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5. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Erzurum ili Oltu ilçesi örük 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası 
almak için yapmış olduğu müracaata dair 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ferit 
Melen'in yazılı cevabı. (7/524) 560:561 

6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, Erzurum ili Şenkaya ilçesi Ye-
şilkaya köyünden bir şahsın İstiklâl Ma
dalyası almak için yapmış olduğu müraca
ata dair Millî Savunma Bakanı Ferit 
Melen'in yazılı cevabı. (7/525) 561 

7. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nın, bir şahsın İstiklâl Madalyası 
verilmesi için Erzurum Askerlik Şubesine 
yapmış olduğu müracaata dair sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Ferit Melen'in 
yazılı cevabı. (7/526) 561:562 

8. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nm, Ordu ili Mesudiye ilçesi Yeşil
ce (Yavadı) bucağından bir şahsın İstik
lâl Madalyası verilmesi için yapmış olduğu 
müracaata dair sorusu ve Milliî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı 
(7/527) 562 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'-
nın, yükselen hayat pahalılığı karşısında 
üniversite ve yüksek okul öğrencilerine ve
rilen bursun artırılmasına dair Başbakan
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nasi Oral'm yazılı cevabı (7/532) 562:563 
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10. —. istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, istanbul ili Şile ilçesi Çengilli kö
yünden bir şahsın kaçırılma olayına dair 
sorusu ve Adalet Bakanı ismail Arar'in 
yazılı cevabı (7/537) 563:564 

11. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Eflani ilçesinde inşaat yapımı
nın kolaylaştırılmasına dair sorusu ve 

imar ve iskân Bakanı Selâhattin Babür-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/538) 564:066 

12. — Zonguldak Milletvekili Ahmet 
Güner'in, Karabük'ün ulaşım ve haber
leşme ihtiyacına dair sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Halûk N. Arık'ın yazılı cevabı 
(7/541) 566:567 

I.— GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan, Bur
dur ili ve dolaylarında vukubulan deprem fe
lâketi ile yarattığı güçlükler ve alınması gerek
li tedbirler konusunda gündem dışı bir demeç
te bulundu. 

İçişleri Komisyonu Başkanlığının, Konya 
Milletvekili ihsan Kabadayı ile Kastamonu 
Milletvekili Hasan Tosyolı'nm, 926 sayılı Ka
nunun 14 ncü maddesi ile 168 nci maddesinde 
bahis konusu edilen ek 4 sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifinin, aynı 
konudaki kanun tasarısını' görüşmek üzere ku
rulan Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
tezkeresi kabul olundu. 

izmir Milletvekili ihsan Gürsan'ın, Komu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu ile 

Maliye Komisyonu üyeliklerinden çekildiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının 5 nci maddesine kadar kabul olun
du. 

20 . 5 . 1971 Perbembe günü saat 15,00 .te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Ahmet Durakoğlu Memduh Ekşi 
Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı'-

nm, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi (2/521) (Maliye ve Plân Komisyonları
na) 

Tezkere 
2. — iller Bankasının 1970 yılı bilançosu 

kâr ve zarar cetvelleriyle denetçiler raporunun 
sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi (3/533) 

(Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna.) 

»>•-<« 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ISaati : 15,00 

BAŞKAN — Başkan/vekili Ahmet Durakoğlu 

KÂTİP£ER : Nuri Çelik Yazıcıoğlu (Çankırı), Kenan Aral (Tunceli) 
m 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Millet Meclisinin 102 nci birleşimini açıyorum. 

III. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- (Yoklama yapıldı). 
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin yoklamaya BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza-
katılmalarını rica ederim. , kerelere (geçiyoruz. 

IV. - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — TJrfa Milletvekili Bahri Karakeçilinin, 
dı§ memleketlere gidecek Urfa'lı işçilere tanınan 
öncelik hakkının kaldırılmasının sakıncalarına 
ve Urfa'nm çeşitli sorunlarına dair güdem dışı 
demeci. 

BAŞKAN — Gündem dılşı onbir sayın üye
nin ıs!öz talebi vardır. Kendilerinden bir istir
hamım olacak : Beş dakikayı tecavüz etmeme
lerini ve daha sonra konuşacak arkadaşlara 
fırsat vermeleri halinde duruma göre söz ve
rebileceğimi, bu vaziyette ikazımızı lütfen na
zara alarak hareket etmelerini tekrar tekrar 
rica ediyorum. 

Dış ülkelere gidecek işçilerin durumu hak
kında Urfa Milletvekili Bahri Karakeçili söz 
tal'dbetmişlerdir. 

Buyurun Sayın Karakeçili. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; aşağıda arz 
edeceğim hususlar, basında yer almamış olsay
dı ben de (bu gün huzurunuzu işgal etmiş 
Olmayacaktım. 

Dile getireceğim Ihusus; tüm kamuoyunu 
ilgilendirip ve fakat içinde bulunduğum bölge 
halkının haklarını çok yakından ilgilendirdiği 
için bu konu üzerinde hassasiyetle durmak 
mecburiyetini hissettim. 

Arz edeceğim husus: Saym Demirel Hükü
meti zamanında, kuraklık nedeni ile seneler
den beri mahsûllerinin % 80 hasara uğrayan 
bölgelere, sıra dışı tercihli olarak bir miktar 
işçi duş ülkelerde çalışmak üzere bir hak tanı
tılmış, ayrıca az gelişmiş illerimizin içerisinde 

bulunan Urfa iline dokuma ve iplik fabrikası
nın kurulması öngörülmüştü. 

IBundan birkaç gün evvelki bâzı gazatele-
rin verdiği haber ve (Söylentiler ,tercilhli olarak 
yurt dışına gidecek işçilerin şevkinin durdu
rulduğu, ayrıca 1971 yılı içerisinde gerçekleş
tirilecek olan Urfa mensucat ve iplik fabrika
sının işlemlerinin de durdurulmuş veya gerile
re bırakılmış olmasının haberleridir. 

Eğer bu söylentiler ve yayınlar vâritse, 
doğrusu üzülmek elde değildir. Çünkü, sene
lerden beri ıen çok kuraklığa mâruz kalan vilâ
yet muhakkak ki, Urfa ilidir. Halkının % 90 
uun geçimi ziraat üzerinedir. Senelerden beri
dir kuraklık nedeni ile 'halk, ziraat kesiminde 
hemen hemen hiç mahsul almamaktadır. Onun 
içindir ki, Urfa ili halkının yaşlısı, genci batı 
illerimizde pamuk tarlalarında çalışmak üzere 
göç etmekte ve çok kez beraberinde götürdüğü 
birkaç kuruşu da oralarda harcayıp borçlu 
olarak köylerine dönmekte oldukları da (gerçek 
bir vakıadır. 

Yüzbin nüfuslu Urfa'da vatandaş, sabahın 
erken saatlerinde hergün, yarın dış ülkelere 
gidip geldikten sonra çok yakında kurulacak 
iplik fabrikasında çalışmak ümidi ile Eyüp 
Peygamber sabrı misali gibi, herbirinin omu
runda ya bir sicim, ya da sırtında bir sepetle 
bir memurun, bir efendinin işini almak için kö-
şöbaşlarında bekler, dururlar. Eğer, bu ha
berleri Urfalılar alırsa, tüm yaşama gücünü 
kaybedecekleri de muhakkaktır. 

— 518 — 
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İtiraf etmek lâzımdır ki, gerek plân döne
minden önceki devrelerde ve gerekse plân dö
nemi içerisinde millî gelirden, yatırımlardan 
en az nasibini alan illerden birinin Urfa oldu
ğunu kimse inkâr edemez. Zaten plânlama dev
resine Türkiye, gayri eşit şaftlarda ve zaman
larda girmiştir. Plânlama döneminden önceki 
zamanlarda millî gelir ve yatırımlar çok gayri 
muntazam dağılmıştır. Bâzı bölgeler ve iller 
nasibini çok almış, bâzı bölge ve iller de he
men hemen hiç nasibini almamıştır. İşte Urfa 
ili, bu »on katagoriye girmektedir. Bu adalet
sizliği nisbeten gidermek istiyen Demirel Hü
kümeti hiç bir politik tesire kapılmadan, sa
dece yukarda arz etmiş olduğum espri içeri
sinde ağırlığını az gelişmiş olan bölgelere vermiş 
ve bunun içindir ki, Urfa iline bir iplik fabrika
sının kurulması ve bin işçinin sıra dışı olarak dış 
ülkelerde çalışmak üzere gitmesi için bir ka
rar almışlardı. Zaten, bundan böyle gelecek 
bütün hükümetler bu adaletsizliği gidermek 
için az gelişmiş bölgelere ve illere birtakım ön
celik hakları vermek mecburiyetindedirler. Sa
yın Nihat Erim Hükümetinin de bu espri 
içinde çalışacağından hiç şüphemiz yoktur. Te
mennimiz odur ki, bu haberler ve söylenti
ler Vuridoltmasın. 

Urlfa için çok hayatî olan bu iki husus 
Sayın Erim Hükümeti tarafından gerçekleş
tirilirse, yine yukarıda ifade ettiğim espri içe
risinde hem hakkaniyete riayet edilmiş olacak, 
hem de vatanseverlik vasfını taşıyacaktır 
ve elbette ki, bu yapıcı ve olumlu iki hayırlı 
işin sevabında Sayın Erim Hükümetinin payı 
çok olacaktır. Bu hususta Sayın Erim Hüküme
tine güvenimiz 'sonsuzdur. 

Vatana ve millet hayrına verilecek her 
kararı, bir milletvekili olarak destekliyece-
ğim, ama yukarıda arz ettiğim söylentiler ve 
haberler varit ise, Yüce Mecliste bu ve buna 
benzer hakları sonuna kadar müdafaa edece
ğimden de hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Bu iki husus hakkında bizi tenvir ve tat
min edecek Sayın Erim Hükümetinin olumlu 
cevabını bekliyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
iBu hususu Yüce Mecliste dile getirmek

teki maksadım, ne vatandaşa mektup, ne Hü
kümete bahane bulup, ona güçlükler çıkart-

— 519 

20 . 5 . 1971 0 : 1 

mak ve ne de hiç bir art niyetin mahsulü 
olduğu şeklinde mütalâa etmemenizi bilhassa 
rica ederim. Ben sadece gerçekleri huzuru
nuzda dile getirmek istiyorum ve istedian. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
(A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — öğretmenlerin bir kısım so
runları hakkında Trabzon MiUetvekili Sayın 
Mehmet Arslantürk söz istemişlerdir. 

Sayın Arslantürk?... Yok. 

2. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, ge
nel sağlık sigortasının biran önce çıkarılması 
gerektiğine dair demeci ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Türkân AkyoVun cevabı. 

BAŞKAN — Sağlık sigortası hakkında 
Samsun Milletvekili Sayın ilyas IKılıç söz is-
mişlerdir. 

Buyurun, Sayın Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Gündem dışı böyle bir mevzuu huzurunuza 

getirmek mecburiyetinde kaldığım için özür di
lerim. Ancak, peşinen belirtme^ isterim ki, di
le getirmek istediğim mevzu, her gün sizi ra
hatsız eden ve sizin şahsınızda bütün vatan
daşları büyük bir sıkıntı ve ıstırap içinde bıra
kan bir problem, (sağlık sigortası) problemi-
dh*. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün memleketi
mizde, dün bakımsızlıktan, tedaviden ve her 
türlü kontroldan mahrum olan Türk işçisi özel 
kanunlariyie sağlık sigortası garantisi altına 
alınmış ve bugün Türk işçisi olarak hiçbir va
tandaşın sizin huzurunuza gelip bir tedavi için 
yardım talebinde bulunmadığı bir vakıadır. Bu
nun yanında laskerler ve asker emeklileri, buna 
muvazi olarak yalnız Devlet memurlarının şa
hıslan, fakat bunun haricinde memlelket nü
fusunun 20 milyonunu aşan Türk köylüsü te
davi, bakım ve korunma bakımından, kelime
nin tam mânıasiyle, kaderiyle başbaşa bırakıl
mış durumdadır. 

Sağlık Sigortası Kanununun, «geldi, geliyor 
ve gelecek» diye çok vaadlerini duyduk. Sayın 
Erim Hükümeti de aynı vaadi Hükümet Prog
ramında beyan etmiş olmasına rağmen henüz 
bu istikamette ne Sayın Sağlık Bakanından, 
ne de başka arkadaşlardan bir şey duymadık. 
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Hastane kapılarında parasızlıktan, (ilgisiz
likten sürünen, hattâ polikliniğin kapısında sa
bahlara kadar bekliyen, parası olmadığı için 
hastaneye yatırılamıyan hastaların namı hesa
bına konuşuyorum, Millet Meclisi olarak bu 
meseleye, bu ciddî ve ağır meseleye, yaşamak 
için çırpınan insanlara, hele ilâç ve tedavi mas
raflarının artmış olduğu bir dönemde, mutla
ka el uzatmak mecburiyetindeyiz ve uzatmalı
yla. 

Hükümetten, Sıağlık Bakanı arkadaşımız bu
rada yok, fakat Parlâmento çalışmalariyle ya
kından ilgili ve bu vazifeyi üzerine almış olan 
Devlet Bakanı iarkadaşımıza hitabediyorum; 
bu mevzuu biran evvel Yüksek Meclisin önüne 
getirsinler de, fakir insanlar, tedavileri için, 
yaşanmak için, sıhhatine kavuşmak içlin, si
zin, benim veya şunun merhametime, yardımı
na sığınmadan, diğer vatandaşlar gibi, sağlık 
sigortasına kavuşmuş diğer müesseselere men
sup kimseler gibi, hastanesini bilsin, doktorunu 
bilsin ve tedavisini yaptıüabilsuı ve böylece 
parlömanterlerin de vazifesinin büyük bir kıs
mı. omuzlarından Ikalkmış olsun. 

Bugün Ankara'da 1 - 2 hastane hariç, diğer 
her hangi bir hastaneye, cebinde tedavi için ye
terli para olmadığı içjin yatamayıp, otel köşele
rinde veya evlerinde bakımsızlık yüzünden ha
yatını kaybeden vatandaşların sorumluluğu, 
bu işi takibedenlerin ve özellikle Sağlık Ba
kanlığının omuzundadır. 

Sayın Sağlık Bakanı arkadaşımızdan, bu 
mevzua ehemmiyetle ve işin ciddiyetiyle müte-
nasibolarak eğilmesini ve bu Sağlık Sigortası 
kanununu biran önce Yüce Meclisin huzu
runa getirip, çıkartılması için çaba sarf etme
sini istiyoruz. Aksi halde vatandaşlar, ilâç
ların artan fiyatları ve tedavi ücretlerinin yük
sekliği karşısında tedaviden mahrum olarak ba
kımsız, ilgisiz bir şekilde sürünüp gidecek ve 
hayatını kaybedecektir ve kaybetmektedir de.. 

Bu mevzuu, eğer ilgililer lâyık olduğu ehem
miyeti vermezlerse bir Meclis arş tınması şekli
ne sokmak suretiyle Yükse]k Meclisi bu işle 
daha fazla ilgilendirmeye ve ilgilenmeye davet 
etmek mecburiyetinde kalacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığında yapılan tâyinler hakkında Konya 

Milletvekili Sayın Baha Müderrisoğlu söz iste
ri işlerdir. 

Sayın Müderrisoğlu?.. Yok. 

3. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'-
nun, ilân edilen pamuk taban fiyatları ile buğ
day fiyatlarının biran önce açıklanmasına dair 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Pamuk taban fiyatlarını tes
bit eden 21 Nisan 1971 tarihli Hükümet Ka
rarnamesi üzerinde Sayın Turgut Topaloğlu söz 
istemişlerdir. 

Buyurun, Sayın Topaloğlu. 
TURGUT TOPALOĞLU (Adana) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; 
Hükümetimizin son günlerde aldığı bir ka

rar üzerinde söz almış bulunuyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Hükümet, he

nüz pamuk hasadının başlamasına dört ay var
ken 21 . 4 . 1971 tarih ve 2215 sayılı Kararna
me ile pamuk taban fiyatlarını tesbit etmiştir. 

Hemen şunu belirtmek isterim ki, bu kara
rı erken bulmuyorum. Ancak, diğer taraftan 
1971 yılı yeni hububat hasadı G-üney Anadolu'
da, Adana'da başladığı ve yeni mahsul idrak 
edildiği halde buğday fiyatlarının henüz ilân 
edilmemiş olması bakımından kıyaslamak için 
arz etmek istiyorum. 

Buğday fiyatlarının ilânının geç kalması 
çiftçilerimiz yönünden zararlı ve sakıncalı du
rumlar yaratmaktadır. Buğday üreten çiftçi
ler borçludurlar,, mahsulünü satıp biran evvel 
borcunu ödemek isterler. Buna rağmes Top
rak Mahsulleri Ofisi belli bir fiyatla alıma 
başlamayınca, çiftçiler kendi çıkar ve men
faatlerine göre fiyat tâyin eden aracı ve te
fecilere buğdayını satmak zorunda kalacaklar
dır. Sonradan tesbit ve ilân edilen farklı fiya
tın nimetlerinden de üretici yerine aracılar 
yararlanacaktır. Bu bakımdan, buğday fiyat
larının ilânına öncelik verilmek ve bu suretle 
üreticilerimizi mağdur olmaktan kurtarmak 
daha yerinde ve daha isabetli olurdu. 

Bugünlerde maliyet yükseldiği de göz önün
de tutularak, hemen buğdayın kilosunun as
gari 125 kuruş olmak üzere ilân edilmesi ve 
Toprak Mahsulleri Ofisinin alıma başlaması 
sağlanmalıdır. 

Buğday, yurdumuzun coğrafi özelliklerine 
göre, her bölgede ayrı ayrı zamanlarda yetiş-
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inektedir. Yılın ilk mahsulünü de Adana ilimis 
vermektedir. Adana çiftçisi, idraSaine başladı
ğı buğdayına sabırsızlıkla Hükümetten fiyat 
beklemektedir. Sayın Hükümetin,, bu dileği ye
rin© getirmesi en samimî arzumuzdur. 

Saym milletvekilleri; 
Pamuk taban, fiyatlarını tesbit eden karar

namede, bölgelere göre, fiyatlar şöyle sıra-
ANTBİRL1K, ortaklarından kütlü kilosunu 
kirdeki! pamuğun kilosunu 312 kuruştan 
ANBİRL1K, ortaklarından kütlü kilosunu 
307 Ikuruştan; ÇUKOBİRLİK, ortaklarından 
kütlü kilosunu 297 kuruştan satınalacaklardır. 
Ortak dışı alımlar ise bu fiyatlardan 17 kuruş 
eksik alacaktır. 

Pamuk tarım satış kooperatifleri ortakla
rına bâzı külfetler yüklediği, buna karşılık 
da onlara farklı fiyat tanıması yerinde bir uy
gulama ise de, şartları ve imkânları elvermedi
ği için ortak olamıyan küçük çiftçilere kiloda 
17 kuruşluk düşük fiyat tanınması, küçük ve 
büyük çiftçiler arasında sosyal vs ekonomik 
dengesizlikler yaratabilir. Bu ayırım farkının 
âzami beş kuruşu geçmemesi daha âdil bir ölçü 
olurdu kanaatindeyim. 

TARİŞ, yani Ege bölgesi çekirdekli pamuk 
fiyatları ile ÇUKOBİRLİK, yani Çukurova böl
gesi çekirdekli pamuk fiyatları arasında da 
kiloda 15 kuruş, TARİŞ lehine fazlalık vardır. 
Bugünkü dünya piyasasında böyle bir ayırım 
yapılmadığı gibi, Avrupa borsalarında Çukuro
va pamuğu özellikle aranan ve tercih edilen bir 
kaliteye erişmiştir. Avrupalı alıcılar bunu ga
yet iyi bilmekte ve takdir etmektedirler. Biz
de de, maalesef senelerin alışkanlığı ile ilgili
ler Çukurova'da yıllar öncesi gibi, halen kuru 
ziraat pamuğu üretildiğini sanmaktadırlar. Oy
sa, Adana ve bölgesinde 4 milyon dönümlük pa
muk ekim sahasından çok az bir miktarı ku
ru,, çoğunluğu sulu pamuktur. Fakat, her ne
dense Adana'nm kaderi midir, nedir; Hükü
mette iki Bakam bulunduğu zaman da bu böyle 
olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; 
Aslında pamuk taban fiyatları üreticiyi tat

min etmekten uzak ve yetersizdir. Ağustos 1970 
para ayarlaması, pamuk üreticisini maliyet yö
nünden, büyük ölçüde etkilemiştir. Akaryakıt, 
gübre ve zirai mücadele ilâçları gibi, üretimin 

temel maddelerinde devalüasyonla ilgili olarak 
veya bâzı tedbirsizlikler yüzünden son derece 
yüksek fiyat artışları olmuştur ve bu artışlar 
halen devam etmektedir. Makina, yedek parça 
ve traktör üretim araçları fiyatları da bugüne 
kadar görülmemiş bir seviyede yükselmiştir. 
Bütün bunlar pamuğun maliyetini artıran et
kenlerdir. Bunlardan da önemlisi: Tarım ürün
lerinde doların resmî kuru olan 15 lira uygu
lanmamaktadır. 12 liralık düşük kur tatbik 
edilmesi, ihraçedilen tanm ürünü yetiştiricile
rini zarara sokmaktadır. Bu ürünlerin en ba
şında da ^arnuk gelir. Bu ttabikat, ihraçedilen 
tarım ürünü yetiştiren üreticiden bir nevi ver
gi almak anlamındadır. 

12 aylık bir emeğin karşılığı ve pek çok 
vatandaşın geçim kaynağı olan pamuk, gerçek 
değerini bulamazsa bundan en çok millî ekono
mimiz kayıplara uğrıyacaktır. Bir tanm ül
kesi olan yurdumuz ihracatının yüzde 75 ini 
teşkil eden tarım ürünlerinin yüzde 25 inin 
yalnız pamuk olduğu düşünülürse, Hükümet ola
rak pamuk ekicisini teşvik etmek politikası 
gerektiği açıkça görülmektedir. Bu teşvik de, 
üreticiyi tatmin edici fiyat politikası uygula
makla mümkündür. Böyle yapılmadığı tak
dirde ekici, pamuk yerine, ihracatta geçerli 
olmıyan, fakat kendisi için kârlı bulduğu baş
ka ürünler yetiştirmeye dönüşecek ve bunun 
sonucu da, yılda pamuktan 135 000 000 dolar 
döviz sağlandığı halde, kısmen de olsa bunun 
kaybına sebebolacaktır. 

Sayın Hükümetin, arz ettiğim bu gerçekleri 
ve maliyet durumunu göz önünde tutarak pamuk 
taban fiyatlarını yeniden tesbit etmesini, as
gari 350 kuruş fiyat tanımasını dilerim. 

Saygılarımla (M. G. P. sıralarından alkış
lar) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
ilân edilen pamuk fiyatlarının dü§ük olduğuna 
ve bu konuyu yeniden ele almanın lüzumuna 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Aynı konuda Antalya Milletve
kili Saym İhsan Ata öv söz istemişlerdi; buyu
runuz Saym Ataöv. 

MEHMET LÜTF1 SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Beyefendi, [beyefendi... 
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BAŞKAN — Efendim, bunlar bir haftadan 
daha fazla süneden beri ısrarla söz istemiş olan 
arkadaşlarımızdır. Müsamahanızı istirham ede
ceğim. 

MEHMET LÛTFi SÖYLEMEZ (Gaziantep) 
— Evvelâ gündemi görüşelim. 

BAŞKAN — iSıra ona da gelecek efendim. 

İHSAN ATAöV (Antalya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Pamuk taban fiyatı konusunda Sayın To-
paloğlu'nun beyanlarına aynen katılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Türkiye'de en çok pamuk istihsal eden üç 

bölge var. Bdr tanesi TARİŞ, bir tanesi ANT-
BİRLİK, bir tanesi de ÇUKOBİRLÎK gibi bir
liklerin alım - ısatıım yaptığı bellibaşlı üç böl
gedir. Hükümet de taban fiyatı bu üç bölge 
üzerine teksif etmiş. 

Şimdi dikkat ettiğim husus şu : Bu bölge
lerdeki pamuk taban fiyatı bu sene, çok eski 
senelerdeki istihsal durumu dikkate alınarak 
tesbit edilmiş Halbuki tohumda yapılan büyük 
hamle pamuk kalitesini yükseltmiştir. Avru
pa'da üniversiteler; bizim mıntakamızda yetiş
tirilen «deltapyn» pamuğunun kalitesini tesbit 
etmiş ve bu pamuğun Avrupa'da en çok aranan 
pamuk olduğuna dair raporlarını vermiştir. 
Bu raporlar Ticaret Bakanlığında mevcuttur. 

Demirperde gerisi memleketlerin en çok ara
dığı, geçen sene Hükümetin müsaade ettiği nis-
bette pamuğun bir anda satıldığı bir realite. 
Bunun kavutları da Timreıt Bakanlığında mev
cuttur. Demirperde gerisi memleketlerin bü
yük rağbet gösterdikleri Türk pamuğunun da
ha evvelki senelerde - ANTBİRLİK bölgesi 
için söylüyorum - 230 kuruş olan taban fiyatı, 
geçen yıl Hükümet tarafından vasati olarak 
300 kuruş olarak tesbit edildi, yani dolar 12 
liradan muamele gördüğü zaman 230 kuruştan 
300 kuruşa çıikanîdı. Bu sene doların 13,5 li
radan muamele (göreceği ve pamuğun da bu 
nisbeıt dâhilinde bir fiyat bulacağı söylendi, 
çiftçi tarafından da beklendi. Eğer dolar 13,5 
lira üzerinden muamele görseydi - M bilmiyo
rum, belki Hükümet bu hususu açıklryacaktır, 
13,5 lira veya 14 lira üzerinden muameleye ta
bi tutulacaktır - o zaman pamuk lâyık olduğu 
değeri bulacaktı. 
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Hükümetin, «deltapyan» pamuğuna vermiş 
olduğu 307 kuruş, geçen sene ANTBİRLİK ta
rafından verilen 313 kuruştan, kilo başına 5 
kuruş aşağıdır. Geçen sene Türk çiftçisi, güb
resini, ilâcını, yedek parçasını, akaryakDtımı 
eski fiyat üzerinden aldığı halde taban f iyttı 
310 kuruştan pamuk satmıştır. İhtiyaç madde
lerinde meydana gelen fiyat yüksekliği kar
şısında bu seneki 307 kuruşluk taban fiyat, 
sureti katiyede çiftçiyi ımemnum etmiyecektir. 
Çiftçi, kaldırdığı pamuğu atmaya mecbur ola
cak. Ne yapacak? Borçlanacak ve bunu, öte
den beri dilimizde tekerleme yaptığımız bâzı: 
zevata verecektir. Bu zevat, pamuğu iyi fi
yatla dışarıya satacak ve döviz farkları dıışar-
da kalacaktır. 

Hükümet, eğer taban fiyatları üzerinde ye
niden eğilmes, çiftçinin maliyetini hesaplamaz, 
bu pamuğa, Sayın Topaloğlu'nım söylediği gi
bi, 350 kuruttan aşağı taban fiyat verirse, o za-
rıan Türkiye'de büyük miktarda dövizin dışa-
ıda kaîaoağînı, bunu da Hükümetin bilgisi dı-
ında bâzı çıkarcıların kullanacağını ifade et
mek istiyorum. 

Geçen seneye göre artmış olan zaruri ihti
yaç maddelerine, yani gübreye, ilâca, yedek 
parçaya, akaryakıta, hattâ şimdiden fiyatı tes
bit edileraiyen tarım işçisine çiftçinin vereceği 
para bellidir. Bu paraya karşı 307 kuruş, Ada
nanda 297,5 kuruş, TARİŞ te 313 kuruşluk ta
ban fiyat çok azdır. 310 kuruş, geçen senenin 
taban fiyatıdır. Bu taban fiyatı tesbit ederken, 
bu sene zaruri ihtiyaç maddelerinde vukubulan 
fiyat artışları da nazara almak lâzımdır, doları 
buna göre ayarlayıp çiftçinin yüzünü güldür
mek mümkündür. Dışarıda döviz bıraktırma
dan, pamuk mahsulünün dövizlerini Devletin 
Hazinesine aktarmak mümkündür. Bütün bu 
mümkünler içerisinde eğer Sayın Topaloğlu'nun 
izah ettiği gerekçe ve bendenizin arz ettiğim 
hususlar muvacehesinde pamuk taban fiyatları
nı - yalnız kendi bölgem için söylemiyorum. 
«Deltapayn» pamuğu bugün dünyada en çok 
aranan pamuklardan birisidir, en iyi kaliteli 
pamuktur. Bilhassa Macaristan büyük çapta ta
liptir. Geçen sene verebilseydik ne kadar olsa 
alacaklardı. O kadar büyük ihtiyaç duyulan 
bir pamuk türüdür. - 307, 313 ve 297,5 kuruş
ta bırakırsak, çiftçiye zulmederiz. 
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Bu itibarla, Hükümeti ikaz ediyorum ve pa
mukların ekim devresinde olduğu şu sırada Yü
ce Meclisin kürsüsünden yüce millete ve çiftçi
ye, pamuk taban fiyatları hakkında alınacak 
yeni tedbirlerin izahında ve pamuğa tatbik edi
lecek dolar kurunun açıklanmasında büyük za
ruret gördüğümü, çiftçinin bunu beklediğini 
ifade etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Eğer bundan daha önceki zamanlarda bu fi

yatlar ilân edilmiş olsaydı, zannediyorum ki, 
çiftçi tarlaya pamuk değil, başka mahsul eker
di. Başka mahsul ekmek suretiyle de geçimini 
sağlardı, ama Türkiye'nin yegâne ihraç maddesi 
olan pamuğun ekimini, istihsalini azaltmak, bir 
sakat taban fiyat politikası izlemek, memleket 
hesabına büyük döviz kaybına yol açar, memle
ketin millî serveti bundan dolayı zarara uğrar. 
Bu bakımdan ilgilileri uyarmak vazifemi yapı
yorum. 

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

5. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
Mersin'de kurulacak Akdeniz Gübre Sanayii te
sislerinin gecikmesinin sakıncalarına dair gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Son konuşmayı Akdeniz Gübre 
Sanayii hakkında Sayın Turhan özgüner yapa
caklardır, buyurunuz Sayın özgüner. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Mersin'de Akdeniz Gübre Sanayii tesisleri 
kurulmaktadır. Bu, 162 milyon lira sermayeli 
bir tesistir. 30 Ocak 1968 tarihinde kuruluşu
na başlanılmıştır. Bu kuruluşun yüzde 40 lık 
hissesi Kuveyt Petro - Kimya Sanayii Şirketi
nin, yüzde 40 ı Azot Sanayii Şirketinin, yüzde 
10 u Şekerbank, yüzde 10 u İş Bankasınındır. 

Kuruluş tarihi 30 Ocak 1968 olmasına ve 
1 Haziran 1970 tarihinde bitirileceği bildirilme
sine rağmen, 1 Haziran 1971 e yaklaşmış ol
mamız göz önüne alınırsa, daha bir sene bekle-
sek bu tesislerin bitmesi mümkün görülememek
tedir. En azından iki senelik bir gecikmeyle bi
tirileceği tahmin edilir. 

Bu tesisin kuruluşu, Türkiye'de müstahsilin 
muhtaç bulunduğu ucuz gübre temini hususu
nun gerçekleştirilmesi gayesine dayanmaktadır. 

Diamonyum fosfat olarak yılda 150 000 ton, 
amonyum nitrat olarak yılda 600 000 ton is
tihsalde bulunacağı kuruluş sebepleri arasında 
gösterilmektedir. 

Esasen bir yıllık bir gecikme varit, bir de 
ikinci bir yıllık gecikme ile Türkiye'nin uğraya
cağı zarar nedir? Bu konu üzerinde bir nebze 
durarak Sayın Sanayi Bakanının dikkatini çek
mek istiyorum. 
- Kuruluş sebepleri arasında yıllık döviz ta
sarrufu 25 milyon dolar olarak gösterilmişti. 
îki yılllık gecikme sonunda 50 milyon dolar, ya
ni 750 milyon lira zarar var, bu bir. 

450 milyon liraya çıkacağı tahmin edilen, 
buna göre hazırlığı yapılan bu tesis, ek proto
kollerle - ki, büyük yolsuzluklar olduğu iddia 
edilmektedir, zamanımın müsaadesi nisbetinde 
ilerde ona da temas edeceğim - 1 milyarı aşan 
bir tesis olarak karşımızda durmaktadır. Bu 
millete en az 500 milyon liralık zarar da bura
dan var, bu iki. 

Üçüncüsü; satış hasılatının en az 375 milyon 
lira olacağı iddia edilmiştir; iki yıl gecikme ol
duğuna göre 750 milyon lirası da mahrum kalı
nan kâr olarak görülmektedir. 

Yukarda bahsettiğim üç kalemden tesbit 
edebildiğimiz 2 milyar liralık zarar, yapılması 
henüz bir senex gecikmiş, ama bir sene daha ge
cikmesi mukadder ottan Akdeniz Gübre Sana
yiinde şu anda mevcuttur. 

Bir Kuveyt, neden bu ortaklığa dâhil edil
miştir? Çok önemli olması hasebiyle bunun üze
rinde biraz duralım : Kuveyt'in bu ortaklığa 
dâhil edilmesindeki iddia, ucuz amonyak temin 
edecek olmasıdır. Oysa M, genel müdürlüğü sı
ra ile yapıüacak olan Akdeniz Gübre tesislerine 
bir Türk'ün sırası gelmediği halde, bir raslantı 
sonucu askerî muhtıranın verildiği tarih olan 
12 Mart 1971 de genel müdür olarak getirildiği 
bir vakıadır. Bunun kefareti ne olmuştur?. Tür
kiye, Kuveyt tarafından amonyağın tonunu, 
dünya piyasasındaki rayiç değerinden 4 dolar 
fazla ödemek suretiyle gatınalmak mecburiye
tinde bırakılmıştır. Yani, Akdeniz Gübre Sana
yiinde bir Türk'ün genel müdür olması, Türk 
Milletine amonyağın tonunda dünya piyasasın
dan 4 dolar fazla ödemek gibi bir ceza yükleme
sine sebebolmuştur. Oysa ki, bu, kuruluş sebe
bine aykırıdır. 
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Akdeniz Gübre Sanayiine Kuveyt'in ortak 
olması, amonyağın Türkiye için ucuza temini 
maksadiyledir. Yoksa, Kuveyt'in kara kaşına, 
kara gözüne her hangi bir suretle âşık olduğu
muzdan değil. Ama, bu böyle iken, yolsuzluk ol
duğunu iddia ettiğimiz bu durum burada bitmi
yor; 450 milyon liraya çıkacak olan bu tesis 1 
milyara neden çıkıyor. Başlangıçta fizibilite, 
rantaJbilite raporları, buna istinadeden muka
veleler Haldor Topsoe tarafından yapılmış; an
cak ciddî değil, açık kapıları var. Bundan isti
fade eden bir kısım mütaahlhitler, bu yöneticile
rin de ya gafletinden, ya da çıkarlarından ya
rarlanarak, - özellikle Akdeniz Gübre Sanayii
nin çevresindeki îçel basını bunu dile getiriyor. 
Sanayi Bakanlığının bunu ciddî olarak ele al
ması - ciddî olmıyan bu mukaddem protokolden 
istifade ile milyonlar kazanmışlar ve şu anda 
maliyeti 1 milyarın üzerine çıkmak istidadını 
göstermiştir. 

Bunu bir misalle değerlendirelim : Bir üni
teyi bir mütaahhit erken bitirseydi mukaveleye 
göre «erken bitirme primi» alacaktı. Ancak, geç 
bitirmiş olduğu halde, bir erken bitirme primi 
alırsa ve bunu özellikle îçjel basını dile getirir
se, Sanayi Bakanlığının bundan haberdar olma
dığını zannetmek mümkün değil. 

Misal olarak tekrar ediyorum : «TOKAR» 
şirketi var; ismine baktığımız zaman açıklamak 
zaruretindeyiz : Kendisini evvelâ yerli bir ku
ruluş olarak göstermiş; «Todori Kariyadi» adın
da bir müessese «TOKAR» olarak takdim edil
miştir. Geç bitirildiği halde, erken bitirme pri
mi olarak milyonları almış ve bu durum gazete
lerde dile getirilmiştir. Bakanlık bunu ciddî 
olarak ele alsın. 

Keza, çok büyük menfaatler sağladığı iddia 
eidilen mütaahhitlerle olan yöneticilerin - hangi 
yöneticilerdir, hangi 'bakan devrindedir, onu 
araştırma önergesi getirdiğimiz zaman üzerinde 
duracağız - üzerinde duracağız.. 

Ancak, tekrar ediyorum, şu dar zaman zar
fında ciddiyetle ele alsınlar. Çok büyük yolsuz
lukların yapıldığı iddia edilen Akdeniz Gübre 
Sanayiinde, bu millet demin işaret ettiğim gibi, 
şu anda iki milyar lira zararın içerisindedir. 
Bundan sonra Genel Müdürün br Türk olması 
sebebiyle amonyağın pahalıya alınması yüzün
den daha da zararın içerisine girecektir. Ve bu, 

daha ne zamana ^adar devam edecektir, bilin
mez. 

Ancak bakıyoruz ki, o gazeteler her şeyi 
açıklıkla yazdığı için onlara eez'a verircesine 
yöneticiler - ki, yöneticilerden şimdi ismini söy
lemeyi lüzumlu görmediğim, araştırmada de
rinliğine ineceğimiz bmir şahıs - kendisine böy
lece açıklıkla sual soran İçel basınını susturmak 
için, tirajı sadece günde on beş, yirmi, otuzu 
geçmiyen, resmî dairelere dağıtılan, Mersin'de 
yayınlanan bir gazeteye binler, on binler «bil
diri» adı altında temin etmiştir. Temin etmiştir 
ve içel basınını böylece güya cezalandırmıştır. 
Ama şerefli Türk basını - ki, bunun bir parçası 
'olan, bir cüzü olan îçel basını - devam etmekte, 
yayınlamakta ve mücadelesini şerefle sürdüre-
bilmelktedir.ı 

Arkadaşlarım, beş dakikaya sığmıyan, Mec
lis araştırması ile dile getirilecek olan bu bü
yük yolsuzluklar zincirinin bir halkasından mi
sal verdim. Sayın Bakanlığın 'gereken ilgiyi 
göstereceğini ümidediyoruz. Ve bir kısımda de

ğerlendirme yaparsak hakikaten zamanımız kıt. 
Araştırmaya girişmiş, derinliğine tetkikata gi
rişmiş olduğunu duymaktayız. Bundan ümitle
niyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

6. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Tür
kân Akyol'un, Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın 
Genel Sağlık Sigortasının biran önce çıkarılması 
gerektiğine dair demecine cevabı 

SAĞLIK VE SOISYAL YARDIM BAKANI 
TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan, Sayın îl-
yas Kılıç tarafından sorulan bir suali cevap
landırmak hususunda söz rica ediyorum. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
ISAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

TÜRKÂN AKYOL — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Yüce Meclisinizde biraz evvel Sayın tlyas 
Kılıç arkadaşımızın, sağlık konularına değin
mesi ve özellikle genel sağlık sigortası hakkın
da bâzı temennilerde bulunması üzerinde görü
şümüzü açıklamak için söz almış bulunuyorum. 

Yeni Hükümetinizin sağlık politikasında ka
demeli bir şekilde uygulanması gereken genel 
sağlık sigortası öngörülmüştür, programa alın
mıştır ve üzerinde ısrarla çalışılmaktadır. An
cak, kanunun Meclisteki şeklini geri almış ve-
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ya geri almak üzere talepte bulunmuş haldeyiz. 
Bunun da başlıca iki nedeni var; çünkü kanun, 
teşkilât kanunu yapılmadan Meclise verilmiştir. 
Bunu hazırlamak için ve ikinci büyük nedeni 
de, kanun hazırlanırken, memleketimizin im
kânları ve gerçekleri muvacehesinde bâzı tatbi
kat güçlükleri ortaya çıkarması endişesiyle ye
niden gözden geçirip, en olumlu bir tarzda hu
zurlarınıza sunmak içindir. Bu konuyu bilgile
rinize arz etmek istedim. 

'Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
7. — Denizde can ve mal koruma hakkında 

kanun tasarısının geriverilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/111, 3/536) 

'BAŞKAN — Denizde can ve mal boruma 
hakkında kanun tasarısının geri gönderilmesi 
içdn Hükümet tezkeresi vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulgi; 4 . 12 . 1969 tarih ve 71437/9550 sa

yılı yazımız. 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve ilgi

deki yazımızla sunulan «Denizde can ve mal ko
ruma hakkında kanun tasarısı» nm geri gön
derilmesine müsaade buyurulmasını rica ede
rini. 

Nihat Erim 

IBaşJbakan 

BAŞKAN — Geıiverlmişjfcir efendim. 
8. — 864 sayılı Kanunun ek 5 nci maddesi

nin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısının geriverilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi (1/306, 3/537) 

BAŞKAN — 864 sayılı Kanunun değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısının geriverilme-
si için Hükümet tezkeresini okutuyorum efen
dim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 15 . 4 . 1970 tarih ve 71-1011/2767 

sayılı yazımız. 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve ilgide

ki yazımızla sunulan «Çalışma Bakanlığı kuru
luş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanu
nun 6 nci maddesinin (D) fıkrasının değiştiril
mesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun ek 5 nci mad
desinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı» nm geri gönderilmesine müsaa
de buyurulmasını rica ederim. 

Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

• 9. — Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları 
kanun tasarısının geriverilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (1/308, 3/535) 

BAŞKAN — Menkul kıymetler ve kambiyo 
borsaları kanun tasarısının geriverilmesi hak
kındaki Hükümet tezkeresini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 21 . 4 . 1971 tarih ve 71-596/2954 

sayılı yazımız. 
Malîye Bakanlığımca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızla sunulan «Menkul kıymetler ve kambi
yo borsaları kanun tasarısı» nin geri gönderil
mesine müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

10. — Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü 
Kuruluş Kanununun 1 nci ^maddesine bir fık
ra ve kanuna iki madde eklenmesine dair kanun 
tasarısının geriverilmesine dair Başbakanlık iez-
keresi. (1/378, 3/540) 

BAŞKAN — Dördüncü sunuş; Atatürk Or
man Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 
taidil hakkındaki kanun tasarısının geriveril-
mesi için yine bir (Hükümet tezkeresidir. Oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 8 . 1970 tarih ve 71 - 855/5899 sa

yılı yazımız. 
Tarım Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 

yazımızla sunulan «Atatürk Orman Çiftliği Mü
dürlüğü Kuruluş Kanununun 1 nci maddesine 
ibir fıkra ve bu kanuna dki madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı» nm geri gönderilmesine 
müsaade buyurlmasını rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
11. — Türkiye Kâğıt Sanayii Kurumu Ku

ruluş kanun tasarısının geriverilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. (1/363, 3/539) 
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BAŞKAN — Türkiye Kâğıt Sanayii Kuru
mu Kuruluş kanunu ıtasansınm geriverilmesi 
için bir Hükümet tezkeresi daha vardır. Oku
tuyorum. 

ilgi : 11 . 7 .1970 tarih ve 71 - 272/5091 
sayılı yazımız. 

Sanayi Bakanlığınca hazırlanan ve ilgideki 
yazımızla sunulan «Türkiye Kâğıt Sanayii Ku
rumu Kuruluş kanunu tasarısı» nm geri gönde
rilmesine müsaade buyurlmasını rica ederim. 

Prof. Dr. Nilhaıt Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 

12. —• Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 
sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 3777, 6729, 
6846 ve 152 sayılı kanunların bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
ger iv er ilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(1/117, 3/538) 

BAŞKAN — 1918 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
geriverilmesi için (bir Hükümet tezkeresi var
dır. Okutyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 12 . 1969 tarih ve 71 - 544/905 sa

yılı yazımız. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan 

ve ilgideki yazımızla sunulan «Kaçakçılığın 
men ve takibine dair 1918 sayılı Kanunla bu 
kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 3777, 6729, 6846 ve 152 sayılı kanun
ların bâzı maddelerinde değişiklik yapılması 
hakkımda kanun tasarısı» mm geri gönderilme
sine müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

BAŞKAN — Geriverilmiştir, efendim. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, 2/438 esas numaralı kanun tek
lifini geri aldığına dair önergesi (2/438, 4/170) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır. Cumhuriyet 
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in halen 
komisyonda bulunan bir kanun teklifinin ge-
riverilmesine dair önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/438 Esas No. lu «24 . 2 . 1970 tarih ve 

1235 sayılı, 8 . 6 . 1959 tarih ve 7334 -sayılı ka-
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numlarda değişiklik yapılması hakkında ka
nun» teklifimin, Millî Eğitim Komisyonunda, 
aynı mahiyetteki Ibir kanun tasarısı ile birleşti
rilerek görüşülmesi gerekirken, birleştirilme ya
pılmadığından, tasarı müzakere edilerek kara
ra bağlanmış, teklifim ise komisyonda kalmış
tır. 

Bu durumda, teklifimin yeni bir işleme (tabi 
tutulması mümkün olamadığından ve esasen 
tasarının kabulü ile maksat da hâsıl olmuş bu
lunduğundan, teklifimi geri aldığımı saygıla
rımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Ankara Üyesi 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

14. —• Millî Savunma Komisyonu Başkanlı
ğının; 2/10, 2/243, 2/335 ve 2/336 esas numara
lı kanun tekliflerinin, 926 sayılı Türk Silâhlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısını görüşmek 
üzere kurulan Geçici Komisyona havalesine dair 
tezkereleri (2/10, 2/243, 2/335, 2/336, 3/541, 
3/542, 3/543, 3/544) 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu Baş
kanlığından gelen dört tezkere vardır. Bu tez
kereler de Geçici Komisyon olarak kurulmuş 
olan 46 sayılı komisyona, Savunma Komisyonu
nu ilgilendiren bâzı hususlarda görüşülmekte 
olan ve verilmiş bulunan bâzı tekliflerin Geçici 
Komisyona havalesine dairdir. Ayrı ayrı oku
tup tasviplerinize sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 
Özer'in, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun 38 nci m'addesinin (a) ben
dindeki ikinci fıkranın değiştirilmesi ve sonuna 
yeni bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi aidiyeti cilhetiyle ve İçtüzüğün 27 nci mad
desi gereğince, Genel Kurulun 7 . 5 . 1971 ta
rihli 96 mıcı Birleşiminde kurulması kabul edil
miş bulunan ve 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı 
'maddelerinin değiştirilmesi ve Ibu Kanuna (bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı
nı görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
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havale buyurulmasına müsaadelerinizi arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı 
Çankırı 

Hazım Dağlı 

BAŞKAN — Millî ıSavunıma Komisyonu Baş
kanlığının teklifini tasviplerinize sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci teklifi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saffet 
Ural'm, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 'geçici 
10 ncu ımaddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin, aJidiyeti cihetiyle ve İçtüzüğün 27 nci 
maddesi gereğince, Genel Kurulun 7 . 5 . 1971 
tarihli 96 ncı Birleşiminde kurulması kalbul 
edilmiş bulunan ve 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna bâzı maddeler ilâve edilmesi hakkındaki 
kanun tasarısını görüşmek üzere kurulan Geçi
ci Komisyonla havale buyurulmasına müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 
Çankırı 

Hazım Dağlı 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu Baş
kanlığının teklifini tasviplerinize sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Diğerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, 926 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun geçici 18 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi aidiyeti cihetiyle ve İç

tüzüğün 27 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun 7 . 5 . 1971 tarihli 96 ncı Birleşiminde 
kurulması kaibul edilmiş bulunan ve 27 . 7 .1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve (bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havale buyurulması
na müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı 
Çankırı 

Hazım Dağlı 

BAŞKAN — Millî Savunmia Komisyonu Baş
kanlığının teklifini tasviplerinize sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir diğer teklif var, onu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in, 926 sa

yılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun geçici 18 ncli maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi, aidiyeti cihetiyle ve 
İçtüzüğün 27 nci maddesi gereğince, Genel Ku
rulun 7 . 5 . 1971 tarihli 96 ncı Birleşiminde 
kurulması kabul edilmiş bulunan ve 27 . 7 .1967 
tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve hu kanuna bâzı maddeler eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısını görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona havale buyurulması
na müsaadelerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı 
Çankırı 

Hazım Dağlı 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonu Baş
kanlığının teklifini tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 
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M. Meclisi B : 102 20 . 5 . 1971 O : i 

v - aöRüşt 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek

li Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/438) (S. Sayısı : 291) 

BAŞKAN — Daha önce ittihaz buyurulan 
karar gereğince görüşülmesine devam ediyoruz. 
Sayın Hükümet ve komisyon buradalar. 

Malûm olduğu üzere bu tasarının 4 ncü mad
desine ilave edilen geçici maddeleri müzakere 
«itmiş ve bu konuda verilmiş bulunan yirmiyi 
mütacaviz ek madde ilâvelerini tazammun eden 
önergelerin müzakeresine başlamıştık. Şimdi, 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Pazartesi günkü birleşimde Sayın Ali Rıza 
Uzuner tarafından bir madde ilâvesine dair 
önergenin Genel Kurulda nazarı mütalâaya 
alınması üzerine, toplanan Bütçe (Komisyonu bu 
/teklif üzerinde müzakeresini ikmâl etmiş ve bir 
rapora bağlamıştır. Şimdi <bu raporu okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Trabzon Milletvekili Sayın Ali Rıza Uzu

ner ile Konya Milletvekili Sayın A. îhsan Kaba
dayı /tarafından müştereken verilen önergede, 
görüşülmekte olan tasarıya geçici bir madde ek
lenmek suretiyle, Personel kanunlarına göre 
kadrolarının müsaidolmaması sebebiyle üst de
recelerin 1 nci kademesine intibakları yapılmış 
bulunan iştirakçilerin emeklilik işlemlerinin, 
halen almakta oldukları maaş derecelerinin son 
kademesinden yapılması, sağlanmak isteırımek-
tedir. 

Yüksek malûmları bulunduğu üzere, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı 
Kanunla eklenen ek geçici 2 nci maddenin (b) 
fıkrası ile, halen bulundukları kadrolarda 1, 2 
veya 3 üst derece aylık veya ücret alanların 
kadrolarına tekabül eden derecelere intibak et
tirilmekle beraber aldıkları 1, 2 veya 3 üst de
rece aylık ve ücretlere tekabül eden derecele-
in ilk aylıklarının kendilerine ödenmesi kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu ıhükme göre, kadrosunun 1, 2 veya 3 
üst derecesi üzerinden aylık veya ücret alan-

JHN İŞLER 

lar esas itibariyle ^bulundukları kadrolara 
intibak ettirilmişlerdir. Ancak, bunlara, al
dıkları üst derece aylıklarına tekabül eden de
recelerin ilk kademe aylıkları ödenmektedir. 

Personel Kanunu hükümlerine göre, bu 
durumda olanların ilk kademe aylığını al
dıkları derecelerle kademe ilerlemesi yapıla
bilmeleri için (bunlara bu derecelerdsn kadro 
verilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, önerjge ile teklif 'olunduğu 
üzere, bunların emeklilik işlemlerinin ilk ka
deme aylıklarını aldıkları derecenin son kade
mesi üzerinden yapılması personel rejiminin 
prensiplerine aykırı düşecektir. Diğer .taraf
tan, personel rejimi ile tesis edilmek istenen 
piramit sistemi, önerlgenin kabulü halinde ta
mamen bertaraf edilmiş olacaktır. 

Bu teklif aynı zamanda Emekli Sandığı 
'Kanununun esas ve prensiplerine de tamamen 
aykırı bulunmaktadır. 

Şöyle ki; 
Emekli Sandığı Kanununa göre, emekli

lik kesenekleri iştirakçilerin fiilen aldıkları 
aylıkları üzerinden kesilmekte ve emeklilik iş
lemleri de aylıklar üzerinden yapılmaktadır. 
Teklifin kabulü (halinde, fiilen almmıyan aylık-
dan kesenek kesilmesi ve emeklilik işlemi ya
pılması mümkün olabilecektir. 

Diğer taraftan bu uygulama, kadro dere
celerine eşidolanlarm kesenekler, bu derece-
cesiyle müktesep (hak derecesi aynı olanlar 
aleyhine bir sonuiç doğuracaktır 

Filhakika, kadroları müktesep hak dere
celerine eşidolanlarm kesenekleri, bu derece
lerde geçirdikleri püreler dikkate alınarak 
her yıl idin (bir kademe ilerlemesi yapılmak su
retiyle, bu derecelerin 1 nci, 2 nci veya 
3 ncü kademesinden kesilebilecek ve aynı kad
roda kaldıkları takdirde emekli kesenekleri 
ancak 9 yıl sonra son kademeden kesilebile
cektir. 

Halbuki; teklifle öngörülen kimseler, kad
roları daha aşağı derecede olduğu halde, hiç 
Ibeklemeden, aylık aldıkları derecenin son ka
demesinden kesenek verecekler ve emeklilik 
işlemleri o kademe aylığı üzrinden yapılacak
tır ki, kendilerine emsallerine nazaran 9 yıllık 



M. Meclisi B : 102 20 . 5 . 1971 O : 1 

•bir ilerleme sağlanmış olacak, bu suretle aynı 
durumda bulunan personel arasında yeni bir 
eşitsizlik ve haksızlık doğacaktır. 

Sonuç : Teklif, Personel Kanunu ile kabul 
edilen bir sistemin Emekli Kanununa konula
cak bir hükümle değiştirilmesini öngörmekte
dir. Bu değişikliğin, Emekli Kanununda de
ğil, Personel Kanununa eklenecek bir hükümle 
sağlanması uygun olur. Esasen pek yakında 
Yüksek Meclise sunulacak olan Personel Ka
nunu tadil tasarısında bu onu çözüme kavuş
turacaktır. 

Bu itibarla, halen gerek personel ve gerekse 
emeklilik rejimlerine aykırı blunan teklif, 
Komisyonumuzca uygun görülememiştir. 

JSözöü (Bütçe Plân 
Komisyon Başkanvekili 

Ankara Milletvekili tçel Milletvekili 
İM. Kemal Yılmaz Oavit Tevfik Okyayüz 

Kâtip 
Erzurum Milletvekili 

Rıfkî Danışman 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkam, 
muhterem arkadaşlarım; 

iSayın Ali Rıza Uzuner arkadaşımızın bundan 
önceki toplantıda vermiş olduğu önerge, kad
rosuzluk nedeniyle aldıkları maaşın ilk derece
sinin birimci kademesine oturan memurların 
emeklilikleri halinde o dereoemıin son kademe
sinden emekli edilmeli veya taleplerimde olma
ları (liâzımıgeldiğine dair önerge, dikkat nazara 
alınması hususundaki Yüce Meclisin kabulü üze
rine incelemelerimizi yapmış ve şimdi arz ede
ceğim üzere bunun bâzı malhzudları olduğunu 
ifade ile açıkça görmüş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğimiz gibi 657 
sayılı Kanunu tadil eden 1327 sayılı Devlet 
Personel Kanuıntıoıun bir hükmü, kadroları 60 
iken 3 üst derece alan, yahut kadroları daha 
aşağıda olmasına rağmen 3 üst dentooe allan Dev
let memurlarının haklarının kaybolmaması için, 
Hükümetin getirmiş olduğu tasarıya rağmen, 
gerek Komisyonda ve gerekse Yüce Mecliste 
müktesep hakları esas tutularak, yine kadrola
rına otursunlar ve fakat aümakta oldukları 1, 2 
veya 3 üst derece üzerinden maaşlarını ajlsımlar 

ve o derecenin birinci kademesine oturulsun, 
dendi. 

Şimdi İSayın Uzuner'in getirmekte olduğu bu 
teklif, Devlet Personel Kamununum bu hükmünü 
de tadil edecek, dolayısiyle Devlet personeli hak
kındaki eski rejime intibak edecek şekilde bir 
hüküm getirmektedir. 

Müsaade ederseniz bunu cetvel üzerinden 
arz etmeye gayret edeyim : 

Farzımuhal, bir Devlet memuru 8 nci dere
cede kadrosu var iken, 3 üst dedece almak su
retiyle 4 ncü dareceye otuırmufş oflsun. Bu arka
daş 4 ncü derecenin ilk kademesini aldığı za
man, kadrosu 8 de olmasına rağmen, bu arka
daşı emekliye sevk edecek olursak, bu takdirde 
4 ncü derecenin som kademesi olan 460 üzerinden 
emekliye sevk edeceğiz. Bu gelen önergeye gö
re durum böyle olacaktır. 

Halîıbuki bu Devlet memuru, 4 ncü derecenin 
birinci kademesinin fiilen primini, yani emekli
lik keseneğini ödemektedir. Ama 9 sene daha 
ileri ıgidiüdiği zaman - ki yan kademe olarak 9 
tane kademe var - 9 kademeyi 9 sene ileri gi
derek, her hangi bir prim ödemeden, 9 ncu ka
demeden emeklilik maaşımı alacak demektir. Bu 
durum şunu doğurmaktadır; aynı memuru dü
şünelim. Mesuliyet deruhte ettiği içim Devlet 
kademesinde kendisine önemli vazifeler verildi
ğinden bir üst kadroyu almış olsa, farzımuhal 
birinci kademe olan 380 lik 5 nci kadroyu almış 
olsa, bu arkadaş yan kademeye kadrosu olduğu 
içim, terfi edebilecek, demektir. Bu •arkadaşımı
zın 9 sene sonra gelebileceği neticeye, o arkada
şımız bu 9 sene hizmeti geçirmeden eğer emek
liliğini istediği takdirde aynı dereceden emekli 
öîmuş olacaktır. Bu duruma göre, kendi kadro
sunda bulunan arkajdaşa nazaran 14 sene, aynı 
şartlarla ve senelerce birlikte çalışmış iki ar
kadaşını birisiniin kadro almasına, diğerinin al-
ımıamasma nazaran kendi arkadaşının bir üst de
rece almış olma mesuliyetini de (bertaraf eder
sek, ona nazaran ise 6 sene daha ileri bir kade
meye geçmek suretiyle bir hak kazanmış oluyor, 
ki bu verdiği hak da, bu kademelerde her hanlgi 
bir prim ödememiş olmasına rağmen kazanmış 
oluyor. 

(Binaenaleyh muhterem arkadaşlarım, bu 
önerge esasında 657 sayılı Kanunu tadil eden 
1327 sayılı Devlet Personel Kanununun getirmiş 
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olduğu anaprensibi tamamen ortadan kaldır
maktadır. Eğer bu önerge kabul edilecek olur
sa, o zaman şöyle bir netice doğacaktır : 

Devlet Personel Kanunu reform kanunu ol
duğuna göre, 'bu reform kanununu getirmeye lü
zum yoktu. Binaenaleyh, olduğu gibi eski me
murlar ne alıyorsa, ona yüzde 50 veya yüzde 100 
zam yapılırdı ve bugünkü neticeyi doğurabilir
di. Bu (bakımdan eğer Yüce Meclis böyle bir sis
temi uygun mütalâa ediyorsa, o sistemi Devlet 
personel rejimini değiştirecek şekilde gelecek 
ıbir madde ile o sistemi, 5434 sayılı Kanunun ta
dilinde değil, ancak 1327 sayılı Kanunun tadilin
de düşünülmesi daha yerinde ve daha mantıkî 
olur, kanaatindeyiz. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, Dev
let için ve bilhassa Emekli Sandığı için ciddî bir 
malî külfet yükliyeoek olan Ibu sistemin kaibul 
edilmesi, bilhassa Anayasa yönümden de düşü
nülmeye değer bir hüküm olsıa gerektir. Çünkü, 
primini ödemediği yılların sanki kazanılmış gi
bi, kademesinden emekli olmasının Anayasaya 
da aykırı olacağı kanaatindeyiz. Her hangi bir 
şahsın primini ödemeden muayyen bir kademe
den emekli olması demek, hak etmediği bir de
recenin veya kademenin hak etmiş gilbi kendi
sine bahsedilmesi demek olacaktır ki, bu da di
ğer memurlara nazaran bir nevi imtiyaz teşkil 
ettiğinden, bu bakımdam, bir nevi ikilik yarata-
üafk olan bu önergenin kabul edilmemesi kanaa
tindeyiz. 

Komisyon olarak bu düşüncelerimizi Yüce 
Meclise aırz etmeyi uygun bulduk. Takdir Yüce 
Meclisindir. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Takrir sahibi Sayın TJzuner, 
buyurunuz efendim. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Çok Sa
yın Başkam, değerli arkadaşlarım; 

Sayın Komisyon Sözcüsü Kemal Yılmaz Be
yin, Yüce Mecliste esprisi iki defa oylanarak ka
bul edilen önergemiz üzerindeki görüşlerini dik
katle dinledim. 

Özellikle Sayın Sözcünün konuşmasından ön
ce Komisyonun raporu Yüksek Mecliste okundu. 
Bu raporda, meselemin çözüm bekliyen bir dâva 
olduğu da ortaya konmaktadır. Şöyle ki : 

Personel Kanununa eklenecek bir kanunla 
bu problemin çözülmesi, bu dâvanın çözüm şek

linin bulunması, bir nevi tavsiye ©dilmektedir. 
Bununla Komisyon, bir haksızlığı - dar ölçüde 
de olsa - belirtmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, her şeyden evvel ışunu 
arz etmek isterim ki, Personel Kanunundaki in
tibaklardan dolayı önergemizde ileri sürülen ka
mu personelinin büyük haksızlık içinde bulun
duğu, Yüksek Heyetinizin malûmudur ve Ko
misyon raporu ile de bir defa daha tescil edil
miş bulunmaktadır. Kaildi ki burada, kendilerime 
- yani bu personele - bir lûtufta bulunmuyoruz 
arkadaşlar. Yani 1, 2 ve 3 üst derecelerden maaş 
alırken, 057 ve 1327 sayılı kanunlara göre bu
lundukları derecenin ilk kademesine getirilmeilie-
rinde esasen bir haksızlık vardır. Bir kısmı, ger
çek bir intibakta diğer kademelerinde de yer 
alacaktır. Muayyen derecenin diğer kademele
rinde de yayılmış bulunacaklardır. Ama biz, Per
sonel Kanununda, naçizine görüşüme göre, ha
talı bir takdir ölçüsü içinde bunları derecenin 
ilk kademesine hapsetmiş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan, kendilerine bu haksızlığı ya
par iken, emeklilikte de bunu devam ettirmek 
istiyoruz. Anayasa açısından Sayın Sözcünün 
ileri sürdüğü eleştirmelerini, bundan önceki bir
leşimde yine müzakere ederek kabul ettiğimiz 
bir madde ile olduğu gibi, Millet Meclisi adına 
görev yapan geçici bir komisyonun aldığı karar
la da tesıbit etmeye çalışmıştık. Anayasa, muay
yen maddelerde çalışır, yahut nazara alınır da, 
muayyen maddelerde nazara alınmaz mı arka
daşlar? 

Diğer taraftan,, bu, teslim edilen bir hak ola
caktır. Yani burada, belki çok vazıh olarak me
seleyi ortaya koyamadım, haddizatında bu işti
rakçiler kendi primlerini elbette kendileri de 
ödiyeoektir. Bunu Ibir başka şekilde tediye ba
his konusu değildir. İştirakçilerin tahakkuk 
edecek ödeneklerinin de kendileri tarafından 
ödenmesi görüşüne elbette katılmamız gere
kiyor. 

Bendenizin bilhassa üzerinde ısrarla dura
cağım husus şudur; Yüce Heyetiniz bir metin 
üzerinde verdiğimiz önerigede bıeılirtiğimiz görüş
leri lütfedip kabul buyurdular. Ama üzülerek 
arz edeyim ki, Bütçe Plân Komisyonu bir ölçü
de buna katılmakla beraber, meseleyi başka bir 
kanuna rapdetmek suretiyle, bu haksızlık önce 
orada halledilsin, sonra burada halledilsin, de-
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anek gibi bir yol seçiyor. Oysa ki, madem ki te
mel prlensibe katılmaktadırlar ve madem ki Sa
yın iSözcüden de fbir defa dahla öğreniyoruz ki, 
Hükümet Ibu adaletsizliği, bu haksızlığı 1327 sa
yılı (Kanunda yapacağı bir tadil ile gidermek yo
luna girmiştir, bu yönde çalışmalar vardır, şim
di ıbmLmüze gelen Emeklilik Kanununda bunu 
saptar isek ona paralel 'olarak ifade ettikleri gi
bi, 1327 sayılı Kanunda da gelecek değişikliği 
halletmek mümkündür. 

(Muhterem arkadaşlarım, bu konu üzerinde 
geçen (birleşimlerde uzun uzun görüşlerimi arz 
etmeye çalışmıştım. Gayem, muayyeni bir züm
renin, muayyen bir sınıfın ıburada sözcülüğünü 
yapmak değil, ama gerçekten haksızlığa uğra
mış ve bu kanunun dengesi içinde dengesizliğe 
uğramış, mağduriyete uğramış bir zümrenin 
haldi olan taleplerini dile getirmeye çalışmak
tır. 

Tekraren ifade edeyim ki, fiilen lalınmıyan 
aylıklardan emeklilik keseneği bahis konusu ol-
mıyacaktır. Bunun iştirakçilerden temin edilme
si elbette gerekmektedir. 

ISaym Komisyon Yüce Heyet tarafından iki 
defa yapılan oylamada kaibul edilen hususu hiç 
olmazsa yumuşatıcı bir tarzda kabul edebilirdi. 
Ben (belki ekstrem bir ifade ile bunu son kademe 
alarak ileri sürmüşümdür, bunu da Ibir parelel-
lik olsum, diye ileri sürdüm. Daha evvel kabul 
edilen, burada tekrar vaktinizi almamak için 
dile getirmek istemediğim hususla bir denge 
sağlamak için 'bunu arz etmiştim. Ama kendi
leri, temlenni ederim ki, meseleyi daha salim bir 
şekilde mütalâa ederek Yüce Meclisin aldığı 
karara da saygılı olarak, orta fbir yol bulsunlar. 
Bu yönden Sayın (Sözcü arkadaşım kusura bak
masınlar, ama Yüce Meclisler tarafından temel 
prensibi kabul edilmiş görüş (bir tarafa itilmek 
istemımiş. 

Fiilen 150 lira asli maaş alan ve 150 lirada 3 
yıl çalışan memurun 657 sayılı Kanuna göne 
025 e oturtulduğu biliniyor. Bu memura emek
lilik kadrosu 1 000 gösterge verilmesi hakkani
yet gereğidir arkadaşlar. Memuriyet yapmış ar
kadaşlarımız bunu bilir, bu çileyi çeken ve Per
sonel Kanununun müzakeresi esnasında Komis
yonum daveti üzerine Komisyona gelen ilgililer 
de meselenin önemi üzerinde titizlikle duruınş-
lardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mesele J^erinde 
uzun tartışmalarımız oldu, görüşlerimiz oldu, 
eğer !bu önerlgemiz reddedilir ise gerçekten 
emeklilik kanunu malûl ıbir kamun olarak, yine 
hatalı Ibir kanun olarak çıkacaktır. Bumdan ev
vel kabul edilen hükümlerle denge sağladığı id
dia edilemez. Komisyon raporunda belirtilen bu 
husus, Personel Kanununda yapılacak bir deği
şiklikle giderilsin, yani haklısınız ama, bunlar 
biraz daha mağdur olsun, gibi bir ifade taşır. 
Personel Kamununda yapılacak değişikliklere 
değin emeklilerin çile çekmesine, yahut da mağ
dur olmasına gönlümüz razı olmamalıdır. 

Çok değerli arkadaşlarım, ben meseleyi daha 
fazla uzatmak istemiyorum, ama bir defa daha 
ifade edeyim ki, Meclislerin ağırlık verdiği, 
önem Verdiği bir konuyu, eğer bendeniz ekstrem 
bir hudutta takdim etmiş isem, Yüce Komisyon 
Meclisin iki defa yaptığı oylamada benimsediği 
Ibir görüşe de ağırlık vererek daiha olumlu bir 
teklif getirmeliydi. Bendemiz de o zaman bu 
teklife gönülden katılacağımı burada rahatlıkla 
beyan ederdim, ama bu yöniyle, bu nakıs tarafı 
ile bu kanuna «evet» dememin mümkün olmaya
cağını ve Yüksek Heyetinizin de budan önce gös
terdiği anlayışı, tekraren önergemize iltifat 
edeceği inameını taşıdığımı arz eder, saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Ergin söz 
istemişlerdir. Buyurun Sayın Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Efendim, komisyon benim söyliyeceklerimi 
söyledi. Yalnız benim ilâve edeceğim iki nokta 
var. Bu, daha ziyade Personel Kanununa taal
lûk eden bir husustur ve huzurunuza çok kısa 
bir zamanda Personel Kanununu tadil eden bir 
kanun getireceğiz. Bunun Personel Kanununun 
müzakeresi sırasında nazara alınması daha tabiî 
ve daha normaldir. Fakat benim asıl ifade ede
ceğim husus şu; bu önergenin portesi, 437 mil
yonu maaşlara ait, 101 milyonu da ikramiyelere 
aidolmak üzere 448 milyon liradır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 

hususu arz etmemde fayda olduğunu mülâhaza 
ediyorum. Madde ilâvesini ihtiva eden 20 ye ya
kın önerge vardır. Pazartesi günkü birleşimde 
de durumu kısaca arz etmiştim, komisyonun ka-
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tıldığı önergeler yeni madde ilâvesini ihtiva et
miş olmaları sebebiyle, maddeler üzerinde mü
zakere açılması yolunda işleme girebileceğiz. 
Komisyonun katılmadığı önergeleri önerge sa
hibine tekrar, İçtüzüğün 119 ncu maddesine 
göre, söz vermek suretiyle tasviplerinize suna
cağım. Bu sebeple bu konuda da söz istiyen ar
kadaşlarım vardır, önergeyi komisyonun kabul 
etmemesi sebebiyle söz veremiyorum. 

Şimdi, teklif edilen maddeyi okutacağım ve 
tasviplerinize sunacağım; 

Geçici madde — Personel kanunlarına göre 
kadrolarının müsaidolmaması sebebiyle üst de
recelerin 1 nci kademesine intibakları yapılmış 
bulunan iştirakçilerin emeklilik işlemleri, halen 
almakta oldukları maaş derecelerinin son ka
demesinden yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Uzuner ve Sayın Kaba
dayı tarafından 4 ncü maddeye bir geçici mad
de ilâvesine dair şimdi okuttuğum teklifi tas
viplerinize sunuyorum. Kaibul edenler.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer madde ilâvesine dair teklif var, 
okutuyorum. 

Mahiyeti itibariyle aynı olan tekliflerin bu
rada dördü bir aradadır, dördünü birden oku
tuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 

bâzı maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı
na geçici madde olmak, üzere aşağıdaki geçici 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici madde 17. — İştirakçi olup da 1136 
ve 1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avu
katlıkta geçen hizmet sürelerini 'borçlanmak 
suretiyle fiilî hizmet sürelerine eklenmesi için 
zamanında müracaat etmemiş olanlara bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay
lık yeniden müracaat süresi tanınmıştır. 

Gümüşane Ordu 
Necati Alp Ata Topaloğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya geçici madde olmak üzere aşağıda

ki geçici maddenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz, 

Geçici madde — iştirakçi olup da 1136 ve 
1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukat
lıkta geçen hizmet sürelerini borçlanmak sure

tiyle fiilî hizmetlerine eklenmesi için zamanın
da müracaat edemiyenlere bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren yeni 3 aylık mü
racaat süresi tanınmıştır. 

İstanbul 
Mustafa Fevzi Güngör 

Yüksek Başkanlığa 
5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanunu

nun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun ta
sarısına geçici madde olmak üzere aşağıdaki ge
çici maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Mazhar Arıkan 
îçel 

Geçici madde — İştirakçi olup da 1136 ve 
1238 sayılı kanunlar uyarınca serbest avukat
lıkta ıgeçen hizmet sürelerini borçlanmak sure
tiyle fiilî hizmet sürelerine eklenmesi için zama
nında müracaat etmemiş olanlara bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 aylık ye
niden müracaat süresi tanınmıştır. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici madde 17 nin aşağıdaki şekilde ka

bulünü arz ve teklif ederiz. 
Ankara Kayseri 

Cenhizhan Yorulmaz Şevket Doğan 

Geçici madde — 1136 ve 1238 sayılı kanun
lar uyarınca serbest avukatlıkta geçen hizmet 
sürelerini borçlanmak suretiyle fiilî hizmetleri
ne eklenmesi için zamanında müracaat edemi
yenlere hu kanunun yayımlandığı tarihten iti
baren, yeniden 3 aylık müracaat süresi tanın
mıştır. 

BAŞKAN — Bu takrirlerin ihtiva ettiği ko
nu, geçici 17 nci madde olarak 6 aylık bir süre
ye bağlanmak suretiyle Genel Kurul tarafından 
kaibul edilmişti. Bu sebeple, ayrıca başka bir 
husus da ihtiva etmedikleri nedeni ile takrirleri 
muameleye koymuyorum. 

Diğer tekliflerin okunmasına geçiyoruz. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Halen görüşülmekte bulunan Emeklilik Ka

nununa, aşağıdaki geçici maddenin ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Mustafa Rona 
Artvin 

Geçici madde — 1327 sayılı Kanunun 93 ncü 
maddesinin (O) fıkrasının Anayasa Mahkeme-
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since iptali sebebiyle, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri ile dışardan atanan bakanların 
1.3.1971 gününden itibaren tahakkuk edecek 
ödeneklerinin yeniden düzenleneceği güne ka
dar, T. ıC. Emekli Sandığı iştirakçisi durumun
da bulunanların emeklilik bakımından mükte
sep hak derece ve kademelerinin 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununa ek 1327 sayılı Kanun
daki tutarları üzerinden her üç ayda bir her 
türlü emeklilik kesenekleri, bütçelerindeki mev
du ödeneklerden kesilerek karşılıkları ile bir
likte Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanlıklarınca Sandığa ödenmeye devam olu
nur. 

BAŞKAN — Önerge sahibi buradalar mı 
efendim?.. Yok. 

Aynı konuda daha önce Genel Kurul tarafın
dan kaJbul edilen ve kanuna bir madde olarak 
geçmiş olan bir husus vardır. Bunun tekrar bu 
önetfge ile işleme konulması imkânı kalmamıştır, 
işleme koymuyoruz. 

Daha sonraki takriri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1 . 1 . 1950 tarihinden bugüne kadar r "an 

çeşitli kanunlarla T. C. Emekli Sandığıı:. iş 
hacmi gittikçe artmış bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak, 1005 sayılı Kanunla is
tiklâl Madalyası sahiplerine aylık bağlanması 
öngörülmüş, başlangıçta 7 veya 8 bin kişi ola
rak tahmin edilmekte iken bugi' ı fiilen aylık 
bağlananların miktarı 55 bine yükselmiş bulun
maktadır. 

1101 sayılı Kanunla 1 . 1 . 1950 tarihinden 
önce Hazinece aylık bağlanmış olanların dosya
ları Emekli Sandığına devredilmiş ve bunların 
Ödeme ve çeşitli sebeplerden aylıklarının ke
silmesi veya yeniden bağlanması 1 . 3 . 1969 
tarihinden itibaren Emekli Sandığınca yapıl
maya başlanmıştır. 

Ayrıca, 1377 sayılı Kanunla, âzami 10 yıl 
olan borçlanma süresi 15 yıla çıkarılmış, emek
liliğe tabi görevlerde bulunmadan Yasama Or
ganı üyeliğine, belediye Başkanlığına, illerin 
daimî komisyon üyeliğine seçilenlere emek
lilik hakkı tanınmıştır. 

Esasen, iş hacmi fazla olan Sandığa görüşü
len tasan ile de yeni görevler yüklenmekte
dir 

Tasarının kanunlaşması halinde binlerce 
iştirakçi emekliliklerini istiyecekler, ayrıca, 
Temmuz ayında sivil iştirakçilerden, 1 Eylül
de de askerî personelden yaş haddinden emekli
ye sevk edilecekler bulunmaktadır. 

Diğer bir yönden ve en önemlisi, 212 bin 
civarında olan emekli, dul ve yetim aylıkları
nın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 
çalışanlar için öngörülen derece, kadro unva
nı ve rütbesi aynı olanlar seviyesine getiril
me işlemleri Sandıkça yapılacaktır. 

Halihazır durumda iş hacmi fazla olan 
Emekli Sandığının, bu aylıkların yükselme iş
lemlerini normal çalışma saatleri içinde yap
masının imkânsız olduğu açıkça anlaşılmakta
dır 

Kaldı ki, sabrı tükenmiş bir kütle olarak 
her gün aylıklarının yükseltilmesi talebinde 
bulunan emekli, dul ve yetimlerin, aylıklarının 
Devlet Memurları Kanununda öngörülen kadro 
unvanı, derecesi ve rütbesi aynı olanlar sevi
yesine getirilmesi için, tasarı kanunlaştıktan 
sonra sabırsızlıkları daha da artacaktır. 

Bu nedenlerle, bu kanun uyarınca yapıla
cak işlemlerin zamanında yapılmasını ve normal 
mesai saatleri dışında personel çalıştırılmasını 
sağlamak amaciyle görüşülmekte olan tasarıya 
aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Geçici madde: Bu kanunun uygulanması
na ait işlemlerin zamanında yapılmasını sağ
lamak maksadiyle, haftada 20 saati geçmemek 
üzere, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
personelinden, normal çalışma saatleri dışın
da çalışacaklara, 657 sayılı Kanunla Devlet me
murları için öngörülen miktarı geçmemek kay-
diyle, Sandık Müdürler Kurulunca tesbit edi
lecek miktarlarda, Sandık işletme bütçesinin 
emekli, dul ve yetim aylıkları tertibinden faz
la çalışma ücreti ödenir. 

Ahmet Buldanlı Mesut Önür 
Muğla Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Kemal Bağcıoğlu Hüseyin Dolun 

Çanakkale Milletvekili istanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Komisyon iştirak ediyor 
musunuz efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA ; 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — İştirak etmiyo
ruz. 

— 533 — 



M. Meclisi B : 102 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Buldanlı buradalar mı 

efendim? 
KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Ne için efendim? 
KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — 

Önerge için. Önergede benim de imzam var efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL BAĞOIOĞLU (Çanakkale) — 

Muhterem Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Şimdi okunmuş bulunan ve muhterem arka

daşlarım Buldanlı ve Önür ile birlikte vermiş 
bulunduğumuz önerge, maalesef Komisyon ve 
Hükümet taarfından benimsenmemiş bulun
maktadır. 

Aslında önergeyi verdikten sonra yapmış 
olduğumuz temasların olumlu bir sonuca ulaş
ması sırasında biz de bu önergeden vazgeçecek 
ve önergemizi geri alacaktık. 

Şöyle ki; bu durumu Yüce Meclise arz et
mekte ve belki de Komisyon veya Hükümetin 
bir beyanının zapta geçmesinde fayda mülâ
haza ettiğim için söz almış bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Emekli Sandığı memurları 1 . 1 . 1950 tari

hinden bu yana verilmiş bulunan birçok ka
nunlarla son derece külfetli bir mesai içerisine 
girmiş bulunmaktadırlar. Mesai saatleri dışın
da gece saat 9 a, 10 a, hattâ 12 ye kadar ça
lışan yalnızca bir tek Devlet dairesi tanıyorum, 
o da; Emekli Sandığıdır. 

önergemizde tafsilen arz etmiş olduğum ka
nunlar, meselâ 1005 sayılı İstiklâl Madalyası 
Kanunu.. 
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5 ten sonra 6 ya kadar, 7 ye kadar, 8 e kadar, 
hattâ 12 ye kadar çalışılmak suretiyle yapıl
maktadır. 

Saniyen; 1377 sayılı Kanunla âzami 10 yıl 
borçlandırma süresi bilâhara çıkarılan kanun
larla 15 yıla çıkarılmış ve bütün iştirakçilerin 
dosyaları Emekli Sandığı memurları tarafından 
mesai saatleri dışında bir eleştiriye tabi tutul
muştur. 

Yine, önergemizde tasrih etmiş olduğumuz 
gibi bilhassa Temmuz ayında sivil iştirakçilerin, 
1 Eylülde de askerî personelin yaş haddi 
sebebiyle emekliye tabi tutulacakları dikkate 
alınırsa ve Personel Kanunu tatbikatı dolayı-
siyle bilcümle memurların Emejkli Sandığı me
murları tarafından intibaklarının yaptırılaca
ğı da dikkate lalınırsa bugün Devlet daireleri 
içerisinde Emekli Sandığı memurlarmane de
rece külfet tahmil edildiği açıkça görülmekte-
diı\ 

Sayın Maliye Bakanı, yapmış olduğumuz gö
rüşmede, Emejkli Sandığı memurlarının bu de
rece ağır bir yük altında bulunduklarını ken-
dilerinin de kabul ettiğini ve normal mesai dı
şında çalışan Emekli 'Sandığı memurlarına yine 
Personel Kanununda tâyin ve tesbit olunan 
yan ödemelerden istifade ettirileceklerini açık
lamış bulunuyorlardı ve biz de tatmin olmuş
tuk, önergemizi geri alacaktık, ama sevgili ar
kadaşlarım bilâhara yapmış olduğumuz tetjki-
katta gördük ki 1971 malî yılı Bütçe Kanunu
nun 16 ncı maddesinden ancak ve lanoak günde 
3 saati aşmayan ve haftada 7 saati aşmayan 
bir süreden, Emekli Sandığı memurları istifa
de ettirilecektir. Halbuki Maliye Bakanlığının 
yapmış olduğu yönetmelijkte, Emekli Sandığı 
memurlarının haftada 20 saat yan ödemeden is
tifade edebileceklerine dair yönetmelik hazır-
layabileceklerini söylemişlerdi. Halbuki, şimdi 
izah etmiş olduğum gibi, 1971 malî yılı Bütçe 
Kanununun 16 ncı maddesin© göre bu yönet
meliğin hazırlanmasına yani Emekli Sandığı 
memurlarına haftada 20 saat'fazla munzam 
maaş verilmesine imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu durum muvacehesinde bir kanun çı

karıyoruz, yüzbinlerce memurun dosyasını, 
Emekli Sandığında bulunan nihayet birkaç yüz 
memura veriyoruz ve çıkarmış olduğumuz bir-

Muhterem arkadaşlar; 
Bu kanunu çıkartırken - hafızalarınızın ta

zelenmesini istiyorum - burada konuşan muh
terem arkadaşlarımız hep bu kürsüden 7 ilâ 8 
bin vatandaşımızın bu kanundan faydalanaca
ğını söylemiş olmasına rağmen, bugün tatbi
katta görülmektedir ki, 35 - 40 bini aşkın va
tandaş bu kanundan istifade etmektedir. Bü
tün bu işlemler Emekli Sandığı memurları ta
rafından yapılmaktadır, Tabiî normal mesai 
saati içinde yapılamıvan "bu işlemler hep saat 
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çok kanunlarla yük tahmil ediyoruz, «bunları 
muayyen zaman içerisinde yapın» diyoruz, me
sai saati dışında 2 saat, 3 saat çalışan memura 
da munzam ücret vermiyoruz, yevmiye vermi
yoruz.. Bu, hakkaniyete uymadığı gibi Devlet 
anlayışına da uymamaktadır. 

Sayın Maliye Bakanı arkadaşımız, yapmış 
olduğumuz görüşmede, Emekli Sandığı me
murlarının bu durumunu takdir ettiğini, ancak 
bu kanunla böyle bir geçici madde eklersek 
bunun Personel Kanunundaki prensibi bozaca
ğını, Personel Kanunu ile böyle bir şey getire
ceğini va'detmıiş olmasına rağmen, Personel 
Kanununu ne zaman getirecekleri belli değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Personel Kanunu Maliye Bakanlığı tarafın

dan |6 ay sonra getirilirse, Emekli Sandığının 
muhterem memurları normal mesai saati dışın
da çalışmazlarsa emekliye sevk edilmiş bulunan 
binlerce memurun bu işlemlerini ikime gördü
receğiz? O zaman bir keşmekeş olmıyacak mı
dır? Madem ki halk teslim edilmektedir; geçici 
bir madde eklenmesini teklif ettiğ/imiz bu öner
gemizin kabulü halinde bu memurların Perso
nel Kanunu çıkarılıncaya (kadar kendi yönetim 
kurullarının verecekleri karar ile günde 3 saa-
ti aşmamak üzere ve yine metinde ifade ettiği
miz gibi 657 ısayılı Kanunla Devlet memurları 
için öngörülen miktarı da aşmamak üzere ken
dilerine Sandık Müdürler Kurulunun tesbit et
tiği miktarlarda emekli, dul ve yetim aylıkları 
tertibinden fazla çalışma ücreti verilmesi mâ
kul olmaz mı? 

O önergemiz işte bu maksadı istihdaf et
mektedir. Sayın Komisyonun ve Sayın Hükü
metin önergemize yeniden bu ışık altında ilti
fat buyurmasını ve Yüce Meclisteki muhterem 
arkadaşlarınızın da önergemizi bu açıdan kabul 
etmesini arz ve istirham ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bağcıoğlu ve arkadaşla

rı tarafından verilen önergeye Komisyon ve Hü
kümet iştirak etmemektedir.. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu mev-
ızu ile ilgili bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Konuşma 

hakkımız olmadığı için bu suali sormak istiyo
rum. 

Yeni emekli kanunu, Emekli Sandığı men
suplarına çok ağır vazifeler yüklüyor. Anayasa 
angaryayı elbette meneder. Memurun çalışma 
saatleri bellidir. Belli saatler dışında çalıştır-
mazsanız, bu kanunu tatbik etmeye, netice al
maya imkân yoktur. 

Ben inanıyorum ki, Emekli Sandığı ve muh
terem Bakanlık mensupları bu fazla mesai ta
nınmazsa müşkül durumda kalacaklardır. Bunu 
kabul etme yolunda anlayış gösterirlerse çok 
iyi olur. Hükümet tatbik edeceğine söz versin, 
inanalım. Hükümetin bir sözü yeter. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
Sayın Bağcıoğlu ve arkadaşları tarafından 

bir madde ilâvesine dair olan teklifi tasvipleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeye geçiyoruz. 

Yüce Başkanlığa 
926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Kanunu

nun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen 137/3 fık-
rasiyle 1 000 + 200 göstergesi kabul olunmuş
tur. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla değiştirilen 43/2-a bendiy
le aynı kanunun ek geçici 8/3 - 4 ncü fıkraları
nın da birinci derece veya 1 000 göstergesine 
+ 200 ilâvesi yapıldığı halde bu ilâveler tekaüt 
hükümlerinde Askerî Personel Kanununun de
ğişik 137/3 ncü fıkrasındaki gibi muameleye 
tabi kılınmamıştır. 

Eşitlik sağlamak için bu hükmü kaldırmak 
ve Emekli Kanununa ilişik geçici madde ile ve 
+ 200 1er için gösterge tablosunu teklif ediyo
rum. 

Kabul buyurulmasını arz ederim. 
Bütçe - Plân Komisyonu üyesi 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Geçici madde : 657 ve 1327 sayılı kanunlarla 
kabul olunan birinci derecenin son kademesi ve 
1 000 göstergeye ilâve edilen 200 rakamından 
da emekli keseneği kesilir. 

1 000 + 200 veya 1 nci derecenin son kade
mesi veya 1 000 göstergeye 200 rakamının ilâ
vesiyle — 780 

1 000 + 1 5 0 — 755 
1 000 -f 100 — 725 
1 000 + 5 0 — 700 
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Personel Kanunu ve Askerî Personel Kaim- I 
nu ile bu kanunları değiştiren kanunlarda bu
lunan artılara ait maddelerin metinleri : 

1. 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Ka
nununun 1323 sayılı Kanunla değiştirilen 
137 nci maddesinin 3 ncü fıkrası : 

Ancak, 
Tuğgeneral - Tuğamirallere 1 000 + 50 
Tümgeneral - Tümamirallere 1 000 + 100 
Korgeneral - Koramirallere 1 000 + 150 
Orgeneral - Oramirallere 1 000 + 200 

lük göstergeler tahsis olunur. 
2. 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla değiştirilen 43 ncü madde
sinin 3 ncü fıkrasında (a) bendinde : 

36 ncı maddede yazılı genel idare sınıfının 
1, 2, 3 ve 4 ncü derecelerine dâhil 
suretiyle derecelerde işgal edilen kademelerin 
gösterge rakamlarına 50, 100, 150 veya 200 ra
kamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gös
terge rakamları üzerinden edeme yapılır. 

Ayın kanunun ek geçici 8 nci maddesinin : 

3. Fıkrası : , . gösterge 
tablc3ununbirinci derecesinin son kademesi olan 
1 000 göstergesine intibak ederler ve aylık öde
melerin bu gösterge rakamına ilâve edilecek 
200 rakamından sonra bulunacak sayının belli 
kat sayı ile çarpılması sonunda elde edilecek 
miktar esas alınarak yapılır 

4. Fıkrası : . . . . . . 10, 9, 8 
ve 7 nci derecelerin kademelerinde bulunanlara 
o kademenin gösterge rakamına ilâve edilecek 
100; 6, 5 ve 4 ncü derecelerin kademelerinde 
bulunanlara o kademelerin gösterge rakamına I 
ilâve edilcek 150; 3, 2 ve 1 nci derecelerin ka
demelerinde bulunanlara o kademenin gösterge 
rakamına ilâve edilecek 200 rakamından sonra 
bulunacak sayının belli kat sayı ile çarpılması 
sonunda elde edilecek miktar esas tutularak ya
pılır. I 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
daha önce komisyonda bunun gibi birkaç öner
ge vardı; bunları tanzim eden. Yani asker I 
ve siviller arasındaki ahengi tanzim eden bir ı 
madde teklif edilmişti Yüce Meclise. Yüce Mec
lis de bunun kapsamına giren bu maddeyi kabul 
etti. Binaenaleyh, mükerrer bir madde teklifi 1 
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oluyor bu. Daha önce kabul edilen bir mad
deye müşabih bir maddedir bu efendim ve onun 
için de katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Buyurunuz Sayın Bilgehan. 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Efen

dim, Sayın Komisyon Başkanının da buyurduk
ları gibi zaten Komisyon nazarı itibara almıştır. 
Bu durumda önergemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Cihat Bilgehan'm öner
gesi geri verilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklen
mesine ve bu kanunla diğer kanunların bâzı 
hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısına aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

«Geçici madde : 1 . 11 . 1970 tarihinden son
ra müracaat etmiş olanların, yapılmış ve yapıla
cak borçlandırma işleri de ( 5 . 3 . 1970 gün ve 
1243 sayılı Kanuna göre yapılmış borçlandırma
lar dâhil), yukardaki maddeye göre yeniden 
düzeltilir ve fazla tahsil edilmiş paralar ilgili
lere iade olunur.» 

BAŞKAN — Bu önergeye Saym Komisyon 
ve Saym Hükümet katılmamaktadır, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan T. C. Emekli Sandığı 

kanun tasarısına aşağıdaki metnin geçici madde 
olarak ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Hayrettin Hanağası 

«Çeşitli hizmetler ve nedenlerle vatani hiz
met tertibinden ayrı ayrı özel kanunlarla bağ
lanmış olan aylıklar % 100 artırılmıştır.» 

BAŞKAN — Aynı mahiyette kanunda bir 
hüküm yer almaktadır ve Genel Kurul tarafın
dan kabul edilmiştir... 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
ym Başkan, benim verdiğim önergem farklıdır, 
izin verirseniz izah edeyim. 
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BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın Ko
misyon önergenize iştirak etmiyor. Buyurunuz 
izah ediniz bu durumda. 

HAYRETTİN HANAĞASI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Söz konusu olan, aynı hükmü taşıdığı ifade 
edilen madde bundan farklıdır. Şöyle ki; ora
da tasrih edilmiştir, meselâ Millî Mücadele Sa
vaşına katılanlar, Kore Savaşma katılanlar di
ye tasrih edilmiştir. 

Ben size bir örnek vermek istiyorum: Dev
letimizin yüksek menfaatleri icabı istihbarat 
faaliyetlerinde yurt içinde ve yurt dışında çalış
mış ve netice itibariyle hayatını bu yönde feda 
etmiş, torununun yanında oturan yaşlı, eli 
tutmaz, gözü görmez bir vatandaşa özel bir ka
nunla sırf kendisine maaş bağlanmıştır. Bina
enaleyh, ben daha evvel Komisyonla da özel te
masta bulundum ve dedim ki, «Bu sizin madde
niz bunları da şümulü içine alıyor mu?» «Hayır» 
dediler. Yani Kore Savaşına katılan alacak, 
Millî Mücadeleye katılan alacak; ama lütfen 
dikkat buyurunuz, bunların dışında kalan ayrı 
ayn özel kanunlarla şahıslarına maaş bağlanan
lar bundan ayrı kalacak. Bana denildi M, 
«Ayrıca bunlar gelecek, ilerde tezekkür edece
ğiz ve sonra da 'bunlara maaş bağlanacak.» 

Takdir edersiniz sayın arkadaşlarım, bakın 
kaç gündür şu kanunu çıkaralım diye çalışıyo
ruz. İleriye muzaf olarak çalışma yapılacak, 
her şahıs tâdadedilecek, ona göre Ahmet'e, Meh
met'e, Ayşe'ye, Fatma'ya maaş bağlanacak. 
Ama o zamana kadar da atı alan üskadar'ı ge
çecek. Binaenaleyh, diğerleri faydalanırken, 
aynı vatana~hizmet etmenin şuurunu, zevkini, 
onurunu duymuş olan bu kimseler bundan yok
sun kalacak. 

Ben bu önergemle onları da bu maddenin 
şümulüne dâhil etmek istedim. Onun için öner
gemi sundum, itibar etmenizi istirham eder, 
saygılar sunarım. 

B4ŞKAN — Sayın Hanağası'nm teklif etti
ği madde ilâvesini muhtevi önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başjkanlığa 
Aşağıdaki maddenin geçici madde olarak gö

rüşülmekte olan kanun tasarısına ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

«Geçici madde : Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte Sandıkta 440 sayılı Kanunun geçici 
5 nci maddesi delaletiyle 23 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş bulunan Müdürler Kurulunun ve Ge
nel Müdürün görevi sona erer.» 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Bununla ilgili 
bir önerge reddedilmiş olduğu için bu teklifi
min hükmü kalmamıştır. Bunun için önergemi 
geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın ilyas Kılıç'in önergesi 
geri verilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

da belirtilen hususun geçici ek madde olarak 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Kayseri 

Mehmet Yüceler 

«Geçici madde : 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa ek 28 . 2 . 1959 tarihli ve 
7242 sayılı Kanun, 19 . 9 . 1963 ve 334 sayılı 
Kanunun 7 . 2 .1969 tarihli ve 1101 sayılı Ka
nunla değişik muvakkat maddesi hükmü, bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihte 20 yıl ve daha 
fazla fiilî hizmet süresi bulunanlar hakkında da 
uygulanır.» 

Not : Gerekçesini sözlü olarak açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
tahmin ediyorum diğer bir - iki önergede de 
aynı mahiyet vardır. 1101 sayılı Kanunun 
69 ncu maddesi 20 yılı doldurmuş olanlara 25 
sene üzerinden emeklilik hakkını tanıyor. Bu 
kanunun nesri tarihinde 20 yılını doldurmuş 
olan memurlara 25 sene üzerinden emeklilik 
hakkını vermiştir. Bu sebeple Yüce Meclisin 
takdirine bırakıyoruz bu hususu efendim. 

BAŞKAN — Diğer önergeleri de okutuyo
rum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı kanun tasarısının geçici maddeleri so-



ÜVC. Meclisi B : 102 20 . 5 . 1971 O : İ 

nmıa aşağıdaki teklifimizin yine geçici madde 
olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Sinop 
Suna Tural Hilmi işgüzar 

Geçici madde : 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 7 . 2 . 1969 tarih ve 1101 
sayılı Kanunla eklenen geçici madde 3 hükmü, 
1)11 kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 20 yıl 
ve daha fazla fiilî hizmet süresi bulunanlar hak
kında da uygulanır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

«Geçici madde : 7 . 2 . 1989 tarihinde yü
rürlüğe giren 1101 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesine göre emekliye tâbi hizmet süresi 20 
yılı dolduranlar ve tahsil durumları itibariyle 
daha üst derecelere terfileri imkânsız olanlar
dan istiyenler, en geç bir yıl zarfında ve bir 
defaya mahsus olmak üzere emekliliklerini isti-
yebilirler. 

Bu şekilde müracaat edenlere emekliliğe tâbi 
hizmet süresinin her yılı için yarım maaş tuta
rında emeklilik ikramiyesi ödenerek emekli ay
lığı bağlanır. Müracaatlarından dönülemez.» 

BAŞKAN — Bu son okunan önerge diğerle
rinden ayrı mahiyettedir, aynı mahiyette ola
nını okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki mad

denin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 

«Geçici madde : Bu kanunun neşri tarihin
de 20 hizmet yılını ikmâl etmiş olanlardan isti
yenler 25 hizmet yılını doldurdukları tarihte 
istekleri (işerine emekliye sevk edilirler.» 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulan Emeklilik Kanununa geçici bir 

madde olarak : 
«Bu kanunun yayımı tarihinde 20 hizmet yı

lını dolduran memurlar, 25 hizmet yılını doldur
duktan sonra emekliliğini isteme hakirini sahip
tir.» şeklinde kanuna konulmasını arz ederim. 

Çanakkale 
Mustafa Çalıkoğlıı 

BAŞKAN — Aynı mahiyette üç önerge var
dır. Üçü de 1101 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesinde tanınan hükmün bu kanunda da 
tanınmasını âmirdir ve Komisyon da takdiri 
Yüce Heyete bırakmıştır. 

Buyurun Sayın Yüceler. 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Hepinizin bildiği gibi 28 . 2 . 1959 tarihin
den önceki tatbikatta Devlet memurları 25 yıl 
üzerinden emekliliğe ayrılırlardı. 28 . 2 . 1959 
tarihli ve 7242 sayılı Kanunla bu 25 yıllık süre 
30 yıla çıkarılmıştır. Ancak müktesep haklara 
imkân vermek üzere 20 yılını doldurmuş olan
lara isterlerse 25 yılını tamamladıktan sonra 
emeklilik isteme hakkı tanınmıştır. 

Bilâhara çıkarılan 19 . 9 . 1963 tarih ve 
334 sayıU Kanunla bir geçici madde getirilmiş 
bu kanuna göre 20 yıl ve daha fazla hizmet 
vermiş olanlara 25 senede emeklilik hakkı ta
nınmıştır. Aynı usul 7 . 2 . 1969 tarih ve 
1101 sayılı Kanunla tekrarlanmıştır. Zaman 
zaman çalışan kimselerin erken emekli olmaları 
tabiî haklarındandır. Bildiğiniz gibi bu üst 
kademede, yani 25 yılını doldurmuş olan memur
ların emekliye ayrılmaları halinde ondan sonra 
gelen daha dinamik arkadaşlara imkân verme 
bakımından; yani üst kademedeki kadroları ge
nişletme imkânı vereceği için bu teklifin bura
da yer almasında fayda vardır. Nitekim, Ko
misyon da takdiri Yüce Heyete bırakmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hü
kümet takdiri Yüce Heyete bırakmıştır. Aynı 
mahiyette olan üç önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Komisyon kabul edilmek suretiyle na
zarı mütalâaya alınması sebebiyle Komisyonu
nuza havale ediyoruz maddeyi, 4 teklif vardır 
ve tabiatiyle redakte edilecek ve bilâhara görü
şülecektir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşağı

daki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 

Ankara 
Sakıp Hiçerimez 
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Geçici madde : 7 . 2 . 1969 tarihinde yürür
lüğe giren 1101 sayılı Kanunun geçici 3 ncü 
maddesine göre emekliliğe tabi hizmet süresi 
20 yılı dolduranlar ve tahsil durumları itibariyle 
daha üst derecelere terfileri imkânsız olanlar
dan listiyenler, en geç bir yıl zarfında ve bir 
defaya mahsus olmak üzere emekliliklerini isti-
yebilirler. Bu şekilde müracaat edenlere emek
liliğe tabi hizmet süresinin her yılı için yarım 
maaş tutarında emeklilik ikramiyesi ödenerek 
emekli aylığı bağlanır. Müracaatlarından dö
nülemez. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hiçerimez. 
SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu önergemle Yüce Heyetinize arz ettiğim 

husus, 1327 'sayılı Personel Kanununun çok 
önemli bir aksaklığını gidermek babındadır. 

Malûm olduğu üzere, 1327 sayılı Kanun ça
lışanları tahsil barajlarına bölmüş ve her tahsil 
için yükselinebilecek bir tavan tesbit etmiştir, 

Örneğin bir ilkokul mezunu için 1 580 lirayı 
almış olmak bir baraja gelmiş olmak demektir 
ve bundan yukarıya çıkmak mümkün değildir. 
Ortaokul mezunları için bu tavan daha yukarı
da, lise mezunları için biraz daha yukarıdadır. 

Ancak bu, memurluğa yeni gireceklere tatbik 
edildiği zaman 30 yıl sonunda erişilebilecek bir 
tavan olması bakımından mâkuldür. Fakat ha
lihazırda çalışanların intibaklar sonucu bu ra
kamların üstünde veya bu rakama eşit bir ba
raja raslamaları kanunun ruhundan gelmiştir. 

Şimdi bilfarz 1 680 lirayı almakta olan bir 
kamu personeli baraja gelmiş olmasına rağmen 
daha on sene, hattâ onbeş sene aynı kadroda 
aynı aylıkla çalışacaktır. 

Bir insanın terfi imkânı olmaksızın, gelece
ğinin teminatı olmaksızın, bir üst dereceye yük
selme ümidi olmaksızın on sene, onbeş sene 
aynı kadroda aynı aylıkla çalışması verimli bir 
çalışmaya götürmez kendisini... Bu bakımdan, 
benim yaptığım hesaplara göre bunlar esasen 
20 senelik memurlardır, 20 senelerini doldurmuş 

olan bu kimselerden istiyenler, bir kereye mah
sus olmak üzere kendilerinin emekliye savkleri-
ni talebetsinler. 

i Bu takdirde on sene, onbeş sene aynı kadro
da verimsiz bir çalışma yerine özel sektörde ve
ya başka hir yerde hayatlarını idame ettirmeyi 
veya çalışmayı öngörüyor benim önergem. 

Aynı zamanda bu, hatırlarda olduğu gibi, 
Personel Kanununun ilkokul mezunlarını memu
riyete almıyacağı prensibinden hareket eder
sek, kadrolara genç, fakat tahsili daha yüksek 
olan, daha verimli hizmetler yapabilecek insan
ların da girmesini sağhyacaktır. Bu bakımdan 
önergeye iltifat buyurmanızı rica eder, saygılar 
sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez tarafından ve
rilmiş olan teklifi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir diğer önergeye geçiyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki maddenin «geçici madde» olarak 

kabulünü arz ve teklif ederim. 
Yozgat 

Neşet Tanrıdağ 

Geçici madde : 
Durumları 5434 sayılı Kanuna ve 5951 sa

yılı Kanunla eklenen kanun ve 5434 sayılı Ka
nunun bir hend ve iki madde eklenmesine ve 
5434 sayılı Kanuna 23 . 2 . 1905 tarihli ve 545 
ısayılı Kanunun şümullerine giren; T. B. M. M. 
üyeliklerinde bulunanların igeçen tekmil süre
lerini, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 
altı ay içerisinde T,. C. Emekli Sandığına mü
racaat ederek, emekli keseneklerini ödedikleri 
takdirde, bu süreler fiilî hizmet sürelerine ek
lenir. 

I BAŞKAN — Sayın Komisyon.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ (MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
takririn öngördüğü hususu mevcut kanunlar 
ihtiva etmektedir. Mükerrer bir hüküm olma
ması bakımından katılmıyoruz. 

BAŞKAN — 5434 sayılı Kanunda mı var 
©fendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÜZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YIIMAZ (Ankara) — 1377 sayılı 

I Kanun im imkânı vermiştir efendim. 
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(BAŞKAN — Bu suretle komisyon katılmı
yorlar. Sayın Tanrıdağ... Yok. Tasviplerinize 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeye geçiyorum. 

Millet Meclisi Yüksek (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasarısına aşa

ğıdaki geçici maddenin eklenmesini arz ve 
teklif ederim. 

ıHatay 
Hüsnü Özkan 

'Geçici madde : 
il . 3 . 1970 tarihinde veya bu tardlh ile ka

nunun yürürlüğe girdiği tarih arasında emek
lilik keseneğine esas aylığı birinci derecede 
olan ve ek gösterge rakamı mevcut görevlerde 
bulunanların, birinci dereceden emeklilik kese
neği vermek suretiyle geçirdikleri sürelere gö
re, bu kanunun ek birinci maddesi hükümleri 
de göz önünde bulundurulmak suretiyle emek
lilik keseneğine esas aylıkları tesibit olunur. 

Bunların, 1 , 3 . 1970 - 28 . 2 . (1971 tarih
leri arasına ait kesenek ve karşılık farkları 
hakkında ©57 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanun
la eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri 
uygulanır. Bu 'farkların tahsil süresi ve şartları 
Maliye Bakanlığınca tesbiit lolunur. 

1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile il
gili hükümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özkan'ın madde ilâvesi
ni ihtiva öden teklifini tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler.. (Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. • 

Genel Kurulca kabul edilmiş olması sebe
biyle nazarı mütalâaya alınmak üzere komis
yona havale edilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
5434 sayılı T. 0. Emekli Sandığı Kanununa 

ek geçici maddeler eklenmesine ve bu kanun ile 
diğer kanunların bâzı hükümlerinin kaldırılma
sına dair kanun tasarısı (1-438) na bir «geçici 
madde» eklenmesi 

(Geçici Madde : «11 Haziran 1970 gün ve 
1301 sayılı Kanun gereğince, kadrosuzluk nede
niyle, 31 Ağustos 1970 tarihinde, re'sen emekli

ye sevk edilen ve bu tarihten sonra emekliye 
sevk edilecek olan general, amiral ve albaylara, 
4273 sayılı Kanunun 7309 sayılı Kanunla değiş
tirilen 16 ncı maddesine göre verilen kıdemler; 
emeklilik maaşının tesbitînde esas kabul edi
len hizmet sürelerine ilâve edilir.» 

Gerekçe : Haüb Akademilerini bitiren, Tıb'-
da ve Veterinerlikte uzmanlık belgesi alan ve 
diğer öğrenim dallarında doktora yapan gene
ral, amiral ve albaylar, 4273 sıayılı Kanunun 
7369 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı madde
sine göre verilen kıdem (âzami dört yıl) dola-
yısiyle, Harb Okulundan beraber mezun olduk
ları sınıf arkadaşlarından önce albay olarak 
albaylıktaki âzami bekleme süresi olan sekiz 
yılı doldurmakta ve sınıf arkadaşlarına naza
ran, dört yıl önce, emekliye sevk edilmektedir
ler. Fakat bu kıdemler, emeklilik maaşlarının 
tesbitine esas teşkil eden hizmet sürelerine ilâ
ve edilmemektedir. Kıdemler (hizmet sürelerine 
eklendiği takdirde, söz konusu general, amiral 
ve albaylar, sınıf arkadaşları lehine olan beş 
yıllık fazla hizmet süresinden (5434 sayılı Ka
nunla subaylara verilen yılda üç aylık yıpran
ma zammı dâhil) mütevellit kayıplarının bir" 
kısmını elde etmiş olacaklardır. 

13Ö1 sıayılı Kanun, Harb Akademisi tahsili 
yapan veya yüksek ihtisas eğitimi gören subay
ların, sınıf arkadaşlarından dört yıl önce ve 
igenç yaşta emekliye şevklerini öngörmüş, dola-
yısiyle2 31 Ağustos 1970 tarihinde, 1341 doğum
lu kurmay albay emekliye sevk edilirken 1329 
doğumlu sınıf subayı (albay ISilâhlı Kuvvetlerde 
kalarak hizmete devam etmek imkânını muha
faza etmiştir. ISilâhlı Kuvvetlerde halen, 1341 
doğumlu binbaşılar ve 1332 doğumlu yarbaylar 
mevcuttur. (Bu hal, nevema, yüksek derecede 
öğrenim ve ihtisasın cezalandırılması gibi aca
yip bir durum yaratmıştır. 

Yukarda metni sunulan «Geçici Madde» ka-
ibul edildiği takdirde, badema, hem yüksek de-
cerede öğrenim ve ihtisaslaşma hususu teşvik 
edilmiş olacak ve hem de bu durumda bulunan 
personel aleyhine olan bir aksaklık giderilerek 
bariz ve büyük bir haksızlık telâfi edilmiş ola
caktır. 

ıSaimsun istanbul 
Ilyas Kılıç Naime İkbal Tok^öz 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — iSayın Başkan, 
tümüyle Askerî Personel Kanununu ^ilgilendiren 
bir önergedir. Orada müzakeresi gerekir. Bu 
itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıç. 
İLYAS KILIÇ (ıSamsun) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Bu önerimizle bir hususu düzeltmek için 

gayret sarf ediyoruz. Şu kadar ki, şu sıralarda 
gözlerimize atılmakta olan 926 sayılı Kanunun 
tadilini öngören Hükümet tasarısında bu husu
sun bundan sonrası için düzeltilmiş olduğunu 
gördüm ve yakında bu tasarı Yüksek Meclise 
arz edildiği zaman buna arkadaşlarını da şahid-
olaoaklardır. Şöyle iki : 

Kurmay subaylara Harb Akademisindeki 
tahsillerine karşılık, Tıp ve Veteriner Fakül
telerindeki tahsillerine karşılık veterinerlere ve 
doktorlara muayyen kıdemler verilirdi. 926 sa
yılı Kanun burada görüşülürken bir öneriye 
Hükümetin de iştirakiyle şöyle bir tadil yapıl
dı : Kurmay subaylarla sınıf subayları arasın
daki emeklilik meselesinde subaylığa nasıp ta
rihleri mi esas alınsın, albaylığa nasıp tarihi mi 
nazarı itibara alınsın diye görüşüldü ve netice
de Hükümetin de iştirakiyle albaylığa nasıp ta
rihi nazarı itibara alınmak suretiyle subayların 
emekliliği &abul edildi. Kadrosuzluk dolayısiyle 
emeklilikte de bu nazarı itibara alındı. 

Böyle olunca 4 sene kıdem almak suretiyle 
4 sene evvel albay olmuş olan arkadaşlarımız 
4 sene evvel de emekli oldular. E, bunların kı
demleri? Tahsillerinin karşılığı olarak aldıkları 
4 sene kıdemleri emeklilikten sayılmadı. 

'Tatbikatta Hükümet, yapılmış olan bu ta
sarrufun haksız olduğunu anlamış olacak ki, bu 
defa 926 sayılı Kanunun tadilini öngören tasa
rısında albaylığa değil, sulbaylığa nasıp tarihini 
nazarı itibara almak suretiyle kurmay olanı da 
olmıyanı da sekiz senesini ikmal ettikten sonra 
emekliliğini pazarı itibara almış görünüyor. 

Binaenaleyh, burada şu önergemizin kabul 
edilmesiyle yapılacak mesele, Komisyon adına 
arkadaşımın dediği gibi bu, 9216 sayılı Kanun ile 
ilgili olan bir husus değildir. Emekli olurlarken 
tahsilden dolayı almış oldukları 4 .sene 'kıde
min emeklilikten sayılmasından ibarettir. 

926 sayılı Kanunun tadili önümüze geldiği za
man bunu böyle kabul edeceğimize göre bu hak
sızlık o kanunda ^düzeltilirken bu hakkın bir 
geçici madde ile geçmişte emekli olan kişilere 
de teşmilinden ibaret bir teklifle karşı karşıya 
bulunuyorsunuz. 

Bu itibarla Askerî Personel Kanununu ilgi
lendiren bir husus değil, şu anda görüşmekte 
bulunduğumuz kanunla ilgili bir husustur. Na
zarı itibara alınmasını ve bu önergemizin kabul 
edilmesini arkadaşlarımdan saygı ile istirham 
ediyorum. Çünkü 926 sayılı Kanunun tadil ta
sarısı buraya geldiği ve kabul edilerek geçtiği 
takdirde bugün bu teklifin kabul edilmemiş ol
masının sıkıntısını ye bir haksızlığın bizde ya
ratacağı üzüntüyü şimdiden telâfi etmek ama
cına yönelmiş bir öneridir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 

Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeye geçiyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki önerimin, görüşülmekte olan 5434 

sayılı Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de olarak eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Bakıma ve yardıma muhtacolan kimsesiz 
emekli, dul ve yetimler için T. C. Emekli San
dığı balam, dinlenme ve huzur evleri yapmak, 
açmak ve işletmeye yetkilidir. 

Bu yetkisini; kanunun yürürlüğe girdiği ta
lihten itibaren en geç bir yıl içinde Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Çalışma bakanları ile Maliye 
Bakanlığının müştereken hazırlıyacakları bir 
yönetmelik esasına göre kullanır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeye 
katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu hususta ayrı bir kanun hazırlanmakta oldu
ğu haberini aldık. 5434 sayılı Kanunla ilgili de
ğil, ayrı bir kanun mevzuudur. Bu itibarla ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Türkiye Cum

huriyeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki 
önerimin geçici bir madde olarak eklenmesini 
arz ederim. 

Gerekçe sözlü olarak sunulacaktır. 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargil 

Seçim hakkını kullanmak üzere seçim ka
nunları icabı görevinden istifa edip de seçilen 
veya seçilemiyen Emekli Sandığı iştirakçileri, 
istifa tarihi ile seçimin yapıldığı tarihi takibe-
den aybaşına kadar, açıkta geçirdikleri sürele
ri, istekleri üzerine, istifa etmeden önceki elle
rine geçen maaş veya ücret toplamı üzerinden 
borçlanmak suretiyle Emekli Sandığı iştirakçisi 
olma hakkını devam ettirirler. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu geçici 15 
nci madde ile kabul edilenden farklı mıdır? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Aynıdır, efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Avşargil. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

15 nci madde ile kabul edilenden farklıdır Sa
yın Başkanım, müsaade ederseniz izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Üzerinde çalıştığımız kanun, ek geçici 15 nci 

maddesi ile seçime girmek için istifa etmiş 
memura açıkta kaldığı süre için borçlanarak 
emekli kıdemi kazanma hakkı .tanımıştır. Sos
yal güvenlik program ve ilkeleri, âdil ölçüler 
bir memurun emeklilik ödentisini o dönemde 
almakta olduğu aylık veya ücret toplamı 
üzerinden 'hesaplanmasını gerektirir. Halbuki, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Elmekli San
dığı Kanununun bâzı maddelerini değişti
ren 545 ısayılı Kanunun 5 noi maddesinde bu 
borçlanmanın istek tarihindeki maaş veya 
ücret toplamı üzerinden yapılacağını belirt
mektedir. 

Burada açık bir haksızlık ortaya çıkmak-
tacbıv Bu dura mu bir- misal ile* acıklaıimak is
tiyorum : 1950 yılından sonra 450 lira aylık 
alırken seçimler dolayısiyle istifa eden bir 
memurdan, o dönem için halen almakta^ ol

duğu birinci derece,, yani 7 000 lira üze
rinden kesinti yapılmaktadır. 450 liranın 
emeklilik keseneği o günkü şartlara göre 
% 5 tir. Bu % 5 ile 22,5 lira ödemesi gerekir. 
Soeimfler Idol ay isimle istifa etmiş bir memur 
22,5 llira öıdomlişjken, kabul ettiğimiz geçici 
1'5 nci maddenin 545 sayılı Kanununun 5 nci 
-maddesine gör o uygulknıması hallinfcİG. birinci 
derece aylıklı bir memur veya bir parlâmento 
üyesi ise, tmigün 7 000 liranın % 8 emekli 
kesinti oranı olan ayda 560 lira ödeyecektir. 

Emekli kesintilerinin karşılığı olan % 14 
kesintiyi de kurumları yerine şahıs ödeye
cektir. Böylece 7 000 liranın % 8 ve % 14 ke
sintileri ki, ceman % 22 si tutarı olan 
1 540 lirayı, istifa edip sonradan göreve 
başlamış olan memur ödemek zorundadır. 

Şimdi, 22,5 lira yerine 1 540 lirayı her ay 
için ödemek doğru değildir, istifa ettiği zaman 
450 lira alıp 22,5 lira ödemek zorunda olan 
bir memura karşı, bunun Şimdiki maaşı ile, 
birinci dereceye gelmiş (bir Devlet memuru 
veya parlâmento üyesi ise, 7 000 lira üze
rinden kesilmek suretiyle borçlandırmak el-
betteki doğru değildir. 

Eğer önerim kabul edilirse, hiç olmazsa 
borçlanmak durumunda olanlar, emeklilik du
rumunu devam ettirmek istiyenler için âdil 
Ibir yol olacaktır; saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Sayın Avşargirin takririni 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmemiş .tir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Emekli San

dığı Kanununa aşağıdaki önerimin geçici 
bir madde olarak eklenmesini arz ederim. 

ö-erekçe Sözlü olarak sunulacaktır. 
Kayseri 

Tırifan Doğan Avşargil 

1 . 1 . 1950 den sonra askerlik yapanların 
yedek subay öğrencilik devresinde geçen süre 
ile memurların askerlikte er olarak geçen hiz
met süreleri, askere alaındüdarı tarihteki 'maaş, 
veya ücret tutarları üzerinden borçlanmak 
suretiyle emekliliklerine sayılır. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUS

TAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın 
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Başkanım, E'ınekili Sandığı (Kanununun arıa-
premsiplerini Mâl eden bir görüştür. iştirak 
etmeye imkân yoktur. Yü&binlerce kişiyi kap
samaktadır, ayn bir kanun mevzuudur. Bu 
itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — ıSayın Hükümet?.. Katılmıyor
dunuz. 

Hükümet ve Komisyon katılmıyorlar; Sayın 
Avşargil söz istemiyorsunuz. 

ıSayın Avşargil'in önergesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmıemişltir. 

Bir diğer önerce vardır, okutuyorum. 

Meclis Başkanlığına 
'Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki mad

denin (geçici) ilâvesini arz ve teklif ederiz. 
Gerekçesi sözlü olarak sunulacaktır. 
Saygılarımızla. 

Ankara Burdur 
Sakıp Hiçerimez Nadir Yavuzkan 

Geçici madde : 12 . 5 . 1971 tarihinde vu-
kulbulan zelzele felâketi sırasında Burdurma 
ikâmet edjen emekliler ile dul, yetim ve malûl
lere bu \kanundan doğan ikramiye farkları ve ay
lıklarının, 12 aylık tutarları % 50 si, 1970 yık 
aylık farklarına mahsuben kendilerine derhal 
avans olarak ödenir. 

Mahsubu, geçici 1 ve 3 ncü maddelere göre 
farkların ödenmesi sırasında yapılır. 

BAŞKAN — Sayım Komisyon?... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Saym Hükümet katılıyorlar 
mı? 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılı
yorlar. Sayın Hiçerimez ve Saym Yavuzkan'in 
önergelerini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel Kurulca kabulü sebebiyle teklif ko
misyona havale edilmiştir. 

Biraz önce kabul edilen hizmet müddeti ile 
ilgili olarak emekliye ayrılmayı ihtiva eden 4 
önergenin geçici 21 nci madde olarak komisyon
ca düzenlenen şeklini okutuyorum. 

«Geçici madde 21. — 5434 sayılı T. C. Emek
li Sandığı Kanununa 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 

sayılı Kanunla eklenen geçici 3 ncü madde hük
mü, bu kanunun yayınlandığı tarihte 20 yıl 
ve daha fazla fiilî hizmet süresi bulunanlar 
hakkında da uygulanır.» 

Bütçe ve Plân Bütçe ve Plân 
Komisyonu Komisyonu 
Sözcüsü Başkanı 

Mustafa Kemal Yılmaz Cavit Ofeyayuz 
BAŞKAN — Teklif edilen madde üzerinde 

söz istiyen var mı efendim?... Yok. Maddeyi 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiş ve geçici 21 nci mad
de olarak tasarıda yerini almıştır. 

ıSayın Özkan'ın kabul edilen önergesi üzeri
ne komisyonca hazırlanan geçici 22 nci madde 
metnini okutuyorum. 

«Geçici madde 22. — 1 . 3 . 1970 tarihinde 
veya bu tarih ile kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih arasında emeklilik keseneğine esas aylı
ğı birinci dereoede olan ve ek gösterge rakamı 
mevcut görevlerde bulunanların birinci derece
den emeklilik keseneği vermek suretiyle geçir
dikleri sürelere göre, bu kanunun ek 1 nci mad
desi hükümleri de göz önünde bulundurulmak 
suretiyle emeklilik keseneğine esas aylıkları tes-
bit olunur, 

Bunların, 1 . 3 . 1970 - 28 . 2 . 1971 tarihle
ri arasına ait kesenek ve karşılık farkları hak
kında 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla 
eklenen ek geçici 34 ncü madde hükümleri uy
gulanır. Bu farkların tahsil süresi ve şartları 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

1323 sayılı Kanunun ek göstergeler ile ilgi
li hükümleri saklıdır. 

Bütçe ve Plân Bütçe ve Plân 
Komisyonu Sözcüsü Komisyonu Başkanı 

Mustafa Kemal Yılmaz Cavit Okyayuz 
'BAŞKAN — Söz iatiyen sayın üye var mı?... 

Yok. 
Komisyonun geçici 22 nci madde olarak tan

zim ettiği metni 'geçici 22 madde olarak tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni bir 5 nci madde teklif edilmektedir, bu 
hususla ilgili önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun tasari'sına aşağı

daki maddenin eklenmesini saygiyle öneririm. 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

file:///kanundan
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Madde : Bir meslek okulunu bitirdikten son
ra meslekî görev yapmış T. C. Emekli Sandığı 
iştirakçisi, aynı meslekle ilgili yüksek öğrenim 
yaptıktan sonra meslekî görevine devam eder
ken (bitirdiği) yüksek okul süresini (borçlana
rak) emekliliğine saydırabilir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon... 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyorlar 
:mı .. 

MALİYE BAKANI SAtT NACÎ ERGİN — 
Katılmıyoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yorlar. Yeni 5 nci madde teklifini tasviplerimize 
sunulyorum. Kabul edenle... Etimiyemler... Kabul 
edilmemiştir. 

Tasaraım 5 nci madde'sini okutuyorum. 

IMadde 5. — Bu kanunun geçici 11 ve 12 nci 
maddeleri 1.3.1970, geçici 8 ve 13 ncü maıddeleri 
1.12.1970, gemici 7 nci maddesi, bu maddede ya
zılı tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihi takilbeden 
aybaşındam, 3 ay sonra ve diğer hükümleri de 
1.3.1071 tarlühinıden itilbareın yürürlüğe girer. 

IBAŞKAN — Komisyonun yeniden, düzenledi
ği 5 nci maddecin yeni metnini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Görüşülmekite olan tasannım, 5 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komüsyonu Başkanı 

Caviit Okyayuz 

! okundu, «hanlgilerini kapışıyor » diye intikal 
edinceye kadar oylamaya gideceksiıniz. Oylan
mışı isalbetü kullanmamız yönümden, bir açıkla
ma faydalı olacaktır. 

©AŞKAN — ıSayın Komisyon, bir açıklama 
yapmıya lüzum hissediyor musunuz efendim? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
hangi hükümlerin, ne zaman uygulamaya konu
lacağı yazılıdır zaten. Bu madde yürürlük ta
rihimi tesbit etmektedir, o (bakımdan açıktır. Ye
niden teker teker açıklama yapmak, (bütün mad
deleri yeniden ele almayı gerektirir. Maddte 
açıktır, yeniden Ibir açıklamaya lüzum görmü
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyonca tanzim edilen 5 nci 
maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kaibul eden
ler... Kafbul «tmiyenler... Kajbul edilmdıştir. 

4 ncü maddeye bağlı geçici 23 ncü maddenin 
Komisyonca yeniden tanzim edilen metnini oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici madde 23. — 12.5.1971 tarihinde vu-

kuibıılan yer sarsıntısı sırasında Burdur ili sınır
ları içinde ikamet eden emiskliler ile dul, yetim 
ve malûllerin !bu konundan doğan ikramiye fark
ları ile halen almakta oldukları aylıkların kir 
yıllık tutamım % 50 si, 1970 yılı aylık ve ikra
miye farklarına maihsuibem ödenir. 

Mahsubu, geçici 1 ve 3 ncü maddelere göre 
farkların cdemmtesi sırasında yapılır. 

Plân Komisyonu Plân Komisyonu 
Başkamvekili Sözcüsü 

Gavit Okyayuz Kemal Yılmaz 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Oturmak 

kâfi değil, zelzeleye uğramış olmak lâzımdır. 
BAŞKAN — Efendim, geçici 23 mcü maddeyi 

tasviplerinize a,rz ediyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IBu suretle 4 ncü maddeye bağltı bulunan ge
çici 23 ncü maddeyi tümünü Ibirden oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... KaPoul ettmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 
(BAŞKAN — Madde üzercınıde söz ilstiyen?... 

Yok. 
Maddeyi tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 

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

Madde 5. — 'Bu kanunun geçici 4, 5, 11 ve 
12 nici maddeleri 1.3.1970, ek 13, geçici 8 ve 13 
noü maddeleri 11.12.1970, geçici 7 nci maddesi, 
(bu maddede yazılı tüzüğün yürürlüğe girdiği 
tarihi takıbeden ayibaşından 3 ay sonra ve diğer 
hükümleri de 1.3.1971 tariıbinıden itibaren yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı?.. 

'Buyurum Sayın özgünıer. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — (Sayın Başka

nım, tarihler itibariyle bu maddeyi ihaıta ede
bilmek için Sayın Komisyonun bir açıklama 
yapmalarını istirham edeceğim, önerge şimdi I 
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Bu suretle maddeler üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Tasarının tümü üzerinde görüşmeye 
geçeceğiz. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Danışman, 
lehte mi, aleyhte mi söz istiyorsunuz? 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Bâzı te
mennilerde bulunmak istiyoruz. 

(BAŞKAN — Takdir edersiniz !ki, tümü üze
rinde bir lehte ve bir de aleyhte olmak üzere iki 
kişiye söz verebilirim. 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Lehimde. 
İBAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına bu

yurun. 
A.P. GRUPU ADINA RIFKI DANIŞMAN 

(Erzurum) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım ; 

Çok önemli bir kanunun müzakeresini gün
lerden beril yapmaktayız. Büyük ve çok değerli 
bir sınıfın hakları bu kanunla yüce huzurlarınız
da müzakere edilmiş ve Meclisimizden çıkmak 
üzere bulunmaktadır. 

Kanun, Meclise -sevk edildiğimden daha ileri 
bir şekil, 'almıştır. Bu şekil, Yüce Meclisin de
ğerli üyelerinin katkılariyle, gayretleriyle sene
lerce memlekete hizmet etmiş emekli insanlara 
yeni birtakım imkânlar getirmiştir. Hepimiz bun
dan sevinç ve gurur duymaktayız. 

IBu kanunun tafcbikatiyle ilgili olacak bir iki 
temennimizi yüce huzurunuzda arz ederek, Sa
yın Hükümete bir ikazda bulunmak görevini 
yapmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Biliyorsunuz, geçen yıl kabul etmiş olduğu

nuz 1327 sayılı Kanun, kamu personeli ile ilgili 
personel rejimi, Türk kamu idaresine yepyeni 
bir şeikil vermek mıaksadiyle getirilmiştir. Bu 
kanun, eski sistemden çok farklı birtakım esas 
ve prensipleri ilhtiva etmektedir. 1327 sayıl! Ka
nunun esasları arasında, bilhassa yüksek kade
mede bulunarak Ihigmet etmiş kişilerin ayrıldık
tan sonra yerlerinün ne şekilde tesviye edileceği 
hususu yine bu kanunun genel prensipleri içe
risinde gösterilmişti. Kanunun en mühim esas
larından birisi, kamu idaresinde görev ve ça
lışma yönetmeliklerinin biran önce yapılarak po
zisyonlara, derecelere hangi vasıftaki personelin 
tâyin edileceğindi tesbit etmekti. Bugüne kadar 
bu yönetmelikler yapılarak tatbikata konulmuş 
değildir. 1 

Personel rejiminin lâyıkı veçhile uygulanabil
mesi için en mühim meselelerden birisi, bu re
jimin içerisine çok büyük güçlükle sığdırılmış 
bulunan "kıdemli personelin ayrıllmıaısiyle bu ka
nunun tatbikatına bir dinamizm getirmesi key
fiyeti idi. Bugün bu kanunun kabulü ile, tahmin 
ediyoruz ki, 40 bine yakın kamu görevlisi emekli 
olacak ve bu kadrolar boşalacak. Boşalacak kad
roların bir kısmı şahıslarla ilgilidir. Diğer bir 
kısmı, da doğrudan doğruya derecesini iktisab-
etmiış bulunan personel ile doldurulacak. 

Personel rejiminin lâyıkı veçhile işliyebil-
mesini temin maksadiyle elimize bir fırsat geç
miş bulunmaktadır. Ancak, bu kadrolarım dol-
durulaıbilmesi görev ve çalışma yönetmelikleri
nin tatbikata konulimasiyle beraber yürütülme
lidir. Bugün boşalacak kadroların bu görev yö
netmelikleri çıkmadan doldurulması halimde, 
ileride personel rejimi tatbikatında büyük müş
külâtlar olacak ve bunun neticesi olanak da yine 
bugünkü gilbi kadrolar üstüste yığılacak ve aşa
ğıdan gelen personelin terfii, tefeyyüzü ve 1327 
sayılı Kanunun esprisi içerisinde nakil ve tâ
yinleri yapılamıy acaktır. 

'Bu itibarla, temennimiz şudur : Hükümet, bu 
kanunun tatbikatından sonra boşalacak kadro
lar, mutlak surette, Devlet dairelerıinin hazırla
makta bulundukları görev ve çalışma yönetme
liklerini tatbikata koyuncaya kadar mutlaka 
fâoke tutmalıdır. Ayrıca, bu yönetmelikler çık
tıktan sonra da boşalacak kadrolarım büyük bir 
kısmını âzami derecede ve bilhassa merkez teş
kilâtında bulunan kadroları tasarruf etmelidir. 
Bu, bugün personel rejiminin tatbikatı için eli
mize geçmiş büyük bir fırsattır. Bu fırsatı kul
lanmak zaruıleti vardır. Bunu Sayın Hükümet
ten bekliyoruz. 

Yeni kanunum ilgili camiaya ve Türk Mille
tine hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Mec
lise Adalet Partisi adına saygılarımı sunarım. 
(A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte, Millî ıGüven Partisi 
Grupu adına Sayın Kabadayı, buyurun. 

M.G.P. GRUPU ADINA ÎHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 

Kabul etmiş bulunduğunuz mezkûr kanun 
üzerinde Millî Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Nabil Oktay ile nâçiz arkadaşınız görüş ve 
mütalâalarımızı beyan etmiş idi. Bu iki arkada-
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şınız, mevcut kanun hakkında Millî Güven Par
tisi Grupunun resmî görüşlerini ifade eder. Bu
nun dışında, şahsı adına çıkıp konuşan Sayın 
Hasan Tosyalı arkadaşımızın, emeklilere verilen 
hakkın yeterli olduğu ve daha fazla verilemiye-
oeği şeklindeki ifadeleri Güven Partisi Grupunu 
ilzam etmiyeceğina huzurlarınızda bir kere daha 
duyurarak mevcut kanun hakkında görüş ve 
mütalâalarımızı arz etmeye çalışacağım. 

Kabul edilen bu kanun, görevli ve emekli 
aylıklarını dengelemek iddiasında olmasına 
rağmen, aksine emekliler aleyhine birçok hü
kümler getirmiş bulunmaktadır; görevliye, per
sonel ve Bütçe Kanunu ile yüzde 135 zam ge
tirmesine mukabil, emeklilere ortalama yüzde 
70 ilâ 75 oranında fark getirmiş bulunmak
tadır. 

Örnek : 
Birinci derecede 2 700 lira alan bir perso

nel, bu [kanunun tatbikata girmesiyle 7 000 M-
ria; beşinci derecede bulunan bir personel 1 485 
lira maaş alırken 3 335 liraya, onuncu derece
de bulunan bir memur da 675 liradan 1 575 
liraya çıkarılmış olmakla tam yüzde 135 fark 
almış bulunmaktadırlar. 

Tasarıya baş gerekçe olanak da, «1101 sayılı 
Kanun "tatbik edilirse emekliler görevliden faz
la aylık alır» görüşü mesnet teşkil etmekte
dir. 

Bu da, yersizidir. Görevlinin eline geçen ay
lık, ilmî olarak, Gelir Vergisinden geri ka
lan kısmı kabul edilirse, sureti katiyede emekli
nin maaşı görevlinin maaşını aşmaz ve geçmez. 
Birinci derecede görevlinin eline geçen maaşı 
1 478 iken -eğer dediğimiz ölçülerle kabul 
iedilmiş olsaydı- birinci dereceden 30 yıl hiz
met 'edip emekli olan 4 532 lira aylık alacaktı. 
ö ncı dereceden bir görevlinin eline geçen 2 927 
lira iken, emekli aylığı 2 548 lira, 10 ncu dere
cede görevlinin eline geçen 1 514 lira iken, 
emekli aylığı 1 298 lira olacaktı. Fark ve faz
lalık olabilirdi emeklinin maaşı vazifede olanın 
maaşından fazla olabilirdi; bu piramidin zirvesi, 
dağın tepesi kadar cüz'i bir miktarı teşlkil eden 
1 nci ve 2 nci dereceye yükselmiş olan emek
liler vazifede olandan fazla maaş alabilirdi, ama 
bu devede kulak denecek kadar, kaide ile kıyas 
edilirse «hiç yok» denecek kadar kifayetsiz bir 
miktarı ifade ederdi. Bu esas kabul edildi. Ge

niş bir kaideymiş gibi gösterilerek, «emekli, 
vazifede olandan fazla maaş alıyor» iddiasına 
kapılmak suretiyle emeklilerin, dul ve yetimle
rin kısmı küllisinin mağdur edildiği kanısında 
olduğumuzdan, Millî Güven Partisi Grupu ola
rak bu kanunun aley bindeyiz. 

1 nci ve 2 nci derecede olanlar vazifede olan
dan fazla maaş alabilirdi. Bunun da formülünü 
Millî Güven Partisi Grupu olarak iarz etmiştik; 
«Bu fazlalıklar Emekli Sandığında teşekkül ede
cek bir fonda toplanır, yine emeklilerin sos
yal ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere fon tesis 
edilir, o maksatlara harcanır» demiştik. Bun
lar da yapılmadı. «Hiçbir devlette emekli, gö
revde olandan fazla aylık alamaz» gibi bir iddia 
ve hüküm yoktur. Fransa'da 30 yıl hizmet eden 
bir memur vazifedeyken aldığı brüt maaşın % 
60 mı, 40 yıl hizmet etmişse % 80 ini alır ki, 
bu miktar emeklinin vazifedeyken eline geçen 
miktarın çok üstündedir. Daha evvel arz et
miş olduğumuz gibi, İtalya'da, Fransa'da, Yu
nanistan'da buna ait uygulamalar vardır. Hat
tâ daha evvel Türkiye'de tatbik edilen Emek
li Sandığı Kanunu da buna benzer ve buna ya
kın emsal taşımaktayken, vazifede olan memur
lara tatbik edilen Personel Kanunu ile bu 
Emekli Sandığı Kanunu memurun aleyhinde 
olmuştur. Vazifede olanı takibetmeyi şöyle bı
raksın, emekliye çok gerilerde, takatsiz, «Beyşe
hir sıtması» tutmuş gibi mecalsiz, güçsüz bı
raktığı kanısında olduğumuz için Millî Güven 
Partisi Grupu olarak bu kanunun aleyhinde 
oy vereceğiz. 

Tasarıda emekli maaşının görevlinin eline 
geçenden çok olduğu iddia edilmiş, fakat gö
revde olanın hemen ialtma oturtulması ioabeder-
ken, maalesef emeklinin görevdeyken almış ol
duğu maaşın çok gerilerine, % 30, % 40 gerile
rine oturtulması gibi bir haksızlığa gidilmiştir. 
Misal: 

1 nci derecede bir memurun eline geçen 
maaşı 2 400 lirayken, 30 yılda emekli olan bir 
memurun eline geçen maaşı 3 406 liradır ki, bu, 
% 25 - 30 gibi geriye gidişi ifade etmektedir. 

Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar, Ana
yasanın 48 nci maddesine göre kurulmuş sosyal 
güvenlik müesseseleridir. «Birine Yarabbi şü
kür, ötekine şapur şupur» gibi, aynı memle
kete, aynı bünyeye hizmet etmiş evlâdı vatan
dan birine pergeli açıp sonsuzunu vermek, 
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rahmetlerden bol bol, gani gani vermek, diğeri
ne geldiği zaman kılı (kırk yarmak misüllü hak
ları kesmek yolunda bir hasisliği, bir haklan 
verilmcyla'ni germek13 olduğumuz için biz 
M. G. P. Grupu olaraîk Kanunun aleyhinde oy 
vereceğim. 

Her ikisi de birer sosyal güvenlik müessese
sidir ve 48 nci maddeye göre kurulmuşlardır. 
Mevcut 1101 ve 1186 sayılı kanunlara göre ku
rulmuş olan Emekli Sandığı 30 yıl hizmet etti
rir, 30 yıl prim keser, Sosyal Sigortalar ise 14 
yıl hizmet ettirir, 14 yıl prim keser, emekli ke
seneği keser böyle emekli yapar. Böylece Emek
li Sandığı 30 yıl hizmetten sonra % 70 ini 
emekli aylığı oöarak verir, Sosyal Sigortalar ise 
12 yaşında bulunan bir genci, çocuk denecek 
çağda olan bir genci 37 yaşına kadar hizmet et
tirmek suretiyle % 70 ini vererek emekli yapar. 
Halbuki Emekli Sandığı 18 yaşında aldığı bir 
delikanlıyı, 30 seneye yakın hizmet ettirerek, 
yani 48 yaşında % 70 ini vermek suretiyle 
emekli yapar. Böylece aynı bünyeye bağlı, aynı 
millete bağlı iki sosyal güvenlik müessesinden 
birisinde haklar ileri anlayışla verilirken, diğe
rinde hakların kısıtlanarak verilmiş olduğu ka
nısında olduğumuzdan Millî Güven Partisi G-ru
pu olarak bu kanunun aleyhinde oy kullanaca
ğız. 

Bütün dünyada Sosyal güvenlik anlayışı ile
riye götürülürken, esasen Emekli Sandığının 
Sosyal Sigortalara nazaran çok geri olan, ölçü
leri zayıf olan bir yürüyüş içerisinde bu kere 
bu kanunla daha da çok geriye götürüldüğü ve 
memur emeklilerin mağdur edildiği görüşünde 
olduğumuz için Millî Güven Partisi Grupu ola
rak bu kanunun aleyhinde oy vereceğiz. 

Kaldı ki, hiçbir yasa daha önceki kanunlar
la kazanılmış olan hakları kısıtlamaz, verilmiş 
haklan geriye almaz. Kabul etmiş bulunduğunuz 
bu Emekli Sandığı Kanunu, daha evvelki ka
nunlarla verilmiş olan hakları kısıtladığından, 
geriye aldığından, hukuk tarihinde sosyal dev
let anlayışında olmıyan bir örneği kabul etmiş 
bulunduğundan Millî Güven Partisi Grupu ola
rak bu kanunun aleyhinde oy kullanacağız. 

Evet, ayrıca açık şu veya bu hükümet me
selesi değil, gördük, hâdiselerin zoru, sosyal 
hâdiselerin zoru, nüfus artışının zoru, ekonomi
de üretimin azlığı, talebin çokluğu nedeni ile 

Türkiye'de zamların biri diğerini takibediyor, 
pahalılık pahalılığı kovalıyor. Hayat Türkiye'
de yaşıyabilmek için ateşten gömlek, iğneli be
şik oldu. Bu gömleği giyene aşkolsun, bu beşik
te yatıp oturana aşkolsun... Memur bu sıkıntı
dayken, mevcut haklanma pek çoğunu kaybe
den emekli için bu beşikte yatmak, bu gömleği 
giymek daha beter olduğundan, hayatta barın
manın, oturmanın, çoluk çocuklarının imkânla-
nnı, ihtiyaçlannı sağlamanın çok daha zorlaş
tığı bugünlerde, böyle kıt hakların verilişinden 
dolayı Millî Güven Partisi Grupu olarak biz bu 
kanunun aleyhinde oy vereceğiz. 

Bu nedenle, asker, sivil personelin aylıkla
rında % 135 arasında bir artış kabul edilmiş
ken, emekli, dullar için bundan 17 -18 ay evvel 
kabul edilmiş bulunan 1101 sayılı Kanuna göre 
mevcut memurlara tatbik edilen haklarm ay
nen emeklilere sirayetini gerektiren bir kanun 
ahkâmı tatbik edilmediğindenı Hükümet anla
yışı bu yola geldiğinden, emeklilerin haklan 
kısıldığından, yine biz bu anlayış içerisinde 
Millî Güven Partisi Grupu olarak bu kanunun 
aleyhinde oy vereceğiz. 

Kanunu çıkardık, sevindik; verme günü gel
di suratımızı astık, pergeli daralttık. Vakıa ve 
hâdise budur. 

1Î01 sayılı Kanunun çıkışındaki sevinç bu
gün bütün emekli memurlar için hüsran olmuş
tur. 

Mevcut Personel Kanununun tatbikinden 
sonra çıkarmış olduğunuz bu Emekli Sandığı 
Kanunu maalesef hakları geriye almak suretiy
le kısıtlamış ve geri götürmüştür. Pek çoğu öm
rünü vatan hizmetinde harcamış, ulusun bağım
sızlığı için çalışmış, asker sivil ve bunların dul 
ve yetimleri maalesef sıkıntı içindedir. Devlet 
yatırım içindedir, fedakârlık şarttır, Millî Gü
ven Partisi Grupu olarak kabul ediyoruz; Dev
letin bilerek, bilmiyerek birçok israfını kabul 
ediyoruz, önlenmesini temenni ediyoruz; ama 
bir devletin, bir memleketin kalkınmasının, yıl
lar boyu yapılagelen ihmalin cezasının yalnız 
ve yalnız muayyen zümreye, emekli memur 
zümresine ve onların dul ve yetimlerine yük
lenmesini biz gayriâdil bulduğumuz, sosyal ada
lete, sosyal anlayışa uygun bulmadığımız için 
bu kanunun aleyhinde oy vereceğiz. 
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Kısaca özetlersem, maksadımız şudur ki, 
1101 sayılı Kanunla verilmiş ottan haklar geri 
alınmaktadır. Personel Kanununda tatbik edi
len gösterge cetveli emekliler için de aynen tat-
'bik edilmelidir, ayrı bir gösterge tatbik edil
memelidir. Emeklilerin pekçoğunun, Allah ge
çinden versin, kimin ne kadar yaşıyacağı belli 
olmaz, ama pek çoğunun beli bükülmüş, saçı 
ağarmış, yüzü. kırışmış. Hepimiz fani kimsele
riz, dünya misafirleriyiz, ama Allah bilir bun
ların pek çoğunun fbirkaç aylık veya birkaç yıll-
lık ömrü kalmış, dünya misafirleridir. Bunları 
ahir vaktinde çoluk - çocuğu ile sıkıntı içinde 
tutmayı sosyal devlet anlayışına uygun bulmu
yoruz. Hele hele dul ve yetimlerin çektiği sı
kıntıyı bilerek çıkan bu kanunu, sosyal devlet 
anlayışı ile, daha evvel verilen yasalarla kabili 
telif bulmadığımızdan Millî Güven Partisi Gru-
pu olarak bu kanunun aleyhinde bulunacağız. 

Beyler! Pekçoğunuz memursunuz. Bu kanu
nun çıkışında hak bekliyenler de memurdu, 
pekçoğu da siz muhterem beylerin bulunduğu 
masaları işgal ediyorlardı. Bugün onlar hakkı
nı istiyor. Haklarını vermiyen sizler, yarın on
ların durumuna geldiğiniz" zaman, bugünden 
kendi hakkınızı vermemiş olacaksınız, Verme-
mişliğin durumundasınız. Bunu söylemeye mec
buruz. (A. P. sıralarından anlaşılmıyan bir 
müdahale) 

Biz çıkan yasalar huzurunda hâdiseleri söy
lüyoruz beyefendi. Kimseyi itham etmiyorum. 
Her ne kadar hukukçu değilsem de çıkan ka
nunlarda verilen hakların bu kanunda kısıtlan
dığı ve geri alındığı kanısındayız muhterem Çe
rezci. Bizim bu samimî inancımızdır. Siz başka 
türlü inançta olabilirsiniz, bir şey diyemeyiz. 

Bütün bunların yanında, hizmette ulaşıl
mış hayat seviyesi emekli olunca değiştirile
mez, aşağı indirilemez, geriye götürülemez. 
Böyle bir mantık ceza müessesesidir. Bu kanun 
bu anlayışla geliyor. Emekli olunca kendini te
minatta görmiyen memur vazifedeyken verim
li olamaz, ciddî ölçülerle çalışamaz; burada söy-
liyemiyeceğimiz, hiçbirinizin tasvibetmiyeceği 
gayriciddî yollara sapabilir. Emekli olan kişi
nin aile ihtiyaçları azalmaz. Küçükleri büyü
müştür, büyükleri üniversite çağındadır, ev
lenme çığına gelmiştir, masraf lan artar. Ra
hatsızlık, hastalık da başlar, masrafı artar. Bu 
görüşle bu Emekli Kanunu onların artan mas

raflarını karşılama değil, kısıtlama gibi bir yö
ne saptığı için Millî Güven Partisi olarak bu 
kanunun aleyhinde bulunacağız. 

Ayrıca, emekli olanlardan pek tazı ihtisas 
sahibidir, iş bulur; pekçoğu iş bulamaz, evin
de, köşesindedir. Kimseyi Allah işsiz bırakma
sın, işsiz kalmak hastalığın en büyüğüdür. Pek-
çoğunu, işsiz kalınca bir de maddi sıkıntıya 
düştü mü, biran evvel dârülbekadan gitmek 
gibi bir nevi korkunç âkılbete sürükliyeceğin-
den, Millî Güven Partisi Grupu olarak üzül
mekteyiz. 

Emeklilik bütün memurlar için erişilmesi 
kutsal bir hedef olmalıdır. Bu çıkan Emekli 
Kanunu, memur için kutsal bir hedef mefkure 
olmaktan çıkacaktır, bir nevi ceza sistemi ola
caktır. Bu kanunun çıkışından, inanın M, hiç
bir zaman emekli, dul, yetim, hattâ vazifede 
olanlar memnun kalmamıştır ve kalmıyacaktır. 

Bütün bunları bir tarafa bırakarak, Sayın 
Bakan, «birikmiş olan haklarını 5 seneden ev
vel vereceğim» dedi. 5 sene bu beyler!.. Kimin 
ne kadar yaşıyacağını Tanrıdan başka kimse 
bilmez. Bu müddet çoktur. Hiç olmazsa bu, iki 
taksitte, altı, ayda verilmelidir. «Elden gelen 
öğün olmaz, o da vaktinde gelmez» derler; «Ne 
bilsin hastaların halinden sağlar, ne bilsin aç
ların halinden toklar» derler. Bugün memur 
zümresinin pekçoğu perişandır. 5 sene sonra 
vereceğiniz birikmiş parayı, inanın ki, pekçok 
emekli görmiyecektir, vârisler kavga başında 
'görecektir. Gelin kavgayı da kaldırın, hiç ol
mazsa sağlığında pekçoğu görebilsin. 

Hele hele ikramiyeler bu devirde rakam ya
pısı itibariyle çok büyük, ama keyfiyetiyle de
ğersiz kalmıştır. Bundan 5 sene evvel 1 nci de
receden kişi 40 bin, 2 nci dereceden 35 bin, 
3 ncü dereceden 30 bin, 4 ncü dereceden 25 bin 
lira alıyordu. Derecesine göre, samimiyetle söy
lüyorum, Ankara'nın ikinci derecede yerlerin
den mükemmel iki odalı, bir salonlu daire ala
bilirdi. Bugün vereceğiniz 1 nci derecede 70 
(bin, 66 bin; 2 nci dereceye 55 bin, 3 ncü dere
ceye 49 bin, 4 ncü dereceye 43 bin lira ev de
ğil, bağlığı'nda, Ovacık'ta, Gölfbaşı'nda bir ge
cekondu arsası dahi alamaz. Birinci sınıf hâ
kimlik yapmış, Danıştay üyeliği yapmış, Ana
yasa Mahkemesi üyeliği yapmış, Sayıştay, Yar
gıtay üyeliği yapmış, Erkânı Harbiye Reisliği 
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yapmış bir adam, ehlinamus kişilerdir bunlar, 
70 bin lira alacak, ev alacak... Bu hayaldir bey
ler! Bir kulübe dahi alamaz. Millî Güven Par
tisi Grupu olarak ikramiyeler yönünden bu ka
nunu yeterli, kifayetli bulmuyoruz. Onun için 
bu kanunun aleyhinde oy vereceğiz. 

Hülâsa olarak; Millî Güven Partisi Grupu 
olarak kararımız odur ki, Türkiye kalkınmalı
dır, Türkiye kalkınacaktır, buna taraftarız, 
ama başından sonuna kadar, fukarasından zen
ginine kadar, herkes gücünün yettiği kadar 
kalkınan Türkiye'de fedakarlığını göstermeli
dir. Daima olduğu gibi, kalkınma, yalnız ve 
yalnız bir avuç zümrenin sırtına; memurun, iş
çinin dar gelirlinin sırtına yüklenmemelidir. 
Bu kanun daha çok kalkınma mülâhazası ile 
emekliye, dul ve yetime yüklenmiş durumda
dır. Türkiye'de çok kazanan vergi vermiyor, 
vermediği bir vakıadır. Zengin saadetini, fuka
ra kanaatini kaybetti. Maliye bunlardan para 
keseceğine, vergi vermiyen fakat yollarını bi
len zenginden, gelir sahibimden vergi alma
nın yollarını bilerek, bunları vergi vermeye 
alıştırarak çaresini bulsaydı, emeklilerden kes-
meşeydi daha iyi olurdu kanısındayız. 

Millî Güven Partisi Grupu olarak bu mülâ
hazalarla bu kanunun aleyhinde oy vereceğiz, 
kırmızı oy vereceğiz. 

Saygılarımızla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, mahiye

ti itibariyle açık oylamaya tabi tutulan taşan
ların reye arzından önce, reyinin rengini belli 
etmek üzere, tüzüğün tabiriyle «veciz bir şekil
de» esbabı mucübesini arz etmek üzere söz is-
tiyen Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sakıp Hiçerimez'e sıöz veriyorum. 

HASAN ALİ GÜLOAN (Antalya) — Şa
hısları adına mı istiyorlar yoksa grup adına 
mı? 

BAŞKAN — Grup adına efendim. 
Buyurunuz Sayın Hiçerimez. 
0. H. P. GRUPU ADINA AHMET SAKIP 

HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlanm; 

Görüş'Miğümıüz ve maddelerinin sonuna gel
mek suretiyle Meclisimizde kabul edilmek fiize-
re olan Hükümet tasarısının, konuşmalann ba
şında da Yüce Meclise arz ettiğimiz gibi, 1101 sa
yılı Kanunun getirdiği 'birtakım müktesep hak
lan ortalan kaldırdığı malûmunuzdur. 

1101 sayılı Kanun, hepinizin de batırhyaca-
ğx gübi, daha iönce çıkmış bulunan 42 sayılı Ka
nunun getirdiği imkânların sivil personele de 
teışmilni öngörmüş ve gfiizel ıbir kanun idi, fa
kat gerek (bundan önceki Maliye Bakanlığı ve 
Hükümet, gerekse şimdiki Hükümet ve Maliye 
Bakanlığı, bunun Türkiye'de Türk maliyesine 
ve Emekli Sandığına büyük malî yükler tah
mil edeceğini ileri sürerek, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununda yapılan birtakım 
tadilât ile 1101 sayılı Kanunu değiştirme yolu
na gitmişlerdir. 

Bu suretle 1101 sayılı Kanuna göre brüt 
maaşlar üzerinden ödenmesi öngörülen yüzde 
70 oranındaki iaylıklar ile 15 maaş nisbetinde-
ki ikramiyelerde; aylıklar yüzde 70 oranından 
yüzde 40 a, ikramiyeler de (belli ölçüde daha 
alt bir düzeye indirilmiştir. 

Bu bakımdan, bu tasannın buraya kadar 
olan kısmiyle mutabık olmamıza imkân yoktur. 

Ancak, yine bu kanunun, bu tasarının Türk 
emeklisine, dul,, yetim ve malûlüne getirdiği 
çok yeni bar sosyal müessese vardır. O sosyal 
müessese de; emeklilerin, dullann, yetimlerin, 
malûllerin ve çocuklanmm tedavi edilelbilme, 
sağlık yardımı görebilme imkânıdır ve Yüce 
Meclisin oyîariyle yapılan bir tadilât dle yüzde 
100 oranında bu tedavi masraflannın karşılan
mış »olacağı da çok yerinde ve isabetli bir ted
bir olmuştur. Böylece emekli, dul ve malûller
le yetimler, Ihasitalıklarımda, artık Emekli San
dığınım yüzde 100 oranında iştirakiyle tedavi
lerini yaptırma imkânıma öahibalabileceklerdir. 

Bunum yanında, müzakereler sırasında sayın 
Maliye Bakanınım bu kürsüden Emekli Sandığı 
statüsünü gözden geçireceklerini, gerekirse 
Yüce Meclise Emekli Sandığı statüsüyle illgili 
bir kanun tasansımı getirecekHeririi mealen söy
lemiş olmalannı büyük /bir vait ve yenilik ola
rak kalbul ediyor ve bu açıdan da îbir iki temen
nimizi bu vesile ile aktarmayı uygun görüyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
T. C. Emekli Sandığı derhal Maliye Bakan

lığımca, 5434 sayılı Kanunun verdiği emir gere
ğince aktuaryel bir hesaba tabi tutulmalıdır, 
varsa açığı Maliye Bakanlığınca derhal kapa
tılmalı ve bundan sonra da bu Sandığın film
cilik, sinemacılyık, otelcilik, garajcılık gübi, 
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Emekli [Sandığı müessesesiyle bağdaştınlması-
na imkân olmıyan birtakım yatırımlardan vaz
geçmesi temin edilmeli ve Emekli Sandığının 
yan kurulusu olan Emek - Filim, Emek - İnşa
at gibi birtakım yan kuruluşlarının tasfiyesine1 

derhal [gidilmelidir. 
Bundan sonra Emekli Sandığı gelirleri her 

ne kadar 14 ncü madde ile Maliye Bakanlığı
na, Hazineye devredilmıişse de, bu gelirleri, 
sayın Maliye Bakanlığı mensupları ve sayın 
Bakanımız yine emekliler, dul, yetim ve ma
lûller yararına, fakat gelir getirtecek bir şekil
de harcama yolunda kullanılmalıdır, örneğin; 
Emekli iSandığı büyük oteller ve işihanları yeri
ne, halk tipi konutlar yapmak suretiyle, eğit 
taksitlerle emekli, dul ve malûllere bunları ver
me imkânımı bulmalıdır. 

BAŞKAN —ı (Sayın Hiçerimez, Tüzüğün 
«veciz» tâbirinin Holsa olmayı da kapsadığını 
takdir edersiniz. 

O. H. P. GRUFU ADINA AHMET SAKIP 
HİÇERİMEZ (Devamla) — Tefekkür ederim 
sayın Başkan, iki üç cümle ile tamalıyacağımı 
zannediyorum. 

Emekli, duil ve yetimlerin çocuklarının eği-
timleriyle üligili kreş ve okulların açılması için 
yatırım yapılmalıdır, ö'zellükle emekli, .dul ve 
yetimlerin muhtelif hastanelerde değil, Sosyal1 

Sigortalar Kurumunda olduğu gM Emekli San
dığına ait, lonlar tarafından yapılmış bir teda
vi müessesesinde tedavi edilmeleri imkânı sağ
lanmalıdır. 

Emekli Sandığının büyük bir geliri vardır, 
«Emeklbank» adını dahi verebileceğimiz bir 
banka hu müessese tarafından kurulursa, zan
nediyorum ki büyük bir gelir temin edilmiş 
olacaktır. 

Dinlenme kapmları Fıoçja ve benzeri yerler
deki gilbi değil, (memuriyet kademelerinin alt 
basamaklarında uzun yıllarını vermiş ve emek
liliklerinde de daha aız aylık ücret alma duru
munda kalan kimselerin buralardan faydalan 
nalbileceMeri bir hale getirilmelidir. Böylece 
Emekli .Sandığı müessesesi, hem yatırım ya
pan, hem de kendisine (büyük ümitle bağlı bu
lunan 800 bin kamu personelli ile emekli topla
mı olan 250 bin insanı yakından ilgilendiren 
(böylesi bir çalığıma içinde olacak olursa, Emek
li Sandığı övünülen, sevinilen bir müessese 
haline gelecektir. 

| Sayın bakanlığın bu hususta titiz davranma
sını bekler, saygılar sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın kicmıisyon, tasarı üze
rinde tertip bakımından bâzı tashihler yap
mak istiyorsunuz; buyurunuz efendim. 

PLÂN KöMİSYOHU BAŞKANVEKİLİ H. 
CAVİT 0KYAYU2 (içel) — Sayın Başkan, 
aziz arkadaşlarım; 

Bendeniz İçtüzüğün 109 ncu maddesine göre 
bir tashihat yapmak istirhamiyle huzurunuzda 
kısa bir maruzatta bulunacağım. 

Kabul buyurduğunuz Sayın Hüsnü Özkan 
arkadaşımızın önergesi üzerine geçici 22 nci 
maddeyi metne ilâve ettiğimiz için; 5 nci mad
denin ilk satırındaki «ve 12» rakamından sonra 
«12 ve 22 nci» şeklinde ilâve edilmesi ieabedi-
yor. O şekilde madde, kanunun kapsamında 
icabedenleri kavramış ve kapsamış okuyor. Bu 
sebeple bu istikamette bir tashihe ihtiyaç var
dır. Bunun yapılmasını Saym Başkanlıktan arz 
ve istirham ediyorum. 

Bu ciheti böylece ilâve ettikten sonra, eli
mizdeki Tüsüğe göre mâruzâtta bulunmak hak
kım olmamakla beraber, bir realiteyi tesbit ve 
tescil etmek için bir cümle ile kısa bir ifadede 
bulunmak istiyorum. 

Bugüne kadar emeklilerimize 1 300 000 000 
ödemekte idik. Lütfedip kabul ettiğiniz ve ger
çekten iftihar ettiğimiz, şefkatinizle kıymetlen
dirdiğiniz hükümlerle 1 700 000 000 ilâve edil
miştir, Eu vaziyete göre emeklilerimize 3 milyar 
civarında ödeme yapılacaktır. Bu ciheti böyle
ce tesbit ve tescil eder, hepinizi hürmetle selâm
lanın. 

BAŞKAN — Komisyonca yapılan tashihle
rin reyinize iktiran etmesi gerekmektedir. Bu 
sebeple tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır, kupalar 
bir itiraz vâki olmazsa sıralar arasmda dolaştı
rılacaktır. 

itiraz vâki olmamıştır, kutuları vazifeliler 
sıralar arasında dolaştırsınlar. 

MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 
Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bnyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI SAİT NACİ ERGİN — 

Sayın Balkan, muhterem arkadaşlar; 
Huzurunuza Hükümetin şükranlarını arz et-

I mek için çıkmış bulunuyorum. 

— 550 — 
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Sosyal yanı malûm olan bu kanunun bir de 
ekonomik yanı vardır ki, memleketin arz ve ta
lep mekanizmasına hakikaten tesir edici mahi
yettedir. Tediye miktarı ikramiyelerle birlikte 
ve sosyal hizmetlerle beraber 3 600 000 000 li
radır. 3 600 000 000 liranın piyasada yapacağı 
tesirlerin ekonomik faaliyetimize aktivite geti
receği, ekonomimize müspet tesirleri olacağı çok 
kuvvetle muhtemeldir ve hattâ muhakkaktır. 
Eğer bu muvazene tesis edilmeseydi enflâsyo-
nist tesirleri de olurdu ve çok zararlı da olabi
lirdi. Yüksek Meclisin ve Komisyonun göster
diği itinalı ve vukuflu çalışma, bizim kanaa
timizce bunları önlemiştir ve "bu kanun haki
katen memlekete sosyal 'bakımdan olduğu 
gibi, ekonomik (bakımdan da faydalı olacak
tır. 

Hükümet adına şükranlarımı arz ederim 
efendim. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/208; Cumhuriye Senato
su : 1/1201) (Millet Meclisi S. Sayısı : 214 ve 
214 e 1 ve 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1549) 
(1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemimizin Bir Defa Görüşü

lecek işler 'bölümünün 8 nci sırasında yer 
alan ve Cumhuriyet Senatosunca değiştirilerek 
kabul edilen (istanbul Teknik Üniversite Ku
ruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 
S. Sayısı 214 e 2 nci ek) nin öncelikle görüşül
mesi hususuna karar verilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Plân Komisyonu 
Başkanve'kili 

Cavit Okyayuz 

BUEHANETTİN ASUTAY (izmir) — Aley
hinde söz istiyorum iSayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

(1) 214 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta-
nağır, sonuna ehlidir. 

Sayam Komisyon... Burada. Sayın Bakan... 
Burada. Görüşmelere başlıyoruz. 

Önergenin aleyhinde buyurun Sayın Asu-
tay. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın milletvekilleri, ya daha evvel verdiğiniz 
karara riayet edersiniz veya Meclisin bun
dan evvel vermiş olduğu kararları her gün de
ğiştirebilecek durumda olduğunu efkârı umu-
miyeye isıpat edersiniz. 

İş kanunu tasarısını öncelik ve ivedilikle 
müzakereye karar vermişiz, maddelerine geç
mişiz. «5434 sayılı Kanun Anayasa Mahkeme
sine gidecektir, Anayasa Mahkemesi bozacak
tır,, emekliler şöyle malî imkânsızlık içinde
dir, biran evvel Senatoya gitsin, ilk üç 
aylık ödeme devresinden evvel bunu kanun ha
line getirelim, mağdur olan emekli sınıfını 
'bugünkü içinde bulunduğu fevkalâde durumdan 
kurtaralım, bunu iş kanunu tasarısından ev
velâ alalım.» denildi, Meclis de buna rıza gös
terdi; şimdi ise ıbir üniversitenin kadrosu ile 
ilgtili bir kanunu öne alıyoruz. E, iş Kanu
nunun maddelerine geçtik beyler, maddele
rinin altısını müzakere ettik, karara bağla
dık. öncelik ve ivedilik kararı ile müzakereci 
Heyeti Umumiyenin reyleriyle ibir noktada bir-
leşirse, bunun önüne başka kanunu nasıl 
alırsınız? Bunun önüne başka bir kanun 
alamazsınız. Yarın yine bir önerge gelecek
tir, denecektir ki : İşte efendim gündemin 
ilk görüşülecek işler bölümünün dokusuncu 
sırasında yer alan falanca kanun öncelik ve 
ivedilikle müzakere edilsin... Verdiğiniz kararı 
tatbik etme zorunluğu içindesiniz. Hayır, ver
diğimiz kararı tatbik etmeyiz, biz vakitler
den istifade ederek istediğimiz .gi'bi kanun 
müzakeresi yaparız, bugünkü söylediğimizi 
yarın yalarız, derseniz o zaman mesele yok
tur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu tasarı Millet 
Meclisinde görüşülmüş, Cumhuriyet Senatosu
na intikal etmiş orada görüşülmüş, Millet Mec
lisinde kahııl edilen metinlerden yalnız iki 
madde Cumhuriyet Senatosu tarafından değiş
tirilmiştir. Komisyon benimsemiştir, benimse
nen 'bu iki maddenin müzakeresinden ibarettir. 
Bu sebeple Plân Komisyonu Başkanı tarafın-
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dan Öncelikle ̂ görüşülmesi hususunda verilmiş 
olan takriri tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum efendim : 
(Plân(Komisyonu Raporu okundu.) 

'BAŞKAN — 1 nci madde Senato tarafın
dan da kabul edilerek kesinleşmiştir. Cumlhu-
riyet 'Senatosu Genel Kurulu tarafından de
ğiştirilen ve Komisyon tarafından kabul edilen 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

istanbul Teknik üniversitesi Kuruluş Kadroları 
Kanununa ek Kanun 

Madde 2. — Temel Bilimler Fakültesinin 
amaç ve görevleri şunlardır : 

a) Matematik mühendisliği, fizik mü
hendisliği ve meteoroloji mühendisliği bölüm
lerinde ve diğer bilim dallarında liısans, 
yüksek lisan veya mühendislik ve yüksek mü
hendislik seviyelerinde öğretim yapmak, bi
limsel araştırmalar ve doktora çalışmaları yap
tırmak; 

b) 1. T. Ü. ne bağlı bütün fakültelerin 
temel ve ıgenel bilimlere igıiren derslerini okut
mak ve bu derslerle ilgili bütün uygulama ça
lışmalarını yaptırmaktır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen saym üye var mı, efendim?.. Yok. Be
nimseme kararını tasviplerinize sunuyorum.. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
2 nci madde kanunlaşmıştır. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — istanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki 7 . 7 . 1948 ta
rihli ve 5246 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetveldeki ve bu cetvele çeşitli kanunlarla ek
lenen kadrolardan inşaat, Mimarlık, Makina ve 
Maden fakültelerine ait ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolar çıkarılmış ve 'bunların ye
rine «Temel Bilimler Fakültesi» ne ait ilişik 
(2) sayılı cetvel eklenmiştir. 

BAŞKAN <— Cetvelleri okutuyorum efen
dim : 

D. 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin adı Sayı Aylık 

Mimarlık Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
1 Profesör 
5 Doçent 

b) öğretim yardımcıları 
10 Asistan 

Makina Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
2 Profseör 
3 Profesör 
5 Doçent 
6 » 

1 
1 
3 
1 

29 

b) Öğretim yardımcıları 

1 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

inşaat Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
Doçent 

»' 
» 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 

» 
» 
» 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 

2 000 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

2 000 
1 100 

500 

1 750 
1 500 
1 100 

950 

7 
9 

10 

1 
4 
5 

7 
9 

10 

Asistan 
» 
» 

Profesör 
:» 

Doçent 

Asistan 
» 
» 

Maden Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

Öğretim yardımcıları 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
2 

800 
600 
500 

2 000 
1 250 
1 100 

800 
600 
500 

41 

— 552 
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kabul olunduğundan, (4) sayılı cetvel hakkın
da bir işlem yapmaya mahal yoktur. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, 
tahmin ediyoruz burada kadro artırılması husu
su bahis konusu oluyor. Komisyon ve Hükümet 
bu kadro artırılması konusunda görülen lüzum 
hakkında bilgi verirlerse zannederim faydalı 
olur. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ H. 
CAVÎT ÖKYAYUZ (îçel) — Efendim, bu tek
nik öğretimle alâkalı üniversiteye yeni fakülte
ler ilâve edilmesi dolayısiyle bu türlü bir art
maya zaruret hâsıl olmuştur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bağlı olduğu 
cetvelleriyle birlikte tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu suretle 3 ncü madde de kanunlaşmıştır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının acık oy
lamasına 8 5sayın üye iştirak etmiş; 78 kabul, 
7 ret oyu kullanılmıştır. Açık oylama tekrarla
nacaktır. 

Bu suretle Genel Kurulda keseriyet olmadığı 
da anlatıldığından, 21 Mayıs 1971 Cuma günü 
saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,30 

ıv«-<^^—*•• 
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(2) SAYILI CETVEL 

D. Görevin adı Sayı Aylık 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

Temel Bilimler Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
> 
» 

Doçent 
' Doçent 

» 

10 
6 
6 
7 
7 -
7 

12 

b) öğretim üye yardımcıları 
Asistan 

> 
» 
» (Biri Seminer Kütüp

hanecisi) 

15 
15 
15 

15 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 

500 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Açık oy verme işlemi 
bitmiştir. Kupayı lütfen kaldırın. 

3 ncü madde üzerinde söz istiyen sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Biraz önce okunan cet
vellerde (4) sayılı cetvel de vardır. (4) sayılı 
cetveldeki kadrolar (2) sayılı cetvele ilâve edil
miş olduğundan ve (2) sayılı cetvel de Komis
yonca benimsenip, benimseme Genel Kurulca da 
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VI - SORULAB, 1 

A) YAZILI SORULA 

1. — M araş Milletvekili Nejat Çuhadar'm, I 
Maraş ve bu ile bağlı ilçeler ile yukarı Ceyhan 
baraj ve sulama projelerine dair sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu'nun 
yazılı cevabı (7/393) 

Ankara, 27 Kasım 1970 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar 'Bakanınca yazılı olarak cevaplan
dırılmasının teminini dilerim. 

Maraş Milletvekili 
Nejat Çuhadar 

iSerVis sahası Mıaraş ili ve Mana-ş ilinin Elbis
tan, Blüyük Tatlar, Afşin, (Sanız, Çardak, (G'aksm, 
üSülieymanlîi, Çokak, Ylenicekale, Narlı, Eloğlu, 
Andırın bölgelerini kıapsıyan yukarı Csylhan 
Grupu Pı'ojesinde yer alan; 

1. Kartalkaiya Barajı ve Narlı, Gavur Gö
lü ve Maraş Ovaları Sulaması: 

1964 yılında Üçündü inlönü Hükümeti zamanın
da plâna aliınan ve 1965 programında yapımına 
babama tıarihi 1965, bitiş 'tarihi 1987 olarak gös
terilen ve 420 bin dölnüm arazinin sulanımasını 
mümkün kılacak olan Kartalkaya Barajının ta
mamlanmasının gecikme sebebi nedir? 'Halen su | 
tutmaya başlıyan ıbarajın sulama sahasinlda sıe-
konder ve tersiyer kanalların yapımı tamaımlıan-
anış mıdır? Sulıamimadan yararlanacak olan mik
tar, nüfus ve üretim artışı nedir? Maraş ilimiz 
ve Türk ekonomisine katkısı ne olacaktır? 

2. Şerefli Barajı ve Elbistan Ovası sulama
sı : 

1964 yılında Plânlama ve proje çalışmaları 
yapılan ve 'Elbistan ovasında 82 bin dönüm ara
zinin sulanması 'olanağını sağlıyacak olan bu 
barajın durumu nedir? Hangi (devrededir 

3. Kümbet Barajı ve Elbistan Ovası sula
ması : 

Elbistan ovasında 42 bin dönüm arazinin 'su
lanmasını sağlıyacak olan vs 1964 yılında plân
lama ve projesi yapılan bu baraşın durumu ne
dir? 

4. Karakuz Barajı ve Afşin - Elbistan Ova
ları sulaması : 

JE CEVAPLAR 

U VI'J CEVAPLARI 

Afşin - Elbistan ovasında 116 bin dönüm 
arazinin sulanmasını gerektiren Hurlman çayı 
üzerinde yapılacak lolıan bu 'barajım yinıe 1964 
yılında plânlama ve proje 'çalışmaları yapıl
mıştı. Bugün hangi devredledir? 

5. Ada tepe Barajı ve Afşin Ovası sula
ması : 

Göksün çayı üzerinde olup 168 bin dönüm 
arazinin sulıanmıaısına sağlıiyacak olan ve 1964 
yılında katı proje programına alınan bu bara
jın yapımı hangi devrededir? 

6. Kalealtı ve Kabaağaç Pompaj İlan ve Af
şin 'Ovası sulaması : 

39 bin döndüm arazinin sulanmasını sağlıya
cak olan Hurman çayı k&vşağındaki bu pom
pajın durumu nıedir? 1964 yılında yapılan pro
je çalışmaları lnanlgi safhadadır? 

7. Kandil pıriojesi, Ceyhan Kademle Santral
leri Projesi, Andırın Ovası sulanması projesi, 
Maroiş İlinin 23 kilometre Güney - Batısında bu-
lunıan Ceyhan ınelîıri üzerindeki yılda 235 milyon 
KWH lenerji üretecek olan Kızıltaış Baraj ve 
Hidroelektrik ISaritrali, Maraş ve Gavur ovala-
rlıniaa 140 bin dönüm arazinin sulanmasını ve 
288 milyon KWH emerji üretimini sağlıyacak 
olan Meıiizelet Baraj ve Hidroelektrik Santrali, 
çalışmaları hangi devrededir? 1964 yılında plân
lama ve proje çalışmaları yapılan ve bir firma
ya ihale edildiği 1964 yılında Üçüncü İnlönü Hü
kümeti Enerji Bakanınca Maraş ve Ellbistaaı'a 
yanında Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve Tek
nik elemanlar olduğu halde gelinerek açıklanan 
'bu projeler ve bu iprojıelerde gösterilen tüm te
sislerin inşaatı, 

1. İkinci Beş Yıllık Kalılanma Plânına alın
mış mıdır? 

2. Alınmışsa hangi yıllık program dilimle
rine alınmıştır veya alınması düşünülmektedir? 

3. Plânlama ve proje çalışmaları yapıldığı 
ve bunlardan icra programınla 1964 yılında alın
dığı zamanın Enerji Bakanı tarafından Maraş'-
da ifade edil'ein Kartalkaya Barajı ile diğ'er (bü
tün tesislerin bugünkü malî portesi nedir? Su-
lanımıa ve enerji üretiminin Türk ekonomisine 
katkısı nedir? 
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MilyMilaricıa geri kalmış yoksul, işsiz 'Güney -
Doğulu halkımızın kalkınması ve insan haysi
yetine yar'aşrr bir yaşama seviyesine ulaşması 
için büyük 'önem taşıyan Ibu tüm tedslerin ya
pılması için çalışmaların kapsamınıaı yazılı 'ola
rak cevaplandırılmasını saygı ile dilerim. 

T. O, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Enformasyon ve Genel 

İlişkiler Müşavirliği 13,5.1071 
Sayı: 16 - 71/1 - 350/299-26513 

Konu: Maraş Milletvekili 
Sayın Nejat Çuhadar'm ya
zılı soru önergsi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maraş Milletvekili Sayın Nejat Çuhadar'm, 
Maraş ve bu ile bağlı ilçeler ile Yukarı Ceyhan 
Baraj ve sulama projelerine dair yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
ihsan Topaloğiu 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Maraş Milletvekili Sayın Nejat Çuhadar'm Ma
raş ve bu ile bağlı ilçeler ile yukarı Ceyhan Ba
raj ve sulama projelerine dair yazılı soru öner

gesine ait cevaplar 

Soru 1. — Kartalkaya Barajı ve Narh, Gâ
vur Gölü ve Mara] ovaları sulaması : 

1964 yılında 3 ncü İnönü Hükümeti zamanın
da plâna alman ve 1965 prorgammda yapımına 
başlama tarihi 1965, bitiş tarihi 1967 olarak 
gösterilen ve 420 bin dönüm arazinin sulanma
sını mümkün kılacak olan Kartalkaya Barajı
nın tamamlanmasının gecikme sebebi nedir? Ha
len su tutmaya başlıyan barajın sulama saha
sında sekonder ve tersiyer kanallarının yapımı 
tamamlanmış mıdır? Sulamadan yararlanacak 
olan miktar, nüfus ve üretim artısı nedir? Ma
raş ilimiz ve Türk ekonomisine katkısı ne ola
caktır? 

Cevap 1. — Kartalkaya Barajı, Narlı, Gâvur 
Gölü ve Maraş ovaları sulaması : 

Kartalkaya Barajı, Orta - Ceyhan - Kartal
kaya projesinin bir ünitesidir ve G7 330 000 Tl. 
tutarında bir tesistir. 

Sözü edilen Kartalkaya projesi ise, 236 767 000 
Tl. tutarında 30 635 Ka. lık Harlı ve Maraş ova
larının sulanmasını hedef tutan, bu maksatla 
çeşitli tesisleri ve üniteleri ihtiva eden bir pro
jedir. Yalnız Kartalkaya Barajının ele alınarak 
süratle ikmali yerine, fonksiyonları itibariyle bi
ri diğerinin tamamlayıcısı olan tesislerin bera
berce ele alınması ve belirli bir süre sonra aynı 
zamanda hizmete girmeleri ileri seviyeli bir 
program tekniğinin gereklerindendir. 

Nitekim; proje bu esaslar dâhilinde uygula
maya konulmuş olup 1971 sulama mevsiminde 
Kartalkaya Barajı ile birlikte 5 880 lîa. lık Deh
liz sal sahil I. Ks. sulama sahası hizmete açıl
mış olacaktır. 7 970 Ha. lık II. Ks. sulaması da 
mütaakıp aylarda 1971 yılı içinde ikmal edile
cektir. Diğer taraftan sağ sahil sulama inşaat
ları üzerinde de aralıksız çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Orta - Ceyhan - Kartalkaya projesinin genel 
rantabiîitesi E-2,35 tir. Ve yıllık gelir - gider 
farkı 33 — 14 = 19 milyon Tl. sidir. 

Gâvur Gölü projesi ise 18 000 000 Tl. tuta
rında bir projedir ve henüz plânlama safhasın
da bulunmaktadır. Alınacak sonuca göre ileri-
ki yıllar uygulama programlarına teklif edile-
cektiı. 

Soru 2. — Şerefli Barajı ve Elbistan ovası 
sulaması : 

1964 yılında plânlama ve proje çalışmaları 
yapılan ve Elbistan ovasında 82 bin dönüm ara
zinin sulanması olanağını sağlıyacak olan bu 
barajın durumu nedir? Hangi devrededir? 

Cevap 2. — Şerefli Barajı Yukarı Ceyhan 
projeleri master plân çalışmaları içinde tesbit 
edilen ünitelerden birisidir. 

Elbistan'ın 25 Km. kadar Kuzey - Doğusun
da bulunan Söğütlü nehri üzerinde bir depola
ma barajı olarak düşünülen Şerefli Barajı, tek
nik yönden rantabl bulunmamıştır. 

Soru 3. — Kümbet Barajı ve Elbistan ovası 
sulaması : 

Elbistan ovasında 42 bin dönüm arazinin su
lanmasını sağlıyacak olan ve 1964 yılında plân
lama ve projesi yapılan bu barajın durumu ne
dir? 

Cevap 3. — Talep, Yukarı Ceyhan havzası 
master plân çalışmaları içinde tesbit edilen 
«Kümbet pompaj projesi» ile ilgili bulunmak
tadır. 
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Bu projede, bir depolama düşünülmemiştir. 
Elbistan ilçesinin Batısındaki 4 300 Ha. lık bir 
sahanın Ceyhan nehrinden yapılacak iki kade
meli bir pompajla sulanması projenin esasını 
teşkil etmektedir. 

Projenin plânlama çalışmaları halen devam 
etmektedir. Çalışmalar sonunda, konu rantabl 
bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına bağlı 
olarak, inşaat programlarının tanziminde göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Soru 4. — Karakuz Barajı ve Afşin - Elbis
tan ovaları sulaması : 

Afşin - Elbistan ovasında 116 bin dönüm 
arazinin sulanmasını gerektiren Hurman çayı 
üzerinde yapılacak olan bu barajın yine 
1964 yılında plânlama ve proje çalışmaları ya
pılmıştı. Bugün hangi devrededir? 

Cevap 4. — Karakuz Barajı, plânlama çalış
maları ikmal olunan 90 milyon Tl. tutarındaki, 
Yukarı Ceyhan Havzası - Karakuz projesinin 
ünitelerinden birisidir. 

Hurman deresi üstünde inşa edilecek ba
rajla, dere akımları düzenlenilecek, Hurman ve 
Kuşkayası regülâtörlerinden alınacak sularla 
Elbistan ilçesi Kuzeyindeki 16 500 hektar arazi 
sulanabilecektir. 

Proje, bütçe imkânları muvacehesinde an
cak, ileriki yıllar uygulama programlarına tek
lif edilebilecektir. 

Soru : 5. — Adatepe Barajı ve Afşin Ovası 
sulaması : : 

Göksün çayı üzerinde olup 168 bin dönüm 
arazinin sulanmasını sağlıyacak olan ve 1964 
yılında kati proje programına alınan bu bara
jın yapımı hangi safhadadır? 

Cevap : 5. — Adatepe Barajı, inşaat yatırım 
bedeli 356 milyon Tl. tutarındaki Adatepe pro
jesine dâhil bir ünitedir. Göksün nehri üze
rinde inşa edilerek nehrin akımını düzenliyecek 
baraj ile diğer regülâtör, pompaj ve sulama te
sislerini kapsıyan projenin tahakkuku halin
de, Göksün - Ceyhan - Söğütlü nehirleri Kuze
yinde toplam olarak 36 300 hektar arazinin su
laması sağlanabilecektir. 

Proje, bütçe imkânları muvacehesinde ileri
ki yıllar uygulama programlarına teklif edi
lebilecektir. 

Soru : 6. — Kalealtı ve Karaağaç program
ları ve Afşin ovası sulaması : 

39 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlı
yacak olan Hurman çayı kavşağındaki bu pom
pajın durumu nedir? 1964 yılında yapılan pro
je çalışmaları ne safhadadır? 

Cevap : 6. — Kalealtı ve Karaağaç pompaj
ları, Yukarı Ceyhan havzası Master plân ça
lışmaları içerisinde tesbit edilen Elbistan -
Afşin pompaj developmanı ünitelerinden biri-
sidLv 

Ceyhan nehri üzerinde, Hurman kavşağın
dan itibaren 1 500 m. mansaptan alınacak su 
ile Ceyhan sol sahilinde (Kabaağaç köyü Güne
yinde) 4 700 hektar arazinin pompajla sulan
ması öngörülmekte olup plânlama çalışmaları 
halen devam etmektedir. 

Çalışmaların ikmalini mütaakıp, konu ran
tabl bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına 
bağlı olarak, inşaat programlarının hazırlan
ması sırasında göz önünde bulundurulacaktır. 

Soru : 7. — Kandil projesi, Ceyhan Kademe 
Santrallan projesi, Andırın ovası sulaması pro-
cesi, Maraş ilinin 23 kilometre Güneybatısın
da bulunan Ceyhan nehri üzerinde yılda 235 
milyon KWH enerji üretecek olan Kızıltaş ba
raj ve hidroelektrik santrali, Maraş ve Gavur 

t ovalarında 140 bin dönüm arazinin sulanmasını 
ve 288 milyon KWH enerji üretimini sağlıya
cak olan Menzelet Baraj ve hidroelektrik sant
rali çalışmaları hangi devrededir 1964 yılında 
plânlama ve proje çalışmaları yapılan ve bir 
firmaya ihale edildiği 1964 yılında üçüncü İnö
nü Hükümeti Enerji Bakanınca Maraş ve El
bistan'a yanında Devlet Su İsleri Genel Müdürü 
teknik elemanlar olduğu halde gelinerek açık
lanan bu projeler ve bu projelerde gösterilen 
tüm tesislerin inşaatı, 

1. İkinci Bes Yıllık Kalkınma Plânına alın
mış mıdır? 

2. Alınmışsa hangi yıllık program dilim
lerine alınmıştır veya alınması düşünülmekte
dir?. 

3. Plânlama ve proje çalışmaları yapıldığı 
ve bunlardan icra programına 1964 yılında alın
dığı zamanın Enerji Bakanı tarafından Maraş'-
da ifade edilen Kartalkaya Barajı ile diğer bü
tün tesislerin bugünkü malî portesi nedir? Su
lanma ve enerji üretiminin Türk Ekonomisine 
katkısı nedir? 

Cevap : 7. — a) Kandil proje ve Ceyhan 
kademe santrallan : 
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Yukarı Ceyhan havzası Master plân çalış
maları içerisinde testait edilen projelerden bi
ridir. 

Elbistan'ın 22 Km. kadar Güneybatısında 
Ceyhan nehri üzerinde kurulacak Kandil bara
jı ve elektrik santralı ile, daha mansapta dü
şünülen 1 ve 2 nolu iki ilâve santralı kapsı-
yan, birbiriyle irtibatlı üç ayrı proje halinde 
develope edilmesi öngörülmektedir. 

Projenin tahakkuku halinde, toplam ola
rak yılda 911 milyon Kw/saat^ enerji üretilebi
lecekti».'. 

Projeye ait yapılacak plânlama çalışmaları
nın ikmalini mütaakıp, konu rantabl bulundu
ğu takdirde, bütçe imkânlarına bağlı olarak, in
şaat programlarının hazırlanması sırasında 
göz önünde bulundurulacaktır. 

b) Andırın Ovası sulanması projesi : 
Aşağı Ceyhan havzası Master Plân çalış

maları içerisinde ele alınan projelerden biridir. 
Andırın nehri üzerinde kurulacak Kanlıkaya 
regülâtöründen alınacak su ile, Andırın Ovasın
da 1 590 hektar arazinin sulanması teklif edil
mektedir. 

7 300 000 Tl. in§aat tutarındaki Andırın 
projesinin plânlama çalışmalarının 1971 yılın
da bitirilmesi programlaştırılmış olup, bu ça
lışmaların ikmalini mütaakıp, konu rantabl 
bulunduğu takdirde, bütçe imkânlarına bağlı 
olarak, inşaat programlarının hazırlanması sı
rasında göz önünde bulundurulacaktır. 

c) Kızıltaş baraj ve hidroelektrik santra
lı. : 

Proje, Orta Ceyhan havzasının su kaynakla
rı developmanı ile ilgili projelerden biri olarak 
teklif edilmektedir. 

Hazırlanmış olan fizibilite raporuna göre, 
Maraş'ın 23 Km. Güney - Batısında Ceyhan 
nehri üzerinde inşa edilecek bir depolama ba
rajı ile, 84 Mw. lık bir enerji santralı ve ge
rekli nakil hatları teklif edilmektedir. Proje, 
enerji maksatlı olup, yılda 331 milyon Kw/saat 
enerji üretilebilecektir. 

Kızıltaş projesi 352 milyon Tl. inşaat tuta
rında olup, Jjütçe imkânlarına göre ileriki yıl
lar uygulama programlarına teklif edilebilecek
ti?. 

d) Menzelet baraj ve hidroelektrik santra
lı : 

Menzelet projesi, Orta Ceyhan havzası ça
lışmaları içerisinde tesbit edilmiş çok yönlü bir 
proje olup, inşaat yatırımı 763 milyon Tl. civa
rındadır. 

Projeye ait fizibilite çalışmaları tamamlan
mış bulunmaktadır. 

Hazırlanmış olan rapora göre; Maraş ili Ku
zeyinde ve Ceyhan nehri üzerinde Menzelet ba
raj ve hidroelektrik santralının inşası teklif edil
mektedir. Projenin tahakkuku ile Orta Ceyhan 
(Maraş ve Gavur ovaları) ve Amik (Kırıkhan 
- Hassa - İslâhiye ovaları) havzalarında 46 600 
hektar arazinin direkt olarak sulanması, Tah-
taköprü projesine derive edilecek su ile, Kı
rıkhan - Hassa - İslâhiye - Amik ovalarında 
95 300 hektarlık ek bir araziye sulama suyu 
temini sağlanmış olacak, ayrıca yılda 134 mil
yon Kw/sa. enerji üretilebilecektir. 

Bütçe imkânlarına bağlı olarak, ileriki yıl
lar uygulama programlarına teklif olunabile-
cektii'. 

2. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'-
un, Altyapı tesislerinin yapımı için köylüden 
yardım almaya devam edilip edilmiyeceğine 
dair "Başbakandan sorusu ve Köy îşleri Bakanı 
Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı (7/464) 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun 'Sayın Başıbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplaradınlımasına aracılığı
nızı saygı ile rica ederim. 

28 . 12 . 1970 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 

1. Bugüne kadar köy yolları, içme suları, 
okul ve köprü yapımları ile köylünün hizmetine 
sunulacak bütün yatınımlarda köylüden nakdî 
yardım ve angarya (işgücü) istenmektedir. 

2. % '95 tarımla geçinen Türk köylüsünün 
senelik geliri 1 000 lira ile 5 000 ira arasında 
değişmektedir. Son yıllarda artanı hayat paha
lılığı karşısında tahammül edilmez iktisadi sı
kıntı içinde kıvranan fakir ve yoksul köylüden 
yapılacak (bu hizmetler için para verme zorunlu
luğu ile angarya (işgücü) iştiraki mecburiyetine 
devam edilecek midir? 

3. Halk arasında şehirli1 ile köylü tefrik 
ediliyor mânasiyle değerlendirilen ve yadırga
nan her (gittiğimiz köyde şikâyet konusu olan 
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gerçekten, de sosyal iadalete uygun olnııyan bu 
(haklı şikâyetler hakkında Sayım Hükümet ne 
düşünmektedir? 

T.C. 
Köy işleri Bakanlığı 14.5.1971 

Müsteşarlık 
Sayı : 1610-05577 

Konu : Amasya Milletvekili Veh
bi Meşhur'un yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına . 
İlgi : 21.1.1971 gün ve 7/464-2910/21450 sa

yılı yası. 
Amasya Milletvekilli Sayın Veihlbi Meşhur ta

rafından Başbakanlığa tevcilhan Başkanlığınıza 
sunulup, ilgisi itibariyle ibir örneği de Başbakan
lık Makamlarınca Bakanlığıma tevdi buyurulan 
«Altyapı tesislerinin yapımı içim, köylerden yar
dım almaya devam edülip edilmiyeceği» ne dair, 
28.12.1970 tarihli yazılı soru önergelerinin ceva-
Ibı ilişikte sunulmuştur. 

Keyfiyeti 'bilgilerinize arz ederim. 
Köy İşleri Bakanı 

Dr. €evdet Ay kan 

Amasya Milletvekili ıSayın Vehbi Meşhur'un 
«Altyapı tesislerinin yapımı için köylerden yar
dım almaya devam edilip edilmiyeceği» ne dair 
Millet Meclisi Başkanlığının 21.1.1971 gün, ve 
7/464-2910/21450 sayılı yasılan ile Başbakanlık 
Makamına ve oradan da Bakanllğüma intikal et
tirilen 28.12.1970 günlü yazılı soru önergesinin 
cevafbıdır : 

Yurdumuzda mevcut 65 277 yerleşim ünite
sinden halen 26 262 si yeterli içme suyundan 
mahrum bulunmakta ve 162 085 Km. olara, top
lam köy yolu ihtiyacına mukabil ancak 55 497 
Km. köy yolu istifadeye imkân vermektedir. 

Mütebaki köylerin içme suyuna kavuşturul
ması ve köy yollarının tamamlanması cari fiyat
larla yaklaşık olarak 19 milyar liralık bir kay
nak ihtiyacı yaratmaktadır. 

(Bugünkü bütçe ve teknik imkânlarımız hiz
metlerin arzu edilen hız ve zamanda gerçekleş
mesine imkân vermiyecektir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, köylerin 
kalkınma çabalarına tüm imkânlariyle ve gönül
lü katkılarımı öngördüğü cihetle, toplum kalkın
ması metot ve ilkelerine uygun biçimde gönül
lü halk katılımlarını sınırlı imkânlarımızla bir

leştirmek suretiyle köy altyapı hizmetlerinin en 
kısa zamanda çözüme ulaştırılması programlan
mış (bulummaktadır. 

ıG'önüllü halk katılımılariyle ilgili uygulama, 
Köy içme suları hakkındaki 7478 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesi ile Köy yollan yapım ve ba
kım yönetmeliği hükümleri uyarınlca yürütül
mektedir. 

Ancak Ibnlgüne kadar uygulamada hâsıl olan 
güçlükleri ve köyün soisyo - ekonomik olanakla
rına aykırı düşen yönetmelik ve kararname hü
kümlerini sosyal adalet ilkelerine ve köy halkı
mın imkânlarına uyarlı bir uygulamaya dönüş
türmek amaciyle İbir yönetmelik hazırlanması 
halen Büyük Millet Meclisi gündeminde 'bulu
nan Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri 
hakkındaki kanun tasarısında yer almış bulun
maktadır. 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmei Güner'-
in, Zonguldak ili Kurucaşile ilçesine doktor tâ
yin edilmesine dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Türkân AkyoVun yazılı cevabı. 
(7/476) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıda yazılı hususların Sayın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi dilerim. 

15 . 1 . 1971 
Ahmet Güner 

Zonguldak Milletvekili 

1. Zonguldak ili Kurucaşile ilçesi Karade
niz sahilinin en güzel ilçelerinden olup 27 kö
yü vardır. Karayoliyle Bartın ilçesine ve Cide 
ilçesine bağlantılıdır. Dört yıldır bu şirin ilçe
ye, Bakanlıkça yapılan doktor tâyinleri güç
lü kişiler veya tertipçiler vasıtasiyle başka 
ilçelere çevirtilmektedir. Bu ilçenin içinde ve 
köylerinde yaşıyanlarm sağlık durumlarının 
düşünülmeyişinin sebebi nedir?. 

2. Sayın Bakan Vedat Âli Özkan'ın şahsı
na hitaben 26 Mart 1970 tarihinde bir dilekçe 
vererek, doktorsuzluğun yokluğunu sağlıyan 
bir şebekenin evlenme işlemlerini nasıl ta-
kibedip köylülerden en az üçyüz lira aldıkla
rını izah etmiş ve ifademin ihbar kabul edile
rek hakikatin tecelli edeceğine inanmıştım. 
Tahkikat yapıldımı? Sonucu ne oldu? 
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3. Diğer ilçelere kıyasla bu ilçedeki sağ
lık çalışmaları (Ebe - Sağlık ocağı - sağlık me
muru - hasta sevkiyatı - aşılama) gibi hizmet
lerin zaman zaman aksatılmasında, benim ka
nıma göre bâzı politik kişilerin çıkarları var
dır. Bunların önlenemediğine göre, Bakanlık 
veya görevliler siyasi baskı altındamıdırlar? 

T.O. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 
1207 

12 . 5 . 1971 
Konu : Zonguldak Milletvekili 

Ahmet Güner'in soru öner
gesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 28 . 1 . 1971 tarih ve 2951/21887-7/476 

sayılı yazınız. 
Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'-

in 15 . 1 . 1971 tarihli yazılı soru önergesine ce
vabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Güner'in 
yazılı soru önergesine cevabım 

Soru 1. Zonguldak ili Kurucaşile ilçesi Ka
radeniz sahilinin en güzel ilçelerinden olup 27 
köyü vardır. Karayoliyle Bartın ilçesine ve Ci
de ilçesine bağlantılıdır. Dört yıldır bu şirin 
ilçeye, Bakanlıkça yapılan doktor tâyinleri 
güçlü kişiler veya tertipçiler vasıtasiyle başka 
ilçelere çevirtilmektedir. Bu ilçenin içinde ve 
köylerinde yaşıyanlann sağlık durumlarının 
düşünülmeyişinin sebebi nedir? 

Cevap : Kurucaşile ilçesine 1964 yılından 
beri ilişik listede isimleri gösterilen 7 hekim 
tâyini yapılmıştır. Bugünkü durumu ise Haber
ler Bülteninde ilân edilmektedir, isteklisi çıktı
ğında derhal tâyini cihetine gidilecektir. 

Soru 2. Sayın Bakan Vedat Âli Özkan'ın 
şahsına hitaben 26 Mart 1970 tarihinde bir di
lekçe vererek, dolıtorsuzluğun yokluğunu sağ-
lıyan bir şebekenin evlenme işlemlerini nasıl 
tâkibedip köylülerden en az üçyüz lira aldık

larını izah etmiş ve ifademin ihbar kabul edi
lerek hakikatin tecelli edeceğine inanmıştım. 
Tahkikat yapıldı mı? Sonucu ne oldu? 

Cevap : 26 . 3 . 1970 tarihli dilekçenizi Sa
yın Dr. Vedat Âli Özkan hatırlamadılar. Bu
nunla beraber «önergenize göre» tetkik için o 
tarihte Bakanlık Teftiş Kuruluna emir veril
di, cevabının ilden gecikmesi sebebiyle öner
genize ancak şimdi cevap yazılabilmiştir. Va
lilikten alınan cevabi yazıda «ilçede evlenme 
için rapor isteme talepleri, hekimi bulunan 
Bartın ve Cide ilçelerinden temin edildiği» bil
dirilmektedir. 

Soru 3. Diğer ilçelere kıyasla bu ilçedeki 
sağlık çalışmaları (Ebe - sağlık ocağı - sağlık 
memuru, hasta sevkıyatı - aşılama) gibi hiz
metlerin zaman zaman aksatılmasında, benim 
kanıma göre bâzı politik kişilerin çıkarları 
vardır. Bunların, önlenemediğine göre, Bakan
lık veya görevliler siyasi baskı altındamıdır-
lar? 

Cevap : Bakanlığım her hangi bir politik 
baskı altında olmayıp her işin önemle takibe-
dileceğine bilginizi rica ederim. 

Prof. Dr. Türkân Akyol 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Kurucaşile Hükümet tabibliğine şimdiye kadar 
tâyin edilen tabiblerin durumu aşağıya çıka-

kartılmıştır 

1. Dr. Cavit Tosuner : 6 .4 . 1964 gün ve 
35/30 sayılı kararla açıktan tâyin edilmiştir. 
30 . 4 . 1964 tarihinde vazifeye başlamış, 
21 . 8 . 1966 tarihinde istifa suretiyle vazife
den ayrılmıştır.) 

2. Dr. Sinan Öztekin : (27 . 10 . 1968 gün 
ve 2/5223 sayılı kararla açıktan tâyin edilmiş
tir. 17 . 11 . 1966 tarihinde işe başlamış ve 
10 .6 . 1967 gün ve 2244 sayılı valilik yazısına 
ekli dilekçesi ve valiliğin istek yazısı üzerine 
Bartın Hükümet tabibliğine nakli yapılmış
tır.) 

3. Dr. Osman Ülgen (28 . 7 . 1967 gün ve 
2/3658 sayılı kararla tâyin edilmiştir. Askere 
alındığı anlaşılmakla tâyin kararı iptal edilmiş
tir. 

4. Dr. Yaşar Toksöz (13 . 2 . 1969 gün ve 
2/813 sayılı kararla naklen tâyin edilmiştir. 
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17 . 3 . 1969 tarihli dilekçesi üzerine buraya ya
pılan tâyini iptal edilerek Kayseri - Tomarza 
Sağlık Merkezi tabibliğine tâyini yapılmıştır. 

5. Dr. Orhan Altım (13 . 6 . 1969 gün ve 
2/3784 sayılı kararla tâyin edilmiştir. Ailevi 
sebebe binaen dilekçesi üzerine tâyin karan 
iptal edilerek Kaş Sağlık Merkezine tâyini ya
pılmıştır.) 

6. Dr. Enver Dizdar : (28 . 10 . 1970 gün ve 
2/7737 sayılı kararla tâyin edilmiştir. Burs 
borcunu tamamen ödediğinden tâyin kararı iptal 
edilmiştir.) 

7. Dr. Süreyya Özkan (9 .1 . 1970 gün ve 
2/133 sayılı kararla Mut Hükümet tabibliğin-
den buraya naklen tâyin, edilmiştir. 12.2.1970 
gün ve 14835 sayılı tel emirle tâyini ikinci bir 
emre kadar durdurulmuştur. 

5 köy grupunda halen 5 köy ebesi ile Hükü
met tabibliğinde 3 sağlık memuru çalışmakta-
dn\ 

4. — Erzurum Milletvekili 'GıyaseUin Kara-
ca'nın, Erzurum ilinin Hınıs ilçesine bağlı Kara-
çoban Belediyesine, maaşlı bekçi kadrosu verilme
yip sebebine dair sorusu ve İçişleri Bakanı Hain
di Ömeroğlu'nun yazılı cevabı (7/522) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafım

dan yazılı olarak cevaplaiadırılmasını arz ve ri
ca ederim. 

29 . 3 . 1971 
Eılzurunı Milletvekili 

'Giyasettin Karaca 

1964 yılından beri [Erzurum ilinin Hınıs ilçe
sine bağlı Karaçoban ve Güvendik köylerinin 
birleşmesinden meydana lgelen Karaçolban Be
lediyesi 8 yıldan beridir 1580 sayıli Kanun hü-
ıMimlerine göre idare edilmektedir. 

Bu müddetten beri bekçiler nıaa§ alamamak
ta, Belediye ve halk tarafından yapılan müra
caatlar isıe neticesiz kalmakta, dlolayısiyl'e ka
nunun verdiği imkân ve 'haklarldıan belediye ve 
halk istifade edememektedir. 

Bu sebteple : 
1. Aradan geiçen uzun yıllara rağmen bu

güne kadar maaşlı bekçi kadrosu verilmıemesi-
nin sebebi inedir? 

2. Bu hal T. O. Anayasası ile mer'i ve cari 
kanunlarımız muvacehesinde eşitlik ilkelerini ve 

kanunların seyyanen 'uygulama esasını ihlâl eıt-
nıiyor mu? 

3. Karaçioban Belediyesi ve haltta çok fa
kir 've gelirsiz oldukları göz önüne alınarak 
1971 yılında bekçilerin maaş alabilmeleri için 
ma gibi tedbirler düşünülmektedir. 

4. Yeniden kadro tahsisi mümkün olmasa 
dahi Erzurum merkez mahalleleri iğin tahsis 
edilmiş mevcut 105 bekçi kadrosundan kullanıl-
mıyanların bu yıl için Karaçobalü Belediyesi 
namıma kullanılması düşünülmekte midir? 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 11 . 5 . 1971 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Asayiş 

Şube: Asayiş A. 63141/56 - 87559 
Konu: Bekçi iş. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 5 . 4 . 1971 tarih ve Ctemel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/522 - 3385/25514 sayılı 
yazı; 

Erzurum Milletvekili Sayın vGıyas'etıti,n Ka
raca'nın Erzuruim ili Hımıls ilçesi Kanaıçıolban 
kasabası bekçilerine kadro tahsis edilmediği, ay
lık ücretlerinin halk tarafından temim edildiği 
ve kadro tahsisinin mümkün olup olmadığı hak
kındaki yazılı soru önergesi incelendi; 

772 sayılı Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanu
nunum yürürlüğe girdiği tarihte her nasılsa Ka
raçoban kasabası bekçilerinin intibaklarının ya
pılmadığı, bekçilerin ücretlerinin bulgüne kadar 
kasaba halkı tarafından karşılandığı anlaşılmış
tır. 

Durumun düzeltilerek 772 sayılı Kanun şü
mulüme alınmaları ve Bekçilerin intibakları ile 
ilgili 7/1636 sayılı Bakanlar 'Kurulu kararına 
ıgöre intibak işlemlerinin yapılması, ücretleri 
ile sigorta primlerimin ödenmesi için mahalline 
talimat verildiğini, arz ederim. 

Hamdi Ömeroğlu 
İçişleri Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili GıyaseUin Kara-
ca'nın, Erzurum ili Oltu ilçesi örük köyünden 
bir şahsın İstiklâl Madalyası almak için yapmış 
olduğu müracaata dair sorusu ve Millî Savunma 
Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/524) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî 'Savunma Bakanı 
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tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
arz ve ricıa ederim. 

29 . 3 .1971 
Erzurum Milletvekili 

'(Siyasettin Karaca 

Erzurum ili Oltu ilçesinin Örük koyu hal-
kundan 'Mustafaoğllu 1307 doğumlu Osman As
lan İstiklâl Madalyası için Erzurum Askerlik 
Daire Başkanlığından Millî Savunma Bakanlığı 
Pero^nel Dairesi Başkanlığına gönderilen 22 
Ocak 1909 gün ve 1 Kisım 4061 - 8 - 69 - 20 sa
yılı ya-zıya henüz bugüne kaJdar müspet veya 
menfi 'bir cevap alınamamıştır. 

Bu durum karşısında : 
1. Mumaileyh gaziye İstiklâl Madalyası ne 

zaman verilebilecektir ve evrakı ne safhada
dır.? 

2. Madalya belgesi verilmiş ise verildiği 
tarih ve numarası nedir? 

T. CJ. 
Millî Savunma Bakanlığı 7 . 5 . 1971 

Kanun: 308/1-71 
Konu: Yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: 5 . 4 . 1971 tarih ve 7/524 - 3387/25518 

sayılı yazı. 

Erzurum Milletvekili Gıy'aisettin Karaca'nın 
Osman Aslan'a İstiklâl Madalyası verilmesiyle 
ilgili yazılı soru önerlgı&si nedeniyle yapılan tet-
kükat sonunda : 

Adıgeçeuı şahsın 869 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince 15 Mayıs 1335 tarihi ile 9 Ey
lül 1338 tarihleri arasında İstiklâl1 Savaşma ka
tıldığına dair her hangi bir kayda raslanama-
dığından İstiklâl 'Madalyası verilmiyeceği husu
sunun ilgili şahsa tebliği için Erzurum Askerlik 
Dairesi Başkanlığına yazılmış bulunduğunu bil
gilerinize arz ederim. 

Fıerid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, Eruzurum ili Şenkaya ilçesi Yeşükaya 
köyünden bir şahsın İstiklâl Madalyası almak 
için yapmış olduğu müracaata dair sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Ferid Helen'in yazılı 
cevabı (7/525) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tar afından yazılı olarak cevap'lajndırılimasını arz 
ve rica ederim. 

29 . 3 . 1071 
Eılzurum Milletvekili 

Gıyasettin Karaca 
Erzurum ili Şenkaya ilçesinin Yeşilkaya kö

yü halkından ŞükrÜoğlu İzzet Aynialı'nm İstik
lâl Madalyası için Erzurum AskerliJk Dairesi 
Başkanlığıaiıdain Millî Savunma Bakanlığı Per
sonel 'Dairesi Başkanlığına gönderilen ve halen 
32302 sıra numarada kayıtlı bulunan müracaatı 
hakkında henüz bir cevap alınamamıştır. 

Bu sebeple : 
1. Mumaileyh 'gazinin müracaatı hangi saf

hadadır? 
2. Madalya belgesi tahminen ne zaman ve

rilebilecektir 
3. Şayet verilmiş ise; verildiği tarih ve nu

marası nedir? 

T. C. 
Millî. Savunma Bakanlığı 7 . 5 . 1971 

Kanun: 309/1-71 
Konu: Yazılı soru. önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 5 . 4 . 1971 'tarih ve 7/525-3388/25517 
sayılı yazı. 

Erzurulm Milletvekili Gıyasettin Karaca'nın 
İzzet Aynalı'ya istiklâl Madalyası verilmesiyle 
ilgili yazılı soru önergesi nedeniyle yapılan tıet-
Mkat sonunda : 

Müstıedmin, talebi uygun ^görüldüğünden, 
tanzim edilmiş bulunan (124620) numaralı İs
tiklâl Madalyası vesikaısının kendisine verilmek 
üzere Erzurum Askerlik Dairesi Başkanlığına 
gönderilmiş bulunduğunu bilgilerinize arz ede
rim. 

Ferid Melen 
Millî (Savunma Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara
ca'nın, bir şahsın istiklâl Madalyası verilmesi için 
Erzurum Askerlik Şubesine yapmış olduğu mü
racaata dair sorusu ve Millî Savunma Bakanı 
Ferid Helen'in yazılı cevabı (7/526) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olarak 'cevaplandırılmasını 
arz ve rica ederim. 

29 . 3 . 1971 
Erzurum Milletvekili 

Gıyas>ettin Karaca 

Erzurum 'Askerlik Daire Başkanlığından 
Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Baş
kanlığına gönderilen, isımailıoğlu 1314 rîJoğumlu 
Yusuf Yılmaz'a ait 22 . 4 . 1970 gıiin ve 1 Ka
sım 4061, 70 - 43 sayılı cevabı yazısı; keza 40.603 
ısayılı madalya; ve aylık sına sayısı 4813 özel 
numara V. 0505 754 belgesi olduğu halde 22 ay
dan beri maaşını alamadığı için yukarda yazılı 
tarih numara ile yazılan yasışmaidan sonra (bir 
cevap alınıamamıştır. 

Bu sebeple: 
1. 'Gazi Yusuf Yılanaız'ın müracaatı ve Ba

kanlıkça yapılan inceleme hangi safhadadır? 
2. Madalyası ne zaman verilebilecektir? 
3. Verilmiş ise tarih ve numarası nedir? 

T. O. 
Millî Savunma Bakanlığı 7 . 5 . 1971 

Ankara 
Kanım : 311/1-71 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 5 . 4 . 1971 tarih ve 7/526 sayı : 

3389/25516 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili (riyasettin Karaca'nm 
Yusuf Yılmaz'a istiklâl Madalyası verilmesiyle 
ilgili yazılı soru önergesi nedeniyle yapılan tet-
kikat sonunda : 

Müstedi, daha evvelce almış olduğu (40609) 
numaralı madalya vesikasını kaybetmiş bulun

duğundan, yeniden 24 Şubat 1968 tarihinde ve
sika verilmiştir. Yirmi iki aydan beri maaş 
alamadığı bildirilen Yusuf Yılmaz'a maaş ve
rilmesiyle ilgili işlemler Maliye Bakanlığınca 
yürütülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ferid Melen 

Millî Savunma Bakanı 

8. — Erzurum Alili et vekili Gıyasellin Ka
raca'nm, Ordu ili Mesudiye ilçesi Yeşilce 
(Yavadı) bucağından ' hir şaksın İstiklâl Ma
dalyası verilmesi için yapmış olduğu müra

caata dair sorusu ve Millî Savunma Bal'ant Fe
rid Melen'hi yazılı cenabı (7/527) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı 

tarafından yazılı olark cevaplandırılmasını arz 
ve rica ederim. 

29 . 3 . 1971 
Erzurum Milletvekili 

(riyasettin Karaca 

Ordu ili Mesudiye ilçesinin Yeoilce (Yavadı) 
bucağ? halkından Ahmet Aksoy'un İstiklâl Ma
dalyası ijln Erzincan Askerlik Dairesi Başkan
lığından 22 Kasım 1968 gün ve 1 Kasım 
4063-5-63-13835 sayılı ile Millî Savunma Ba
kanlığı Personel Dairesi Başkanlığına gönderi
len yazrya henüz bugüne kadar müspet ve menfi 
bir cevap alınamamıştır. 

Bu durum karşısında : 
1. Mumaileyh gaziye İstiklâl Madalyası ne 

zaman verilebilecektir ve evrakı ne safhadadır? 
2. Madalya belgesi verilmiş ise verildiği 

tarih ve numarası nedir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 7 . 5 . 1971 

Ankara 
Kanun : 310/1-71 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 5 . 4 . 1971 tarih ve 7/527-3390/25515 

sayıl1, yazı. 
Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ta

rafından verilen, Ahmet Aksoy'a İstiklâl Ma
dalyası verilmesi ile ilgili yazılı soru önergesi 
nedeniyle yapılan tetkikat sonunda : 

Adı geçen şahsın kayıtlı bulunduğu Tutak 
Askerlik Şubesinde askerlik hizmetine ait bir 
kayıt bulunamadığı gibi bu meyanda bir vesi
kanın da mezkûr şahıs tarafından ibraz edile
memesi neticesi madalya verilemiyeceği husu
sunun ilgili şahsa tebliği için Erzurum Asker
lik Dairesi Başkanlığına yazılmış bulunduğunu 
bilgilerinize arz ederim. 

Ferid Melen 
Millî Savunma Bakanı 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yük
selen hayat pahalılığı karşısında üniversite ve 
yüksek okul öğrencilerine verilen bursun artı-
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nlmastna dair Başbakandan sorusu ve Millî 
Eğitim Bakanı Şinasi Orel'in yazılı cevabı 
(7/532) 

8 . 4 . 1971 
Millet Meclisi' 'Başkanlığına 

aşağıdaki sorumun sayın Başlbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını say-
Igtyh rioa ©derim. 

Celâl Kargılı 
içel Milletvekili 

Hayat pıühalılığının akıl almaz ve dayanıl-
maz bir hızla yükseldiği günümüzde, üniversi
te ve yüksek okul öğrencilerine verilen 350 şer 
liralık aylık burslar bu öğrencilerin ihtiyaçla
rını karşılamaktan uzaktır. 

ıBir kilo etin 18 liraya, bir ayakkabının 350 
liraya »atıldığı ülkemizde, bir öğrenciye 350 
lirayla geçin demek sakat bir davranıştır. 

Bugünkü geçim şartları karşısında öğrenci 
burslarının asgari aylık 350 liradan 600 liraya 
çıkarılması ve bu öğrencilere ,yıida en az 1 000 
Türk lirası okul masrafı verilmesi kaçınılmaz 
'bir jaaruret İhlaline gelmiştir. 

Yukardaki nedenlerle öğrenci burslarının 
ayda 600 liraya çıkarılmasının ve burslu öğ
rencilere yılda 1 000 lira okul masrafı veril-* 
meşini düşünmekte misiniz? Düşünmekte iseniz 
bu hususun gerçekleşmesi ne zaman «sağlana
caktır. 

T. C. 
Milli Eğitim Bakanlığı 

özel : 00026 

11 . 5 . 1971 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İçel Milletvekili Celâl Kargıh'nın, yükselen 
hayat pahalılığı karşısında üniversite ve yük
sek okul öğrencilerine verilen (bursun artırıl-
masma dair yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Şinasi Orel 

Millî Eğitim Bakanı 

tçel Milletvekili Sayın Celâl Kargılımın, yük
selen hayat pahalılığı karşısında üniversite ve 
yüksek okul öğrencilerine verilen bursun ar
tırılmasına dair yazılı soru önergesi ile ilgili 

cevabımız 

20 . 5 . 1971 O : 1 

Bakanlığımız hesabına çeşitli fakülte ve 
yüksek okullarda burslu öğrenciler okumakta
dır. 

Ayrıca 52 Harb Okulu eski öğrencisine de 
burs verilmektedir. 

öğrencilere verilen burs aylıklarının, hayat 
şartları göz önüne alınarak, artırılması husu
sunda zaman zaman teşebbüste bulunulmuş ve 
Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Kasımı 1968 tari
hinden itibaren 250 lira olan yüksek okul burs
ları 350; 200 lira olan lorta ve İse seviyesin
deki meslek ve teknik okul boraları da 250 li
raya çıkarılmıştır. 

Aynıca, bakanlığımızca yabancı hükümetler 
emrine ayrılan kültür boraları ile yabancı uy
ruklu Türk asıllı öğrencilere verilmekte olan 
burslar da 1 Mart 1971 tarihinden itibaren aşa
ğıdaki şekilde artırılmıştır : 

Gündüzlü yüksek öğrenim bursları 600 lira 
iken 650, üniversite üstü doktora bursları 800 
lira iken 900, üniversite üstü araştırma bursları 
900 lira iken 1 000, yabancı uyruklu Türk 
asıllı öğrencilere verilen gündüzlü yüksek öğ
renim bursları da 350 lira iken 400 liraya çı
karılmıştır. 

öğrencilere verilmekte olan burs aylıkları
nın ,artırılması ve yılda bir defaya mahsus ol
mak üzere, belirli bir miktar okul masrafı 
ödenmesi, bakanlığımız bütçesinin ilgili bölüm 
ve maddesine yeteri kadar ödenek konulmak 
suretiyle, uygun mütalâa edilmektedir. 

Bu hususta kredi ve burs veren diğer ba
kanlıklar ile kurumların da görüşlerinin alın
ması gerekmektedir. 

10. — îstabul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
tanbul ili Şile ilçesi Çengilli köyünde bir şahsın 
kaçırılma olayına dair sorusu ve Adalet Bakam 
İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/537) 

17 . 4 . 1971 
Millet Meclisi {Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

iReşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

Soru : 
istanbul, Şile ilçesi Çengilli köyünden 

2 . 12 . 1953 doğumlu Müyesser Duman 25 
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Ekim 1970 gününde aynı köyden Nurettin Yük
sel ve arkadaşları tarafından kaçırılmıştır. 

Kaçırılanın babası Mehmet Duman tarafın
dan 5 . 11 . 1970 gününde, Adalet Bakanlığına 
telgraf çekilerek şikâyette Ibulunulnraş ve ayrı
ca Bakanlığa iki defa telefon edilmiştir. 

A. P. İlçe Başkanının konu ile ilgilendiği ve 
Şile (Savcısının şikâyetçiye evini bekleseydin, 
kızını kaçırmasaydın, git (bul kızını dediği ta
kibe çıkan jandarmalara da ilgilenmeyin diye 
tembihte bulunduğu ısrarla iddia edilmektedir. 

Kaçırma olayı ve şikâyetler üzerine hangi ta
rihlerde ve kimler hakkında ne gibi kanuni iş
lem! yapılmıştır? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza iş. G. Md. lüğü 
iSayı' : 21932 

6 . 5 . 1971 
IKonu : İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in yazılı soru öner

gesinin cevaplandırıldığı Hk. 

Milleü Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli 21 . 4 . 1971 gün ve 7/(537-3491/ 
26396 sayılı yazılarına. 

Şile'nin Çengilli köyünden Müyesser Duman'-
in kaçırılması olayı ile ilgili olarak, İstanbul 
Milletvekili iSayın Reşit Ülker tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilmiş bulunan 17 . 4 . 1971 
günlü yazılı soru önergesinin cevabı aşağıda arz 
olunmuştur. 

İstanbul ili, ıŞile ilçesinin Çenigilli köyünden 
Reşit olmıyan kızı Müyesser'in, köylerinden 
Nurettin ve Hüseyin Yüksel tarafından kaçırıl
dığı yolunda, 2 . 11 . 1970 günlü dilekçe ile 
Şile C. fSavcılıjğına vâki müracaatının, C. Savcısı 
tarafından gerektiği şekilde soruşturulmadığını 
ve önerigede ifade edildiği üzere, C. İSavcısmın 
kendisine, evini foeldeseydin, kızını kaçırma
saydın, git kızını bul, diye mukaJbele edip işine 
önem verilmediğini, İstanbul C. iSavcılığına ve 
Bakanlığa gönderdiği 3 . 11 . 1970 günlü di
lekçelerle şikâyet eden Mehmet Duman'm, bu 
müracatı üzerine, kanuni (gereğinin yapılması 
ve mesele mahiyetinin incelenerek (bildirilmesi 
hususunu Kadıköy Ağır (Ceza C. İSavcılığına ya
zıldığı! müştekinin aynı konudaki 8.12.1970 

günlü tel yazısının da, 14 . 12 . 1970 günlü ya
zımızla tahkik için aynı yer 0. Savcılığına gön
derildiği, Kadıköy ve bilâhara Kocaeli C. (Sav
cılıklarından gelen cevabi tezkerelerle; sanıkla
rın mağdureyi Gebze ilçesine kaçırıp, diğer iki 
sanığın evine gizlendikleri, ancak takibolunduk-
larını anlamaları üzerine bu yeri de terkettik-
leri ve halen aranmalarına devam olunduğunun 
bildirildiği; hâdisenin (bu yfönü takibe dilmekle 
beraber, Şile ve Gebze C. ıSavcıları hakkında da 
vâki şikjyetten dolayı Hâkimler K. nun 105 
nci maddesine tevfikan gerekli tahkik izni
nin verilerek, olayın bir Adalet müfettişi mari
fetiyle incelenmesine tevessül olunduğu, şikâ
yetçiye, müracaatının bu şekilde tahkik edil
mekte olduğuna dair tebligat yapıldığı, ince
lenen dosyalar münderecatından anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

ismail Arar* 
Adalet' Bakanı 

11. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gü-
ner'in Eflani ilçesinde inşaat yapımının kolaylaş
tırılmasına dair sorusu ve İmar ve İskân Baka
nı. felâkettin Babüroğlunun yazılı cevabı 
(7/538) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
B/90 
Gündemin 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 nci sıra

larındaki sözlü soru önergelerinin cevaplan
dırılması çok gecikmiş olup muhatap Hükü
mette çekilmiştir. 

Sözlü sorularımın gündemden çıkartılarak 
alâkalı bakanlıklarca yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ve teklif ederim. 

Zoniguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı önergemin Sayın imar ve 
İskân Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasını sayigı ile dilerim. 

Zonıgulak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. Zonguldak ili Eflani ilçesi yıllardan 
beri gelişememektedir. Mütemadi bir ğöç de
vam etmektedir. 
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Birçok nedenler yanında, bizce ehemmi
yetli bir nedenin, bu ilçede inşaat yapabil
menin güçlüğü ve çok paihalıya mal oluşudur. 

Şöyleki : 
ilçede ve yakınında kireç ve kireçtaşı, 

kum yoktur. 
Kendi ailevi huzurunu temin edeceklerle, 

sermayesi kiralık itina yapmaya elverişli olan
lar için, bakanlık bir kolaylık düşünemez mi? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 5 . 5 . 1971 

Bakanlık Müşavirliği 
Sayı : M. 24 

Konu : Zonguldak Milletvekili Ah
met Güner'in yazılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 4 . 1971 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/538 - '552/1955 sayılı yazı : 
Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Gü

ner'in, ""Eflani ilçesinde inşaat yapımının ko
laylaştırılmasına dair yazılı soru önergesi aşa
ğıda cevaplandırılmıştır : 

Konu bölge plânlama (Bölgesel imkânları), 
yapı malzemesi ve Emlâk ve Kredi Bankası 
ile alâkası yönünden ayrı ayrı incelenmiştir. 

1. Bölge Plânlama : 
Zonguldak ili Bölge Plânlama çalışmala

rına göre, Eflani ilçesi, Zonguldak iî'r' 
geri kalmış ilçelerinden biridir, ilce kentsel nü
fusu 1935 te 1 594 iken, 1965 te 2 157 ol
muş; aynı süre içinde kırsal nüfus 15 525 
ten, 19 926 ya yükselmiştir. Eflani ilçesi, de
vamlı ödaraiK, il içindeki sınai merkezlerle 
kömür madenlerine, il dışında da İstanbul ve 
Ankara gibi büyük yerleşmelere göç vermekte
dir. 

Eflani'nin geri kalmışlığının nedeni, arazi
nin tümüyle dağlık olması ve tarımsal geliş
meye fazla elverişli 'bulunmamasıdır. İlçede 
en önemli ekonomik faaliyet, hayvancılık ve 
ormancılıktır. Gelişme için alınacak tedbir
ler, hayvancılığın geliştirilmesi konusunda yo-
ğunlaştınlmalıdır. 

Tarımsal potansiyelin kısıtlı, oluşu; ilçenin 
fazla nüfus 'beslemesi olanaklarını sınırlamak
tadır. 

2. Yapı malzemesi : 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, Maden 

Tetkik ve Arama Enstitüsünün işbirliği ile 
Eflani ilçesini de kapsayan Zonguldak ilinin 
yapı malzemesi hammadde, ocak, atelye, fab
rika, öntesbitlerini yapmıştır. Bu tealbitlere 
göre Eflani ilçesi konut yapımı için kereste 
ve yapı taşı dışında, gerekli bütün anayapı 
malzemesini en yakını 45 km. mesafede olan 
Karabük, Bartın ilçelerinden veya ilçeye uzak 
diğer imalât yerlerinden sağlamak zorunda
dır. Bu nedenle halen kasabada mevcut ev
ler genellikle toplama taş ve ahşaptan ya
pılmış binalardır. 

ilçede tuğla, kiremit, kireç gibi diğer ana- . 
yapı malzemesi üretimine elverişli hammadde 
kaynaklarının durumu Maden Tetkik Arama 
Enstitüsünce Zonguldak ili hamma'dde öntes-
bit çalışmaları esnasında ele alınmamıştır. 
Eflani ilçesini de kapsıyan bir hammadde 
araştırması yapılamaması hammadde öntesbit 
çalışmalarının esas olarak gelişmiş ve ge-
lişımekte olan merkezlere veya ulaşım bakı
mından gelişmiş ve gelişmekte olan merkez
leri besliyecek yerlere toplanmış olmasından 
ileri gelmektedir.' ihtiyaca binaen ve Kalkınma 
Plânı usul ve ilkelerine de uygun olarak 
ilçelde tesis kurmak isteyen mütebebbisler için 
talep halinde mahallin yapı malzemesi ham
madde araştırma ve testleri, ayrıntılı olarak 
Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

Esasen Zonguldak ilinde yapı malzemesi 
tesisi kuracak müteşebbislere Bakanlığımızca 
her çeşit yardımın yapılacağı hakkında ge
rekli talimat Zonguldak Valiliğine 24 . 3 .1969 
/488 ve 17 . 7 . 1969/1172 gün ve sayılı ya
zılarımızla bildirilmiş, yapı malzemesi tesisi 
kuracaklara, valiliğin bölgesel meslek çev
releri ile de işbirliği yaparak önayak olması 
ve gerekli teşviki yapması duyurulmuştur. 

Müteşebbislerin başvurması halinde Bakan
lığımızca her türlü yardım yapılacaktır. 

3. Emlâk Kredi Bankası : 
Sermayesi kiralık bina yapmaya elverişli 

olanlara Emlâk Kredi Bankası 5 sene vâde 
ve % 3,5 faizle inşaat kredisi 'verebilmektedir. 
Ancak Bankanın 'bugünkü olanakları karşısın
da meskensiz vatandaşlara kendi oturacakla
rı binaları için kredi verilmesi öngörülmekte 
ve Bankanın kaynakları ile bu yoldaki istek
ler öncelikle karşılanmaktadır. 
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Netice : Zonguldak'tan sürekli g% inşaat 
güçlüklerinden ziyade, iktisadî durumu ile il
gilidir. Bakanlık bütçe olanakları içerisinde 
kiralık konut yapımına halen yönelememiştr. 
Ancak Devlet memurlarının barınması için ge
rekli lojman yerlerinin, Türkiye çapında sap
tanması çalışmalarına hazırlanılmaktadır. 

Halktan ihtiyaç sahipleri kooperatifleştiği 
takdirde, Emlâk Kredi Bankası yolu ile mes
ken kredisi (azamî şahıs başına 26.000. Tl. yi) 
ayırma kabildir. 

'Kiralık konut yapmak istiyenlere ancak 
Emlâk Kredi Bankası mevzuatına uygun ola
rak inşaat kredileri verilebilmektedir. Ancak 
buna ayrılan plasman, bankanın bugünkü ola
nakları içerisinde sınırlıdır. 

Arz ederim. 
ıSelâhatin Ba'büroğlu, 

İmar ve İskân Bakanı 

12. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'-
in, Karabük'ün ulaşım ve haberleşme ihtiyucına 
dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı H\alûk N. Arık'-
m yazılı cevabı (7/541) 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığıma 
Gündemin 52, 53, 54, 55, 56, 57 inci sıraların

daki sözlü soru önerigelerümiın cevaplandırılması 
çok gecikmiş olup muhatap Hükümet de çekil
miştir. 

ISözlü sorularımın gündemden çıkartılarak 
alakalı (bakanlıklarca yazılı olarak cevaplandı
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Ahmet Güner 
Zoniguldak Milletvekili 

5 . 12 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıda yazılı önerimin ıSayıın Ulaştırma 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunu 'saygı ile dilerim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Güner 

1. Karabük ilçesinin, iktisadi hayatımızdaki 
ehemmiyetli yeri aşikârdır. Bu ilçede telefon 
mulhaiberesi tam bir çıkmaz içindedir. 

Otomatik telefona kavuşturulması ve telefon 
taleplerini karşılamak içiln, ne düşünlül'mektedir 

2. Karalbük - Zonguldak arasında çalıştırı-
lam motorlu tren seferlerinde, yolculuk adabının, 

para kıymetimin, insan gibi seyahat etmenin im
kânları yoktur. 

a) Bu ilçe ile il arasında (bir sefer dftha ih
dasına imlkân var mıdır? 

b) Yoksa, en az üç vagottı (yolcu vagonu) 
ilâvesi mümkün değil midir 

c) Biletler numaralı verilemez mi? 
3. Karabük - Ankara 

Bartın - Ankara 
Safranbolu - Ankara 
Ulus - Ankara 
Eflani - Ankara 
Zoniguldak - Ankara 
Çaycuma - Ankara arasında çalıştırılan 

Özel şahıslara ait otobüsler, minübüsJer, tren 
yolu veya motorlu tren ücretlerinden daha pa
halı olması karşısında, Zonguldak - Ankara ara
sımda günlük gidiş ve geliş seferleri yapılmasına 
ve motorlu trenden halkın faydalanmasına im
kân verilecek midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 7.5.1971 

özel Kalem Müdürlüğü 
Konu : Zonguldak Milletvekili Ah
met Güner'in önergesi hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
ilgi : 29.4.1971 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/541-557/1990 sayılı ya
zıları. 

ilgi yazılariyle Zonguldak Milletvekili Ah
met Güner tarafından 20.2.1969 tarihinde Kara-
ibük'ün ulaşım ve haberleşme ihtiyacına dair 
İBaşkanlıklanna sunduğu sözlü soru, bu defa 
21.4.1971 tarihindeki 90 mncı Birleşimce yazılı 
soruya çevrilmiş bulunduğumdan, söz konuşu 
önerge hakkındaki cevap aşağıdaki maddelerde 
aynı sıra ile tarz ve izah olunmuştur. 

1. Karabük PTT merkezinde kurulu bulu
nan 800 hat kapa'siteliı Maniiel telefon santrlaline 
1970 yılında 400 hat kapasitesi daha ilâve edi
lerek 1 200 kapasiteli hale getirilmesi için 1970 
yılı içerisinde gerekli çalışmalar yapılmış ve 
9.5.1970 tarihinde bu yere üç pozisyon »evk 
edilmiştir. 

Ancak, j aklar imal edilmemiş olduğundan 
400 kapasitenin tevsıiatı ıbugüne kadar tahakkuk 
ettirilememiştii'. 

iSipariş edilmiş olan jaklar fabrikada imal 
safhasındadır. 
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ne ve 71 i servis telefonu olm-ak, ip$& oent'W 
869 abone bağh bulunmaktadır. 

1971 yılı Şubat ayı sonu itibariyle 984 tele
fon talebi sıra beşlemektedir. 

Kalkınma plânının 3 ncü dönemijMİe (197§ 
yılında) 2 000 kapasiteli otomatik telefon 
santrali tesisi öngörülmüştür. 

2. Karabük - Zonguldak orasında gündp 
karşılıklı olarak ikişer tren, seferi y^gjlmakjar. 
dur. Buna ilâveten haftada üç gün motorlu tren 
seferleri mevcutur. 

Yolcu ihtiyacının âzami nisbette karş̂ iajtafc&t 
mesi igin.ppgta trenleri iki a d ^ i k ^ i j mevki ve 
iki aded ügiincü meivkj yolcu va^pnlariyle tak-
viye e4ümek^edir. Bu katarlara^ <$a t̂ f̂ azlft yol
cu vagonu, verilmesine makinalaruı, çekme, gücü 
imkân Tp&kmamakfcadır. 

a, b) Yeterli güçte ve yüksek takatli ma-
kina mevcudu genel ihtiyacı karşihyamadığM-
dan bu batlba 'büyük makimalarjn, verümftfti müm
kün görülememektedir. 

(Kalkınma plânında öngörülen ihtiyaçlar sağ
landıkça bu hattın durumu da öncelikle ele alı
nacaktır. 

<& K^|€ö^ - ZQ^WMafe, arft»*^ W « 1 * 
* gMtoft>,me*a^% olması nedeniyle bu hatta ara-

marah bilet satışı yolcuların daha fazla tedir
gin olmalarına yol açacaktır. Diğer taraftan bu 
kiiSa mesafede bulunan 10 istasyona, yer kon-

t tenjanı ayrılması mecburiyeti, trenlerin iyi üti-
: lize Edilememesi gibi malhzurlan da doğuracak-

3. Karabük - Bartın - Safranbolu - Ulus -
Eflani. - Zonguldak - Çaycuma şehir ve kasaba-

' lan ile Ankara arasında çalışmakta olan özel 
! teşebbüse ait otobüs ve minübüslerin ücretlerin

de bir ayarlama yapılmasına, bugünkü mevzuat 
müsaade etmemektedir. 

Ko»u; bttvbakımdan da BakanJtug«ûjzca. eie 
aİMnn%olW , 8̂-zj3P?Wnflli'S bflihffifVP Hfljjyf) t&J&jnsı 
(Meclisĵ Dft ^yke hazır*hale getirihnilştir. 

Yukarda 2 noi maddede arz v+ izah edildiği 
üzere mevout tvieaıleng her 3^ftt ijflbdâba fazla 
talwiyew uftüaıkün olamadı^ ^bj, yeik tanenle
rin» sefere» (ke^ulma« da imkan, dsjbiliûde $prü-
lemem k̂̂ KÜr» 

$ 8 ^ itaarA^trijn. 
Haluk N. Arık 
Ulustum* Bakanı 

- B 0 7 -



M, Meclisi B : 102 20 . 5 . 1971 0 : 1 

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğıınll'Uİk yoktur.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

/Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M: Zelkl Adıyaman 
Ali Aviıi Turanlı 
AFYON KARAHÎSAE 
Şevki Güler 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çardaroğlu 
Kemal Er&eım 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
85 
78 

7 
0 

360 

Mevlüt Yılımaz 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BURSA 

Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Mesuıt Hulki önür 

[Kabul edenler] 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

ÇORUM 
Arslan Topçubagı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Necmettin Gönenç 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ERZURUM 
Turhan Bilgim 
Rıfkı Danıgmjan 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Naiıne İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Burhanettin Aısutay 
Münir Daldal 

KARS 
Musa Doğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyofclu 

KAYSERİ 
"Turfan Doğan Avşargil 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KONYA 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

MARDİN 
Abdulkadir özmen 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 

URFA 
Mehmet Ali Köiklü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğhı 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Neştt Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kvrni Nedimoğılu 
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[Reddedenler] 
ANKARA 

Suna Tural 
İÇEL 

Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 

KONYA 
ihsan Kabadayı 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

»••« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

102 NCÎ BİRLEŞİM 

20 . 5 . 1971 

Saat: 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — İki Daimî Komisyona üye seç.imi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

X 2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
tasansı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor- ; 
lan (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

I 

X 3. — Bursa Milletvekili Kasım önadım'in, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : J8 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünün 195 ve 196 
rıcı maddelerinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Rize Milletvekili Erol Akçal'ın, 
31 Temmuz 1970 tarifti ve 1327 sayılı Kanu
nun 36 nci maddesi ile depştiriLan 14 Temmuz 

Perşembe 
15,00 

1'9Ö5 taraflı r e 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
numun 79 ucu maddesine 'bir fıkra ekılıenımesi 
haıkkında kanun teklifi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi H'ân Komisyonu raporu (MMiet 
Meclisi 2/407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 241 e 1 nci .ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1550) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 5 . 1971) 

3. — Eski iSiirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5 /3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

4. — Eski Anuasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek;- C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

5. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dMr önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 



Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karına Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

7. — İzmir Milletvekili İhsan öürsan'm, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

8. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi : 1/208; Cumhuriyet Senato
su : 1/1204) (Millet Meclisi S. Sayısı : 214 ve 
214 e 1 ve 2 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 1549) 
(Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S. Sayısı : 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

2. — Makbule kızı Ferdiye Dcmiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
ılnir kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Harcırah Kanununa dk kanun tasarısı 
vo Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği

şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

5. — Salihli ilçesinin, Eskicami mahallesi 
102f3 hanesinde naklen kaydedilen Ali Naeioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

6. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Tşıkpınar köyü hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Neemettinoğhı, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'in, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22.2 .1971) 

7. — Akyazı ilçesi Merkez Yeniköy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13.3.1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

8. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1971) 

9. — Yalvac'ın Topmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nei 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Turgutlu'nun Pla/midiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
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nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş- i 
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S, Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

11. — Sakarya illine bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) (S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

12. — Bor ilçesinin Kemerhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'dcn doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

13. — Mardin illinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 7, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'den doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'ın, Ölüm cezasına çaptırıl ması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

14. — Eskişehir'in Alpu nahiyesinin Bozan 
köyü hane 06, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve lTabibe'den doğma 
10 . 4 . 1946 doğumlu Nail Kır'ın, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi v< 
Adalet Komisyonu raporu (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

15. — Düzce'nin Gölkaya bucağının Hacı Sü-
hymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

16. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa"32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet- I 

Balıkçı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

17. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
nıet'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

18. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

19. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
çırak, kalfa ve ustalık feanuın teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
komisyonlarandan seçilen 4 er üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 .3 .1971) 

20. — Asayişe müessir bâzı fiillerin ömlien-
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 197.1) 

21. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş. Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 22. — Bursa Milletvekili Kasum Önadım'-
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtana tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

23. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-



Oğan'ın önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 24. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 . 1971) 

X 25. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma, 
Adalet, Maliye ve Plân komisyonlarımdan seçilen 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. ıSayısı : 130 >a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 17 . 4 . 1971) 

26. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 arkadaşının, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı 
Kanunun 123 ncü ımaddesinin 2 ve 3 neü fıkra
sının kaldırılması ve bir fıkra eklenmesi ile 
Izımiir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
'kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân koımisyon-
larımdıam 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 27. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hlakkında kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

28. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M. Halûk Berkol ve İstanbul Milletvekili Or
han Cemal Fersoy'un, ekspres yollar ve İstan
bul çevre yolu projesi sahasındaki gecekondu
ların tasfiyesi hakkında kanun teklifi ve Ana
yasa, Maliye, İmar ve İskân, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu 40 
nolu Geçici Komisyon raporu (2/385) (S. Sa
yısı : 312) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

29. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine, 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1971) 

30. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkında 'kamun tasarısı 
.ile îstanlbul Milletvekili Beşit Ülker'in, Millî 
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| kıyıllar kanunu teklıfcü. ve Innar ve Iskam, îçdşleiri 
I ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerıek ku

rulan 7 numaralı Geçici Komisyon naporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1971) 

31. — 24 . 2 . 1970 tarih ve 1235 sayılı 
S . 6.. 1959 tarih ve 7'334 sayılı kamunlarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Ptlân komisyonları raporları 
(1/436) (S. Sayısı : 314) (Dağıtıma tarihi : 
7 . 5 . 1971) (Gündeme) 

X 32. — 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununun bâzı ımaddelerimliın değiş
tirilmesi ve bu kamuna bâzı hükümler eklenme
si hakkında kamum tasarısı ve MaiMyıe ve Plân 
komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 5 . 1971) 

33. — Cumhuriyet ISenatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'ın, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter-

I tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
I ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın 

önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

I 34. — 5246 sayılı İstanbul Teknik Üniversite-
I si Kuruluş Kadroları Kanununıa ek kamın ta-
I sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra

porları (1/417) (S. Sayısı : 317) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1971) 

35. — Türk Silâhlı Kuvveıtterinde astsubay 
I nıasbedilenlere giyecek ve teçhizat verilmesi 
I hakkımda kanun tasarısı ile 'Tralbızon Milletve

kili Ahmet Şener ve 13 'arkadaşının, (muvazzaf 
astsubaylara verlileeek 'elbise ve ıtıeçihâzat fhaık-

I lamda kanun teklifi ve İçişleri, Millî Savunma 
I ve Plân koımisyomlan raporları (1/209, 2/376) 

(S. ISayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.'5.1OT1) 
36. — 6996 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akade-

I misi Kanununa ıgeçici bir 'madde leHlenımiesd. ıhalk-
I kında kanun taşımsı ve Millî Savunma ve Plân 

komisyonları ıraıporlian • 01/450) ('S. ıSayısı : 31'9) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1971). 

I X 37. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle-
I ketlerden dört muhrip satınailımması için gelecek 
I yıllara geçici yüklenimıeılerie 'girişilmesi hakkın

da kanun tasarısı ve LMMÎ Savunma ve Plân fco-
I misyonları raporları (1/31) (iS. ISayısı : 300) 
I (Dağıtıma tarihi : 14 . 5 . 1971) 
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,38. — 17 Ocak 1963 itaflilh ve 144 sayılı Uçuş j 
hdızmetleni teminat Kanununun (bâzı maddede- i 
rinin değiiştiriılmiesine dadır 28 Nisan H970 tarifti l 
ve fl'2'5'6 sayılı Kanunun ıgeçici 2 nci maddesinin | 
soın fılkrasmın değiıstiiril'mesli ıhafekında (kanun ı 
ftasıanısı ve 'Millî Savunma ve Plân komisyonları | 
raporları (1/384) (S. Sayısı : 321) (DiağDtnua I 
talihi : 14 . 6 . 1971) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer, Eskişehir Milletvekili İsmet Angı, 
Çanakkale Miillietvıekili Zekiye 'Güılisen ve 10 ar-
ıkadaşı, ıGumıhuriye't 'Senatosu Afyon Üyesıi Ke
mali Şenoeak, Cuimlhuriyelt Senatosu îsıtanJbul 
üyesi Melbnure Alksoley Ve 'tsitanlbuıl Miüetlveikdli 

Reşit Ülker'in, Eminsuların zaranl'araının gideril-
ımesi hakkında ösanun ıtökHâifilerıi ve Maliye Ve 
Pllân fcomıiısyonlliarımidan seçilen '8 er üyeden ku
rulu 37 numaralı 'Geçici Komisyon raporu 
(2/153, 2/214, 2/230, 12/290, 2/300, 2/361) (S. 
Sayası : 31212) (Bağıitma tarihi : 115 . 6 . 1971) 

X 40. — Trabzon Milletvekilli Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Çay İstetmeleri Kuru
mu kanunu teklifi ve 'Ticaret, Mıaldye, Tarım ve 
Plân komisyonlarından seçdflıen 4 eır üyedıenı ku
rulu 12 nuımıanalı 'Geçici Komisyon raporu (2/36) 
(S. Sayım : 203 >e 1 nci ek> (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1971) 

(Millet Meclisi 102 nci Birleşim) 





Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Say ı s ı : 2 1 4 © I n C İ ö k 

İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/208, C. Senatosu : 1/1204) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1549) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 4 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 11132 - 1/1204 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 8 . 3 . 1971-gün ve 1168 sayılı yazınız : 
istanlbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Mecli

since kaJbul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 4 . 1971 tarMi 62 nci 
Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Çekimser 

: 137 
: 134 
: 3 
: — 

Not: Bu tasan Genel Kurulun 13, 20 . 4 . 1971 tarihli 60 ve 62 nci Birleşimlerinde görüşülmüş
tür, 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu, 5 . 5 . 1971 

Esas No. 1/208, C. S. 1/1204 
Karar No. 82 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 4 . 1971 günlü 62 nci Birleşiminde değiştiriilerek 
kabul «dilen, «İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı» üze
rinde vâki değişiklikler, Maliye ve Millî Eğnıtâm. Bakanlıkları temsilcilerinin de hazır bulunduk
ları oturumda görüşüldü; 
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Gumıhuriycıt Senatosu Genel Kurulunca, taşanım, Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul 'edilen 

2 nci ımaddesünliaı «a» fıkrasında tadadedilen bilim dallarını sistematik şekilde sıralamak suretiyle 
yapılara! değişiklik, 

«4 sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1970 malî yılında 'kullanılaımaz» fıkrası ile sıon bulan 3 ncü 
maddenin, 1970 malî yılı ıgeçjtiğinden bir anlam kalmadığından Ibu son fiknasını metinden çı
karmak ve çııkıarılan bu fıkrada bahis konusu (4) sayılı cetveldeki ikaıdroilar (2) sayılı cetvele ilâve 
edilmiş halen iktisabedilmiş hakları. ımuhafazja nedeniy'le itasarıda (4) aıded olan (2 000) liralık 
1 aıci denece profesör Ikadnoısu ;(10) iadede iblâğ edilmek, yine sıöz konusu (2) sayılı cetvel ıbaşlı-» 
ğında (Tıomell Bilğiller Fakültesi) şeklinıdlejki seh /i (Temeli Bilimler Fakültesi) şeklinde düzeltmek 
suretiyle yapılan değişiklik, 

Devlet memurlarının kadrolarının Genel Ka'dt'o Kanununda ve Bütçe kanunlariyle temini ön
görüldüğümden (2) sayılı eelttvelde yer alan «c» bölümündekli memur kadroları Ibu cetvelden çı
karılmak, suretiyle yapılan değişiklik, 

(,1) sayılı cetvelde Maden ve Makina Fakültesi Ibölümlerindeki (b) başlıklarında geçen ve seh
ven (öğretim üyeleri) şeklindeki İbareler (öğretim yardımcıları) şeklinde düzelltilmJek suretiyle 
yapılan değişiklik Komisyonumuzca aynen bemîraıisenmilşjtir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz «edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Baışkanveıkili Sözicü Kâtip 
îçel Anikarıa Erzurulm Ankara 

C. Okyayuz M. K. Yılmaz R. Danışman H. Balan 

Ankara Bolu Çorum ' Eskişehir 
C. Yorulmaz H. t. Cop A. Töpçubaşa M. t. Angı 

İmzada (bulunamadı 

Hatay İzmir Izımfof Karış 
H. Özkan, M. Akan A. N. Erdem K. Okyay 

lımzajda bu lunamadı 

Kıaistalnuanin MıafllaJtyfa Mknlîaa 'Niğde 
H. Tosyalı H. Gökçe H. Okçu M. N. Çerezci 

.Sateamyia Sajmöun Tolkiajt Tnatan 
N. Bayar t. Kılıç 1. H. Balcı A. E. Uzuner 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlui 

İmzada 'bulumıaımadı 

Millet Meclisi1 (|S. Sayısı : 214 e 1 nci ek) 
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MİLLET MECLİSİNİN! KABUL ETTİĞİ 

METİN 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 2. — Teme! Bilimler Fakültesinin 
ıalmaç ve görevleri şunlardır ; 

/a) Mteteoııolloji nıüıhendMiği, matematik 
ımjühendisilıiği ve fizik mülheındliısıliği (bö;lıümleırinde 
ve diğer hilim dallarında Ustan®, yüJkısıek lisans 
veya ımüihıendisllilk 'Ve yülksıelk mühendislik sevi
yelerinde öğretim yapmak, biilimısıel 'araştırma*-
Sjar ve İdlofctıoıra çalışmıaJİarı yaptıatmıaJk; 

Ib) 1. T. Ü. ne Ibap. Tbiültüıı fakültelledn te-
ımeıl ve genel billka'lere giren derslerini okutmak 
ve hu (derslerle illgili Ibültlün uygulama 'çalışma
larını yaptırtmaktır. 

MADDE 3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları haikkıındalki 7 , 7 . 1948 ta
rihli ve Ö246 aıaynlı Kanuna (bağlı (1) 'ısıaıyık cet-
veıMekü ve bu cetvele çeşitfii kanunlarla eklemen 
feaıdirollıamdan İnşaat, Mimarlık, Makina ve Ma
den faikülteleırine alit îllüşflk (il) «sayılı cetvelde 
yazılı kadroliaır çıikarıllimış ve bunların 'yerine 
ı«Teınuel Bilimler Fakültesi» ne ait ilişik (2) ve 
(4) sıayıılı cetveller eklenmiştir. 

(4) sayılı cetvelde yaızıflı ıkadrolaa* 1970 malî 
yılımda 'kullanılama/z, ) 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 2. — Temel Bilimler Fakültesinin 
lamaıç ve görevleri şunlladdür s 

ıa)' Matematik (mlülhendlilsli'ği, fizik mühen
disliği ve meteoıroiDoji mühendisliği bıölüımieırin-
'de ve diğer billiım dallarımda lliisıans, yüksek li
sans veya mühenldiisılik ve yüksek mühendisllik 
seviyelerinde öğretim yapmak, biiliimısiel laraştır-
nıalliar ve doktora. çalışmaları yaptırmak; 

lb)i İ.-T. Ü. ne 'bağlı bütün fakültelerin te
mel ve ıgenel blililmlere giren derslerini okut
mak: ve bu derslerle ilgili Ibültlün uygulaıma ça-
llşımalaırmı yaptırımalktır. 

MADDE 3. — İstanbul Tekniik Üniversitesi 
kuruluş kadroları hafkkmdaJki 7 . 7 , 1948 ta
rihli ve 9246 sayılı Kanuna bağlı (T) sayılı cet
veldeki ve hu cetvele çeşitli kanunlarla ekle
nen kadrolardan İnşaat, Mimarlık, Makina ve 
Maden fakültelerine 'ait ffiüşıiik (1) «sayılı cetvel 
de yazılı (kadrolar çıkarıllmiış ve bunların yeırine 
«Temel BilÜmiler Fakültesi» ne ait lilişik (2) sıa-
yı'lı cetvel eklenmiştir. 

Millet Meclüsi 
& • 

^r.jısı : 214 e 1 nci ek) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞttŞTlRİŞt 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmigtir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. 

MADDE 4. —Kesinleşmiştir. 

GEÇÎGt MiADDE — Kesinleşmiştir. 

MİADDE 5. — Kesinleşmiştir. 

MiADDE 6. >— Kesinleşmiştir. 

Millet M'ecilIM (S. Sayısı : 214 e 1 nci ek) 
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{Mffitet' Meclisinin kabul ettiği metne bağlı 
cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

D. 

1 
4 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

1 
5 

10 

2 

Profesör 
» 

Doçent 
» 
» 

h) 
Asistan 

» 
» 
» 

Profesör 
Doçent 

V 
Asistan 

Profesör 

Görevin adı 

İnşaat Fakültesi 
a) Öğretim üy'4leri 

Sayı 

2 
2 
2 
2 
2 

Öğretim yardımcıları 

Mimarlık Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

2 
2 
2 
3 

1 
1 

Öğretim yardımcıları 

Makina Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

2 

1 

Aylık 

2 000 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

2 000 
1 100 

500 

1 750 

D. 

3 
5 
6 

7 
9 

10 

1 
4 
5 

7 
9 

10 

Profesör 
Doçent 

» 

Asistan 
» 
» 

Profesör 
» 

Doçent 

Asistan 
» 
» 

Görevin adı 

b) Öğretim üyeleri 

Maden Fakültesi 

a) 

v 

Öğretim üyeleri 

Öğretim üyeleri 

Sayı 

1 
3 
1 
. 

29 

2 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
2 

41 

Aylık 

1 500 
1 100 

950 

800 
, 600 

500 

2 000 
1 260 
1 100 

800 
600 
500 

(2) SAYILI CETVEL 

Profesör 

Doçent 

Asistan 

Temel Bilgiler Fakültesi 
a) Öğretim üyeleri 

ir 4 
1 
6 
7 
7 
3 

12 
Öğretim üye yardımcıları 

i 10 
10 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 

9 
10 

5 

7 
8 
9 

10 

Asistan 
» (Biri seminer kütüp

hanecisi) 
e) Memurlar 

Fakülte Sekreteri 
Büro Şefi 
Hesap Memuru 
Kütüphaneci 
Ambar Memuru 

10 

15 

1 
1 
1 
1 
1 

90 

600 

500 

1 100 
800 
700 
600 
500 

Mîllet MediSsil (S. Sayısı : 214 e 1 nci ek) 
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(4) .SAYILI OBTVEL 

ıD. Görevin adı Sayı Ücret 

Temel Bilimler Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
2 
G 

7 
8 
9 

Profesör • 5 
Doçent 4 

a) Öğretim üye yardımcıları 

Asistan 5 
» 5 
» 5 

1 750 
950 

800 
700 
600 

(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metne 
bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

D. Görevin aidi Sayı Aylıfe 

înşaat Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

1 Prof esör 
,4 » 
5 Doçent 
6 » 2 
7 » 2 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 2 
'8 » 2 
ı9 » 2 

10 » 3 
Mimarlık Fakültesi 
a) öğretim üyeleri 

1 Profesör 1 
!5 Doçent 1 

b) öğretim yardımcıları 
10 Asistanı 2 

Makina Fakültesi 
aj öğretim üyeleri 

2 Brolesor 1. 

2 2 000' 
2 1 250 
2 1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

2 00O 
1 100 

500 

1 750 

D. Görevin aidi 

3 Profesör 
5 Doçent 
6 » 

ıSayi) Aylılk 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 
9 » 

10 ı» 

1 
3 
1 

29 

2 
11 
1 

Malden Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 
1 Profesör 1' 
4 !» 1 
5 Doçenlt 1 

b) öğretim yardımcıları 
7 Asistan 2 
19 » İ 

10 » 2 

41 

1 500 
1 100 
950 

800 
600 
500 

2 000 
1 250 
1 100 

800 
600 
500 

Millet MediasS (IS. .Sayısı : 214 e 1 nci ek) 
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(2) SAYILI CETVEL 

D. Görevin adı Sayı 

Temel Bilimler Fakültesi 

a) öğretim üyeleri 

BroiesSr ıTO 
» e 
» 6 
» 7 

Doçent 7 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

D. 

6 
'7 

7 
18 
9 

10 

Görevin adı Sayı 

Doçent 7 
» 12 

b) öğretim yardımcıları 
Asistan 15 

l» 15 
» 15 
» (Biri Seminer Kütüp

hanecisi) 1İ5 

Aylık 

950 
800 

800 
700 
600 

600 

İP 
CETVELLER 

(1) Sayılı cetvel 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. 

(2) Sayılı cetvel 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. 

(3) Sayılı cetvel 

Kesinleşmiştir. 
(4) Sayılı cetvel 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan değişiklik aynen benimsenmiştir. 

(Not : Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca 2 sayılı cetvele ithal edilmek suretiyle yapılan 
değişiklik Bütçe - Plan Komisyonunca aynen benimsenmiştir.) 

» A ^ l 

Millet MeoM (S. Sayım : 214 e 1 nci ek) 


