Erol Akcal arkadaşım haklı 
bir noktaya temas etti; aslında bu bir sosyal 
güvenlik meselesidir. Bunu tüm olarak ele al
mak lâzımdır. Şimdi şöyle bir sual sorulduğu 
zaman bunun bir mâkul sdbebi yoktur. Niçin 
hazmet müdeti beş ilâ on beş sene arasında bu
lunan memurun vefatı halinde o memurun muh-
t;..ç ve malûl çocuklarına maaş bağlanması is
teniyor da, hiamet süresi bir yıl, altı ay, iki yıl, 
üç yıl, dört yıl olan memurun çocuklarına aynı 
imkân bahşedilmiyor? Böyle bir sual sorduğum 
zaman burada konuşan muhterem arkadaşlarım 
da her halde biraz önce benim arz ettiğim gibi 
Devletin imkânlarını, Emekli Sandığının im
kânlarını göstereceklerdir. Diyeceklerdir ki, 
«Bunlara da maaş bağlansın, bizim gönlümüz 
bunu arzu eder; ama bunlara da maaş bağlana-
ck olurs işin vüsati çok genişler ve bunun altın
dan Emekli Sandığı kalkamaz. Onun için beş 
y.ij tesibit edilmiştir diye onu biz müdafaa edi
yoruz» diyeceklerdir. 

(BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ben 
demem Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Hayır, farz ediyorum. Derseniz, de
mezseniz. Şimdi, yahütta diyeceklerdir ki, bun
lara da maaş bağlamsın. Eğer, imkânlar elver
se ben de şahsan hizmet süresi beş yıldan az 
olanların da aynı haktan istifade etmelerini mü
dafaa ederim. 

Şimdi bir noktaya daha dikkatinizi çek
mek istiyorum, Sayın Erol Akcal arkadaşım 
gayet yerimde olarak bu noktaya parmak bastı: 
Bunun bir adım ötesi muhterem milletvekilleri, 
memlekette yardıma muhtaoolan herkese Dev
letin yardım elini uzatmasıdır. Memlekette yar
dıma nruhtacolanlarm sadece beş yıl hizmeti 
ezanlarla on beş yıla kadar hizmeti olanlardan 
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•vefat eden memurların dul ve yetimleri olduğu
nu iddia etmek mümkün değildir. Bunların 
haricinde de memlekette yardıma muhtacolan 
vatandaşlarınız vardır ve Devletin bunlara da 
elini uzatması icalbeder. 

Şu halde konu, oldukça şümullü, oldukça 
geniş bir konudur. AncaJk, bugün yapabildiği-
miz budur. 

Muhterem arkadaşlar, emekli aylıklarını 
% 70 e biz çıkardık. Emdkli aylıklarının % 70 
üzerinden bağlanmasını sağhyan kanun bir 
reformdur ve asgari emekli maaşını 300 liraya 
biz çıkardık. Memurların maaşlarına zam ya
pıldığı takdirde bu zammın otomatikman emek
lilere teşmilini de biz çikardık. 

Şu halde bizi, sosyal adalet ilkesinin gerçek
leşmesini istemiyen, gerçekleşmesine çalışmı-
yanlar gibi göstermek doğru olmaz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Sayın Turan özgüner. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Ba

kandan bir sual sormak istiyorum 111 nci mad
deye göre. 

BAŞKAN — Efendim görüşmeler devam 
ediyor, soru müessesesini bilâhare çalıştıralım. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Saym Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Konunun önemi açık. Kanunun münakaşa
sına geçmeden evvel Sayın Başkanlık Divanına 
bir mâruzâtımızı arz etmek isteriz: Yüce Mec
lisin teklifiyle Senatonun değiştirge teklifi yan 
yana okunduğu zaman da açıkça görülüyor ki, 
teksir hatası açık, birbirinin aynıdır. Yani «ve» 
şeklinde değiştirilmesi bahis mevzuu olan «ve
ya» kelimesi aynen durmaktadır. Bu teksirde 
bu değişiklik yok. Büyük bir yanlış olarak ni
telendiriyoruz^. Yüce Heyetin dikkatinden kaç
mamıştır, Divanın bu yanlışlıkları nazarı itiba
ra almasını rica ederiz. 

BAŞKAN — Burada «malûl ve muhtaç» di
yor efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen
dim, elimizdeki dağıtılan tekliflerde «veya» ke
limesi aynen duruyor. 

Arkadaşlarım, eğer Yüce Meclise gelen tek
lif, başlangıçta hepimizin temenni ettiği gibi, 
«Emekli Sandığına dâhil iştirakçilerden vefat 
etmiş olanın mirasçılarına, dul ve yetimlerine 
hiçbir kayıt ve şart gözetmeksizin dul ve yetim 
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aylığı bağlanır» şeklinde gelse idi şüphesiz mü
nakaşası yapılmazdı. Ancak bu nihai gaye. Ha
kikaten temennimiz o ki, günün birinde Devlet, 
bu gücü gösterebilsin ve bu nihai gayeye hepi
mizin hiçbir parti farkı gözetmeksizin ulaşabil
memiz mümkün olsun. 

Münakaşalar Hazinenin gücü bakımından 
elbette yerinde. Denilebilir ki bugün bu güçte 
değildir, fakat arkadaşlarım bunun hududu ne 
olmalıdır? On beş seneden beş seneye, iyi bir 
merhaleye ulaşmamız. Sayın Bakanın dediği gi
bi gönül arzu eder ki beş seneden aşağı olanlar 
da bunun kapsamına girsin. Hattâ malûl ve 
muhtaç değil de hepsi bunun içine girseydi, 
gönül bunu arzu eder. Ancak, Hazinenin bu öl
çüde takati yoktur deniliyor. 

Şimdi Senatodan gelen teklif Yüce Meclisin 
getirdiği teklifin esprisinden uzaklaşarak, Ha
zine kaygısiyle öylesine kısıtlanmış ki, bugün 
âdeta o teklifin Yüce Mecliste kabul edilmiş 
olmasından pişmanlık duyarcasma yeniden bir 
dönüş yapmak durumuna geçirilmek isteniyo
ruz. Ne olur bu? Üzerinde münakaşa edelim. 

Arkadaşlarım, bu kanun Senatonun teklif 
ettiği şekilde çıkarsa ne olur? çıkmasiyle çık
maması arasında hiç fark yok. ölü doğar. Şöy
le ki: Yüce Meclis bu teklifinde, mühim unsur 
olarak, iştirakçinin vefatında dul ve yetimleri
nin aylık alabilmesi için muhtacolmasını ve ma
lûl olmasını şart koşuyor. 

Şimdi malûl olması hali malûm. Bir rapora 
istinadedebilir. Muhtacolması nedir? ihtiyacının 
nisbeti nedir? Ne suretle tesbit edilebilir? 
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reken ihbarı yapar, onun tecziyesini mümkün 
kılabilirsiniz. 

Arkadaşlarım, şimdi ben bu kanundan dö
nüş yapılması için Senatonun değiştirilmesine 
uyulması için getirilen mucip sebebi de haklı 
bulmadım. 

Sayın Uğrasızoğlu derler ki: «Malûl olur 
da muhtacolmaz. Biz buna nasıl yardım ede
lim?» 

«Hakikaten muhtaçtır diye gösterilir, istis
mar edilir» derler. 

İstismar edilebilir. Biran için buraya bir 
nokta koyalım. Malûl olur da muhtacolmaz,, 
ama aksini düşünelim, muhtacolur da malûl ol
maz. O zaman ne yapacağız? Sayın arkadaşla
rımın dediği gibi aslolan, kanun koyucusunun, 
bu teklifi getirenin, Yüce Meclisin esprisi bu 
mu? Yüce Meclis, muhtacolan iştirakçinin mi
rasçısına yardım etmeyi esas görmüştür ve işti
rakçinin mirasçısı, dul ve yatimi muhtaçtır, 
ama malûl değildir. O zaman ne olacaktır? Biz, 
«malûl ve muhtaç» dersek, böylesine süslemeye 
hiç lüzum yoktur. «Muhtaç - malûl» diye biti-
riverelim. O zaman bir avuç insana bunu vere
ceğiz. Yani, bunu çıkarmasak daha iyi idi. Bu
na «muhtaç - malûl» diyelim. 

Arkadaşlarım aslolan, muhtacolan ve işti
rakçinin gerisinde kalan perişan bir insan küt
lesini, bir topluğu siyanet etmek, korumak mı
dır? Muhtacolduğunu bile bile, «malûl değil» 
diye biz bunu, bu kanunun kapsamına sokmı-
yalım. O halde, bu «muhtaç» in bu yardımdan. 
istifade etmesi için kolunu, bacağını veya gözü
nü feda etmesi mi lâzımdır? Bu kanun, Senato-
nin teklifi böylesine benimsenecek olursa, çık
ması veya çıkmaması farksız, ölü doğan bir ka
nun şeklindedir, arkadaşlarım. 

Arkadaşlarım, şimdi yine Sayın Komisyonun 
ve ona iştirak eden Sayın Bakanın üzerinde 
durdukları bir mucip sebep de şudur: Demin 
arz ettim, Hazinenin takati meselesi... 

Burada kaba bir hesap yapıldığını kendile
ri de belirttiler. «Kaba bir hesabın neticesinde, 
bu kanun çıkarsa, Hazineye senede 300 milyon 
liralık külfet tahmil edilecektir» derler. Bu, 
hakikate uygun mudur, değil midir? Bunun 
münakaşası ayrıdır, ama, biran için bunun ha
kikate uygun olduğunu kabul edelim. Bütçesi 
30 milyar lira civarında olan bir Türkiye Oum-

Arkadaşlarım, teklifin metninde bu sarih. 
Ne diyor metin? «Başkasının yardımı olmaksı
zın hayatlarını devam ettiremiyecek derecede 
muhtacolmak;.» Şimdi, kanun metnindeki yar
dımı yapabilmenin unsuru, tatbikatçıya esas 
unsur olarak verilen done, bu, başkasının yar
dımına muhtacolmıyacak derece. Şimdi bu de
receyi tesbit kim tarafından yapılır? Mahalle 
muhtarından şikâyetçiyiz. Mahalle muhtarına 
bazan buradan selâmlar çakarız, bazan ona gü
venmeyiz. Arkadaşım Asutay çok haklı söyle
di, mahalle muhtarına bu kadar güvensizlik ne
den? O da bizim gibi seçimle geliyor arkadaş
lar. Mahalle muhtarı bunu suiistimal mi etmiş
tir? Maşa varken el ateşe sokulmaz. Kanun var
dır, Türk Ceza Kanunu gereğince savcıya ge-
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huriyetinin, kendi memuruna, Emekli Sandığı
nın iştirakçisine, vefatından sonra yardım eli
ni uzatabilmesi, yaraları sarabilmesi; memurun, 
Devletin memurunun geride bıraktıklarının 
muhtaç durumdan kısmen olsun kurtarabilme
si 300 milyon lira civarındadır, bu meblâğ gö
zümüze batıyor. Titizliklerini tebrik ederiz 
ama, acaba aynı hassasiyeti burada hep göste-
rebildiler mi? 

Arkadaşlarım, biz nice aktarma kanunlariy-
le, nice milyonların hiç de üzerinde durulmadan 
geçirildiğini gördüğümüz Mecliste, Türkiye Cum
huriyetinin memurunun geride kalan mirasçısına 
bu kadar kıskanç olmamalıyız. 300 milyon lira
ya ve bir de Yüce Meclisin geçirdiği kanunla
ra bakalım. Bütçesi 30 milyar liranın civarında 
dolaşan bir memlekette, 300 milyon liranın mü
nakaşası, memurun mirasçısı için yapılmamalı
dır arkadaşlarım. 

Şimdi, zannetmeyin ki bir polemiğe girişiyo
rum. Arkadaşlarım, biz bir istanbul Köprüsü
ne milyarlar verebilen bir hareketin içinde al
kış tutanlara deriz ki, 300 milyon lira gibi bir 
meblâğ, o büyük rakamın yanında pek büyük 
görmeyiniz ve kanun metnine bu «muhtaç ve 
malûl» deyimini koymak suretiyle, malûl muh
taçlara ancak, emekli dul ve yetim aylığı bağ
lanmasını çıkarmak suretiyle, güya Emekli 
Sandığı Kanununda şu yapılan değişiklikle on
lara yardım eli uzatılmış gibi, bir tutarsız hare
ketin içine girmiyelim. 

Bu kanun ile ya muhtaç memurun... 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Finans
manı nerede bunun? 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Finas-
manıııı, istanbul Köprüsünü yaparken düşünme
diniz ya... 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (İstanbul) — 
Köprü ile bunun ne alâkası var? 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Köprü kendisi
ni amorti ediyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Şimdi 
arkadaşlarım, amorti ediliyor, denildiği zaman 
da, münakaşası böyle yapılmamalıdır. Biz de
riz ki, istanbul Köprüsüne varıncaya kadar bu 
memlekette daha nice amorti edebilecek yatı
rımlar yapılmak gerekirken, sadece İstanbul 
Köprüsünü öne alıp, sırada ihtiyacı bakımın
dan çok daha öne alınması gereken bütçedeki 

fasılları geriye itmemeli idik. Bunun münaka
şasını yapmıyalım. Ancak, istanbul Köprüsünü 
yapabilecek bir iktidarın 300 milyon liradan 
kaçarken, kendi memurunu, Devletin kendi me
murunu elinin tersiyle bilerek veya bilmiyerek 
itiverdiğine işaret etmek istiyorum. Bu... 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Mugalâta 
yapıyorsun. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Ne bu
yurdunuz efendim? 

BAŞKAN — Sayın özgüner, karşılıklı ko
nuşmayınız, çok rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Hayır, 
söylediği sözü duymak isteriz efendim. Ne di
yorsunuz? 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Mugalâta 
yapıyorsun, dedim. 

' TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Muga
lâta yapıyorsun, diyen kendin mugalâta yapı
yorsun... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yüce 
Mecliste konuşuyoruz; siz de konuşursunuz, 
beyefendi. Bunun mugalâta ile ne isi var? Dev
let memuruna 300 milyon lira Hazineye külfet 
tahmil edeceğini söylediniz bir hususta... 

BAŞKAN — Sayın özgüner, bir Meclisin 
kabul etmiş olduğu metnin benimsenmesi veya 
benimsenmemesi hususu müzakere edilmektedir. 
Hükümet meselesi değil, Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilmiş bir metin, Millet Meclisin
ce kabul edilmiş bir metin ortada var, bunların 
müzakeresi yapılmaktadır. Lütfen, bu konu içe
risinde görüşmenizi rioa edeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
Başkanım, ikazınıza teşekkür ederim. Ancak 
burada benden evvel, şu 300 milyon liranın lâ
fı edilmedi mi? O zaman, Senatonun... 

BAŞKAN — Efendim, o gerekçe, Cumhuri
yet Senlatosunun tadiline dayanan bir gerekçe 
idi. Şimdi müzakere ettiğimiz konu, siz de tak
dir ediyorsunuz, önümüzde... 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Neden
se, İstanbul Köprüsüne alerjisi var arkadaşla
rın... Sadece yapılması için... (A. P. sıralarından 
gürültüler.) 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sizin var. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Var... 
Bizim var. çünkü biz lüksten yana değiliz. (A. 
P. sıralarından gürültüler.) 

HALİL İBRAHİM COP (Bolu) — Asıl aler
ji kendileri duyuyorlar. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, konuya intikal 
etmenizi rioa edeceğim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Biz 
lüksten yana değiliz, ezilenden yanayız. Bizim 
alerjimiz var bunun için; siz de bundan bahse
dildiği zaman lütfen alerji duymayınız. 

Arkadaşlarım... 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Çanakkale) — Köp

rünün finansmanı bütçeden değil ki (A. P. sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim, çok 
rica edeceğim, hatibe müdahale etmeyiniz. Me
seleye intikali imkânını sağlıyalım. Konuştuğu
muz husus, Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miş bir metin var, Millet Meclisince kabul edil
miş bir metin var, bunun müzakeresi yapılmak
tadır. Meclislerarası kabul edilmiş metinlerin 
tartışılması yapılmaktadır. Bendeniz de bilâha-
ra, benimsenip benimsenmeme hususunu oyları
nıza arz ©diyorum. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Konuştu
ğun ile mevzuun bir alâkası yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen
dim?. 

BAŞKAN — Müdahale etmemenizi hassa
ten rica edeceğim. Tabiî, Emekli Sandığı ile il
gili konu görüşülüyor, efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, 300 milyon liranın bahsini yapanlara, 
ben de buradan elbette bunun bahsini yaparak 
cevap vermek durumundayım. 

Arkadaşlarım, İstanbul Köprüsüne temas et
tiğim zaman duyulan - elbette allerji d?ye ba
his mevzuu ettiğim - hususu arkadaşlarım yan
lış anlamasınlar. Biz, her zaman istanbul Köp
rüsü tipinde, lüks ve bu milletin münyesinde 
henüz daha çok erken bir ihtiyaç sıralamasına 
karşıyız. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Biz o köprüyü 
yapıyoruz, siz geçmeyin. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, İstanbul Köprüsünden geçecek lüks 
arabaların karşısında bakıp, milyonlarca... 

BAŞKAN — Sayın Özgüner, şu istanbul 
Köprüsünü bırakalım, rica ederim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Milyon
larca istanbul hala, istanbul'un acı suyuna ek
meğini batırıp da karnını doyuramıyacak... 

BAŞKAN — Sayın özgüner... 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka

daşlarım, sözlerimi bitiriyorum. 
Bu teklif, Senatodan geldiği şekli ile ka

bul edilirse, hiçbir sebeple çıkması ile çıkma
ması arasında fark yoktur. Teklife Senatoda 
«Malûl ve muhtaç» kelimesi konduğuna göre, 
bunun anlamı «Muhtaç - malûl» demektir. 
«Muhtaç - malûl» için, bir avuç insan için, ama 
geride kalan her halde yüz binlerin üzerinde 
muhtaç, bundan mahrum kalacaktır. Bunu 
yüce takdirinize arz ediyorum. Saygılar suna
rım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Köprü «emek
li» oldu, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 

Benden evvel konuşan arkadaşlarım, ayrıca 
komisyon ve Hükümet, meseleyi sosyal yönle
rinden ele aldı, eleştirdi ve mutabık olduğumuz 
anlamı rahatlıkla çıktı. Yani, bu kanunun çıka
rılmasının zaruret olduğunda Hükümetle ve 
komisyonla beraber oluyoruz, bunda ihtilâf yok, 

Ancak, bâzı fikirler çelişiyor bunu, üzülerek 
arz edeceğim. Hükümet konuşuyor, farkına var
madan kendine ait bir unsurun rahatlıkla ten
kidini yapabiliyor, hattâ kötülüyor, hattâ ka
ralıyor. Ben bunu bir sürçi lisan olarak kabul 
edeceğim. Zira, bu neticeye varmaya Türkiye 
Cumhuriyeti memurları içerisinde gönlü razı 
olan bir kimse bulunmaz kanaatindeyim. Zira, 
bu kanun çıktığı takdirde, muhtaçlık mazbatası 
alınması iktiza eder. Muhtaçlık mazbataları, 
Komisyonumuza göre muhtarlar tarafından ve
rilir, Hükümetimize göre de idare tarafından 
verilir. Gerçekte, Hükümetin, Sayın Bakanın 
bildirdiği veçhileğ kazalarda kaza idare heyet
leri, illerde il idare heyetleri tarafından bu 
muhtaçlık mazbatası verilir, ama, tahkikat, tet-
kikat yapılır. Tapu dairelerinden ve özel idare
lerden sorulur. Polis de rahatlıkla meselenin 
cüzüne kadar inerek, bir raporla meseleyi idare 
heyetine verir ve en azından 7 tane idare ku
rulu üyesi ve kazanın kaymakamının imzasiyle 
bu muhtaçlık mazbatası çıkar. 
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«Muhtaçlık mazbataları hilafı hakikat olu
yor. (Yanılmıyorsam, zabıtlarda aynen böyle
dir.) Bu itibarla haksızlıklara duçar olunur,» 
derler. 

Komisyonumuz da, muhtar verdiği için bun
larda birtakım haksızlıklar olabilir, der. Filha
kika böyle, bununla ilgili olarak bâzı arkadaş
larım birtakım hadiseler görmüşler ve işitmiş-
lerdir. Bu yönden de, haksızlıklar vardır, de
mişlerdir, ama hemen kabul edelim ki, böyle 
bir haksızlık varit bile olsa, bunun da rahat
lıkla itiraz yolu var. İl idare heyetine, Danışta-
ya itiraz edilir. Bu mesele yine kapanır. Bir ida
re heyeti böyle haksızlık yapacaktır diye, böy-
de bir mazbata verecek diye, hakikaten müsta
hak olan kimseyi, 5 sene bir hizmet gören bir 
kimsenin (Ama Komisyonumuz der ki, «Ne
den bir sene olmadı?» Getirildi de «Hpyır» de
medik. O da gelsin, ona da peki diyelim, göre
lim, görüşelim, o ayrı bir meseledir. Bugünkü 
teklif, 5 ile 14 sene arasındadır) yetimlerini ve 
dullarını bu yardımdan bu haktan mahrum et
mek, kanaatimizce en azından haksızlık olur. 

Sayın Komisyon sözcüsü, «Bu mevzuu gö
rüşürken, derinliğine tetkik ettik ve tetkikten 
sonra bu neticeye vardık», derler. Esbabı mu-
cibeleri şudur: «Sandığa, takati üstünde malî 
külfet yükliyeceği gerekçesiyle» dediler. Ge
rekçeleri böyledir. 

Ben merak ettim, bugün meseleyi Emekli 
Sandığı ilgililerine sordum; «Sandığa yükliye
ceği nedir» diye sordum. Haklı olarak, bilmez
ler. «Biliyoruz» deseler, zaten bu cevap beni 
tatmin etmez. Çünkü, kanun çıkmamış ki mü
racaat eden olsun. Evvelâ kanunu çıkartacağız, 
5 sene ile 14 sene anasında memuriyet yapıp da 
ölen bir kimse olacaktır, bu birinci şart olu
yor. Ondan sonra, bunun ikinci şartı olarak, 
bu kimsenin muhtaç dul ve yetimi olacaktır. 
Üçüncü şart olarak da, sandığa müracaat ede
cek. tşte ancak o zaman sandık, bunun kaç ki
şi olabildiğini bilebilir, yetkililer de ancak o 
zaman bunların kaç kişi olduklarını bilebilecek 
duruma gelir. Sayın Komisyon sözcüsü, «Bun
lar 300 bin kişidir», dediler ve bu 300 bin raka
ma vurdular, «300 milyon lira eder, dediler. Bu 
olmaz. Bu kadarını böyle hesabetmek haksızlık 
olur. Belki bunun tamamı 300 milyon lira de
ğil de 300 bin liradır. Ben de bu iddiada bulu-

| nuyorum. Ortada bir vesika olmadığına göre, 
bu yönden muallel bir fikirle neticeye varmak 
da elbetteki sakim ve sakat olacaktır. 

Bu yönden de ben, lütfediniz, bu fikre pek 
iltifat edemedim. Tahmin ediyorum, Komis
yon sözcüsü de bunu böyle arzu ediyorlar; 
ama ben, gerek sayın Hükümet ve gerekse sa
yın Komisyon sözcülerinin son dakikada birta
kım fikirlerle buraya geldiklerine kanaat ge
tirdim. Bunun için bir tetkikat ortada yoktur. 
Eğer bir tetkikat olmuş olsaydı, mutlaka bir
takım vesikalarla bu mevzu hallolabilirdi, dü
şüncesindeyim. 

Şimdi, bu bahsedilen 300 milyon lira mese
lesi, büyük bir rakam değildir; lütfediniz, az 
bir rakamdır, elbette fazla bir rakam değildir. 
Arkadaşım başka bir konuya getirdi. Ben öyle 
demiyeceğim. Emekli Sandığına talimat veri
lir. Bir tek otel yapılmazsa bu mesele kökün
den halledilmiş olur. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Siz hep 
böyle düşünürsünüz, böyle olmuyor. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Devamla) — 
Olabilir, nasıl isterseniz, onu da siz düşünün ar
tık. öyledir Sayın Köseoğlu, böyle düşündük 
biz... 

Efendim, bu mühim değil, yani mesele, onun 
yapılmaması değil. Sandık için Önemli bir meb
lâğ olmadığını ileri sürüyorum ve gösteriyo
rum. Mesele bu. Peki bu 300 milyon liranın da 
mevsuk olduğu her hangi bir şeyle ortaya ge
tirilmemiş... 

Dul ve yetim... Dul ve yetimlere malûl ve 
muhtaç diyeceğiz. Alîl olacak, bir insan muh-
tacolacak ve bir de kolunu kesecek ki koca
sından kalan bir parayı dul bir hanım ancak 
alabilmek imkânına sahibolsun. Böyle bir şeye 
her halde kıymetli arkadaşlarımızın da gö
nülleri razı olmıyacak. Alîl kelimesinden an
ladığımız anlam elbette budur. Bunun dışında 
bir şey düşünmüyoruz. 

Bu yönden bendenizin de fikri; benden ev
vel konuşan pek çok arkadaşlarım gibi; daha 
evvelce Millet Meclisimizin kabul etmiş ol
duğu metin gibi malûl veya muhtacolan dul 
ve yetimlere bu yardımın yapılması şeklinde
dir. Bunu bu şekilde Yüce Meclisten arz ve 
istirham ediyorum. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Bir keyfiyeti müzakere takri-
I ri gelmiştir. Kiyafeti müzakere takririni ka-
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bul buyurduğunuz takdirde Komisyona ve Hü
kümete ve son söz olarak ta sırada bulunan 
Sayın Talât Koseoğlu'na söz verilecektir. Ye
rinden Maliye Bakanına soru tevcih etmiş bu
lunan Sayın Asutay'm soru hakkı mahfuzdur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerelerin ye

terliği hususunun oylanmasını arz ve talebe-
derim. 

Çanakkale 
Kemal Bağcıoğlu 

BAŞKAN — Takrir üzerinde konuşmak is-
tiyen sayın üye yok?. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyon adına Sayın Erol Akçal. Buyu
run. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kan, kifayetten sonra ne Komisyon, ne Bakan, 
ve ne de milletvekilleri konuşabilir. Kifayet" 
oylanmış ve kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Ben kifayeti oylamadan evvel 
beyanda bulundum. Kifayet Yüksek Heyetçe 
kabul edildiğinde, «Komisyon, bakan ve son 
söz ve soru sormak istiyen şahsın hakkı mah
fuzdur» diyerek tescil ettim ve oyları o şekil
de istihsal ettim efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yeni bir tea
mül kurduk. 

BAŞKAN — Hayır, o şekilde istihsal ettim. 
Bir sakınca olmasa gerektir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlarım, Komisyonda bu mevzuun derin
liğine tetkik edilmiş bulunduğunu söyledim. 
Vermiş olduğum «100 bin kişi civarında ola
cak» rakamını ilgililerden alarak verdim, mu
ayyen donelere istinadederek verdim. «Bu hu
susta hiçbir hesap yapılamaz» dedikleri zaman, 
muhterem arkadaşlarımın bu mevzuu iyi tetkik 
etmediği kanaatine de müsaadenizle vardım. 

Şimdi müsaade ederlerse, bu kanaata nasıl 
vardığımızı kendilerine açıklamak istiyorum. 
Acaba muhterem arkadaşım 1950 -1960 seneleri 
arasında, 5 sene ile 15 sene arasında çalışarak 
vefat eden Devlet memurlarının adedlerini bi
liyorlar mı? 

CENGMZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
O zaman çocuktun, sen biliyor musun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Muh
terem arkadaşımızın eğer bu sözünü kabul et
miş olsak, Türkiye'de hiç kimsenin tarih bil
memesi icabeder. O zamanlar dünyada yoktuk 
çünkü. 

EŞREF DERİNÇAY (İstanbul) — Mazba
taya yazsaydın kardeşim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Şimdi 
müsaade ederseniz şu beyanda bulunmak isti
yorum : Her hangi bir mevzuu bilmiyen bir 
üyenin, «Bu mevzu üzerinde Komisyon hiçbir 
tetkikat yapmadan son dakikada da derleştir-
diği malûmatla bu kürsüye geliyor» şeklindeki 
ithamını haklı ve yerinde bir talep bulmadı
ğım için bunu söylemek mecburiyetindeyim. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (İstanbul) — 
Lâf olsun diye söylüyorsun, kendini müdafaa 
etmek için... 

(C.H.P. sıralarımdan «Tetkik ettiğini göster» 
sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. Böyle 
vdr usulümüz yok, karşılıklı görüşmeyiniz. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 1950 
ile 1960 yılları arasında Emekli Sandığının ka
yıtlarına göre; 00 bin memur vefat etmiş ve bu 
Kanundan istifade edecektir. Bu kanun bundan 
sonra 50 sone daha geriye gidecektir. Işfoe onun 
rakamı mevcut değildir. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bunlar Ziya Beyin lâfları... (O.H.P. sıraların
dan gülüşmeler) 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlarım, bu sözler Devlet 
memurlarının bize vermiş bulundukları resmî 
rakamlardır. Yine bu rakamlar Devlet memur
ları tarafından hazırlanan notlarda mevcuttur. 
Bu notlar intikal ettirilmiştir. 

C.H.P. sıralarından bir milletvekili - bütün 
aileler mi istifade etmiş olacak? sesi. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — 5 se
ne ile 15 sene arasında hizmet görmüş olanHarın 
aileleri istifade edecektir. 

BAŞKAN — Çok rica edeceğim efendim, 
müdahale etmeyin lütfen. Oya arz edeceğiz efen
dim o zaman oylarınız konuşur. 
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C.H.P. sıralarından bir milletvekili - Yetim- I 
lerin günahını alacaksınız... 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Şim
di muhterem arkadaşlar, yüksek müsaadenizle 
şu şekilde poze etmek lâzımıdır; Türkiye'ide ye
timlerin günahı sadece memurlardan ibaret de
ğil. Bizim düşündüğümüz, tüm Türkiye ide sos
yal güvenliği tesis edebiliyor musunuz, tüm 
Türkiye'ye getirebiliyor musunuz? Bunun gay 
reti içerisindeyiz. 

C.H.P. sıralarından bir milletvekili - Genel 
Sigortayı getirin, rey vermezsek o zaman söy
leyin... 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — He
sapsız olarak Meclise getirilen Personel Kanu
nunun tatbikatını dahi mecburen biz yapacağız. 
Böyle bir Hükümet... (C.H.P. sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Edebiyatını yapma, kendisini getir buraya. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Bir 
tarafından getirebileceğimiz kadar getiririz. 
Meclise geldikten sonra tüm bir sahaya istina-
ideden geniş bir kapsama bunu yayarsınız, baş
ka taraflar istifaJde etmesin diye... Köydeki ada
mın, köydeki fakir çiftçinin ne günahı var, ni
çin Devlet buna güvenlik sağlamasın? (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) Niçin sadece Devlet me
murlarının desteğini temin ederiz düşüncesi ile 
tek bir sahaya bütün gücünüzü, 500 milyonu 
yaymak istiyorsunuz da, tüm bir güvenlik te
sisi üzerinde ısrar etmiyorsunuz? Bu Mecliste 
asıl ısrar edilecek husus budur. 

EŞREF DERİNÇAY (istanbul) — Toprak 
reformu diyoruz, getirmiyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
Bütçe Plân Komisyonu sözcüsüne sorulacak so
ru mu o? Hatibe müdahale etmek, başka bir şey 
değil. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Eğer 
bugün zirai güvenlik tesisini de aynı şekilde 
getirebilirsek, tahmin ediyorum bu memlekete 
en büyük faydayı sağlamış olacağız. 

SINAİSİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Akçal asabileşmeden de fikirlerinizi ifade edebi
lirisiniz. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Tav
siyenize teşekkür öderim. Sadece «Tetkik etme- I 
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den kürsüye çıktı» şeklindeki itham zatıâlini-
ze yapılmaidığı için, sizin o andaki reaksiyonu
nuzu görmek imkânına sahibolamıyoruz tabi-
atiyle. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş-
kan, mevzu dışında konuşuyor. 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı görüşme
yiniz. 

Hangisi Sayın özgüner istanbul Köprüsü 
mü? Yok beyefendi, eldeki mevzuun içinde efen
dim, kendisine tevcih edilmiş olan hususları 
cevaplandırıyor. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Muh
terem. arkadaşlar, benim .mesuliyetimi, oyumun 
mesuliyetini, Devletin imkânlarını bilmek mev
kiinde bulunan milletvekillerine hatırlatmak 
haddimi aşan bir mevzudur. Sadece Komisyon 
adına, bu kanun çıktığı takdirde her sene Emek
li Sandığına 300 milyon civarında - ilgililerin 
izahatına göre bu rakam çok daha fazla olabi
lir - bir yük yüküneceğini bildirmek mevkiin-
deyim. Verilen malûmata göre; Hazinenin im
kânlarının üzerindedir ve bu kanun Senato
dan geldiği şekilde kabul edilmediği takdirde, 
Hükümet tarafından alınması icabetten diğer 
güvenlik ted'foirlermin alınmasına imkân vere-
miyecek mahiyettedir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (A. P.) sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Asutay, Sayın Maliye 
Bakanından sormak istediğiniz hususu lütfen 
Riyasete tevcih ediniz efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa
yın Maliye Bakanından iki sorum var : 

1950 ile 1969 seneleri arasında, 5 yılını dol
durmuş, faika İt emeklilik hakkına sahibolmıya-
rak ölmüş olan Emekli Sandığı iştirakçilerinin 
(kaldın ve erkek tefriki yapılarak) adedi nedir? 
Aynı zamanda ihtisasları nedir? Odacı mıdır. 
memur ımudur?.. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Hangi tarihte 
doğmuştur. (A. P. sıralarından gülüşmeler, 
«Allalh Alalh» sesleri) 

BAŞKAN — Yani, 5 ve 15 yıl arasında bu 
kanundan faydalanması müzakere edilen kişile
rin adedi nedir? 

İkinci sorunuz nedir? 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — A.P. 
tilerin hepsi ile ayrı ayrı dostluğumuz vardır. 
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İstediklerini sorabilirler, o zaman biz de daha 
rahat konuşma imkânını bulabiliriz. 

BAŞKAN — Rahat konuşuyoruz zaten efen
dim. 

BUEHANETTIN ASUTAY (Devamla) — 
'Sayın. Maliye Vekili kucaktaki çocuğu, okulda
ki yavruyu, çalışamıyacak kız çocuğunu ve ça-
lışamıyan dul anneyi muhtaç mı kabul eder, 
malûl mu kabul eder? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan oturduğu yer
den cevap vermesini rica edeceğim. 

(A. P. sıralarından «yazılı olarak» sesleri) 

BAŞKAN — Belki tetkike tabi bir konudur. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kü

tahya) — Arzı cevap etmek istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Muhterem arkadaşımızın birinci sorusu
na şöyle cevap verilebilir : Emekli Sandığı, 
şimdiye kadar bu hizmet süreleri içinde vefat 
etmiş olanlara toptan ödeme yapmakta ve bu 
suretle ıSandıkla ilişkilerini kesmekte idi ye 
halen de bu tatbikat devam etmektedir. Kanun 
hükmü böyledir. Bu sebeple, böyle, muhterem 
arkadaşımızın benden sual eylediği gilbi bir is
tatistik Emekli Sandığında tutulmuş değildir. 
Ancak, muhterem milletvekili arkadaşlarımı
zın bu teklifleri dolayısiyle Emekli Sandığı bir 
araştırma yapmıştr. 1950 yılından bu yana bu 
kaJbîl kimselerin 60 bin olduğunu söylüyorlar 
ve Sayın Akçal da bunu Komisyon adına ifade 
ettiler... 

BAŞKAN — Bu 00 bin ölen, fakat kanundan 
istifade edecekler hakkında bilgi yok... 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Gayet tabiî Emekli Sandığı buna göre 
bir istatistikle teçhiz edilemezdi. Çünkü Emekli 
Sandığım ügilenidiren cihet, bu kadar kısa bir 
»üre içerisinde vefat eden memurlara toptan 
ödeme yapmaktan ibarettir. 

Arkadaşımın ikinci sorusuna ancak şöyle 
cevap verebilirim : Eğer bu kucaktaki çocuk
lar hali vakti yerinde bir aileye mensup iseler -
çünkü memur aileleri içinde hali vakti yerinde 
olanlar vardır, hali vakti yerinde olmıyanlar 
vardır - bunlara annesi, babası bakmakla mü
kelleftir. Binaenaleyh kucaktaki çocuğun muh-
taoolup olmadığı mevzubahis olamaz; ona bak-
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makla mükellef olan velisinin muhtacolup ol
madığı mevzubahis olabilir. Bu konuda ise, sa
yın arkadaşım da takdir eder ki, her hâdiseyi 
münferit olarak ele almak ve ona göre bir be
yanda bulunmak mümkündür. Genel bir hüküm 
söylemek doğru olmaz, insanı yanıltır. 

BAŞKAN — Soru (^vaptod^nlnuştır. Son 
söz Sayın Talât Köseoğlu'nundur. Buyurun 
efendim. Çok rica edeceğim efendim, lütfen mü
dahale buyurmayınız. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanun teklifi görüşülürken 
hakikaten insanda, bundan evvel muhtelif ar
kadaşların konuştuğu gibi, sosyal hisleri kaba
rıyor Ve gönül istiyor M, 5 yılını dolduran, hat
tâ 1 yılını dolduran arkadaşlarıınızdan ölenle
rin yetim çocuklarına maaş bağlansın. Fakat bu 
arzuyu yerine getirmek nasıl mümkün olacak
tır? Gerek Komisyonun, gerek Hükümetin ver
miş olduğu cevaplarla durum belirmiş bulunu
yor. Hattâ Sayın Bakan, şahsî görüşüm bu mer
kezdedir, fakat imkânlarımız ve Anayasamızın 
53 ncü maddesi karşısndaki durumumuz ancak 
bu kadarını verebimemize imkân veriyor, şek
linde bir mütalâada bulundu. Bu mütalâa kar
şısında artık daha fazla direnmek mümkün de
ğil. 

Şimdi, sosyal adaleti, sosyal güvenliği sağ
lamayı arzu ettiğimiz bir mevzuda ve bunu ar
zu ettiğimiz için bu kanun teklifinin kanunlaş
masına çalışıyoruz. Bu bir adımdır. Tam mâ-
nasiyle tatmin edilmemiştir, doğru. Hattâ biz 
şunu diyoruz; 5 yık dolduran iştirakçilerin ye
tim çocuklarına 18 yaşına kadar bÜr ay
lık bağlansın. O zaman Sayın Komisyon Baş
kanının ve Maliye Bakanınnı o büyük geniş 300 
milyon liralık bir malî porte dedikleri mevzu 
kısalırdı, çok düşerdi. Hiç olmazsa vefat eden 
bir memurun çocuğu 18 yaşına kadar bu para
dan istifade edebilsin. 

Şu durum karşısında kanun bu hale gelmiş
tir. Biz, ya Senato'dan gelen metni veya Mecli
sin kabul ettiği hususu bunlardan birini tercih 
etmeye mecburuz. Yani bir tashih veya takrir
lerle madde ilâve etme durumumuz yoktur. 
inşallah gerek Meclisten arkadaşlarımız, yahut 
Hükümet veya bir grup böyle bir teklif getirir
se yararlı olur. Hiç olmazsa malî porteeiz az ve 
18 yaşına kadar çocukların istifade edebilme 
imkânını sağlarsak, o zaman daha faydalı olur. 
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Bu yönüyle biz, Senatodan gelen şekliyle bu 
kanunu kabul etmek zorundayız. Çünkü resmî 
ağızlar böyle konuşmuştur ve verilen malûmat 
ıda budur ve biz buna ittiba etmeye mecburuz. 

(Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, iki tadil takriri var
dır. 

Yalnız bu arada bir hususu ifade edeceğim : 
Multad çalışma saati geçmiştir. Bu sebepti» ka
nunun müzakeresi ve açık oylama sonuna ka
dar birleşimin devamı hususunu oylarınıza arz 
edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Cengizhan Yorul
maz, Ali Güloan, Ömer Buyrukçu, Nadir Ya-
vuzkan, Ali Rıza Güllü ek 1 nci maddenin Mil
let Meclisinde daha evvelce kabul edildiği üze
re, «malûl veya muhtaç bulunan dul eşleri ile 
çocuklarına» şeklinde kabulünü, 

Sayın Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü ise, 
vermiş olduğu bir takrirle 1 nci maddenin 7 nci 
satırındaki «malûl ve muhtaç bulunan» deyimi
nin «muhtacolanlaria, malûl ve muhtaç bulu
nan» şeklinde kabulünü taJlebetmektedir. 

Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen metin 
Bütçe Plân Komisyonunca tekaibbül edilmiştir. 
îşlem, münhasıran Cumhuriyet Senatosu metni
nin benimsenip benimsenmemesi hususuna mü
tedair, oyunuzla halledilecek konudur. Benim
sediğiniz takdirde teklif kanunlaşacaktır. Be- | 
nimısemediğiniz takdirde, Cumhuriyet Senatosu 
ve Millet Meclisinden müteşekkil bir Karma I 
Komisyonda müzakere edilecektir, Yetlki, tadil 
durumu dışına çıkmıştır. Bu sebeple bu iki tak
riri oylarınıza arz edemiyorum. i 

Şimdi ek madde 1 okunmuş idi. Maddenin j 
benimsenip benimsenmemesi hususunu oyilannı- j 
za arz edeceğim. j 

Benimsenmesini kabul edenler... Etmiyen- j 
ler... Benimsenmesi kabul edilmiştir. j 

Ek madde 2 yi okutuyorum. I 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin : | 
Ek Madde 2. — ölüm tarihinde, aylığa müs- | 

ta;hak olmıyan veya aylığı kesildikten sonra, i 
başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını de- \ 
vam ettiremliyecek derecede malûl veya muhtaç 
duruma siren erkek çocuklara, yazı ile Sandığa 
müracaatlarını takilbeden ay başından itibaren < 

aylık bağlanır ve gerekirse 68 nci maddeye gö
re düzeltme yapılır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun ka
bul ettiği metin : 

Ek Madde 2. — ölüm tarihinde, aylığa müs-
taihak olmıyan veya aylığı kesildikten sonra, 
başkasının yardımı olmaksızın hayatlarını de
vam ettiremiyecek derecede malûl ve muhtaç 
duruma giren erkek çocuklara, yazı ile Sandı
ğa müracaatlarını takibeden ay başından itiba
ren aylık bağlanır ve gerekirse 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye var mı? Yok. Ek madde 
Komisyonumuzca benimsenmiştir. Benimsenip 
benimsenmeme hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Benimsenmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler evvelce kesinleşmiştir. Ka
nunun tümü üzerinde-görüşmek istiyen sayın. 
üye var mı? Yok. Ek maddeler dolayısiyle ka
nunun tümünü tekrar oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama sonuçlarını arz ediyorum : 
Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/8) v'e (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının açık oylamasına 236 sayın üye katıl
mış, 219 kabul, 16 ret, 1 çekimser oy kullanıl
mıştır. Saltçoğunluk sağlanmış, tasarı kanun
laşmıştır. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmında 25 OOO 000 liratllk aktarma yapıl
ması hakkında kanun tasarısının açık oylaması
na 240 sayın üye katılmış, 225 kabul, 14 ret, 1 çe-
k'inster oy kullanılmıştır. Saltçoğunluk sağlan
mış, tasarı kanunlaşmıştır. 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının açık oyla
masına 240 saym üye katılmış, 225 kabul, 14 
ret, 1 çekinser oy kullanılmıştır. Saltçoğunluk 
sağlanmış, tadarı kanunlaşmıştır. 

4 Mart 1970 Carsamîba g'imü saat 16.00 te ya
pılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
ledik ToT)Pant,ısmdan sonra toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19,25 
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Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki ka nun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M, Selâhattin Kılıç 
Melh Kemal Küçükte» 
pepınar 
Ali Cavit} Oraıl 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çelkinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
236 
219 

16 
1 

213 
1 

[Kabul edenler] 
Ömer Buyrukçu 
Süieynıan Çiloğlu 
Kafet Eker 
Hasan Ali Gülcau 

.ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salilh Zeki Altınlbaş 
İbrahim Aytaç 
Kemal Eıtâeim. 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergili 

BİNGÖL 
Mehmet Bilg'in 

BtTLlS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel AbMin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özîbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kempl Demjrer 
ihsan Tomlbuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Kor|kmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
Ilhamd Ertem 
Veli Gülkan 
Musstafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Sam/et Güldoğan 
Hayrettim Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septîoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım; 

ERZURUM 
iSabahattin Araş 
Selçuk ErverdJ 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsımet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan. Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şem|settin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılmç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 
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ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Eşref D erinç ay 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Atogün Silivrili 
Naiime İkibal Tofkgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Münir Daldai 
Ali Naıilji Erdeim 
İhsan Gürsan 
Şinasd O'snıa 
Akın özdömir 

KARS 
Lâtif Aküzüra 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Osıman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Kerkin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

EDİRNE 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

M. Şevket Doğan 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aks oy 

KOCAELİ 
Cevait Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalayeıoğlu 
1. Ethem Kılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmeıt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzze't Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Baısri Alıbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
tlyas Kılıç 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Turhan Özgüner 

İSTANBUL 
Reışit Üllker 

İZMİR 
Burbanettın Asutay 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

KONYA 
İrfan Baran 
Orhan Okay 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

SÎÎRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SIVAS 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözerj 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğfrı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlıı 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

Ali Döğerli 
NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TRABZON 
Ahmet Şenıer 
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[Çekinser] 
ADANA 

Turgut Topaloğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Hamıdi Hamaımıcıoğlu 
Süleyman Mutki 

AĞRI 
Abdüikeriım Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osman Bıölükbaşı (1.) 
ibrahim Oüceoğlu 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Oısman Soğukpmar 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Yüksel Menlderes 
Kemali Ziya Öztürk 
ismet Sezgin (B.) 

F. Kayaalp Turahangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettdn San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (1.) 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim Öktem 
Ahmet Türkel1 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçübaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensrioğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Rasdm; CSinislî 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 

GlRElSUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
I. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir (1. Ü.) 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan. 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbalkan) 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
ıCavit Okyayuız 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç, 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 

Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
İsımail Halkkı Telkinel 
Turgut Topalıoğlu 
Neıödet Uğur 
Mehmet Yaridıımcı 
Lebiit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Annç 
Şeref BaJkşık 

M. Hulusi Çakır 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Keımal önder 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydübeyoğhı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakipoğlu 
(B.) 
Vedat Ali Özkan (B.) 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceleır 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 
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KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmettin Erlba'kan 
ıSadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuma 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Eîfoek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
İsmet inönü 
Mustafa Kaftan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RÎZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (B.) 
Bahattin Uzun oğlu 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulıısoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birıinei'oğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mıehmiet Ak'sıoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Gevheri (B.) 
Mehmet Ali Köklü 
Bahri Karakeçilâ 
VelhlM Melik 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
Ismalİl Hakkı Akdoğan 
Abıdullan Baştürk 
Ahmet Celâl Sungur 

ZOiNGUUDAK 
Hüseyin Baytür'k 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmında 25 000 000 liralık aktarma yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Oaviij Oral 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kürıkıoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Şevki Güler 
AK İhsan Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Uhısoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemıal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 240 

Kabul edenler : 225 
Reddedenler : 14 

Çefcinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 209 

Açık üyedMeır : 1 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVÎN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
ibrahim Aytaç 
Kemal Er'deım 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abiidiın İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülken 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
î^san Tomjbuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğillı 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım, 

EDİRNE 
tlhamti Ertem, 
Veli Gülkan 
Maısıtafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Siamiet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ömjer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım^ 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk Erverdi 
Naci GaeİToğlu 
FetuUah Taşkeseıüioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isımıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRt 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman özer 
îlhami Sancar 
Akgün Silivrili 
Nainre İkbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 

ÎZMÎR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Burhaniet'tiin Asutoy 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan GHirsan 
Ooşfkun Karagözoğlu 
Şinasâ Osıma 
Ketmal önder 
Akın özdemir 

KARS 
Datif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alıaca 
Turgut Artaç 
Musıa Doğan 
Kemal Güven 
Osman Yelteıkin 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Oeva't Ademoğlu 
Vehfbi Engiz 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
Necati Kaliayci'oğlu 
1. Bthem Kihçoğlu 
özer ö İçim en 
Faruik Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehımet Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 

Kâmil Şahinoğlu 
MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
öengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Baısıri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri. 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Isme't Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mıehmet Arslantürk 
Ali Rızıa Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmat Nihat Akın 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Yusui Ziya Yılmaz 
ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Reışit Üllker 

KARS 
Kemal Okyay 

KONYA 
İrfan Baran 
Orlhan Okay 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TRABZON 
Ahmet Şener 
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[Çekinser] 
ADANA 

Turgut Topaloğlu 

[Oya katilmıyarilar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Ali Rıza Gülilü 
Elmir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topalioğlu (B.) 
Alpaslan Tüirkeş 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinler 
Haımdi Hamaımıeıoğlu 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osıman Blölükbaşı (1.) 
İbrahim Cüceoğlu 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Takar 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Meihmet ÇeMk 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin (B.) 
F. Kayaalp Tura'hangil 
((Bşk. V.) 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Cühat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

' Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-

" dıkçıoğüu 
BİLECİK 

Sadi Binay 
BİNGÖL 

Mehmet Sıddık Aydar 
BOLU 

Kemal Demir 
BURSA 

Sadrettin Ganga 
Ahmet Dallı (1.) 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa ÇaJlıkoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abduırrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Nakl Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Mehmet Emlin Durul 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Ha^an De^etr 
Abdüllâtif Ensarioğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Rasimı Clnisll 

Rıfkı Danışmjan 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
( t Ü.) 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. S'ait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 
(Baş/bakan) 

İÇEL 
Celâl Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 

İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
İsmail Halkla Telkinel 
Turgut Topalioğlu 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 
Lehüt Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Arınıç 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaM Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydübeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıikçı 
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KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
'Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmjettin Erlha/kıan 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Talhsin YıLmaiz öztuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali E'rlbek 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
îsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emr© 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Gül ey 
Kemal Şensıoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hım 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Ö'zalp (B.) 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçmer 

StlRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

[Açık 

Malatya 

Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulu'soy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Bllrineioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmeni 
Selâhattin Güven 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

üyelik] 

1 

n 1 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri (IB.) 
Mehmet Ali Kölklü 
Ba'hrıi KaraskeçJilli 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan Dcinigdiz 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
tsımail Hakkı Akdoğan 
Abklulla'h Baştürk 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karafcaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 240 

Kabul edenler : 2215 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlaı* : 209 

Açık üyelikler ; 1 

[Kabul edenler] 

İstanbul Üniversitesi 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
MeBh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavili Oral 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Kâmil Kınfcoğlu 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Adi ihsanı UTübahşi 
Kâzım Uytsal 

AĞRI 
Nevzat Günıgör 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Aygün 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
"Mustafa Kemal Yılmaz 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 

Ömer Buyrukçu 
Süleyman Oiloğlu 
Rafet Eker 
Hasam Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 

BALIKESİR 
Salih Zeki AltınJbaş 
İbrahim Ayta)ç 
Kemal Eıtâe(m 
Mehmiet Niyazi Gürer 
Osiman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel AfbMiın inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 

Ahmet Türkel 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
İhsan Tom;buş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
ilhama Ertem 
Veli GMkan 
Muısrfcafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Sanvet Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Selçuk ErverdJL 
Naci Gacıroğlu, 
Fetullah Taşkesenliöğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürlk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Talât Köseoğlu 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Hilmi Türkmen 
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İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Haydar özdemir 
M. Kâzım, özeke 
Osman özer 
llhami Sancar 
Ak gün Siliivrili 
N'aime îkbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şüikrü Akkan 
BurhanettJin Asutay 
Münir Daldal 
ATi Naili Erd'elm 
İhsan Güraan 
Öoışkun Karagöz>oğlu 
Şinasti Osrniıa 
Keimal önder 
Akın özdeimir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alam 
Turgut Artaç 
Musıa Boğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afcsoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Ve<h!bi Engiz 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay Imer 
İhsan Kafbadayı 
Necati Kalaycıoğkı 
1. Ethem ıKılıçoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

Atillâ İmanıoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürş'at 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kcrmooğlu 
Abdulkadir özmen 

3IUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Baısri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Nihat Kale 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Ayıtuğ 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

KARS 
Kemal Okyay 

KONYA 
İrfan Baran1 

Orhaın Okay 
MUĞLA 

Ali Döğerli 

llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçıner 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SÎVAS 
Kadri Eroğan 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sa'bri Sözeri. 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızioğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanmdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SllRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TRABZON 
Ahmet Şener 
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[Çekinser] 
ADANA 

Turgut Topaloğlu 

[Oya katılmıyarilar] 
ADANA 

Fazıl Güleç 
Ali Rıza GÜM 
Emli" H. Postacı 
Kemıal Satır 
Ahmet Topaloğlu (©.) 
Alpaslan Türkeş 
AFYON KARAHlSAR 
MeJhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Haımdî Hamam/cıoğlu 
Süleyman Mutki 

AĞRI 
Abdülkeriim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Osınıan Bölükbaşı (î.) 
İbrahim Oüeeoğkı 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Balksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker 
Aydın Yalçın 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
İsimlet Sezgin (B.) 

F. Kayaalp Turaihangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öühat BilgeJhan 
M. Şükrü Çavidaroğlu 
Ahimet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
>dıkçıoğtlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Ganga 
Ahmet Dallı (1.) 
Barlas Kümtay 
Ertuğrul Mat 
ibrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğltı 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdutrrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hü$ai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Abd,nllâtif Ensrioğhı 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Rasimı ÖİTilsTi 
Rıfkj Danışmjan 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
i. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
(1 Ü.) 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 

(Balkan) 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
İsmail Hdkkı Telkinel 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğüır 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Nih'ad Kürşad 
Talât Orhon 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkli Üner 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Mehmet Seydibeyoğhı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakipoğlu 
(03.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzul'lah Çarıkçı 
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KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmettin Erlbalfean 
Sadi Koçaş 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öatuna 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 
Kemal Kaçar 

MALATYA. 
Hakkı Gökçe 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güncştan 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RlZE 
Sami Kumbasiar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Talât Asal 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (IB.) 
Bahattin Uzunoğlu 

SllRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övct 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahailil 
O'rhaın Öztrak 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Mehmet Kazlova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulıısoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birlinei'oğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekreta. Dikmen 
Selâhattin Güven 
Oevat Küçük 

Mehmet Ali Oksal 
URFA 

Mehmet Aks'oy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri (IB.) 
Mehmet Ali Köklü 
Baihni Karakeçiilii 
Vcfhb-i Melik 

UŞAK 
Orhan Dclnigriız 
Adiıl. Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türk oğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah (Bagtürk 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
öahit Karaıkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 
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Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. _ Van Milletvekili Salih Yıldız'm, hay

vancılığımızın geliştirilmesi ve hayvancılıkla 
geçinen yurt bölgelerinin ve yurttaşın refaha 
kavuşturulması için gerekli tedbirleri tesbit 
etmek üzere bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/7) 

2. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun, dış ticaretimizin kalkınma plânı
na ve ulusal çıkarlarımıza uygun olup olmadı
ğını araştırmak ve meydana gelen aksaklıkları 
tesbit etmek üzere bir Meclis araştırması ya
pılmasına dair önergesi (10/9) 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, üçüncü Demir Çelik tesislerinin 
kuruluş yerinin tesbitinde yapılan çalışma ve 
değerlendirmeleri incelemek üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/10) 

4. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'un, pi
yasadaki fiyat artışlarını önlemek ve hayat pa
halılığına bir çare bulmak maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/11) 

5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılığımızın modern şekilde geliştirilmesini, 
verimin artırılmasını, çiftçiye geniş kredi im
kânı sağlanmasını, iç ve dış pazarlarda gerekli 
tedbirlerin alınmasını temin etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/14) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Satır'ın, bu
güne kadar uygulanmakta olan yabancı serma
ye politikasının somut sonuçlarını değerlendir
mek maksadiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/2) 

7. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 
7 arkadaşının, Hükümetin Orta - Doğu bunalı

mı karşısında güttüğü politikayı ve Kıbrıs An-
laşmazhgının son durumunu tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/3) 

•8. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay ve iki arkadaşının, hayat pahalılığını ön
lemek için alınması gerekli kanuni, idari, ikti
sadi ve malî tedbirleri inceleyip tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/12) 

9. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlıu ile Konya Milletvekili Orhan 
Okay'm, yabancı sermaye yatırımlarının doğ-al 
kaynaklarımız üzerinde ve çeşitli alanlarda 
meydana getirdiği fayda ve zararları tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/13) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yapılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde mey
dana getirdiği tesirleri tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına dair önergesi (8/4) 

11. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, ta
rihî eser kaçakçılığının önlenmesi amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/15) 

12. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, ruhsatsız silâh t dinmek ihtiyacının mey
dana getirdiği sonuçları tesbit etmek amaciyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/16) 

13. — Bunsa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Meksika buğdayının Türk ekonomisinde 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek ama
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 



Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/17) 

14. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Hazine topraklarının dağıtımı konusundaki 
aksaklıkları, gecikmeleri ve şikâyetleri aydın
latmak ve alınması gerekli tedbirleri tesbit 
etmek amaciyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/18) 

15. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok-
tay'm, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerimizin 
kalkındırılması ve yaşama seviyesinin yükseltil
mesi için alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek maksadiyle bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/19) 

16. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, pamuk üretiminin ihyası, teşviki ve iste
nilen seviyeye ulaştırılması için alınması gerek
li tedbirleri tesbit etmek maksadiyle Anayasanın 
88 nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/5) 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 5 arkadaşının arsa ve bina spekülâsyonunu 
önlemek, alınması gerekli tedbirleri tesbit et
mek ve bilgi edinmek maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/20) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçak
çılığını tesbit ve önlenmesıi için alınacak ted
birlere ışık tutmak maksadiyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/7) 

19. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar, ma
lûller ve yaşlılar konusunda gerçekleri ve alın
ması gerekli tedbirleri tesbit etmek için Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması yapılmasına dair önergesi. (10/21) 

B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 
1/196; Cumhuriyet (Senatosu: 1/1068) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 73; ıCuımhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1366) (Dağıtma tarihi : 27.2.1970) 

2 — 
[ X 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
I ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Eğitim Ba

kanlığı kısmında 25 000 000 liralık aktarma ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se-

: natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık-
I lan tezkereleri (Millet Meclisi: 1/207; Cumhu

riyet iSenatosu 1/1073) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 74; 'Cumhuriyet .Senatosu S. Sayısı : 1371) 
(Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1970) 

| X 3. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa 'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş-

I kanlıkları tozkereleri (Millet Meclisi: 1/188; 
Cumhuriyet iSenatosu: 1/1067) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 75; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1365) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1970) 

I I 
I SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
i GÖRÜŞME 

1. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Kırşehir'i Niğde'ye bağlıyacak yolun ya
pımının durdurulma sebebine dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/5) 

2. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğlu'-
nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Uluırmak 
projesi hakkında ne düşünüldüğüne dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/6) 

3. _ istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 27 
Ekim 1969 tarihli Günaydın gazetesinde yayım
lanan mektuba dair Adalet ve içişleri bakan
larından sözlü sorusu (6/7) 

4. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, ulaşıma kapalı olan Siirt yollarına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'te vukua gelen asayişsizlik olayları 
hakkında ne düşünüldüğüne dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/9) 

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
10 Kasım 1969 tarihinde yayımlanan televizyon 
progra7nma ve yapılan açık oturuma dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/10) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, bucak ve köylerdeki imam - hatip kadroları
nın tahsis ve tevziine dair Başbakandan sözlü 

| sorusu (6/11) 



8. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sağlığa zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine 
dair, Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/12) 

9. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, sağlığa zararlı ilâçlara dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinde da
ğıtılan tohumluk buğdaya dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/14) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Çorlu'da öğrenim yapmakta olan ve inşa 
halinde bulunan Erkok Sanat Enstitülerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/15) 

12. _ Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Ok
tay'ın, Siirt'e doktor teminine ve sosyalizasyon 
eksiklerinin giderilmesine dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/16) 

13. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
657 sayılı Kanunun uygulanmasına ve kamu 
hizmetleri için alınan personel ile bunların is
tihdamlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/17) 

14. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'ye iade edilecek Rumlara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/18) 

15. — Bursa Milletvekili Sadretin Çanga'-
nın, Bursa'nm su ihtiyacının giderilmesine dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/19) 

16. _ Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Siirt'e 
bağlı Eruh ve Şırnak yolu ile bucak merkezle
rine yapılacak yollara ve sarf edilen paraya 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/20) 

17. _ Siirt Milletvekili Âdil Yaşa' nın, Siirt -
Şirvan - Pervan yolu ile, bu il'e bağlı Bidar 
elektrik santralinin yapımına ve sarf edilen 
paraya dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/21) 

18. — Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, Baş
bakan tarafından açıklanan Hükümet progra
mındaki yatırımlara dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/22) 

19. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar 
için yapılan çalışmalara dair Maliye ve Milli 
Savunma bakanlarından sözlü sorusu (6/23) 

20. — Sakarya Milletvekili Heyrettin Uy-
saPın, Sakarya'nın Akyazı - Dokurcun bucağı 

arasındaki yolun asfaltlanmasına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu (6/24) 

21. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllü'-
nün, çiftçilerin yeteri kadar zirai krediye ka
vuşmaları için bir Kooperatifler Bankasının 
karuimasına ve traktör plasmanı politikasına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/25) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
sal'ın, Barış gönüllüsü olarak Türkiye'ye gön
derilen Amerikalılara dair Başbakan, İçişleri, 
Dışişleri, Millî Savunma ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu (6/26) 

23. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Sivas sınırları dahilindeki Boz-
kurt köprüsünün inşasına dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu ('6/27) 

. 24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, bir gazetede yayımlanan «Ata
türk'e ait eşyalara» dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/28) 

25. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO 
tatbikatında zarara uğrıyan köylülere dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu.' (6/29) 

26. — İzmir Milletvekili Talât Orh on'un, 
İzmir'e bağlı 'Seferihisar - Doğanbey karayolu
nun ne zaman yapılacağına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü sorusu (6/30) 

27. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir süt fabrikasına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/31) 

28. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, 
İzmir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden ge
çen Bakırçay'ın meydana getirdiği taşkınlara 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soıusu (6/32) 

29. — İzmir Milletvekili Burhanettin Asu-
tay'ın, 931 sayılı Kanunun tatbikatına dair 
Çalışma Bakamından sözlü sorusu (6/33) 

30. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'da bâzı O H. P. li muhtarlara basla 
yapıldığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/34) 

31. — Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/35) 

32. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, 
Ege tütün piyasasının ne zaman açılacağına ve 



mahsullerin değerlendirilmesine dair Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/36) 

33. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayımlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
(6/37) 

34. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, Uşak -
Eşme ilçesinde 10 Kasım günü meydana gelen 
olaylara dair Millî Eğitim ve İçişleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/38) 

35. — Afyon Milletvekili Hamdi Hamamcı-
oğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin meydana 
getirdiği taşkınların önlenmesine dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/39) 

36. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 
Ege tütün piyasasının açılmasına ve mahsulün 
değerlendirilmesine dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü sorusu (6/40) 

37. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret üvet'-
in, Sinop ili orman ve dağ köylerinin kalkındı
rılmasına ve ayrılan ödenek miktarına dair 
Orman ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/41) 

38. — Samsun Milletvekili Kâmran Eviiya-
oğlu'nun, öğretmen okullarına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/42) 

39. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Teknisyen okulları geçici Yönetmeliğine ve sa
nat enstitüsü mezunlarının durumuna dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/43) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/44) 

41. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
PTT dağıtıcılarına ve hat bakıcılarına dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/45) 

42. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi ceza evine dair Adale* 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 

43. — Antalya Milletvekili İhsan AtaÖv'ün, 
Günaydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdürünün eşine 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/47) 

44. — Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'-
nun, Kayseri - Sivas karayolunun güzergâh de-

4 — 
ğişikliğine ve bu yolun asfn atlanma i; u m ne za
man yapılacağına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/48) 

45. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı bâzı köylerin 
yollarının yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/49) 

46. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Dolun
un, öğretmenlerin ekonomik ve sosyal ihtiyaç
larına ve siyasi baskıdan kurtarılmalarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/50) 

47. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Kalkınma Plânında yer alan, «İdareyi yeni
den düzenleme» konusundaki uygulamaya ve 
yapılan çalışmalara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/51) 

48. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

49. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ın bâzı köylerinin yollarının 
yapılmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü. 
sorusu (6/53) 

50. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, yurdumuzda kurulması düşünülen 
üniversitelere dair Mülî Eğitim Bakanından söz
lü. sorusu (6/54) 

51. —• Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
gümrüklerde bekliyen ithal mallarına dair Ma
liye ve Gümrük ve Tekel bakanlarından sözlü 
sorusu (6/55) 

52. — İstanbul MilletveMli Eşref Derinçay'-
m, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

53. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
sel felâketine uğrıyan Çukurova'daki köylere 
dair İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/57) 

54. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan «Bin 
temel eser» e dair Mülî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/58) 

55. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, Sam
sun'da açılmak üzere olan gübre fabrikasına 
alınacak işçilere dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/59) 

56. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 



bâzı tarım ilâçlarına dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/60) 

57. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, halk sağlığı bakımından sakıncalı olan 
bâzı tarım ilâçlarına dair Taran Bakanından 
sözlü sorusu (6/61) 

58. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanıidan söz
lü sorusu (6/62) 

59. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'in, Il
gın ilçesi Diğrek köyünün orman içinden başka 
bir mıntakaya nakline dair Köy İğleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/63) 

60. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha
zinenin mülkiyet ve tasarrufu altında bulunan 
ziraate elverişli topraklara dair Maliye Bakanın
dan sözlü sorusu (6/64) 

61. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) 

62. — îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İçel'
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

63. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Cumhuriyet Savcılarının tâyin ve nakillerine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/67) 

64. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
r^r'in, Zonguldak iline bağlı Eflani ilçesinde 
inşaat yapımının kolaylaştırılmasına dair İmar" 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/68) 

65. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ı.er'in, Zonguldak'ı diğer illere bağlıyan yol
ların yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/69) 

66. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in, ihalesi yapılan Zonguldak Teknik Oku
luna ve diğer okulların ihtiyaçlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/70) 

67. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ııer'in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihti
yacına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/71) 

68. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güncr'-
in, E. K. 1. Müessesesindeki işçilerin, işe almış 
şekline dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/72) 

69. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Zonguldak'a bağlı Kuruçaşile ve Tekkeönü 
ilçelerinde mendirek ve balıkçı barınağı yapıl
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/73) 

70. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş Devlet Hastanelerinde ne kadar uzman 
hekimin vazife gördüğüne dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/75) 

72. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'ı Kayseri ve Andırın'a bağlıyacak olan 
yolun yapımına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/76) 

73. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
Maraş'm diğer bölgelerle bağlantısını sağlıya-
cak Büyük Nac-ar Köprüsünün yapımına dair 
Bayındırlık ve Köy İşleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/77) 

74. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/78) 

75. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Orman Başmüdürlü
ğüne dair Orman Bakanından sözlü sorusu (6/79) 

76. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin kaatilleri-
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

77. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmıyacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/81) 

78. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

79. — Tokat Milletvekili İsmet Hilmi Balcı'-
nın, Hastaş Anonim Şirketinin durumuna dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/83) 

80. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'-
nun, Elmalı hudutları içimdeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü 
soıusu. (6/84) 

81. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Ordu ilinin sosyalizasyon programı dışında 



tutunma sebebine dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

82. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Sinop'ta bir Orman Başmüdürlüğünün kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/86) 

83. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Eskişehir'de yaptırılan sosyal konutların tev
ziine dair İmar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/87) 

84. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nın, Erzurum - ispir ilçesinde bir vatan
daşa istiklâl Madalyası verilmesi işlemine 
dair Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/88) 

85. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
Spor - Toto gelirleriyle yaptırılan spor tesis
lerinden halkın da istifade ettirilmesine dair 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sorusu (6/89) 

86. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

88. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın'ın kurtulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy işleri bakanlarından sözlü so
rusu (6/92) 

89. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Ak
şehir Gölünün genişlemesiyle hasara uğrıyan 
köylere ve yapılan yardımlara dair imar ve 
iskân ve Köy işleri bakanlarından sözlü soru
su (6/93) 

90. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve atlandı sulama projesinin no 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu. (6/94) 

91. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bâzı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebe
bine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/95) 

92. — Uşak Milletvekili Adil Turan'm, ilk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek üc
ret ödenmesin^ dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/96) 
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j 93. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
I in, belediyelerin durumuna ve yapılan yardım

lara dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/97) 
94. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-

can'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/98) 

95. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâğıt 
fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/99) 

96. — istanbul Milletvekili Eşref Derinçay'-
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair içişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

97. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanından sözllü sorusu (6/101) 

98. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Çakırlar ilçesine 'bağlı ibâzı 
köylerin «el felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

I 99. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
I nar'm, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
I lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 

olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

100. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakcıoğ-
I lu'nun, Niğde'ye bağlı Aksaray ilçesinin Hükü

met binası ihtiyacına dair Bayındırlık Bakanın* 
dan sözlü sorusu (6/104) 

I 101. — Ankara Milletvekili ibrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 

I eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

102. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-
ün, Türkiye petrol politikası tesbiti işinin bir 

I Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay-

I naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 
103. — Maraş Milletvekili ibrahim öztürk'-

ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge-
I cekondu ıslah ve önleme faaliyetinin ne safhada 
I olduğuna dair imar ve iskân Bakanından sözlü 

sorusu (6/107) 
104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 

I paso ihtilâfı üzerine, Başbakan tarafından, A. P. 



Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

105. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

106. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

107. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

108. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm Elmalı ilçesine bağlı Sinekçibeli - Sütle-
ğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/112) 

109. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
Uşak'a bir fabrika kurulup kurul amıyacağma 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/113) 

110. — Uşak Milletvekili Adil Turan'ın, ilk 
ve orta dereceli okullarda okutulan ders kitap
larına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/114) 

111. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
îu'nun, Kalecik sulama projesinin ne zaman 
l;aınaralanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü sorusu. (6/115). 

112. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

113. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patates ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117). 

114. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

7 — 
I B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye

si Ragıp Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü 
I maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek

lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/93) (S. 
Sayısı : 21) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1970) 

2. — Amasya eski Milletvekili Nevzat Şener 
I ve Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm, 6122 

sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 5434 
I sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasm-
I da değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 

ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu-

I nun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından son-
I ra bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi

ne dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. 
Senatosunca yapılan değişikliklere dair M. Mec-

I lisi Plân Komisyonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 
29) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) (M. Meclisi 
Dönem II : 2/734, 2/548, S. Sayısı : 890) 
(C. Senatosu : 2/269, S. Sayısı : 1273) 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Arslan Bora ve 5 arkadaşının, 444 sayılı Kanu
nun birinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gön
derme tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu 
(?/229) (S. .Sayısı : 70) (Dağıtma tarihi : 
25 . 2 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BiRiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 
İŞLER 

1. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Beler ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 25 . 5 . 1961 
gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu
nun 9 ncu maddesinin 9 ncu fıkrasının yürür
lükten kaldırılması hakkında kanun teklifi 
(2/21) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma tarihi : 
29 . 1 . 1970) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler ve 32 arkadaşının Ticaret ve Sa
nayi Odaları, «Ticaret Odaları», «Sanayi Oda
ları» «Ticaret Borsaları» ve Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Ticaret Odaları, Eanayi Odaları ve Ti-

I caret Borsaları Birliği Kanununun bâzı madde-



lerini değiştiren kanım teklifi ve Ticaret ve Sa
nayi komisyonları raporları (2/59) (S. Sayısı : 
22) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1970) 

3. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 11 
arkadaşının, 286 sayılı Köy Kanununda deği
şiklik yapılmasına dair Kanunun 25 nci madde
sinin değiştirilmesine, 287 sayılı Şehir ve Ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkiline dair 4541 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması ve bâzı kanunların kaldırılması hak
kında Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilme
sine, 306 sayılı İdarei Umumiye! Vilâyat Kanu
nunda değişiklik yapılmasına ve iligli bâzı ka
nunların kaldırılmasına dair Kanunun 105 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 307 sayılı Bele
diye Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanunun 24 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi (2/20) (S. Sayısı : 23) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 

4. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi nü
fusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik Özer'in bakiye cezasının affı hakkındaki 
kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (1/149) 
(ıS. Sayısı : 24) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1970) 
(M. Meclisi Dönem II : 1/244, S. Sayısı : 172) 
(C. Senatosu : 1/594, S. Sayısı : 714) 

5. — 'Salihli ilçesinin Eskicami mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20.10.1945 doğumlu Kâmil Ak-
man'm, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 
3 . 2 . 1970) 

6. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1970) 

7. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar Köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Neemettinoğlu, Bmine'den olma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması baJkıkında Başbakanlık teskeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sa
yısı : 46) (Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

8. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy'ü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyin-

oğlu, Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu 
Kemal Uluköylü'nün, ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1970) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî 
ve Teknik Öğretim okulları öğretmenlerinin in
tibakı hakkındaki 1064 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesine 2 ek madde ilâvesine ve geçici mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 10 arkada
şının, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Tek
nik Öğretim okulları öğretmenlerinin intiba
kı hakkındaki 5 . 7 . 1968 tarihli 1064 saydı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi ve 
Niğde Milletvekili M. Nuri Kodamanoğlu'nun 
ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Meb-
rure Aksoley ve 13 arkadaşının Millî Eğitim Ba
kanlığı Meslekî ve Teknik öğretim okulları öğ
retmenlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (2/4, 2/61, 2/131, 2/151) (S. Sa
yısı : 59) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1970) 

10. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 
9 arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
veteriner hekimlere de tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifleri ve Millî Savunma ve 
Plân komisyonları raporları (2/18, 2/157) (S. 
Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1970) 

11. — Zonguldak Milletvekili Kevni Nedim-
oğlu ve 10 arkadaşının, Yargıtay Teşkilâtına 
raportör kadroları eklenmesine ve 3656 sayılı 
Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı bölümünde değişiklik yapılması
na dair kanun teklifi ve Adalet ve Plân komis
yonları raporları (2/226) (S. Sayısı : 68) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1970) 

12. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İç
işleri Bakanlığı merkez ve iller memurları kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (1/132) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi 
25 . 2 . 1970) 



Dönem : 3 A A 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z Ö 

Amasya eski Milletvekili Nevzat Şener ve Manisa Milletvekili 
Ertuğrul Akça'nın, 6122 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle değişik 
5434 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (B) fıkrasında değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununun 74 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasından sonra bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi Plân Komisyonu 

raporu (2 /219) 

Not: M. Meclisi Dönem: 2; 2/743, 2/548 (S. Sayısı : 890) 
C. Senatosu 2/269; (S. Sayısı : 1273) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9858 - 2/269 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21 . 5 . 1969 gün ve 7361 sayılı yazınız : 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun 

teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
8 . 1 . 1970 tarihli 23 ncü Birleşiminde değiştirilerek, işari oyla kabul edilmiş ve dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Lûtfi Tokoğlu 
Başkanvekili 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Y. 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 29 . 1 . 1970 

Esas No. : 2/219 
Karar No. : 9 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 1 . 1970 tarihli 23 ncü Birleşiminde değiştirilerek 
kabul ledilen «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun teklifi», 
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İlgililerin katıldıkları oturumda görüşüldü; 
Cumhuriyet iSonatosu Genel Kurulunca, süz konusu kanunun (Ek madde 1) ve (Ek madde 2) 

madde metinlerinde ıgeçen (Mâlül veya muhtaç) übarclerii arasındaki (Veya) bağlantusı yerine, 
sandığa takati üstünde malî külfet 'yükleneceği gerekçesiyle (ve)' bağlantısı konulmak suretiyle 
yapılan değişiklik komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Oıenel Kurulun tasıviplerine arz edilmdk üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Kâtip 
Sakarya Rize Erzurum Afyon Karaihisar 

N. Bayar E. Y. Akçal R. Danışman H. Dinçer 

A tıkara 
T. Toker 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 

Trabzon 
Muhalifim 

Söz hakkım mahfuzdur. 
A. R. Uzuner 

Bolu 
H. 1. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

İstanbul 
0. C. Fer soy 

Ordu 
K. Şensoy 

Uşak 
0. Dengiz 

Bolu 
K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada1 Ibullunamadı 

.Sivas 
Muhalifim 
M. Timisi 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

Burdur 
Muhalifim 

İV. Yavuzkan 

iHatay 
Muhalifim 
H. Özkan 

Kastamonu 
Muhalifim 
H. Tosyalı 

Tokat 
/. H. Balcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 29) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesi hakkında Kanun 

EK MADDE 1. — Fiilî hiz
met süresi 5 yılı doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarihinde, başkasının yar
dımı olmaksızın hayatlarını de
vam ettiremiyecek derecede 
malûl veya muhtaç bulunan dul 
eşleri ile çocuklarına, yazı ile 
Sandığa müracaatlarını taki-
beden ay başından itibaren 15 
yıl hizmet süresi üzerinden 
68 nci maddedeki esaslara göre 
dul ve yetim aylığı bağlanır. 

EK MADDE 2. — ölüm ta
rihinde, aylığa müstahak olmı-
yan veya aylığı kesildikten 
sonra, başkasının yardımı ol
anaksızın hayatlarım devanı etti
remiyecek derecede malûl ve
ya muhtaç duruma giren erkek 
çocuklara, yazı ile Sandığa mü
racaatlarını takibeden ay ba
şından itibaren aylık bağlanır 
ve gerekirse 68 nci1 maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

~ 3 — 
Cumhuriyet Senatosunun 

kabul ettiği metin 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesi hakkında Kanun 

EK MADDE 1. — Fiilî hiz
met süresi 5 yılı doldurduktan 
sonra vefat eden iştirakçilerin, 
ölüm tarfhinde, başkasının yar
dımı olmaksızın hayatlarını de
vam ettiremiyecek derecede 
malûl ve muhtaç bulunan dul 
eşleri ile çocuklarına, yazı üle 
Sandığa müracaatlarını taki
beden ay başından itibaren 15 
yıl hizmet süresi üzerinden 
68 nci! maddedeki esaslara göre 
dul ve yetim aylığı bağlanır. 

EK MADDE 2. — Ölüm ta
rihinde, aylığa müstahak olmı-
yaiı veya aylığı kesildikten 
sonra, başkasının yardımı ol
maksızın hayatlarını devam et
tiremeyecek derecede malûl ve 
muhtaç duruma giren erkek 
çocuklara, yazı ile Sandığa mü
racaatı alrmı takibeden ay ba
şından itibaren aylık bağlanır 
ve gerekirse 68 nci maddeye 
göre düzeltme yapılır. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
Genel Kurula tavsiyeleri 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesi hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 1. — Benim
senmiştir. 

EK MADDE 2. — Benim
senmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Kesüı-
leşm'iştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı.: 29) 





Dönem : 3 
Toplantı i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Devlet memurları aylıklarınm tevhit ve teadülüna dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları 

raporları (1 /132) 

T. C. 
Başbakanlık 9 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 883/9784 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 24 . 4 . 1969 tarih ve 71 - 883/2898 sayılı yazımız. 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ye eklerinin İçişleri Bakanlığı mer
kez ve iller memurlan kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı» ile gerekçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman DemireZ 
Başbakan 

GEREKÇE 

Yurdun genel güvenlik ve asayişinin sağlanması, mülki teşkilât ve taksimat, mahallî ida
reler üzerindeki idari vesayet şahsı hal sicillerini tanzim ve nüfus hareketlerini izlemek, vatandaş
lık işlemlerini pasaport işleri ve yabancıların Türkiye'deki ikameti, karayolları trafiğinin düzen
lenmesi, yurdun sivil savunması gibi geleneksel görevlerin yanı sıra içişleri Bakanlığına kal
kınma plânları ile aşağıdaki yeni görevler tahmil edilmiştir. 

Kalkınma plânı yıllık program uygulamalarını izlemek, uygulamanın miiessiriyetim ar
tırıcı engelleri giderici tedbirleri almak; 

Merkez ve taşra teşkilâtı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda organizasyon ve metot çalışma
larını geliştirmek; 

Bağlı ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak; 
Bakanlığın yeniden düzenlenmesi çalışmalarını yapmak, mevzuatı hazırlamak; 
Mahallî idarelerin yüklendikleri hizmetleri çağımızın ihtiyaçlarını karşıılıyacak şekilde tanım

lamak, mahallî idare görevlerini ve iç bünyelerini yeniden düzenliyecek kanun tasarılarını 
hazırlamak; 

Mahallî idareleri gerekli kaynaklarla teçhiz etmek, güçsüz mahallî idarelere Devletin 
teknik ve malî yardımını gerçekleştirecek tedbirleri almak, 

1963 yılından beri uygulanmasına geçilen toplum kalkınması alanındaki şehirsel toplum 
kalkınması çalışmalarını, tesbit edilmiş stratejiye ıgöre yürütmek, 

69 
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Toplum kalkınması tatbikatında millî ve mahallî plân ve programlar arasında uygunluğu 

sağlamak, 
Çeşitli toplum kalkınması programlarında halk katkısını, üretimi artırıcı tedbirleri almak, 
Gönüllü kuruluşları teşvik yoliyle programların müessiriyetini artırmak, 
Millî toplum kalkınması Enstitüsünü kurmak ve bu suretle vali, kaymakam ve bakanlıkların 

üst kademe personeli için toplum kalkınmasına yöneltme eğitimini gerçekleştirmek, 
Personelin hizmet içi eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak, bu türlü yetiştirme 

faaliyetlerini düzenliyeeck yürütecek ve değerlendirecek teşkilâtı kurmak. 
Görevlerine kısaca temas edilen İçişleri Bakanlığı 1836 yılında Umuru M ufkiye Nezareti adiyle 

kurulmasına rağmen kuruluş ve görevleri ancak 1930 yılında 1G24 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. 
Değişen ve gelişen hayat şartları ile birlikte Merkezî Hükümet Teşkilâtı Araştırma Projesinde de 
belirtildiği gibi, çeşitli kamu hizmetlerini yürüten ve idari teşkilât üzerinde koordina edici rolü 
bulunan, diğer bakanlıkların faaliyet alanına girmiyeıı hizmet ve konuları kapsıyan, ayrıca muh
telif mevzuatın, ilgili kurumlara görev vermekle beraber koordine edici rolü dolay isiyle kendisine 
görevler yüklediği İçişleri Bakanlığının hizmetlerinin vasıf ve miktarı da, genel olarak kamu hiz
metlerinin artan çeşitliliğine paralel olarak çok büyük gelişmeler göstermiş ve Teşkilât Kanunun
da 13 defa, değişildik yapmak zarureti hâsıl olmuş, buna rağmen gerek merkezin, gerekse taşra 
kuruluşlarının artan iş hacmi ile birlikle yeniden ortaya çıkarı görevlerin gerektirdiği kadro ve ele
man ihtiyacı karşılanmamış, Teşkilât Kanununda son değişikliğin yapıldığı 1944 tarihinden bu ya
na, gelişen vo büyük tahavül gösteren memleket meselelerine cevap verecek kadrolar ihdas edil
memiştir. 

Geleneksel hizmetler ve idare kavramının gerektirdiği, hattâ modern bir idare için zorunlu 
kıldığı çeşitli görevler baskısını göstermiş, bu gerekçenin baş kısmında izah edilen 
Beş Yıllık Kalkınma plânlarının gerektirdiği hizmetleri de karşdıyabilmek için basit 
ve kolay olan yol tercih edilmiş, taşra kadroları .5439 sayılı Kanun uyarınca merkezde toplanma
ya başlamıştır. Keza, vali muavini sayısı yetersizdir. İllerin genel idaresinde olduğu kadar kal
kınmaya yönelmiş bütün faaliyetler alanında da görevli olan valinin koordinasyon görevini ge
reği gibi ifa edebilmesi için kendisinin günlük işlerin baskısından kurtarılması, plân ve toplum 
kalkınması konularında yetişmiş yeterli sayıda vali muavini ile desteklenmesi zorunludur1. 

Bakanlık merkez kuruluşunun fonksiyonlarının nıüessiriyetini artırmak, plânlı dönemin ge
rektirdiği görevlerin plân hedefleri istikametinde gerçekleşti turnesini sağlamak ve ayrıca 5439 sa
yılı Kanunun uygulanması zorunluğu sonucu merkez ve taşrada, kullanılan kadroları serbest bı
rakmak ve mevcut kadroları personel istihdamına imkân verecek seviyeye yükseltmek amacı ile 
bu kadro kanunu tasarısı hazırlanmıştır. 

•Hakanlığa bağlı çeşitli kuruluşların iş bac ımdı devamlı olarak artış göstermesi, yukarıda 
izah edilen yeni bâzı görevlerin yenilmesi ve çıkarılan yeni kanunların bir çoğu ile Bakanlığa 
gür ev tahmil edilmesi sebebiyle mevcut Müsteşar muavini adedi bir ilâve .suretiyle üçe çıkarıl
makta, 

Tetkik kurulunun görmekte olduğu hizmetlerin özelliği ve çeşitliliği dol ay isiyle kurula üye 
kadroları ekienmekte, 

İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtımı dâhil ve murakabesi altında bulunan bütün 
dairelerle özel idareler, belediyeler ve köylerin ve Umulara bağlı bütün kuruluşların işlemlerini, 
âmir, memur ve hizmetli]erinin görevleri ile ilgili fiil ve hareketlerini teCtlş, tahkik ve tetkik et
mekle görevli teftiş kurulunun mevcut kadrosunun teftiş olunan birimlerin ve personel sayısının 
artması, ihtiyaç ve hizmetlere paralel olarak faaliyet alanlarının genişlemesi sebebiyle ihtiyaca 
kâfi gelmediğimden tasarıya Mülkiye Müfettişi kadroları ilâve edilmekte, 

'Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hukukî meselelerini çözümleyip uygulamada karşılaşılan 
zorluklarda onlara ışık tutmak, illerin ve mahalli idarelerin müşkillerini cevaplandırmak, faali-

M. Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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jetlerine hukukî yön vermek, Bakanlığa tevcih edilen dâvaları izlemek gibi yaygın bir hizmet 
alanında sorumluluk almış bir kuruluş olan Hukuk Müşavirliğinin mevzuatta vukua gelen deği
şiklikler ve bunların sonucu olarak uygulama alanında hukukî meselelerin artması, idari işlem ve 
eylemlerin yargı mercilerine intikalinin çoğalması karşısında hizmetlerini normal ölçüde ifa ede
bilecek personele kavuşturulması amaciylc Hukuk Müşaviri ve Hukuk müşavir muavini kadroları 
eki enmektedir. 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün 54-39 sayılı Kanundan yararlanarak karşılanmış olan perso
nel ihtiyacı, 

İller İdaresi Genel Müdürlüğünün, il idaresi kanunu uygulaması, mülkî teşkilât ve taksimat, 
köyden ile kadar bütün idare ünitelerinin kuruüış ve değişiklikleri, sınır uyuşmazlıklarına iliş
kin işlemler gibi hizmetlerinin gelişmesi ve nitelik itibariyle taşıdığı önem, 

'Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün mahallî idare birimlerinin sayılarının artması ve buna 
muvazi olarak bakanlığa intikal eden işlemlerinin çoğalması, kalkınma plân ve toplum kalkın
ması ünitelerinin bu genel müdürlük bünyesinde taazzuvıı gereği, 

Görev alanı, personelin hizmete alınmasından emekliliğe kadar geçen uzun bir süreyi ve bu 
süre içinde hizmet (incesi eğitim, memuriyete gii'İŞ, tâyin, terfi, nakil, hizmet içi eğitim, dış iliş
kiler, izin, disiplin işlemleri, sicil işleri, kadro, ödenekler, emeklilik, mevzuat çalışmaları, Bakan
lık Bütçesini ihzar ve uygulaımak gibi özlük hak ve işlemlerini kapsıya.ıı üzlük İşleri Genel Mü
dürlüğünün ka.nu,ni kuruluş kadrosunun artan iş bucmınm baskısına karşı yetersiz olduğu, 

Gerçeği göz önünde tutularak, ekli cetvelde gösterilen ve çeşitli hizmetlerin zaruri kıldığı 
genel müdür muavini, daire başkanı, şube müdürü, şube müdür muavini, genel müdürlüklerin 
istişare ve tetkikime lüzum duydukları teknik konu-arı tedvir etmek üzere genel müdürlük müşa
viri, bakanlığımız personelinin hizmet içi eğitiminde plânlama, uygulama ve araştırma hizmetlerini 
yürütmek için •eğitim uzmanı, merkez teşkilatındaki ıbüro personelini takviye amaciylc şef, tet
kik memuru ve mümeyyiz kadroları ilâve edilmektedir. 

Basın şubesi bünyesinde hissedilen ihtiyacı km şılaıuak üzere (1) aded basın müşaviri kad
rosu alınımakta ve yetişmiş bir elemanın çalıştırılabilmesi için 3G5G sayılı Kanunun G neı maddesi 
hükmünün uygulanması gerekli görülmektedir. 

Merkezin genişüyen teşkilât ve .artan iş haçın.1 m karşılamak üzere tali memur kadrolarına 
bâzı ilâveler yapılmıştır. 

Artan iş hacmi ve toplum kalkınması ve plan tatbikatında teşekkül ettirilen koordinas
yon kurullarında verilen görevler sebebiyle iller için vali muavini, Hukuk İşleri Müdürlüğü kad
rolarına, 

Valiliğe, mülkiye müfettişliğine atanma; merkez teşkilâtına, vali muavinliğine, Hukuk İşleri 
Müdürlüğüne geçiş .meslek ve teşkilât değiştirmek gibi sebeplerle her yıl ayrılan 50 kadar Kay
makamın yerlerine yetiştirilmek, açık ilçeleri dokktrabilnıek amaciyle kifayetsiz olan maiyet me
murluğu. kadrolarına, 

Genel nüfus artışı ile ic ve dış ilişkilerin daimi surette çoğalması, kişi halleri değişiklikleri 
işlemlerini teşkilâtta görevli 'nüfus memurlarının mevcut kadrosu ile yürütmenin imkânsızlığı ve 
güçlükleri göz önüne alınarak nüfus başkâtibi ve nüfus kâtibi kadrolarına gerekli ilâveler ya
pı ! mış bulunmaktadır. 

Bu tasarıda yeniden alınması öngörülen kadrolara ilâveten: 
Teşkilâtın en yüksek kademesi olan Müsteşarlığa Dahiliye Memurları Kanununa göre (1) nci 

V.'- (2) nci derece valilerden atanma yapılması zorunluğu sebebiyle 1 750 lira müsteşar kadrosu 
2 000 liraya çıkarılmıştır. 

İlişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı': G9) 
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tama! 

I - Kaldırılan kadro adedi 
II - Eklenen » » 
a) Merkez kuruluşu iğin 

b) tiler kuruluşu için 

Genel yekûn 
Kaldırılan kadro 

21 (I Müsteşar 20 vali muavini) 

57 Yönetidi 
50 Tâli memuru 

107 Yekûn 
77 Vali Muavini 
35 Hukuk İşleri Müdürü 

100 Maiyet Memuru 
32 Nüfus Memuru 

244 Yekûn 
244 + 107 = 351 

21 

tstenön gerçek kadro adledi 330 

M. Meclisi (S. Sayısı : 60) 



Teklif olunan kadrolar : 2 000 1 750 1 500 1 250 1 100 

Kaldırılan kadrolar 

Aylık 

2 000 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
350 

İlâveler 
Acled 

1 
44 
53 
56 
16 
29 

5 
15 
35 
75 
22 

351 

1 

Tutarı 

2 000 
66 000 
66 250 
61 600 
15 200 
23 200 

3 500 
9 000 

17 500 
33 750 

7 700 

305 700 
Kaldırılanlar 

Aylık Aded 
Aylık 
tutarı 

1 750 1 1 750 
950 20 19 000 

—1 

44 53 56 

44 53 56 

950 

16 
20 

—4 

800 

29 

29 

îlâve e< 

700 

5 

5 

6 

15 

15 

dilen kadrolar 
Kaldırılan kadrolar 

Artan kadro tutarı 

İlâve edilen 330 aded kadronun bütçe personel 
Aylık Yıllık 
tutar tutar 

284 950 X 12 = 3 419 400 
1 196 790 % 35 zam 

4 616 190 
646 267 % 14 emekli k 
228 360 % 10 avans 
170 370 % 15 avans 

5 661 187 Toplam 

21 20 750 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/132 

Karar No. : 7 

14 . 1 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 

cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun ve etraflı 'müzakereler neticesinde; ^gerekçede de tafsilen, 
'belirtilmiş olduğu veçhile, 1930 yılında çıkarılan 1624 sayılı Kanunla kurulmuş ve görevleri tan
zim edilmiş bulunan içişleri Bakanlığını, o tarihten bugüne kadar geçen zaman zarfında gelişen ve 
gelişmekte devam eden hizmetleri karşılamak imkaniyle mücehhez kılmak maksadiyle hazırlanmış 
olduğu anlaşılmakla, tasarı, Komisyonuınrazoa da yerinde görülerek tasarı metni ve metne Ibağlı 
cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

içişleri Komisyonu (Başkanı 
Yozgat 

1. Hakkı Akdoğan 

Çanakkale 
M. Ilulki önür 

IS'ÖKOÜ 

Kütahya Aydın Çanakkale 
A. Fuat Azmioğlu Meclis gündeme aldığında Mustafa Çalıkoğlu 

malûmat vereceğim. 
Mehmet Çelik 

Eskişehir 
Şevket Asouzoğlu 

Gümüşane 
Mustafa Karamayı 

içel 
Muhalifim 

Turhan özgüner 

KaT3 
/. Hakkı Alaca 

Kars 
Turgut Artaç 

Niğde 
M. Naci Çerezci 

M. Meclisi (S. Sayısı : 69) 



-_ 7 — 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. 1/132 
Karar No. 21 

12 . 2 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Devlet memıurları .aylıiklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Bakan
lığı Merkez ve İller Memurları ikramında değişiklik yapılması hakkımda kanun tasarısı) ve önlha-
valesi uyarınca İçişleri Komisyonu tarafından tasarı üzerine hazırlanan rapor İncelendi; 

Geleneksel görevleri dışında 1961 Anayasamızın İçişleri Bakanlığına tahmil ettiği görevlerin 
icabı olarak söz konusu Bakanlığın 1930 tarihli ve 1624 sayılı Teşkilât Kanununda yetersiz .görü
len bir kısım kadroların takviyesi ile, plân uygulamalarını izlemek, Merkez ve Taşra Teşkilâtiyle 
metod çalışmalarını geliştirmek, mahallî idarelere Devletin ıtelknik ve malî yandımıını gerçekleştire
cek tedbirleri almak, toplum 'kalkınması programlarında halik Ikatlkısını temin etmek ve geleneksel 
hizmetler kavramımın gerektirdiği modern bir idare için zorunlu kılınan görevlerin aşikâr baskısı so
nucu yukarda özet olarak a.rz etmeye çalıştığımız nedenlerle hazırlanan tasarı kabule şayan görül
müş, tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaalkıp maddelerin görüşülmesine ^geçilerek, 

Birimci madde, m.aideye -bağlı (2) sayılı cetvelde tadadedilen kadrolardan, 10 ncu dereceden 
500 lira aylıklı (26) aded, 11 nci dereceden 450 lira aylıklı (76) aded maiyet ımemuru kadrosu cet
velden çıkarılmalk ve halen birçok ilçemizde kadro yetersizliği .nedeniyle görev ifasında müşkülât 
içerisinde bulunan .nüfus mı omurlarımın .durumu dikkate alınarak söz konusu cetvelde mevcut, 7 nci 
dereceden 800 lira aylıklı 10 aded nüfus başkâtibi kadrosu 15 aded ilâve edilerek (25) .adede ve 
13 ncü dereceden 360 lira aylıklı 22 aded nüfus kâtibi kadrosu da 28 aded ilâve edilerek (50) ade
de çıkarılmak suretiyle değiştirilerelk, 

Geçici madde ile 2 ve 3 ncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yükseik Başkan

lığa sunulur. 
Başkan ıBaşkanvelkili Sözcü Kâtip 
Sakarya Rize Ankara Erzurum 

İV. Bayar E. Y. Akçal M. K. Yılmaz E. Daımşjmam 
imzada bukıınaanadı 

Adamıa 
M. K. Küçükitepepmar 

İmzada (bulunamadı 

Burdujr 
N. Yavuzkan 

İçel 
H. C. Okyayuz 

İmzada bulunıaımıadı 

İzmir 
T. Orhon 

Tokat 
1. H. Balcı 

Anıkana 
T. Toker 

İmzada bulunamadı 

Çorum 
A. Topçuibaışı 

İmzada hulruınaımıadı 
İstanbul 

O. O. Fersoy 

Maraş 
A. İmamoğlu 

'Trabzon 
A. B. Uzuıner 

İmzada hukmamadı 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

İmzada ıbuluaıamıadı 

Muğla 
M. Akarca 

Uşak 
O. Dengiz 

Bolu 
H. İ .Cop 

İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
Ö. E. 8anaç 

İzmir 
M. Akan 

Sivaıs 
M. Timisi 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : '69) 
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ıBÜKÜMEMN TEKLİM 

Devlet Memurlan Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Ba
kanlığı Merkez ve iller Memurlan kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ba
kanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı kısmından, 
ilişik (1) sayılı cetvelde, derece, unvan, aded 
ve aylık tutarları gösterilen memuriyetlere ait 
kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sayılı cetvel
de derece, unvan, aded ve aylık tutarları gös
terilen memuriyetlere ait kadrolar konulmuş
tur. 

G E Ç M MADDE — Bu kanunla kadroları 
kaldırılanlardan kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte geçici görev, izin ve hastalık gibi kanuni 
sebeplerle görevi başında bulunmıyanlarm 2 
sayılı cetvelde yazılı aylıklı bir göreve atandık
ları takdirde işe başlama kaydı aranmaksızın 
aylıklarınım verilmesine devam olunur. 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte memur 
bulunanlardan derece, aded ve aylık tutarları 
değiştirilip memuriyet unvanları değiştirilme
miş olanların yeniden tâyini ve işe başlama 
kaydı aranmaksızın almakta oldukları aylıkları 
ödenir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
O. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri BaKanı 
î. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
iDEÖtŞTİRtŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri Ba
kanlığı Merkez ve iller Memurları kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı. 

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

GEÇİCİ MADDE — Tasarının 
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
nen kabul edilmiştir. 

nci 

ncü 

geçici mad-

maddesi 

maddesi 

ay-

ay-

TLoaneit Bıaikıama 
A. DalU 

G-üm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Sıağ. ve Sos. Y. Bakana 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Çalışma Bakam 
8. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakam 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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D. Memuriyetin unvanı 

Merkez memurları 
2 Müsteşar 

Tasarıya bağlı cetveller 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

(1) SAYILI CETVEL 

Aded Aylık 

1 750 

D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

tiler memurları 
6 Vali MuaVini 20 950 

(2) SAYILI CETVEL 

3 
4 
9 

10 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 

Müsteşar 

Merkez memurları 

Muavini 

Özel Kalem Müdürlüğü 

(#) Basın Müşaviri 
Şef 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Tetkik Kurulu Üyesi 
» :» » 

Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Müşavir Müfettiş 
Başmüfettiş 
1 nci Sınıf Müfeıttiş 
2 nci Sınıf Müfettiş 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

Hukuk Müşavirliği 

4 Hukuk Müşaviri 
5 » » 
8 Şef 
9 Tetkik Memuru 

10 Mümeyyiz 

Muavinâ 

000 
500 

100 
700 

1 500 
1 250 

600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

700 
600 
500 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

1 J 250 4 Genel Müdürlük Müşaviri 
5 » » » 

Muavini 2 1 100 

(*) 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uy
gulanır. 

5 
6 
7 
7 
9 

10 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

4 
5 
5 
6 
7 
7 
9 

10 

Daire Reisi 
Şube Müdürü 

» 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

» Muavini 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü 

4 Genel Müdürlük Müşaviri 1 
6 Şube Müdürü 2 
7 » » Muaviini 2 
8 Şef 1 
9 Tetkik Memuru 2 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 1 
Genel Müdür Muavini 1 
Şube Müdürü 2 
Şube Müdür Muavini 2 
Şef 1 
Tetkik Memuru 2 
Mümeyyiz 1 

özlük İşleri Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 
Genel Müdür Muavini 
Eğitim Uzmanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Muavini 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

İller memurları 

Vali Muavini 25 
25 
27 

100 
950 
800 
800 
600 
500 

250 
950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
1 100 
950 
800 
800 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

M. Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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Memuriyetin unvanı Aded Aylık I D. Memuriyetin unvanı Aded Aylık 

İller memurları 

Kaymakam ve Hukuk işleri 
Müdürü 11 1 500 
Kaymakam ve Hukuk işleri 
Müdürü 11 1 250 

5 Kaymakam ve Hukuk işleri 
Müdürü 

10 Maiyet Memuru 
11 » » 
7 Nüfus Başkâtibi 

13 Nüfus Kâtibi 

13 1 100 
25 500 
75 450 
10 800 
22 350 

Bütçe Plân Komisyonunun değiştiricine bağlı 
cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvel değiştirile
rek kabul edilmiştir. 

M, Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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Bütçe Plân Komisyonunun değiştirişi 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

(2) SAYILI CETVEL 

D. 

1 
3 

5 
8 

o 
O 

4 
9 

10 

o o 
4 
5 
6 
8 
9 

10 

4 
5 
8 
9 

10 

4 
5 
5 
6 
rt 
i 

7 
9 

10 

Memuriyetin unvanı A( 

Merkez Memurları 
Müsteşar 
Müsteşar Muavini 

Özel Kalem Müdürlüğü 

Basın Müşaviri ( + ) 
Şef 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 

Tetkik Kurulu Üye'si 
Tetkik Kurulu Üyesi 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Müşavir Müfettiş 
Baş Müfettiş 
1. Sınıf Müfettiş 
II. Sınıf Müfettiş 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

Hukuk Müşavirliği 
Hukuk Müşaviri 
Hukuk Müşaviri Muavini 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

İed 

1 
1 

1 
1 

2 
2 
1 
1 

5 
7 
4 
2 
• l 1 

1 
1 

4 
2 
1 
2 
1 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 
Genel Müdürlük Müsavini Mua. 
Daire Reisi 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü Muavini 
Şef 
Tetklik Memuru 
Mümeyyiz 

1 
2 
2 
7 
4 
2 
S 
3 

Aylık 

2 000 
1 500 

1 100 
700 

1 500 
1 250 

600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
800 
600 
500 

(-\-) 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
uygulanır. 

• • • 

D. 

4 
6 
7 
8 
9 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

4 
5 
5 
6 
7 
7 
9 

10 

o 

4 
5 
o 

4 

5 

7 
13 

Memuriyetin unvanı 

Nüfus İşleri Genel 

Aded 

Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 
Sulbe Müdürü 
Şube Müdür Muavini 
Şef 
Tetiklik Memuru 

İller İdaresi Genel 

1 
2 
2 
1 
2 

Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 
Genel Müdür Muavini 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Muavini 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

Özlük İşleri Gemel Müdürlüğü 

Genel Müdürlük Müşaviri 
Genel Müdür Muavini 
Eğitim Uzmanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Muavini 
Şef 
Tetkik Memuru 
Mümeyyiz 

İller Memurları 

Vali Muavini 
Vali Muavini 
Vali Muavini 
Kaymakam ve Hukuk 
Müdürü 
Kaymakam ve Hukuk 
Müdürü 
Kaymakam ve Hukuk 
Müdürü 
Nüfus Başkâtibi 
Nüfus Kâtibi 

»m 

işleri 

İşleri 

İşleri 

1 
2 
2 
3 
6 
3 
4 
3 

25 
25 
27 

11 

11 

13 
25 
50 

Aylık 

1 250 
950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 
800 
600 
500 

1 500 
1 250 
1 100 

1 500 

1 250 

1 100 
800 
350 

M. Meclisi (S. Sayısı : 69) 




