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1. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 
öğretmen ve memurların bazı sorunlarına 
dair gündem dışı demeci. 320:322 

2. — Yozgat Milletvekili Neşat Tanrı-
dağ'm, Emekli Sandığı Kanununa bir ek 
madde eklenmesi konusundaki kanun tek
lifinin basın ve kamuoyunda yanlış tef
sir edildiğine dair gündem dışı demeci ve . 
Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Av-
cı'nın açıklaması. 322:325 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nm genel af konusunda gündem dı
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4. — Samsun Milletvekili Bahattin 

Uzunoğlu'nun, Parlamenterlerin emekli
liği konusunda gündem dışı demeci. 326:328 

5. — Bitlis Milletvekili Mümtaz Ak-
ışık'm; Bitlis'teki Arıcılık Enstitüsüne da
ir gündem, dışı demeci ve Tarım Bakanı 
ilyas Karaöz'ün cevabı. 328:330 

6. — Malatya Milletvekili Hakkı Gök
çe'nin, Malatya Sigara Fabrikasının duru
mu ile ilgili gündem dışı demeci. 330 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Sü
leyman Mutlu'nun, yazılı soruların ce-
vaplandırılmaması konusunda gündem dı
şı demeci ve Başbakan Ferid Melen'in ce
vabı. 33C:332 

8. — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/937) 332:333 

9. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok 
ve 30 arkaadşmın, tarım ürünlerinde uy-
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Sayfo 
guladığı taban fiyat politikası nedeniyle 
Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Ti
caret Bakanı Naim Talû hakkında genso
ru- açılmasına dair önergesi. (11/23) 333:334 

10. — Amasya Milletvekili Yavuz 
Acar'ın, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 
32 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifinin, içtüzüğün 36 
neı maddesi gereğince, gündeme alınması
na dair önergesi. (2/606, 4/319) 334:336 

V. — (İÖRîrSlTLKNlSL'KK- 536 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/616) (S. 
Sayısı : 671) 336:347 

2. — Eski Eserler kanunu tasarısı ile 
Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye müzelerinden eşyayı dışarı çıka-

8 ay fa 
ranlara bir seneden beş beneye kadar ha
pis cezası verilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 17 Numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/85; 2/428) (S. Sayısı : 672) 347:352 

3. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletveki
li Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Amasya Milletvekili Salih 
Aygün ile izmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü 
maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine 
ve bu kanunu üç geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plan 
komisyonlarından seçilen 11'er üyeden 
kurulu 64 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (2/598, 2/726) (S. Sayısı : 743) 352:360 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı (1/692) (S. Sayısı : 
741) ile, 

İstanbul Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun (1/691) (S. Sayısı : 742) tasarı
sının, yapılan açık oylamaları sonunda, kanun
laştıkları bildirildi. 

içişleri Bakanı Ferit Kubat, bugünkü Hür
riyet Gazetesinde çıkan afyon kaçakçılığı ile il
gili habere dair gündem dışı bir demeçte bulun
du. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner'in, 
Zonguldak kömür havzasındaki işçilerle ilgili 
sorunlar hakkındaki gündem dışı demecine 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Koda-
manoğlu cevap verdi. 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay, Bağ -
Kur uygulamasıyle ilgili sorunlar; 

Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur, Amasya 
ilinin Üçüncü Beş Yıllık Plan yönünden bazı 
sorunlar; 

Tokat Milletvekili Hüseyin Abbas, orta öğ
retim müesseselerinin sorunları; 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı, bu 
yıl köylere imam kadrosunun hiç verilmemiş ol
masının sakıncaları konularında gündem dışı 
demeçte bulundular. 

Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen sebep ve sürelerle izin veril
mesi kabul olundu. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 12 Mart 
1971 muhtırasının hedeflerine varamamasının 
nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde demokra
sinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme, 

içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, eğitim sis
temimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, temel 
hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kalışı
nın nedenlerini ve çözüm yollarını tespit etmek 
ve, 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu 'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması nede-
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niyle işsiz kalan üreticilere yaşama olanakları 
sağlamak va gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
birer Meclis araştırması yapılmasına dair öner
geleri okundu ve gündeme alınarak sıraları gel
diğinde görüşülecekleri bildirildi. 

Türk basını ve mensuplarının sorunlarını 
tespit etmek üzere kurulması kabul edilen Mec
lis Araştırma Komiyonuna üye seçimi (10/81), 
partilerin yeni oranları henüz tespit edilmemiş 
bulunduğundan, ertelendi. 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç çocuk
lar, maluller ve yaşlılar konusunda gerçekleri 
ve alınması gerekli tedbirleri tespit etmek için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/21) 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İzmir'in 
Seferhisar ilçesinde yapılan NATO tatbikatında 
zarara uğrayan köylülere dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/29), ilgili Baka
nın ve soru sahibinin Genel Kurulda bulunma
ması sebebiyle ertelendi. 

izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İzmir süt-
faibrikasına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu. (6/31), soru sahibi ikinci kez bulunma
dığından düştü. 

izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İzmir'e 
bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen Bakır -
çaym meydana getirdiği taşkınlara dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından (6/32); 

A) Sözlü soru 
Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'nm, To

kat ilinde 1970 yılı içerisinde hububat, pancar, 
tütün, sebze, meyva ve kavaklık sulanmasında 
dönüm başına alınan paraya dair sözlü soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/232) 

B) Yazık sorular 
1. — Samsun Milletvekili Yaşar Akal'm, 

Samsun limanına akıtılan kanalizasyonun duru
muna dair yazılı soru önergesi, Bayındırlık, 
imar ve İskân bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/1303) 

2. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Millî 
Eğitim Bakanlığınca cezalandırılmak üzere 

izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İzmir 
Ticaret Gazetesinde yayımlanan «Mesuliyet 
'.hn yüklenecek» başlıklı makaleye dair Başba
kan ve Ticaret bakanlarından (6/37); 

Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine da
ir Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
(6/39); 

Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, Sinop'un 
Boyabat ilçesi Cezaevine dair Adalet Bakanın
dan (6/46); 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu' 
nun, Sivas 'ta bir Ticaret Borsası kurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ticaret Baka
nından (6/52), sözlü soruları ilgili bakanla
rın ve soru sahiplerinin ve, 

Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun, 
tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/109), soru sahibinin Genel Kurulda 
hazır bulunmaması sebebiyle ertelendi. 

13 Ekim 1972 Cuma günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,10'da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Uşak 
Vahit Bozath Âdil Turan 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

hazırlanan öğretmen listelerine dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1304) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu eliyle öğrencilere dağıtılan ödüllere dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmişıtir. 
(7/1305) 

4. — Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez' 
in, 12 Mart 1971'den önce anarşik olaylara katı
lan memur sendikaları ile yöneticilerine dair 
yazılı soru önergesi, Başbakanlığa ve Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1306) 

5. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 

SORULAR 
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ve idarî takibatları miktarına yazılı yazılı soru 
önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1307) 

6. — içel Milletvekili Celâl Kargıh'mn, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1308) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1309) 

8. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin kuruluşundan 1955 yılma kadar 
tıp fakültelerinden mezun olan hekim sayısına 
dair yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1310) 

9. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin kuruluşundan 1955 yılma kadar 
Türkiye'de mevcut askerî hekim miktarına dair 
yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1311) 

10. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türki
ye'de suç nevilerine göre sabıkalı insan sayısı
na dair yazılı soru önergesi, Adalet Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1312) 

11. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1314) 

12. — İçel Milletvekili Celâl Karfılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1314) 

13. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1315) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün

yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1315) 

15. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önsrgesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1317)" 

16. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1318) 

17. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1319) 

18. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1320) 

19. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1321) 

20. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi Çalışma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1322) 

21. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1323) 

22. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
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ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/1324) 

23. — İçel- Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1325) 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, imar ve iskân Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1326) 

25. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Köy işleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1327) 

26. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Orman Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1328) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bün
yesinde çalışan personel hakkında açılan adlî 
ve idarî takibatların miktarına dair yazılı soru 
önergesi, Gençlik ve Spor Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1329) 

28. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, 4 ncü 
Altın Koza Film Festivalinde alman kararlara 
dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (7/1339) 

Tasan 
1. — Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen 

veya ihtiyaç fazlası bulunan malzemelerin 
satılması, devredilmesi veya hibe edilmesi ve 
eğitim, görecek yabancı silâhlı kuvvetler per
soneli hakkında kanunun 1 ve 2 nci maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de ilâvesi hakkında kanun tasarısı (1/716) 
(Millî Savunma ve Plan komisyonlarına) 

29. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, Tar
sus İdmanyurdu Gençlik ve Spor Kulübünün 
deplasman maçlarına uğradığı haksızlıklara 
dair yazılı soru önergesi, Gençlik ve Spor 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1331) 

30. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, İk
tisadî ve Ticarî ilimler Akademilerinde Şubat 
smav hakkının uygulanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair yazık soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1332) 

31. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ka
mu tüzel kişiliklerinde çalışan teknik persone
le yan ödeme verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1333) 

32. — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Zonguldak ili Ereğli ilçesi Belediye 
Başkanının yasa dışı işlemlerine dair yazılı so
ru önergesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1334) 

33. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kömür fiyatlarının düşürülmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/1335) 

34. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, televizyon alıcılarının miktarı ile bu alı
cıların vergi dışı bırakılmalarının düşünülüp 
düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi, Baş
bakanlığa gönderilmiştir. (7/1336) 

35. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
1969 yılından bugüne kadar yurt dışına giden 
Parlamenterlere dair yazılı soru önergesi, Mil
let Meclisi Başkanlığına gönderilmiştir. (7/1337) 

Teklifler 
2. — Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 

yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi (2/742) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — C. Senatosu istanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, vatanî hizmet tertibinden 1102 sa
yılı özel kanunun değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi (2/743) (Maliye ve Plan komisyon
larına.) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

— 319 — 



M. Meclisi B : 145 13 10 . 1972 O : 1 

Raporlar 
4. — Maras Milletvekili ibrahim öatürk'ün, 

ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11 .10 .1972) 
(GÜNDEME) 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Salonda hazır bulunan saym üyeler
den, beyaz düğmelere basarak, yoklamaya işti
rak etmelerini rica ediyorum. 

/. — '("sal- Milletvekili Âdil Turan'm öğret
men re memurların bazı sorunlarına dair gün
dem. dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir saatlik sürede görüşmeyi 
düşündüğümüz konuları, daha evvel alınmış 
olan karar gereğince normal gündeme ait mad
delerin müzakeresinden sonra icra etmeye ça
lışacağız. 

Gündem dışı konuşma isteğinde bulunan sa
yın üyelerin - çok kısa konuşmaları kaydıyle -
konuşmalarına imkân sağlayacağız. 

Uşak Milletvekili Sayın Âdil Turan, «Öğret
men ve memurların bazı sorunları» hakkında 
gündem dışı söz talebinde bulunmuşlardır, ken
dilerine söz veriyorum; buyurunuz efendim. 

ÂDİL TURAN (Uşak) — Saym Başkan, sa
yın milletvekilleri1; 

Öğretmen ve memurların bazı sorunlarıyla 
ilgili bir konuşma yapmak için "huzurunuza gel
dim; hepinize saygılar sunarım. 

5. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı
nın ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları (1/34) (S. Sayısı : 746) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 10 . 1972) (GÜNDEME) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

Saym üyeler, daha önce yaptığım iki konuş
mada, 1327 sayılı ek Personel Kanununun ge
tirdiği aksaklıkları, bilhassa öğretmenlerin ve 
memurların uğradığı haksızlıkları uzun uzun 
arz etmiştim. Hattâ 12 . 1 . 1972 tarihli otu
rumda aynı konuda yaptığım konuşmaya Dev
let Bakanı Saym Doğan Kitaplı özatle şu cevabı 
vermişlerdi : «Huzurunuza yetki tasarısını ge
tirdik; iltifat eder bu tasarıyı kanunlaştırırsa-
nız, iddia edilen haksızlıklar giderilmeye çalışı
lacaktır.» Biz bu sözü, Hükümetin bir taahhü
dü kabul etmiştik. Kanun çıktı, fakat memur 
ve öğretmen kesimine derde deva, sadre şifa ve
rici hiçbir yenilik getirmedi. O'kadar ki, bu sı
nıflar yeni haklar değil, kazanılmış haklarını 
alamıyor, terfi ettirilmiyor, emekliye ayrılmak 
isteyenler yine kadrosuzluk nedeniyle emekli 
olamıyorlar. Öğretmen ve memurlar tümüyle 
büyük bir moral çöküntüsü içindedirler. 

Dokuz ay önce yaptığım konuşmamı, «Üze
rine benzin döküp kendini yakmak isteyen me-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 

KÂTİPLER : Enver Akova (Sivas), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 145 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mur ve öğretmen var bugün. Bu kadar kırgın, 
bu kadar kızgın bir görevli kitlesiyle Devlet 
çarkını çeviremezsiniz» diye bitirmiştim. O ta
rihten bu yana en küçük bir gelişme olmadı, 
fakat kamu görevinde ve görevlilerinde çok bü
yük dalgalanmalar oldu. Her geçen gün, ulus 
çıkarlarının aleyhine işledi. Milyonları verme
menin karşılığında ulusal kayıp hanesine mil
yarlar yazıldı ve yazılmaktadır, idareciler, tek
nik elemanlar, iktisadî Devlet Teşekkülleri men
supları, öğretmenler, memurlar, daha açıkçası 
bir - iki sınıfın dışında kalan tüm kamu görev
lisi, 1327 sayılı Kanundan, işlemeyen yetki ka
nunundan huzursuzdurlar, şikâyetçidirler. Açık -
seçik aksaklıkları, eksiklikleri düzeltmeyen ik
tidara ve Parlamentoya kırgındırlar, kızgındır
lar. Maliye Bakanlığı ile diğer bakanlıklar ara
sındaki anlaşmazlıklar ise telâfisi güç yaralar 
açmaktadır. 

Değerli üyeler, kadro, terfi, yan ödeme, ta
van sınırlaması, terfilerdeki yıl farkları, sınıf
lar arasındaki dengesizlik ve safre gibi, tüm me
murların ortaklasa bir çok dertleri var. Hepsini 
ayrı ayrı dile getirmeye gündem dışı konuşma 
saatini'n elverişli olmadığını biliyorum. Onun 
için sadece öğretmen sorunları ürerinde dura
cağım. Esasen bu sorunların çoğu Devlet me
murlarını da kapsamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüde birçok de
fa dile getirildi, yazılı, sözlü önergeler verildi, 
Meclis araştırmaları kanun teklifleri yapıldı. 
Buna rağmen, Personel Kanunu ve uygulama
sından doğan öğretmen sorunlarının bir kısmını 
bir kere daha tekrarlamayı, Hükümetin, bilhas
sa Maliye ve Millî Eğitim bakanlarının dikkat
lerine, gayretlerine, izanlarına, insaflarına sun
mayı zorunlu görmekteyim. 

1. 132 000 öğretmen kadro yetersizliği ne
deniyle terfi ettirilmemiştir. 1 Mart 1972 tari
hinden bu yana Millî Eğitimde terfiler hemen 
hemen durmuştur. 

2. Birçoklarının kararnamesi çıktığı halde 
yöneticilere ek görev ücreti ödenmemektedir. 
İlkokul müdüründen, Millî Eğitim müsteşarına 
kadar yöneticiler ek görev ücretinden yoksun 
bırakılmışlardır. 

3. Millî Eğitim Bakanlığının verdiği kadro
ları Maliye Bakanlığı tanımamakta, birçok il 
ve ilçelerde terfilerden doğan farklar verilme

mektedir. Örneğin; Mart 1972 tarihli, Sayıştay 
vizeli kadro onayında 8 nci derecenin 2 nci ka
demesi verildiği halde o tarihten itibaren fark 
verilmediği gibi, halen eski, yani 8 nci derece
nin 1 nci kademesinden ödenmeye devam edil
mektedir. Üstelik, bu tip uygulamalar iller ara
sında farklı olduğu gibi aynı ilin ilçeleri ara
sında da farklıdır. Her imam kendi bildiğini 
okumaktadır. 

4. Orta dereceli birçok okullarda ek ders 
ücreti ödenememiştir. 

5. Başta Parlamento üyeleri olmak üzere 
bazı kuruluşlar ile, tabiî âfete uğrayan bölge 
memurları Mart 1970'ten itibaren maaş farkla
rını almışlardır. Üniversite öğretim üyeleri de 
almak üzeredirler. Bu konuda değişik demeçler 
verildi. Dokuz aylık maaş farklarının 1973 büt
çesine alınıp ilk aylarda ödeneceği kesinlikle 
açıklanmalıdır. 

6. Yardımlaşma Kurumu için maaşlardan 
kesilen yüzde beşlerin ne olduğu, nereye har
candığı merak konusudur. Hattâ, geleceğinden 
şüpho edilmektedir. Bu kesintiler sağlama bağ
lanmalı ve kamu personeline duyurulmalıdır. 

7. Devlet Memurları Kanununun 36 nci 
maddesinin 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 
9 ncu maddesine göre, ilkokul öğretmenleri 12 
nci derecenin ilk kademesinden işe başlarlar. Yi
ne kanunun ek geçici 2 nci maddesine göre, 
kadro aylığı 350 lira olanlar 13 ncü dereceye in
tibak ettirilirler. Bu iki madde arasında ilkokul 
öğretmenleri için açık bir çelişki vardır. Nite
kim, yeni mezun öğretmen 12 nci dereceden işe 
başlarken, iki yıl 11 aylık hizmeti olan öğretmen 
13 ncü dereceye intibak ettirilmiştir. Gözden 
kaçan bu çelişkide Parlamento üyeleri olarak 
hepimiz derece derece sorumluyuz, fakat yetki 
kanununa dayanan Hükümetin bu hatayı dü
zeltmemesi ikinci ve daha büyük bir hatadır. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen Sayın Tu
ran, 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Okul dışından 
sınav vermek suretiyle ortaöğretime geçen ilk
okul öğretmenleriyle, yine sınavla ilköğretim 
müfettişi olan ilkokul öğretmenlerine birer ka
deme ilerlemesi verilmemektedir. Daha acı ve 
üzücü yanı, eğitim enstitüsü programının tama
mını kapsayan bir sınavdan sonra ortaokul öğ
retmeni veya ilköğretim müfettişi olanların ilk-
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okul öğretmenleri gibi dört yılda bir terfi etti
rilmeleridir. Bu haksızlık mutlaka giderilmeli
dir. 

9. 1327 sayılı Kanun görüşülürken de çok 
söyledik, hatta bu maksatla verdiğim önerge üç 
oy farkla reddedildi. Memuriyete baslarken öğ
renim farkı fazlasıyle verildiği halde, ilkokul 
öğretmenlerinin dört yılda bir terfi ettirilmesi 
adalet ölçüleriyle- bağdaşmamaktadır. Esasen, 
üç - dört - beş yıl ayrılığının tüm kamu perso
nelinden kaldırılması ve hepsinin üç yılda bir 
dikey, her yıl yatay terfi hakkının sağlanması 
gerekir. 

10. Kaldırılan eğitim ödeneği yerine yeni 
bir ödenek düzeni getirilmelidir. Bu konudaki, 
o zaman Millî Eğitim Bakanı olan Sayın ismail 
Arar 22 . 5 . 1972 tarihinde 257 özel sayılı ver
dikleri cevapta aynen; «ilkokul öğretmenleri 
ödeneğinin verilmesine devam olunması gerek
tiği görüşündeyim. Bu hususta çalışmalar ya
pılmaktadır.» demişlerdi. Çalışmaların olumlu 
sonuçlanmasını diliyoruz. 

11. Orta dereceli okul öğretmenleri hafta
da 9 ilâ 12 saatlik ek ders ücreti almakta, buna 
karşılık görev ağırlığı çok farklı olmayan ilk
okul öğretmenleri hiç almamaktadır. Millî Eği
tim Bakanlığı bu konu üzerine de eğilmek zorun
dadır. 

12. Ders ücretleri 439 sayılı Kanunla sap
tanmıştır. Buna göre, haftada liselerde 15, orta
okullarda 18 saatten sonrası ücrete tabidir ve 
saati bürüt 10 liradır, iki yıldan beri Bütçe Ka
nunu mecburî ders saatini üç saat artırmış, fa
kat ücretini 10 yıl önce saptanan miktarda bı
rakmıştır; bunun sakıncaları çok ve çeşitlidir. 
Mecburî ders saati eskiden olduğu gibi 15 ve 18 
saate indirilmeli, saat ücreti de 20 liraya çıkarıl
malıdır, 

13. 4 ncü, o ncü, 2 nci, 1 nci dereceye terfi 
edeceklerin terfi ve kadro ayarlanması Bakan
lar Kuruluna bırakılmıştır. Kanun konuşulur
ken de söylediğimiz gibi, bu sistem yeni bir ulû-
fecilik örneği getirmiştir. Bu yüzden mağdur 
olanların sayısı bir hayli kabarıktır. Esasen, 
köhnemiş kadro düzenini kaldırmak, terfie hak 
kazanmış her memuru otomatikman bir üst de
receye veya kademeye terfi ettirmek gerekir. 

14. Yıllardan beri iktidarların hiçbirisinin 
ele almadığı çocuk zammı yeniden ayarlanma

lıdır. Halen ödenmekte olan 10 lira, 25 ilâ 50 li
raya çıkarılmalıdır. 

15. 7 katsayısı 31 . 7 . 1970 tarihli yasa 
ile saptanmıştır. Aradan iki yıldan fazla bir za
man geçmiş, fiyatlar ortalama % 70 oranında 
artmıştır. Bu durumda katsayının hiç değilse 
10'a çıkarılması, katsayı anlam ve amacına uy
gun düşecektir* 

Saygı değer milletvekilleri, yukarda madde
ler halinde arz ettiğim sorunların pek çoğu 
yetki kanuniyle çözümlenecek niteliktedir. Sa
yın Hükümet bu konular üzerinde ciddî olarak 
durmalı ve mutlaka çözüm yolunu bulmalıdır. 
Aksi takdirde ulusça kaybımız büyük, hem de 
çok büyük olacaktır. 

Saygılarımla. 

2. — Yozgat Milletvekili Neşet Tanrıdağ'ın, 
Emeldi Sandığı Kanununa bir el; madde, eklen
mesi konusundaki kanun teklifinin basın ve ka
yını oııunda yanlış tefsir edildiğine dair gündem 
dışı demeci ve Millet Meclisi Başkam Sabit Os
man A vcı'nın açıklaması. 

BAŞKAN — Sayın Neşet Tanrıdağ, Emekli 
Sandığı Kanununa bir ek madde eklenmesi hu
susundaki kanun teklifinin basında, kamuoyun
da yanlış değerlendirildiği, bu nedenle kamuo
yunu aydınlatmak üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 

NEŞET TANRIDAĞ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Günlerden beri Türkiye'nin bir numaralı 
meselesi olarak, «Ömür boyu aylık gelir» diye 
adlandırılan 5434 savılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek bir madde eklen
mesi hakkında 208 arkadaşımızın yaptığı tek
lif üzerine bağdaş kurulup oturulan, Parlamen
terin ve binnetice Parlâmentonun tahribini he
def tutan bir mevzuda teklifi hazırlayanların 
içerisinde bulunan, imzasını hiçbir g*ün almaya
cak olan (A. P. ve C, H. P. sıralarından al
kışlar, «Bravo» sesleri) inandığı davayı sonuna 
kadar sizler gibi müdafaaya azmeden bir arka
daşınız sıfatiyle, kongrelerde bulunduğum için 
zamanında huzurunuza çıkıp, bu teklif niçin 
hazırlanmıştır, nedenleri, şümulü nereye kadar
dır; izah edemediğim için, geciktiğim için siz
den özür dilerim. 
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Değerli arkadaşlarım, teklifi niçin hazırladı
ğımızı ve kapsamını arza çalışmadan önce bir 
kaç noktaya değineceğim. 

Basın, günlerden beri efkârı umumiyeyi, 
Parlamenterin ve Parlâmentonun aleyhine dü
şürebilmek için aslı olmayan, teklifle ilgisi bu
lunmayan yazı ve beyanlarını arka arkaya bir 
zincir gibi sıralamaktadır. 

Sayın Meclis Başkanımız - çok üzüldüm -
bir beyanat veriyor... (A. P. ve C. H. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) diyor ki : «Me
denî cesaretleri varsa teklifi hazırlayanlar, ge
rekçeyi hazırlayanlar çıksın izah etsin» Ben de 
diyorum ki, politika, dönüşü olmaya,n bir yol-
dui*. Ben sizler gibi, 1946'da, 1950'de 1961'de 
dönüşü olmayan yoldan, cezaevlerinden geldim 
buraya. Bu itibarla, Parlamentonun üzerinde 
hiçbir kuvvet kabul etmediğimize göre hangi 
cesaretten bahsediyor Sayın Başka,n? 

Arkadaşlar, çok özür dilerim ama, meseleyi 
ya bilmiyorlar, ya tetkik etmediler veyahut da 
herkesin dilinde dolaşan, «günün şartlarına uy
gun değildir» teranesi ile - beni bağışlasın
lar - liderler dahi aynı kampanyaya katıldı. 

garanti altına alınmış ve hatta bu garanti alı-
tma alınmalarda 'Sosyal Sigortalara bağlı hiz
metlerde bulunanlara, malumuâliniz olduğu 
üzere, 10 yıla kadar borçlanma hakkı tanınmış
tır. 

Askerliğini er olarak yapanlara borçlanma 
hakkı tanınmış, teknik elemanlara, mühendis
lere, doktorlara, serbest olarak dışarıda 
geçirdikleri hizmetlerinin 3/4 ünü borçlanma 
imkânı verilmiştir. 

BAĞ- - KUR'la 45 yaşımdan yukarı BAĞ -
KUR kapsamına giren kişilere 5 yıl prim öde
mek şartıyle 15 yıl prim ödemiş gibi emekli
lik hakkı tanı;amış. 5 bin yıl işgünü, - yani 13,5 
yıla tekabül eder - işçilere emeklilik hakkı 
tanınmış. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
bağlı hizmette bulunmuş, sonradan ayrılmış, 
serbest çalışmış; fakat tekrar Emekli Sandığı
na bağlı bir hizmete dönmüş kişilere, arada 
geçen müddetin borçlanmak suretiyle emekli
liğe sayılması Yüce Parlamentolar tarafından 
kabul edilmiştir. 

Biz ne yapmışız?.. Basma intikal ettiği veya 
basında dile getirildiği gibi, birgün veya bir 
dönem milletvekili veya senatör olan arkadaş 
emekli olsun demişiz. Yalan bu arkadaşlar. 

iSosyal Sigortalarda, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına tabi hizmetlerde bulunulan 
müddetlerle birlikte Parlamento üyeleri en az 
15 yılını doldururlarsa «emekli olsunlar» demi
şiz. 

Ben şimdi merak ediyorum... 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Ne za

man olacak ama Tanrıdağ? 
NEŞET TANRIDAĞ (Devamla) — Efen

dim, müsaade ederseniz arz edeceğim. 
Tasarımızın haksız bir yönü var, onu da arz 

edeceğim. 
Ben şimdi bir şeye merak ediyorum. Türki

ye'de BAĞ - KUR'la 5 milyon, Sosyal Sigorta
larla 3 milyon, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı ile 2 milyon çalışan kişi sosyal garan
tiye bağlandığı halde, acaba Anayasada «Par
lamenter sosyal garantiye bağlanmaz» diye bir 
hüküm mü vardır ki, evet bundan korkuyoruz, 
kaçınıyoruz. Sanki beytülmali yağma edecek 
gibi, - Sayın inönün'nün ifadesi ile - yağma 
edecek gibi hepimizde bir çekinme var. Basma, 
imzamızı geri aldık diyoruz. 

Bir teklif veya tasarı Meclis Başkanlığına 
verilir, komisyonlarda konuşulur, eksik - fazla 
redaksiyon hatalan olabilir; çıkarılır tashih 
edilir, kabul edilir, reddedilir. Prosedürü bu. 
Hayır, ne olacakmış?.. Bu Kanun çıkmazmış.. 
Niye?.. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 
emirle mi çalışıyor da çıkamaz? Çoğunluk is
tiyorsa? (A. P. sıralarından alkışlar) Onu öğ
renmek istiyorum arkadaşlar.. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Genel Başka
nınıza sorun onu. O vermiş emri. 

NEŞET TANRIDAĞ (Devamla) — Ben, Ko
misyon başkanı, şu veya bu arkadaştan bahset
miyorum. Beni bağışlayın. 

Sevgili arkadaşlarım, 1961 yılından sonra 
Türkiye'de görüş, düşünüş, hadiselerin akışı 
hepinizin malumu olduğu üzere, büyük değiş
meler göstermiştir, işçiye tanınan hak de
rinliğine ve genişliğine çok genişletilmiştir. 
Memura tanınan hak daha muhkemleştirilmiş, 
yeteri kadar olmasa bile, memur garanti altı
na alınmak istenmiştir. 

1479 sayılı BAĞ - KUR Kanunu ile esnaf, 
sanatkâr, serbest meslek erbabı, tüccar, doktor, 
mühendis, avukat gibi arkadaşlarımız sosyal 
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Arkadaşlar, bir tasarı, bir teklif kabul edilir 
veya reddedilir; komisyonlardan geçer veya geç
mez. Arkadaşlarımız imzalarını geri alır, gayet 
tabiî ama, bir baskının, bir emrin altında kala
rak değildir zannederim. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi arz edeyim. 

1. Parlamento üyesi olmak şart, 
2. 15 yılı doldurmak şart. 
Hani, teklifin en altında «15 yılı da borç

lanmak şartı ile en yüksek Devlet memurunun 
aldığı miktar üzerinden...» diye bir ibare vardır 
ya, işte arkadaşlarımın bir çoğu ona takılmış
lardır. Bu fıkra hatalıdır. 

Biz bu teklifi ilk önce hazırlarken «1425 sa
yılı Kanunun geçici 4 ncü maddesine göre emekli 
aylığı bağlanır» diye koymuştuk. Eğer, yalnız 
bundan kıyamet kopuyorsa komisyonlar değişti
rir, Yüce Meclis değiştirir. Eğer, bu herkese 
tanınan borçlanma - tadat etmek istemiyorum, 
hepinizin malûmudur - parlamenterlere tanın
mak istenmiyorsa yine komisyonlar ve Yüce 
Heyetiniz değiştirir. 

Ayrıca özel bir madde de konulmuştur; 
«Eğer, bu kanunun kabulünden önce ilgili baş
ka kanunlarla borclanmıssa, o borçlanma süresi 
bu borçlanmadan çıkılır» deniyor. 

Ben teklifin mükemmel olduğunu ifade et
mek istemiyorum ama, bir paralelliği sağlaya
cak, parlamenterin daha serbest, daha rahat ha
reket etmesini, yarınından endişe etmesini orta
dan kaldıracaktır. 

isminden bahsetmeyeceğim ama, iki misâl 
arz edeceğim. 

Bir vekil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
bir vekili Parlamento üyeliğini kaybettikten 
sonra ıstırap içerisinde kalmış, bir vekil arka
daşa müracaat etmiştir; demiştir ki, ben işsizim, 
ıstırap içerisindeyim, bana bir iş ver. 

Bir milletvekili aramızdan ayrılmıştır, Alla
nın, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cebinde 
45 lirası vardır, defnedilememiştir. izin versin 
ismini açıklayayım; Sayın ibrahim Aytaç Mec
lis Başkanına gitmiş, durumu izah etmiştir. Bu 
'milletvekilinin kaldırılması için Meclis Koopera
tifinden, Aytaç kendisi senet vererek, 2 bin lira 
almış, ölüm yardımını aldıktan sonra ödemiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, parlamenter olarak 
Devletin, milletin kaderinde söz ve rey sahibi 
kılınan kişilerin, son fıkrada değiştirilmek şar-

tıyle, bir sosyal garantiye bağlanmasına bu mil
let karşı değildir. Doğruyu söyleyelim. Doğru
yu söylersek karşı değildir. 

Benden daha iyi bilirler Avrupayı ve Ame
rika'yı gezenler; bana intikal ettiği için arz 
ediyorum: Eskiden bir devletin bakanı, Baş
bakanı olan kişi başka bir devlete gittiği zaman, 
bakan olduğu günkü protokol tatbik edilirmiş. 
Parlamenterin emekliliği birçok devletlerde de
ğişik şekilde tatbik ediliyormuş, hatta dikta re
jimi kuran Yunanistan dahi parlamentoyu da
ğıttığı zaman, «uzun yıllar bu devletin, bu mil
letin kaderine hâkim bulunan parlamenterleri 
sokağa bırakamayız» diye, onlara birinci dere
cede emekli maaşı bağlatmıştır. 

Ben şimdi burada bu kanunu müdafaa etmek 
istemiyorum. Ayın 16'smda Komisyonda mü
dafaa edeceğim. Fakat, günlerden bari haber
leşme araçlarında, kanunun lehinde, nedenleri 
üzerinde, hangi ihtiyaçtan doğduğunu belirten 
ne bir beyan ve yazı görmedim. Herkes bir en
dişe içerisinde kanunu yerden yere vurdu. İmza 
eden milletvekilleri, sanki vatanı satmış gibi, 
büyük bir korku ve endişe içerisine büründürül-
mek istendi. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Arkadaşlar, bir milletvekili, bir parlamenter 
imzasını inkâr mı eder? Kim inkâr etmiştir? 
Açıklanıyor.., imzasını geri alanlar niye açıklan
mıyor. (A. P, sıralarından «Bravo» sesleri, al-
şıklar) 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Asıl onlar açık
lanmalıdır. 

NEŞET TANRIDAĞ (Devamla) — Tekli
fin ikinci sureti bende vardır. Ben de yarın 
basına giderim, açıklananlarla açıklanmayanla
rı çıkarır, ifade ederim. Bu ne demektir? Ben 
bir parlamenter olarak yedi yılı aşkın bir za
mandan beri aranızda bulunuyorum; Paalamen-
toda böyle usuller görmedim arkadaşlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvtkiileri; bir şe
yi ifade edip huzurunuzdan ayrılmak isterim : 

Bu memleketin kaderinin bağlı olduğu.Yüce 
Parlamentonun üzerinde - hepimizin birleştiği 
gibi, - hiçbir kuvvet mevcut değildir. Bir ka
nun çıkar, bir teklif kabul edilir, reddedilir, de
ğiştirilir. Ama, bir baskı altında değildir. . Bu 
çatı altında bulunanların hiçbirisi baskı netice
sinde, ne teklifini geri alır, ne imzasını geri alır. 
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Eğer almışsa milletin reyini, reyinden doğan 
itimadını kaybetmiş demektir. Sahibi aslisine o 
itimadı iade etmesi gerekir. 

Size saygılar sunarım. (A. P., C. H. P., D. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı. Aynı 
konu ile ilgili isminizden bahsedildiği için söz 
veriyorum, buyurunuz. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANI SABİT OS
MAN AVCI ^Artvin) — Tamamen bir yanlış
lık ile ismimden bahsedildiği ve benim söyleme
diğim bir beyan olduğu için, onu düzeltmek üze
re Yüce Meclisin huzurumla bükmüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Benim basma verdiğim bir demeç yoktur. Bu 

münakaşanın içine hiçbir zaman girmek isteme
dim. Ben evvelsi gün... (A. P. sıralarından «Te
levizyondaki beyanatınız» sesleri.) Şimdi arz 
edeceğim efendim. 

Evvelsi gün Meclis koridorlarına arkadaşla
rımın yanma indiğim zaman bu mesele münaka
şa ediliyor idi. Biraz önce konuşan çok sayın 
arkadaşım Neşet Tanrıdağ, teklil sahiplerinden 
birisi; konuyu basının, kamuoyunun yanlış an
ladığını, yanlış anlaşıldığını; bu sebeple ya gün
dem dışı kürsüden veya bir basın toplantısı ya
parak, basın yoluyle kamuoyuna açıklayacağını 
beyan etmiştir. Ben de kendisine «Çok iyi eder
siniz» demiştim, şu koridorda. 

Ondan sonra yukarıya çıktığım zaman, Hür
riyet, Tercüman ve Zafer Gazetelerinin muhabir
leri bana gelerek, bu hususta fikrimi sordukla
rında; söylediğim cümle yazılıdır, (A. P. sırala
rından «Televizyondaki gibi mi?» sesleri.) Tek
zibi de söyleyeyim; benim söylediğim gibi yaz
dılar. Ama şimdi Sayın Neşet Tanrıdağ öyle söy
lemedi. Bir kelime ekleyince mana çok değişi
yor. Bakınız ve sabırla dinleyiniz : 

«Meselenin aslını anlayan az.» Benim söyledi
ğim lâflar bunlar : «Milletvekillerinin bir veya 
çok imza ile kanun teklif etmeleri, en tabiî ana
yasal haklarıdır. Buna gerekçe eklemeleri de iç
tüzük emridir. Bu teklife tepki büyük olmuş
tur. Basında büyük reaksiyon vardır. Gerekçe
yi yazanlar, bu teklifin sahipleri medenî cesaret
le savunsunlar.» Bunu «Medenî cesaretleri var
sa» şekline çevirdiniz mi mana altüst oluyor. 
(A. P. sıralarından, gürültüler.) 

NEŞET TANRIDAĞ (Yozgat) — «Medenî 
cesaretleri varsa» şeklinde ifade edilmiştir. 

ALİ YILMAZ (Hatay) — Televizyondaki 
beyanınızda «Cesaretleri varsa» diye söylenmiş
ti**. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Hayır 
efendim... iste metin elimde. 

BAŞKAN — Arkadaşlar bir dakika. 
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Hayır 

efendim, «Medenî cesaretleri varsa» diye değil
dir. Bunu TET Muhabiri geldi, bana okudu. 
«Evet, bu kelimeler bana aittir.» dedim. (A. P. 
sıralarından «Ne lüzumu var?» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika izin veriniz efendim. 
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen

dim, arz ediyorum. «Ne lüzumu var?» lüzumu
nun takdiri bana ait, hem gazeteci biraz önce 
gelmiş sormuş, hem de teklif sahibi ile konuş
muşum. Açıklayacağını, kendisi bana söyle
miş. Ve «savunsunlar» dan kastim, mana bu
dur : «Meseleyi savunsunlar» deyince, savunu
lacak cinsten bir kanun teklifidir. Devamını da 
lütfen dinleyin: «Gerekçeyi yazanlar bunu me
denî cesaretle savunsunlar. Eğer gerekçeleri 
kuvvetliyse, ikna edebilirlerse bu kanun çıkar. 
Yok eğer böyle değilse, teklifin kanunlaşması bu 
Meclisten esasen mümkün olmaz. Bu gösterilen 
tepki lüzumsuz ve fazladır.» dedim. 

NEŞET TANRIDAĞ (Yozgat) — Radyoda 
ve televiyonda bunun aksini söylediniz. 

SABİT ^OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim, onu da arz ediyorum: TRT'nin Meclisteki 
Muhabiri Sayın Hüsamettin Çelebi geldi, bu 
metni getirdi, «Bu aynen böyle midir Başka
nım?» dedi, «Biz bunu başka kıynaktan alıyo
ruz.» dedi. Evet böyledir, dedim. Bu metinden 
ayrı bir neşriyat yapılmış ise, ben onu radyodan 
dinlemedim. Benim elimde metin var. işte tek
zip ise tekzip ediyorum. Metin budur. Ben Sa
yın Neşet Tanrıdağ'm kendi arzusunu bana izhar 
etmesi üzerine, kendisini biraz da teşvik etmi
şimdir. Burada «medenî cesareti varsa» diye, 
«varsa» kelimesi manayı çok değiştirir. Bunu 
katiyen ifade etmiş değilim. Aksine, kendisiyle 
konuştuktan sonra, beni ziyarete gelen gazete
cilere bu beyanda bulundum. 

Mesele bundan ibarettir, saygı ile arz ederim 
efendim. 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — imzasını geri 
alanları da açıklasın Sayın Başkan lütfen. 
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3. — Erzurum Milletce,l>ili (iı;;a nettin Kara
ca'nm ejevel af konusunda gündem dışı,demeci. 

BAŞKAN Sayın (riyasettin Karaca, genel af 
konusu ile ilgili gündem dışı söz istemiştir, bu
yurunun. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

29 Ekim. 1972 günü Cumhuriyetimizin 50 nci 
yılım, Büyük Türk Ulusunun vakarına yaraşır 
bir şekilde törenlerle ve sevinç içinde kutlaya
cağım. Şimdiden ifade etmek istiyorum ki; bu 
mutlu gün büyük Devletimize ve aziz ulusumu-
zv, kutlu, olsun, 

Muhterem arkadaşlarım; Yüce Heyetinizin 
malumları olduğu üzere bu zafor, Türk Ulusu' 
nun bağrından çıkmış, kahraman Türk Ordusu
nun ve onun babında bulunan mümtaz insan, ulu 
önder, ebedî lider, büyük kumandan Atatürk 
ve onun mümtaz arkadaşlarının önderliğinde açı
lan zafer savaşlarında dökülen şehit kanlarıyle 
elde edilmiş, tarifi zor mutluluğu sonsuz, şerefi 
Türklüğün gölünde cihana sığmayacak kadar 
büyüktür, mukaddestir. Bu büyük günde zulüm 
ve istibdat altında tutulmak istenen bir millet 
yeniden kurtulmuş ve nihayet Cumhuriyet ku
rulmuştur. 29 Ekimde yarım asrını idrak eden 
Cumhuriyetimiz, inşallah, ebediyete kadar, ilel
ebet yaşayacaktır. 

Aziz arkadaşlarım; şimdi Yüksek Heyetiniz
den bu vesile ile 50 nci yaş yılı dolayısıyle mut
luluğunu kutlayacağımız 29 Ekimde veya hemen 
akabinde, fakat her halü kârda 1972 yılı içinde 
bir genel affın süratle çıkarılmasının lüzum ve 
zaruretine inanmaktayım. Bu af,. Cumhuriyeti
mizin istemeyerek veya kader kurbanları olarak 
hapishanelere düşmüş kimselere atıfeti olacak
tır. Unutmamak lâzımdır ki, bugün türlü sebep
lerle ve alın yazısı icabı suç işlemiş binlerce hü
kümlü, tutuklu, kader kurbanları ve onların ma
sum eşleriyle sahipsiz kalan yavruları: 50 nci 
yılını idrak eden Cumhuriyetin şerefine iltica 
ederek, hürriyetlerine, yuvalarına, yavrularına, 
babalarına ve eşlerine kavuşmak için, yıllar yılı
dır af bekliyorlar. Bu şerefli ve mutlu günü
müzde, mizansenini çizdiğim bedbahtları güldür
menin zamanı geldiğine inanıyorum. Yüce Mec
lisin de aynı duyguları paylaşacağına eminim. 

Saygı değer aziz arkadaşlarım; yine unutma
mak lâzımdır ki, yarım asırlık tarihi ömrünü ta-
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marnlayan Cumhuriyetimiz, şimdi birinci asrının 
ikinci yarışma girmekte ve bu mesafede inşallah 
ebediyete kadar yol açacak ve yüceleşecektir. 
Şurası muhakkak ki, bu kutsal inançları uğruna 
şehit kanı döken binlerce şüheda ecdadımızın ca
nından ve kanından gelenler ve nihayet iste
meyerek suç işleyenler, suç işlemeye zorla itil
miş olanlar, adlî hata sebebiyle yatanlar ve ka
der kurbanı olarak tutuklu ve hükümlü olanlar 
vardır. Bunların affı lâzımdır. Bu sebeplerle 
de Eüyük Meclis atıfet duygularını Iraîlanmah-

Bir başka açıdan da, ceza ve tevkif evlerimiz 
bugünkü hacmi ile mahkûm, hükümlü ve tutuk
luları istiabedecek durumda değildir. Her ceıo 
evinde normal istiabının dışmda iroan yatıyor. 
Bunların barınması, yaşaması, eğitilmesi gün 
geçtikçe zorlaşmakta ve yeni problemler yarat
maktadır. Her yıl Bütçe Kanunlarıyle im konu
da verilen tahsisat çok az vs hatta hiç mesabe
sinde kalmaktadır. Devletin malî imkânları şüp
hesiz ki, bu kadar insanı yıllar ŷ .lı beklemeye ve 
barındırmaya da kâfi değildir, Gerek Sayjn Hü
kümet ve gerekse kamuoyu ve Türk hapını bir 
genel affın çıkarılmasında âdeta bir içtimaî mu
kavele imzalamış durumdalar. 

Bu nedenledir ki; 29 Ekim 1972 tarihinde 
50 nci yılını idrak edecek olan aziz Cumhuriye
timizin vekar ve şerefine ^yakışır bir şekilde, 
hudut ve şümulü Yüce Meclisler tarafından tes
pit edilecek bir genel affın süratle ve vakit ge
çirilmeden. biran önce çıkarılması lüzum ve zaru
retini Yüce Heyetinizin takdirlerine arz eder, en 
derin saygılarımı sunarım. 

,/. — Samsun Milletvekili Bahatlin Vzunoğhd 
nun, parlamenterlerin cmeklilifji koîntsv.nda (jihı-

'denı dışı demeci. 
BAŞKAN — Sayın Babattin Uzunoğlu. Söz 

istemiştiniz. Sizinki de, parlamenterlerin emek
liliği konusunda idi, buyurunuz. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Parlamenterlerin emekliliği hakkındaki ka
nun teklifinin sahibi veya hazırlayıcısı değilim. 
Fakat, bu teklife inanarak imza koymuş bir mil
letvekiliyim. Benden evvel konuşmuş bulunan 
Sayın Neşet Tanrıdağ, mevzuu Lriz-amik şekil
de izah etmişlerdir. Bendeniz bundan haberdar 
olmadığım için, Sayın Başkanlıktan söz istemiş
tim. 
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Sayın Tanndağ'dan sonra kürsüye gelen Sa
yın Meclis Başkanımız Sabit Oaman Avcı'nın 
beyanları olmamış olsaydı, bu nöz hakkımdan 
sarfınazar edecektim. Sayın Meclis Başkanının 
televizyonda ve basma intikal eden beyanları, 
benim anladığım kadarıyle şöyledir : 

«Medenî cesaretleri varsa çıksınlar meydana, 
müdafaalarını yapsınlar. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin mehabetine iltica etmesinler. Bu Mec
lisin haysiyeti meselesidir.» dediler ve ben böy
le anladım. 

İşte meydana çıktık arkadaşlar, meydanda-
yi:, 

HAMDİ MAĞDEN (Ordu) — Meclisin hay
siyetini korusunlar. 

BAHATTİN UZÜNOĞLÜ (Devamla) — 
Meydandayız, 

Muhterem arkadaşlar, parlamenterlerin 
emekliliği hakkındaki kanun teklifini memuri
yetleri ile milletvekilliğinde geçen hizmetleri top
lamı 15 seneyi ikmal edenlerden başlamak sure
tiyle tahsil derecelerine göre emekliliğe hak ka
zanmalarım. haklı bulduğumdan imza koymuş
tum. Parlamenterlerden sadece 30 - 40 kişinin 
teklif kanunlaştığı takdirde istifade edebileceği
ni teklife 208 parlamenter m jm^a koyup 19'u-
nun imzasını geri aldığını Sayın Meclis Başkan
lığı açıklamış bulunuyor. 

Bu kanun teklifi ile uzaktan yakından ilgisi 
olmayan, sağlayacağı emekli maaşına ihtiyacı 
olmayanlarla emekliliğe hak kazanmış hatta ha
len emekli olan birçok parlamenter bu teklife 
imza koymuşlardır. 30 - 40 parlamenteri ilgilen
dirdiği halde bütün parlamenterlere menfaat 
sağlıyormuş gibi kamuoyuna aksettirilen bu ka
sıtlı propaganda ve tehditler karşısında sanki 
ortada yenmiş, içilmiş bir şey varmış da vatan
daştan gizlenivormuş gibi beytülmale el uzatan
lar veya uzatmak isteyenler işte bunlardır ma
nasına gelen Sayın Başkanın açıklamasını üzün
tü ile karşıladım. 

BAŞKAN — Sayın Uzunoğlu. müsaade eder 
misiniz, biraz evvel konuşmanın metni açıklandı. 
Durum şu : Yapılan konuşmanın yazılı metnini 
Sayın Meclis Başkanı okudular kürsüden. Biraz 
evvel Sayın Tanrıdağ'm ifade ettikleri gibi ka
nunun metni ile basında çıkan şekli arasındaki 
değişiklik gibi bu beyanın da yorumlanmasında 
bir değişiklik yaplmış olmasını tekrar tekrar ko

nu yaptığımız takdirde yeniden bir söz isteme 
zorunluğu, yeniden bir sataşma nedeni ile cevap 
verme zorunluğu doğmasın lütfen. Ricanı bu. 

BAHATTİN UZÜNOĞLÜ (Devamla) — Sa
yın Başkan, ben anladığım manada ifade ettim. 

Bu hususu bendeniz böyle anladım, birçok 
arkadaş da böyle anlamış; Sayın Meclis Başkanı 
ile TET arasındaki bir mevzudur, onlar araların
daki bu mevzuu halletsinler. Sayın Meclis Baş
kam böyle söyledim, böyle vermişler diyor. Ben 
de böyle dinledim, onun için arz ediyorum. 

Parlamenterin haysiyetini rencide etmekle 
Parlamentonun haysiyeti korunmaz. Parlamenter 
emirle kanun teklif edip, emirle geri almaz. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Demire? 
in emri var. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — Ka
nun teklifinde bulunmak milletvekillerinin ana
yasal hakkıdır. Günün şartlarına, milletin men
faatlerine aykrrı ise bunu komisyonlar ve He
yeti Umumiye düzeltir, ret veya kabul eder. Sos
yal adalet, sosyal güvenlik sözünün ağızlarda 
sakız olduğu, işçinin Sosyal Siogrtaya, esnaf ve 
tüccarın BAĞ - KUR'a, memurun, avukatın, as
kerî ve mülkî erkânın 1386 sayılı Kananla emek
liye bağlandığı, Genel Sağlık Sigortası ile tüm 
vatandaşın geleceğinin garantiye alınmak isten
diği bir zamanda bir bardak suda yaygara ile 
fırtına çıkaran gazetecilerin 15 senede emekli
lik hakkına sahibolup Çankaya'da 2 000 lira
lık arsayı metre karesini 2,5 liraya arsa alarak 
daire sahibi olmak suretiyle sosyal güvenliğini 
sağladıkları bir devirde bir daha seçilemedikleri 
takdirde geçmişte milleti temsil etmiş kişilerin 
cemiyet içinde aç, açık kalmalarına ki seçileme-
yip 25 kuruşa muhtaç olanları da tanırız, idare 
meclisi âzalığı için bazı yetldli şahsılara boyun 
eymelerini nedeni ile imzaladığımız bu kanun 
teklifinden istifade edebilecek 30 - 40 parlamen
terin bu sosyal hakkının karşısına çıkmak ve 
bütün parlamenterlerle ilgili imiş gibi göster
mek kasıtlıdır, yanlış bilgi ve beyanlarla kamu
oyunu Parlamento ve parlamenterler aleyhine 
Parlamento düşmanlığı yaratılmak için çıkarıl
mış yeni ve tipik bir örneğidir bu. Bilerek ve
ya bilmeyerek biz kimsenin emri ile bir şey ya
pacak insan değiliz. Beni tanıyanlarınız çok iyi 
bilir. 
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ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Demir el radyo
da beyanat verdi, emirle geri alacaklar diye, o 
ne?.. 

BAŞKAN — Sayın ölçmen, lütfen. 

BAHATTİN UZUNOĞLU (Devamla) — 
Şimdi oraya geliyorum. 

Bilerek veya bilmeyerek düşünmeden bu ka
bil yazı ve beyanları ile kendine, rejime fayda 
sağlayacağım, umanlar yanılmaktadırlar, Bunlar 
rejim, düşmanlarına koz vermişlerdir. Biz ne ya
palım, işte Parlamento, işte imza sahipleri demek 
suretiyle kendilerini seçenleri menfaatleri uğru
na jurnal etmişlerdir. Biz imzamızı inkâr eden 
kişiler değiliz ki, ve inanmadan da imza etmiş 
değiliz, inanmazsak veya mahiyetini bilmezsek 
imza koymazdık. Şayet komisyonda mahiyeti 
değişmiş ise muttali olduğumuz anda imzamızı 
ister Heyeti Unıumiyede de rey vermezdik. 

Sayın Komisyon Başkanıma gelince: Hatanın 
katmerlisini yapmıştır. Eğer gazetelerdeki be
yanı doğru ise imza edenlerin imsalarmı geri al
mamaları için dosyayı kilitledim, diyor. (Gaze
teyi göstererek) işte elimdeki Tercüman Gaze
tesindeki başlık, «imzalarını geri almamaları için 
dosyayı kilitledim.» Ben demiyorum, bu gazete
deki be\ranat kendinin. 

Sayın arkadaşlarım, bu affedilecek cinsten 
bir hata değildir, imza sahipleri gerekçeyi oku
madan imzalamış olabilirle^, hata yaptığına ka
rar verenler imzasını geri almak hakkını da sa
hiptirler. Nitekim bazı arkadaşlar acele de olsa 
veya emirle de olsa telle imzaların] geri almış
lardır. Şimdi biraz evvel söylediklerinizden uta
nıyorsunuz değil mi? 

Sayın Komisyon Başkanı kendisinin bu tek
lifte imzası olmadığını söyleyerek kendilerinin 
suçsuz, imza edenlerin suçlu olabileceğini ima et
mek istiyor. Bizler imzaları gizli atmadık. Sayın 
Komisyon Başkanından imzalarımızı da geri is
temedik. Kimler istemiş ise bunları açıklaması 
gerekir. Geri istemiş olanlara geri vermemiş, 
dosyayı kilitlemişse kasıtlı hareket etmiş demek
tir, 

Sayın Siyasî parti liderlerinin beyanlarını 
normal karşılıyorum. Yetkili kurullardan karar 
istihsal etmeden verilen beyanlar politiktir. 
Nitekim milletvekillerinin maaş farklarını al
mayacağını söyleyen parti liderlerinin, sonra
dan bu paraları kuruşu kuruşuna aldığına bu 

Mecliste şehidolduk. («Bravo» sesleri, gülüş
meler). 

Sayın arkadaşlarım, yani bu da o zaman po
litik nedenle söylenmişti. Bazı beyanlar, teh
ditler imza sahiplerini kapıkulu, teba durumu
na düşürmek istemiştir. Biz teba değiliz. Şahıs
larımız hakkında kampanyayı açanlara teessüf
lerimizi bildirir, şiddetle protesto ve reddede
riz. Yeter artık bu Parlamento düşmanlığı, par
lamenter düşmanlığı. Canımıza tak dedi. Haklı 
gördüğümüz bir mevzuda kanun teklifi yapa
caksın ve ondan sonra bu derece istismara mu-
hatabolaeaksın. 

'Saygılar sunarım arkadaşlarım. (Alkışlar). 

5. — liillis Milletvekili Mümtaz Aktşık"ın; 
Bit (ist e ki Arıcılık Enstitüsüne dair (jiindem dışı 
demeci ve Tarım Bakanı fi yas Karaöz'ün, cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Mümtaz Akışık, 
Bitlis'te arıcılık istasyonu konusu ile ilgili gün
dem dışı söz istemişsiniz, buyurun. 

KENAN MÜMTAZ AKIŞIK (Bitlis) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

idrak ediyorum; çok şanssız bir atmosfer 
içinde konuşmamı yapacağım. Diğer günlerin 
elimize bu konuşmayı yapma fırsatı geçmedi
ği için izninize sığınarak çok kısa arz etmek 
zorundayım. Esasen konuşmamın maniyeti ile 
ilgili ve yetkili sayın görevlilerimizde burada 
oldukları için o yönü ile de kendim için bir 
şans sayarım. 

Efendim, Bitlis'te halen bir arıcılık enstitü
sü vardır. Bu, statüsüne göre 1970 yılında ku
rulmuştur ve bugün yine statüsüne göre çalışır 
vaziyettedir, hedeflerine uygun bir çalışma için
de olduğu söylenebilir; fakat maalesef bu mil
yonları yiyen büyük binalar, büyük enstitü 
Bitlis için ve ilgili iller için hakikaten kıymetli 
olan bu yer maalesef bugün muattal halde. Cam
larının badanaları dahi silinmemiş ve tek mü
dürden ibaret bir enstitü.. 3 seneden beri mil
yonları yiyen bir temelin, tesisin eğer mahi
yeti bir tek müdür ile idare edilirse bunun ge
nelleştirilmesi bir devlette ne kadar tahribat 
yapabileceği hakikatini ortaya koyar, işte şimdi 
!biz o tahribatın başka safhalarını yaşıyoruz. 
Tabiatıyle bu müdürün yanında bir muhase
becisi de vardır, muhasebeci sadece müdürün 
aylık bordrolarını tanzim eder ve bir şoförü 
de varsa bu şoför - özür dileyerek söyleyece-
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ğim - müdürle, hanımını haftada birkaç gün 
civar illerde, Van'da, Siirt'te, Diyarbakır'daki 
kumar partilerine iştirak etmek üzere götürür 
getirir ve vazifesi sadece budur. 

iBunu böyle söylerken müdüre kabahat yük
lemek için söylemediğimi de hassaten belirtmek 
isterim. Çünkü adamın elinde ne tahsisatı var, 
ne elemanı var, ne uzmanı var. Yurdun bir kö
şesine milyonlar atılmış, kendisi de oraya ni
çin gittiğinin zannederim henüz farkında olma
dan bekler durur. Kim olsa orada elbette koşa
cak, belki kumar partileri arayacaktır. 

Bu enstitü yalnız Bitlis için olsaydı ona da 
belki acımazdım. Çünkü 8 ili hedef alan bir 
enstitü. Bu 8 ilin içinde; Urfa, Siirt, Muş, Bin
göl, Van, Hakkâri, Kars, Ağrı,.Kars hariç Ağrı 
vardır. 

Enstitü evvelâ arıcılık enstitüsü olarak ku
rulmuş sonra arıcılık istasyonuna kalbedilmiş 
ve bilâhare duyuyoruz ki, ziraî araştırmalar 
istasyonu şeklinde bir isimle bugün ayakta dur
durulur gösterilir. Ne olursa olsun çalışma ağır
lığı arıcılık üzerine. Flora ayarlamalarını, plan
lamasını yapacak, kurslar açacak, petek ve ko
van atelyeleri kuracak ve bunlarla 8 ilin ihti
yaçlarını tespit edecek Ve Bitlis'le beraber say
dığım diğer illerde de gerçekten büyük hizmet
ler görmüş olacak. Çünkü Bitlis tabiî yapısı iti
bariyle arıcılığın gelişmesi tein öteden beri bü
tün şartları haiz olan bir il. Ormanların, Orman 
idaresince tahribatından evvel, yani bunu bile
rek söylüyorum, - ki, bu 40 sene evveli ifade 
eder - meşe ağaçlarının kovuklarında arılar ta
biî kovan yaparak yaşarlar ve buralardan sık 
sık ağaçlardan bal aktığı görülür. Böylece bir 
yer, tabiî yapısı buna müsait. Ormanların, or
man idaresince tahribinden sonra ve biraz da 
ziraî mücadele ilâçlarının ele alınarak tahri
batı hesaplanmayarak kullanılmasından sonra 
bugün arıcılık aşağı - yukarı yokolmuş vazi
yette. özellikleri bilinen Bitlis balının tekrar 
ihyası anlamında 1970 yılında açılışı yapılan 
bu müessese bugün âtıl, bâtıl kalır. Kalışı önem
li değildir; ama bir yönü ile de çok önemlidir. 
Bu evvelâ Hükümet etme, Devlet olma icraatı
nın özelliğinin zede aldığı bir müessese âbide 
mahiyetinde gözümüze batar, âdeta gözümüzü 
oyar. 

Vatandaş şikâyetçidir, işçi şikâyetçidir, arıcı 
şikâyetçidir, üretici şikâyetçidir; hepsi şikâyet

çidir. Bütün arızalara rağmen üzerinde durul
maz, durulmamanın kabahati, bütün kabahatle
rin yüklendiği merci olara'k Parlamentoya ve 
parlamenterlere yüklenir. Hemen söyleyeyim, 
yüklenen bu kabahatlerin yüzde yüzü isabet
siz de değildir. Gerekirse bunun teferruatını 
huzurlarınızda arz edeceğim. 

Daha evvel kadrolar verilmiş, 1971 yılında 
7 kişilik bir işçi kadrosu verilmiş, fakat öyle 
bir mevsimde verilmiş ki, sadece yazısı yazıl
mış ve arkasından malî yılın hemen başlaması 
üzerine bunlar iptal edilmiş, işte verilişte o ve
riliş, bugüne kadar gider. 

Müessesenin bir petek ve kovan atelyeleri-
nin olması lâzım. Bu atelyeler derken gözünüz
de fazla büyütmemenizi rica ederim, tümünün 
en çok: 500 bin lira içinde çıkması mümkün. 
3 seneden beri verilmeyen bu 500 bin lira, ve
rilmeyen uzman kadrosu, verilmeyen işçi kad
rosu her şey bir yana büyük bir üretimden millî 
iktisadımızı da mahrum etmiş vaziyette. Fakat 
benim asıl korkum şurada, Doğuda hassaten 
söylüyorum Bitlis dahil Doğuda okullar, sağ
lık ocakları, ahır veyahut ağıl olarak kullanıl
mıştır, kullanılmaktadır, bunu önleyemedik. 
Fakat bir araştırma enstitüsü korkarım ki, bu
luşma yeri mahiyetine geleceik. Bunun hassaten 
sizlerin Yüksek Meclisin ve ilgili sorumluların 
dikkatine sunuyorum. Duyuyorum ki, yakında 
bu konularla ilgili bir toplantı yapılacaktır İz
mir'de. Bu toplantıya kimlerin iştirak edeceğini 
bilmiyorum, ama onların da sesimizin gidebil
diği kadar dikkatlerine sunduğum, kendilerin
den çok şey ümidettiğim bir konu olarak ilet
mek isterim. 

Yapılacak şey biran evvel bu işe ciddiyetle 
eğilmek, ikinci olarak buranın üretime geçişini 
sağlayacak şekilde kadrolarını vermek, üçün
cüsü atelyelerini derhal kurmaktan ibarettir. 
Hepsi 500 bin - 1 milyon lira içinde çıkacak bir 
işin bu kadar uzatılması için hiçbir mana yok
tur. Sanırım ki, Sayın Bakanımız lütfettiler tas
vip buyuruyorlar anlamına görüyorum hareket
lerini, bu hussusta beni ne size karşı, ne hiç ol
mazsa Bitlis'te bu utanç vesilesi - affedersiniz 
öyle söyleyeceğim - utanç vesilesi âbideye karşı 
Bitlis kamuoyu önünde Tnâhcubetmeyeceklerdir. 
Lütfederlerse bu dert de ortadan kalkmış ola
cak. Sözlerim bu kadar, saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarım Bakanı. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (0. Sê  
natosu Muğla üyesi) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, değerli arkadaşım Kenan Müm
taz Akışık tarafından Bitlis'in bir derdi dile 
getirilmiş bulnmaktadır bu kürsüden. Değerli 
arkadaşımın ifade ettiği gibi Bitlis'te bir arıcı
lık enstitüsü kurulmuş bulunmaktadır. Fakat 
bu enstitü tam manasıyle 8 vilâyetin ihtiyacını 
giderecek şekilde organize edilip faaliyete ge
çirilememiştir. Ben de bu mevzua bir ay ev
vel muttali olmuş bulunuyorum. 8 ilimizde arı
cılıkla iştigal eden köylünün, vatandaşın emri
ne hazır bir vaziyette araştırma yapmak ve 
onlara yardımcı olmak üzere bu enstitü tam 
manasıyle ihya edilecektir. Bu mevzuda ilgilile
re tarafımdan gerekli talimat verilmiş bulun
maktadır. Yalnız Bitlis'te değil bir başka vilâ
yetimizde de aynı şekilde bir arıcılık enstitüsü 
kurulmuş bulunmaktadır. O da aynı şekilde 
gayrî faal bir durumdadır, her iki enstitü de 
(köylünün, arıcılıkla iştigal eden vatandaşları
mızın emrine amade bir şekilde faaliyete geçiri
lecektir. Bütün yönleri ile takviye edilecektir. 
Değerli arkadaşımın müsterih olmasını rica 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

(>. — Malatya Milletvekili linkin Gökçemin, 
Malatya siyam fabrikasının durumu ile ilyili 
(jündenı dıst demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hakkı Gökçe, 
Malatya Sigara Fabrikasının durumu ile ilgili. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, yıllar önce Malat
ya da bir Tekel Tütün Fabrikası kurulmuştur. 
1969 yılında önceden kurulmuş olan bu fabrika
nın tevsii yoluna gidilmiş, programlanmış ve 
neticeten yapımına başlanmıştır. Aradan üç 
yıl geçmiş ve fabrika bugün bitmiştir. Sayın 
Tekel Bakanına 1971 yılı Bütçesinde komisyon
da sorduğumuz bir sual neticesinde Türkiye'de 
filitreli sigara ihtiyacmnı temini için Adana'da 
ve Malatyaya'da iki fabrikanın kurulmakta ol
duğunu, yakın bir gelecekte faaliyete geçeceği
ni bildirmişlerdi. Malatya fabrikası Adana'dan 
çok evvel bitmiş ve makinelerin yerleştiriilmesi 
anma kadar fabrika tamamlanmıştır. Şimdi 
duyuyoruz ki, getirilen makineler, filitreli si
gara imal edecek makineler, Adana fabrikasına 

yerleştirilmekte ve Malatya fabrikası eski hali 
ile bırakılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Malatya 20 - 25 yıl
dan beri siyasî tercihlerin daima dışında tu
tulmuştur. Biz Sayın Tekel Bakanının böyle 
bir düşüncede olduğu kanısında değiliz. An
cak iki fabrikadan birisi daha evvel kurul
muş ise, teknik elemanlar hali hazırda Adana'-
dakinden daha çok mevcut ise, tütün meselesi 
Malatya'da daha mebzul ise ve hele Adıyaman-
da ekilen tütünün Türkiye'de çıkarılan tütün
lerin en kalitelisi olması mevzuubahis ise, Ma
latya bu durumda tercihli ise ve bunun netice
sinde Adana fabrikası tercih ediliyor ve filitreli 
fabrika oraya kuruluyor ise işte o zaman siyasî 
'tercihin dışında bırakıldığı kanısı bizde uyana
cak ve o zaman yeniden ilân edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Ankara da
hil olmak üzere Türkiyenin her tarafında bir 
filitreli sigara bulmak imkânı yok gibidir, ve 
inanınız birçok yerlerde filitreli sigaralar Te
kel'in çıkardığı sigara 5,5 liraya satılmakta ol
masına rağmen 6,5 liraya, 7,5 liraya kadar bir 
lira, iki lira arada karaborsa yapmak suretiy
le karaborsadan bir iki lira farklı satış yapıl
maktadır. Ve hele hele Amerikan sigaraları bu
gün normal kullanılır bir meta haline getiril
miştir. 6,5 - 7 7,5 liraya filitreli sigara karabor
sada satılırken, 5,5 liraya, 6 liraya Kent siga
raları, Amerikan sigaraları satılmaktadır. Şu 
halde neden evvelce Sayın Bakanın vermiş ol
duğu sözde mevzubahis edildiği gibi iki fabri
kanın birden faaliyete geçeceğini bildirdiği 
halde bunlardan birisini tercih ediyor ve dı
şarıdan ithal edilmiş olan filitreli sigara yapan 
makinelerin halihazırda Adana sigara fabrika
sına konulmakta olduğu öğreniliyor ve bu yola 
gidiliyor. Bunun nedenini anlayamıyoruz ve 
iSaym Bakandan, sayın yetkililerden istirham 
ediyorum, memlekette ihtiyaç mevzubahsolma-
sma ve her iki fabrikanın kurulması halinde 
dahi Türkiye'nin filitreli sigara ihtiyacının te
min edilmesi imkânı mevzuubahsolma'masına 
göre, Adana fabrikasından önce Malatya fabri
kasının temeli atılmış bulunmasına göre Malat
ya'nın bundan mahrum bırakılmamasını istir
ham ediyorum, saygılar sunuyorum. 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
MuthCnun, yazılı sorulana cevaplandırılmaması 
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konusunda gündem d%p demeci ve Başbakan Fe-
rid Melen'in cevaibi. 

BAŞKAN — Son sözü Sayın Süleyman Mut
lu'ya veriyorum. Yazılı soruların cevaplandırıl-
maması konusu ile ilgili. 

Buyurun (Sayın Mutlu. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, millet-
vekillerii ve senatörlerin Hükümeti veya bakan
ları denememeleri Anayasal haklan olup nasıl 
denetleneceği de içtüzük hükümlerinde göste
rilmiştir. Bendeniz birçok parlamenter arka
daşlarım gibi Başbakan veya bakanlardan ya
zılı soru şeklinde bilgi istedim. Hatta 1970, 1971 
ve 1972 yılları bütçe görüşmelerinde Genel Ku
rulda sorduğumuz şifahî suallerin bazılarına 
sayın bakanlar «yazılı olarak cevap vereceğim» 
dediği halde bu suallerin çoğuna aylar ve yu
lar geçtiği halde cevap verilmediği görülmüş
tür. Bu hususta Sayın Parlamento Başkanları
na ve Millet Meclisi Sayın Başkanlığına bir 
yazı ile müracat ettim oradan da bir netice ala
madım. 

Muhterem arkadaşlarım, buna al)t size bir 
misal vermek istiyorum. 1971 yılı 29 Kasımında 
Sayın Başbakanlık tarafından cevaplandırıl
ması isteği ile bir yazık soru sormuştum. «Ba
kanlıklar müfettişleri hesap uzmanları vazifeye 
çıkmadıkları günlerde de ikamet ve vazife yer
leri ayrı ayrı gösterilmek suretiyle örneğin An
kara'da ikamet eden bir müfettiş Samsun'da 
oturuyormuş gibi hilei şer'iye yolu ile devamlı 
harcırah veya başka isimler altında ödenek al
dıkları iddia edilmektedir. Bu duruma göre yu-
kardaki iddialar ne dereceye kadar doğrudur? 
Doğru ise hile-i şer'iye yerine ilgili mevzuatın 
değiştirilmesi niçin düşünülmemektedir? Yu
karda izah edilen uygulama dışında olan ba
kanlık var mıdır? Aslında Ankara, İzmir, İs
tanbul'da ikamet eden fakat başka il ve böl
gelerde oturur gösterilen bakanlıklar itibariyle 
adet olarak kaç müfettiş olduğu başıboş fiyat
ların artışları karşısında bugünkü mevzuata 
göre vazifeye giden bir müfettiş huzur içinde 
tarafsız olarak vazife yapabileceği mümkün mü
dür? Şeklinde Sayıştay Genel Kurulunun 
27 . 3 . 1961 tarih ve 2647/1 sayılı ve keza, 
12 . 6 . 1971 tarih 71/172349 sayılı 5 nci Daire
nin kararları Anayasa uyarınca yetkili birer 

yargı kararı olduğuna göre ve bu hile-i şer'iye 
kelimesi de bu yetkili dairenin kararında geç
tiğine göre icranın dikkate almayışının sebebi 
nedir? Bu kararlar hakkında Hükümet şimdiye 
kadar ne gibi bir işlem yapmıştır?» şeklinde su
aller yöneltmiştim. 

BAŞBAKAN PERİD MELEN (C. Senatosu 
Van Üyesi) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan Fe-
rid Melen. 

İBAŞBAKAN FERİD MELEN (0. Senatosu 
Van Üyesi) — Sayın arkadaşımızın 1970 de, 
1971'de bütçe müzakereleri sırasında çeşitli ba
kanlıklara tevcih ettiği suallerin cevaplarını el
bette benden beklemez. Bu bakımdan o hu
sustaki tenkidini pek yerinde bulmadım. O ba
kan arkadaşlar, Hükümet değişmiştir, gitmiştir, 
şimdi bulundukları yerden kalkıp eski borcun 
hesabını vermeye de mecbur değiller. 

Yalnız arkadaşım bana taallûk eden bir 
şeyden bahsetti; Van bürosu kurma.. 

Ben Van bürosu kurmadım; hilafı hakikat
tir, onu söyleyeyim. Yalnız, şunu yaptım; elbet
te herkeisin seçim çevresinden hemşehrileri gel
mektedir; Başbakan sıf atiyle onlarla meşgul 
olmak imkânını bulamıyorum. Bana her gün 
10 kişi, 15 kişi gelirse, seçmenim, hemşehrim, 
ben zamanımı onlara ayırırsam Başbakanlık ya
pamam. Bu sebeple özel kalemden bir memuru 
oradan gelenlerin işleriyle meşgul olmaya me
mur ettim. Eğer bu Van bürosu ise, bu Van bü
rosu olarak telâkki edilmekte ise arz edeyim 
bir büro değil, sadece bir memur arkadaşımı 
vazifelendirdim. Benimle temas yapma imkân
ları yok, kabul etmeme imkân yok; kabul eder-

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Başbakan 
Ferid Melen Başbakanlıkta Van bürosu kura
rak sanki Türkiyede başka iller yokmuş gibi 
bütün gücünü, dikkatini bu büroya teksif ede
ceğine bir büro kurarak bizlerin suallerine açık 

I ve çabuk cevap vermeyi temin etse Parlamento
nun denetim yollarını fiilen engellemezse daha 
hayırlı olur kanaatindeyim. Sayın Başbakan ar
zu ederlerse önce Maliye Bakanı iken orada 
kurduğu büronun şimdi1 de Başbakan iken ken
di odaisının yanma getirdiği bu büronun şefinin 
ismini de ve telefonunu da verebilirim. Say
gılarımla. 
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sem i§ yapamam; «onlar geldikleri zaman bun
larla sen meşgul ol, müracatlarını al, bana son
ra getir» dedim. 

Yaktığım iş bundan ibarettir, arkadaşımın 
da bunu, politika ile uğraşmış olan uğraşmak
ta olan arkadaşımın da bunu çok görmemesi lâ
zım ve bunu Van bürosu olarak, büyüterek ka
muoyuna yanlış bilgi vermemesi lâzım; verme
sini yerinde görmedim. 

8. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/937) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, izin talep
leri var, buna dair tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekille

rinin hizalarında gösterilen müddet ve sebep
lerle vaki izin talepleri Başkanlık Divanının 
28 . 9 . 1972 tarihli toplantısında uygun müta
laa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osmıan Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, 
15 gün mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, 
10 gün mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalıkoğlu, 
12 gün mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 25 gün 
mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Konya Milletvekili Ethem Kılıçoğlu, 20 
gün- mazeretine binaen, 13 . 9 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner 15 gün 
mazeretine binaen 14 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Samsun Milletvekili Mustafa Boyar, 10 gün 
mazeretine binaen, 18 . 9 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

;Samsun Milletvekili Nihat Kale 10 gün ma
zeretine binaen, 18 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

istanbul Milletvekili A. Şeref Lâç, 15 gün 
mazeretine binaen, 19 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 15 
gün mazeretine binaen, 19 . 9 . 1972 tarihin
den itibaren. 

Balıkesir Milletvekili Kemal Erdem, 10 gün 
mazeretine binaen, 19 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Bursa Milletvekili ibrahim öktem, 15 gün 
mazeretine binaen, 22 . 9 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı, 10 gün ma
zeretine binaen, 22 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

Giresun Milletvekili1 i. Kayhan Naiboğlu 
15 gün mazeretine binaen, 22 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

istanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar, 
15 gün mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca, 
10 gün mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler.., Kabul etme
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

Çanakkale Milletvekili Mustafa Çalıkoğlu, 
12 gün mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 25 gün 
mazeretine binaen, 11 . 9 . 1972 tarihinden 

| itibaren. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Konya Milletvekili Ethem Kılıçoğlu, 20 

gün mazeretine binaen, 13 . 9 . 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

i Zonguldak Milletvekili Ahmet 'Güner 15 gün 
il ^mazeretine binaen 14 . 9 . 1972 tarihinden iti-
ıl baren. 
[ BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme-
r yenler... Kabul edilmiştir. 
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Samsun Milletvekili Mustafa Boyar, 10 gün 
mazeretine binaen, 18 . 9 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Samsun Milletvekili Nihat Kale 10 gün ma
zeretine binaen, 18 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili A. Şeref Lâç, 15 gün 
mazeretine binaen, 19 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. . ' 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiiştir. 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, 15 
gün mazeretine binaen, 19 . 9 , 1972 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Balıkesir Milletvekili Kemal Erdem, 10 gün 
mazeretine binaen, 19 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bursa Milletvekili İbrahim öktem, 15 gün 
mazeretine binaen, 22 . 9 . 1972 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı, 10 gün ma
zeretine binaen, 22 . 9 . 1972 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gireisun Milletvekili i. Kayhan Naiboğlu 
15 gün mazeretine binaen, 22 . 9 . 1972 tari
hinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 30 
arkadaşının, tarım ürünlerinde uyguladığı taban 
fiyat politikası nedeniyle Anayasanın 89 ncu 
maddesi uyarınca Ticaret Bakanı Naim Talû 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/23) 

BAŞKAN — Manila Milletvekili Sayın Mus
tafa Ok ve 30 arkadaşının Ticaret Bakanı Naim 
Talû hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ge

reğinde gensoru açılmasına dair önergesini oku
tuyorum. 

Mület Meclisi' Sayın Başkanlığına 
Bu yıl tarım ürünlerine verilen taban fiyat

lar maliyetin altında veya maliyete yakin dü
zeyde kaldığı için köylü ve çiftçi çoğunluğu 
güç duruma düşmüş ve borçlarını ödeyemez ha
le gelmiştir. 

Düşük tespit edildiğinden ötürü, Devlet ke
simi ve kooperatifler dışındaki alıcılar için ta
ban fiyatlar, çiftçi lehine fiyatları ayarlayıcı 
bir unsur olmak yerine, alıcı ve aracılara Dev
letin tutumu hakkında âdeta bir işaret olmuş 
ve onları piyasaya düşük fiyatlarla girmeye teş
vik edici bir rol oynamış, çiftçinin Devlete ve 
piyasaya karşı güvensizliğini artırmıştır. 

Taban fiyatların düşük ilân edilmesi, borçlu 
olduğu için ürününü bekletme gücünden yok
sun olan küçük çiftçileri ziyadesiyle etkilemiş 
ve onlar üzerinde bir panik havası yaratarak 
ürünlerinin bazı çıkarcı çevreler tarafından 
yok pahasına kapatılmasına sebep teşkil etmiş
tir. 

Türkiye'de bir yandan sanayi mamullerinin 
ve tarımda maliyeti etkileyen unsurların fiyat
ları büyük ölçüde yükselir ve hayat pahalılığı 
görülmemiş bir hızla artar, bir yandan da Dev
letin cari harcamaları aşın israf ölçülerine va
rırken, ekonomide istikrar sağlama çabalarının 
bütün ceremesini köylü ve çiftçi yurttaşlarımı
za çektirmek, Anayasa gereği olan sosyal ada
let ilkesiyle ve sosyal devlet anlayışıyle bağda
şamaz. 

istikrar sağlamak için taban fiyatlarını dü
şük tutmaktan başka bir çare düşünülmemesi 
halinde bile, hiç değilse, bazı girdilerin çiftçile
re daha makul fiyatlarla ulaşabilmesi için, ti
caret düzeninde, köylünün büyük aracılar ta
rafından sömürülmıesini önlemek için de kredi 
düzeninde bazı düzeltmeler yapılabilirdi. Bun
ların bile yapılmaması halinde ise, sosyal ada
let ilkesini benimseyen bir Ticaret Bakanından, 
taban fiyatları, çiftçinin yoksullaşmasını önle
yecek bir düzeye çıkartmak üzere ağırlığını 
koyması beklenirdi. 

Çiftçi ve köylü vatandaşlarımızı da gözetici 
bir tedbirler manzumesini ahenkli bir şekilde 
yürütmek için çaba sarf edecek yerde köylü ve 
çiftçi çoğunluğunu, özellikle küçük çiftçilerimi-
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zi ciddî bir geçim darlığına düşüren tanın 
ürünleri taban fiyat politikasının, esas itibariy
le, planlayıcısı ve uygulayıcısı mevkiindeki Ti
caret Bakanı Naim Talû hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince Gensoru açılmasını 
saygılanmızla öneririz. 

Manisa 
Mustafa Ok 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

İzmir 
Kemal Önder 

Urfa 
Necati Aksoy 

Çanakkale 
Mustafa Çakkoğlu 

Çankm 
N. Çelik Yazıcıoğlu 

Malatya 
Hakla Gökçe 

Ankara 
ibrahim Cüceoğlu 

içel 
Çetin Yılmaz 

Afyon 
Süleyman Mutlu 

Adıyaman 
Y. Ziya Yılmaz 

Tunceli 
Hüseyin Yenipmar 

ıSivas 
Ahmet Durakoğlu 

Ankara 
Kemal Ataman 

ıSamsun 
Yaşar Akal 

Manisa 
Veli Bakirli 

Urfa 
Vehbi Melik 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

İçel 
Turhan Özgüner 

Muğla 
Ali Döğerli 

Ankara 
A. Sakıp Hiçerimez 

istanbul 
Hüseyin Dolun 

Kars 
Turgut Artaç 

Kars 
Kemal Güven 

istanbul 
Orhan Eyüboğlu 

Artvin 
A. Naci Budak 

Maraş 
İbrahim Öztürk 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Van 
M. Emin Erdinç 

Ordu 
Ferda Güley 

Ordu 
Memduh Ekşi 

BAŞKAN — Anayasanın 89 ncu maddesinde 
öngörülen sayıda imzayı ihtiva eden gsnsonı 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması husu
sunun müzakeresini, Meclisin önümüzdeki gün
lerde ele alacağı, çalışacağı belli tarihlerde gö
rüşülmesi gereken konulan da hesabsderek, 
16 Ekim 1972 Pazartesi günü saat 15'te yapaca
ğız. 

10. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar'ın, 
7129 sayılı Bankalar Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi

nin, 'içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince, gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/606, 4/319) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, İçtüzü
ğün 36 ncı maddesi gereğince işlem yapılmasını 
ihtiva eden Önerge, okutuyorum. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
7129 sayılı Bankalar Kanununun 32 nci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkındaki, 7 Ocak 
1972 tarihinde Sayın Başkanlığa takdim etmiş 
bulunduğum, kanun teklifimiz sekiz aydan 
fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen, ilgili 
komisyonda beklemektedir. 

Bu husustaki Millet Meclisi içtüzüğünün il
gili maddesine istinaden söz konusu kanun tek
lifimizin gündeme alınmasını ve bu konuda sa
yın üye arkadaşlarıma gerekli izahatı sunabil
mem için söz verilmesini ar.-; ve talebederim. 

^Saygılarımla. 
Amasya 

Yavuz Acar 

BAŞKAN — Buyurun Say±n Acar önergenizi 
kısaca izah buyuracaksınız. 

YAVUZ ACAR (Amasya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Türkiye Bankalar 
Birliğince yayınlanan bir broşürde belirtildi
ğine göre 1970 yılı sonu itibariyle Türkiye'
deki mevcut bankaların yalnız ikramiye ola
rak yılda dağıttıklan meblâğ 108 milyon lirayı 
bulmuştur. Buna yıl içi ve yılbaşı hediyelik 
gederlerini de ilâve edersek ortalama yılda 200 
ilâ 250 milyon liralık bir meblâğın banka müş
terilerine dağıtılmakta olduğu sonucuna varıl
maktadır. Bu miktar memleketimiz şartları 
yönünden küçük bir harcama olmayıp üzerin
de durulmaya değer bir miktardır. Apartman 
katı, para ikramiyesi ve hediyelik eşya adı al
tında banka müfterilerine intikal eden bu de
ğerler, ekonomi açısından tüketime yönelmiş 
ölü değerler olmaktadır. Bankalarımızın yap
makta olduğu bugünkü uygulama, memleket 
ekonomisi yönünden fayda sağlamayan yatırım
lardır. Halbuki bu paralann daha rasyonel ve 
daha ekonomik alanlara aktanlmasını araştır
mak gerçekçi bir düşünüş olacaktır. 

ıSöz konusu 200 ilâ 250 milonluk meblâğ ne 
şekilde ve nasıl verimli ve kâr getirici bir 
alana intikal ettirilebilir? 

Apartman katı ve nakit olarak dağıtılan 
ikramiyelerin, istihsale matuf bir yönü olma-
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yıp, üstelik ölü bir yatırım olduğu kanaa
tindeyim. Esasen bugün Türkiye'de kurulan 
kooperatiflerin pek çoğunda, konut yaptırmayı 
amaç edinen yapı kooperatifleri teşkil etmek
tedir. Bugün memleketimizde bölgelerarası 
aşırı farklılık, yatırımlardaki talebe göre uygula
ma yeni yeni sorunlar meydana getirmiş bulun
maktadır. işletilecek kaynaklar bulup, denge
sizliklerle savaşmak gerekmektedir, ilerleme 
bir çarpışmadır; mevcuda razı olmama de
mektir. Memleketimizde bir taraftan işsizlik 
günden güne artıp, sosyal bünyede çeşitli suç
lara sebebolarak yaygın bir hal alırken, mem
leket ekonomisinin bir unsuru olan bankala
rın mevduatı artırmak düşüncesiyle ölü yatı
rımların teşvikçisi durumunda olmalarına razı 
olamayız. Bunun üzerinde durmanın zamanı 
çoktan gelmiş ve geçmektedir. Bu sorana 
olumlu bir şekil ve yön vermek gerekmektedir. 

Bankaların ikramiye veya hediye olarak 
ayırdıkları bu masrafları bir fonda toplamak 
ve bu fonu endüstriye yararlı duruma getir
mek gerçekçi bir anlayış olacaktır. Bankala
rın ikramiye olarak ayırdıkları paralarla 
memleketimiz şartlarına uygun kurulacak fab
rikaların hisse senetleri müşterilerine ikramiye 
olarak dağıtıldığı takdirde çok yönlü bir 
fayda sağlanmış olacaktır. 

En başta memlektimizde mebzul miktarda 
bulunan çeşitli hammaddeler mamul hale geti
rilerek dış memleketlere ihracedilmek suretiyle 
döviz temin imkânları artacaktır. Diğer taraf
tan fabrikaların kurulup, işletmeye açılmasıyle 
bir kısım işsiz vatandaşlarımıza yeni iş sahaları 
açılacaktır, ve yine hisse senedi kazanmış olan 
banka müşterileri, faaliyete geçmiş bulunan 
bir fabrikanın sağladığı kazançtan payına dü
şeni alacak ve aynı samanda fabrikanın hisse
darı olacaktır. 

işte 250 milyonluk bir ölü harcamanın eko
nomik bir amaca yönetilmesi sayesinde çok 
taraflı bir menfaat sağlanmış olacaktır. 

Çağdaş güç demek, yaratma yeteneği, yani 
yeni yeni düşünce ve buluşların üretime dönük 
bir alana aktarılması demektir. Bu güçle işle
tilecek kaynakları vakit geçirmeksizin yurt eko
nomisine hizmet edebilecek bir duruma getirmek 
lâzımdır. 

Bu konuda hükümetlerin düzenleyici bir 
fonksiyon ifa etmesi şarttır. Hattâ bölgelerara-

sı aşırı farklılıkların giderilmesinde bu fondan 
da yararlanılabilir. Çünkü, özel sektör genel
likle yatırımlarını gelişmiş bölgelere yatırmak
ta, daha fazla kâr ve verimlilik gayesini gütmek
tedir. Pazarlama, ulaşım, kalifiye 'işçi bulma 
kolaylığı gibi nedenlerin etkisiyle özel sektör 
gelişmiş bölgelerin dışında yatırım yapmaya ar
zulu görünmemektedir. Bugüne kadar umumi
yetle hükümetlerin tatbikatları da böyle olmuş, 
yatırımlar, daima istanbul, Bursa, izmir, Anka
ra, Adana, Kayseri gibi büyük merkezlerde top
lanmıştır. Böylece de farklılık günden güne 
daha da artmaktadır. Böyle bir yatırım uygu
laması ise gelişmiş bölgelerin ekonomik bakım
dan daha da güçlenmesini sağlarken geri kal
mış bölgelerdeki işgücünün de buralardan ayrı
lıp gelişmiş bölgelere akın etmesine yol açmak
tadır. 

BAŞKAN — özetleyin lütfen efendim. 
YAVUZ ACAR (Devamla) — özetliyorum 

efendim. 
Büyük şehirlerdeki gecekonduların çoğalma

sını ve köyden şehirlere akınların başlıca sebep
lerini de bu kabil ekonomik dengesizliklerde 
aramak gereklidir. Bu durumlarda Devletin et
kili tedbirler alması, çağdaş ekonomik şartlara 
uygun yatırım politikası uygulaması zorunlu
dur. 

Gelişmiş ülkelerden örnek gösterilmek isten
diği takdirde Amerika'da Tennesse Vadisi aynı 
bizim geri kalmış bölgelerimiz gibi bir bölge idi, 
hükümet buraya özel proje tatbik etmek sure
tiyle, özel sektörü buraya kaydırmak suretiyle 
bugün Amerika'nın en gelişmiş bölgesi haline 
gelmiştir. 

Sözlerimi bağlamadan evvel yine Ameri
ka'dan bir misâl vereceğim. Bugün Nevada 
Eyaletinde ve Arizona Eyaletinde 2 tan© büyük 
kumar şehri kurmak suretiyle bu eyaletlerin 
ekonomisini düzeltmiş ve burada bulunan vatan
daşlarına iş imkânı sağlamışlardır. Bizim de 
bu devletler gibi memleketimizi mamur hale 
getirebilmek için çalışmamız gerekmektedir. Biz, 
ben ve benim gibi bu önergeye imza koymuş ar
kadaşlarımız da bu inançla bu kanun teklifini 
Meclise sunduk; fakat 8 aydan fazla bir zaman 
geçmesine rağmen Meclise intikal ettirilmemiş
tir. içtüzüğün amir hükmünden istifade etmek 
istiyoruz. Yüce Meclise sunduk, müspet yolda 
oy kullanırsanız çok memnun kalırız. 
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Sağ olun, var olun, saygılar sunarını. (Alkış

lar) 
BAŞKAN — İçtüzüğün 36 ncı maddesi; bir 

teklif veya tasarı havale edildiği komisyonda 
1,5 ay içinde görüşülmezse Genel Kurulda oyla
narak gündeme alınması hususu kararlaştırıla-
bilir mealindedir. Bu madde gereğince işlem 

V. — GÖRÜŞt 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı : 671) (1) 

BAŞKAN — Müzakeresine devam etmekte 
olduğumuz konuları görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon hazır. 
Komisyonun geri aldığı maddelerle ilgili tan

sım ettiği raporu okutuyorum. 

Yüksek. Başkanlığa 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Umumî Heyette müzakeresi sırasında 
bazı ek maddeler teklifi üzerine bu maddeler 
üzerinde Komisyonunun görüşünü tespit etmek 
üzere geri alman tasarı maddeleri ile ek madde
ler üzerinde Komisyonumuzun 11 . 10 , 1972 
Çarşamba günü yaptığı toplantı sonunda alınan 
karar gereğince; 

1. Tasarının 1 nci maddesi üzerinde yalnız 
cezanın asgari haddinin 100 liraya indirilme-
siyle iktifa edilerek maddenin aynen kabulünde 
ısrar edilmesine, 

2. Tasarının 14 ncü maddesi üzerinde keza 
Komisyonumuzdan çıkmış olduğu yetki ile ka
bulünde ısrar edilmesine, 

3. Ek 5 nci madde olarak teklif edilen Nev
şehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in önerge
lerinin «Bütün cezalarda ilk soruşturma kaldı
rılmıştır» şeklindeki maddenin bir prensip de
ğişikliği mahiyetinde olup tasarının bu madde 
ile ilgili birçok maddeleri bu teklifin aksi is
tikametinde kabul edilmiş bulunmakla böyle bir 

(1) 671 S. Sayılı basmayazı 134 ncü Birle
şim tutanağının sonuna eklidir. 

yapılması istediği hususunu önergesini oku
tarak, ayrıca da izah ederek beyan ettiler. 

Bu talebi Genel Kurulun tasvibine sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. Gündeme alınıp sırası geldi
ğinde görüşülecektir. 

ÜLEN İŞLER 

maddenin Komisyonumuzca kabulü Umumî He
yet tarafından kabul edilmiş olan maddeleri de
ğiştirmek manasına geleceğinden bu maddenin 
müzakere ve kabulüne Komisyonumuzun yetki
sizliği. yönünden ve usul bakımından imkân bu
lunmadığı sebeple ittifakla reddine, 

4. Burhanettin Asutay imzalı önerge ile ta
sarıya ek madde olarak 5; 6, 7, 3 ve 9 nen mad
delerin eklenmesi hususunda aypılan müzakere
ler sonunda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
bu kanun tasarısının ceza dâvalarında süreklili
ği sağlamak ve lüzumsuz formaliteleri kaldır
mak esas hedef olduğu gibi bu teklifin de esas 
hedefi ceza davalarının sürüncemede kalmasını 
önlemek gayesi güdüsü yönünden tamamen ta
sarısının espirisine uygun olduğu, 

Keza bu tasarının 49 ncu maddesinde getiril
miş bulunan aynı kanunun 386 ncı maddesinin 
değişikliği hakkındaki prensipleri tamamlayıcı 
nitelik taşımakta oluşu yönünden bu tasarıya ek 
madde olarak tekliflerin kabulü yeni bir teklif 
mahiyetinde değil gaye ve hedefleri itibariyle 
bu kanun tasarısının tamamlayıcı mahiyet taşı
dığı gibi Türk Ceza Kanunumuzun 119 ncu 
maddesindeki hükümlere Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda paralellik ve tatbikat getdr-
mesi bakımından da lüzumlu ve faydalı görülen 
maddeler teker teker okunup müzakere edilerek 
5, 6, 7, 8 ve 9 ncu ek maddelerin aynen kabulüne 
ittifakla karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re işbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıyle su
nulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü Kâtip 
Sivas Sinop 

Tevfik Koraltan Hilmi Biçer 
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Bitlis 
K. Mümtaz Akışık 

imzada bulunamadı 
İçel 

Mazhar Arıkan 

Konya 
Kubilay imer 

Söz hakkım mahfuzdur 
Niğde 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

Erzurum 
Sabahattin Araş 

Kırşehir 
Cevat Eroğlu 

imzada bulunamadı 
Kütahya' 

Fuat Azmioğlu 
imzada bulunamadı 

Artvin 
A. Naci Budak 

BAŞKAN — Komisyondan gelmiş bulunan 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış olan tasarının 

1 nci maddesi, aşağıda yazılı olduğu şekilde ye
niden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Saygıyle arz olunur. 

Madde 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 26 nci maddesinin 3 ncü fık
rası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin 
vâridolmanıasmdan dolayı talebin reddine karar 
veren merci (100) liradan (1 000) liraya kadar 
hafif para cezasına da hükmeder. Ret talebine 
esas olan sebebin aksi sabit olduğu hallerde hük-
molunacak ceza (500) liradan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Hakkı 
Gökçe?.. Yok... 

Sayın Gökçe'nin önergesi üzerine 1 nci mad
de yeniden fanzimi yoluna gidilmiş bulunduğun
dan önerge sahibinin katılıp katılmadığını sor
mak istemiştim. 

Sayın Hakkı Gökçe'nin önergesini bir defa 
daha okutuyorum. 

«1412 sayılı Ceza Muhakemeleri. Usulü Ka
nununun 26 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini 
arz ederim. 

Malatya Milletvekili: 
Hakkı Gökçe 

Hâkimin reddi talebine esas olan sebeplerin 
varidolmamasmdan dolayı talebin reddine ka
rar veren merci 100 liradan 500 liraya kadar 
hafif para cezasına da hükmeder» 

Kabul edilmiş olan önerge bu. Buna göre ko
misyonun getirdiği öneri ise: «Hâkimin reddi 
talebine esas olan sebepler varidolmamasmdan 
dolayı talebin reddine karar veren merci 100 
liradan 1 000 liraya kadar...» Yani «500» ü 
«1 000 lira» olarak tadil etmiş oluyor... 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Daha mühim taraf var Sayın Başkan. Aksi sa
bit olduğu takdirde 500 lira tekrar geldi. Geçen 
sefer Umumî Heyette kabul edilmeyerek red
dedildi. Bir şeyler oluyor... 

BAŞKAN — Şimdi o konuyu tamamlayaca
ğım efendim. 

«1 000 liraya kadar hafif para cezasına hük
meder. Ret talebine esas olan sebenin aksi sa
bit olduğu hallerde hükmolunacak ceza 500 li
radan aşağı olamaz» 

Yeni gelen metin bu. Sizin kabul edilen 
önergenizi tekrar okudum. Bu önergeyi komis
yonun yaptığı ve biraz evvel okuttuğum deği
şiklik muvacehesinde... 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FİK KOR ALT AN (Sivas) — izah etmek isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-

FİK KORALTAN (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, 

Sayın Hakkı Gökçe'nin, tasarının 1 nci mad
desindeki 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 26 nci maddesinin 3 ncü fıkrasın
daki değişikliğe ilişkin ve Umumî Heyetinizce 
kabul edilmiş olan önergelerini komisyon ola
rak geri almıştık. Getirdiğimiz madde şekli ay
nen şöyledir: «Hâkimin reddi talebine esas olan 
sebeplerin varidolmamasmdan dolayı talebin 
reddine karar veren merci» 200 lira iken tasa
rımızda 100 liraya İndirdik, Sayın Gökçe'nin 
önergelerine asgarî miktarda uyduk «100 İra
dan 1 000 liraya kadar hafif para cezasına da 
hükmeder» bu 1 nci cümleyi böyle tanzim et
mekte, asgarî haddi düşürerek, (Sayın Gökçe' 
nin hemen paralelinde bir hüküm; getirilmiş olu
yoruz. Yani kamuoyunu çok yakından ilgilen
dirmekte olan ceza muhakemeleri usulünde bir 
müştekinin veya maznunun hâkimin tarafsızlı-
ğından. en<&şeye düşmesi halinde şikayetçi ol
maktan kendisini alıkoyan bir ağır müeyyide 
olmasın diye asgarî hadde kendileriyle birleş
tik. 
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Azamî haddin 500 lira olarak kabul edilmiş 
olmasına rağmen bizim 1 000 lira olarak kabul 
edişimizin gerekçesi şu: Aynı kanunun 26 ncı 
maddesinde bu oeza 10 liradan 200 liraya kadar 
denmektedir ve para cezalarını 5 misli artıran 
kanunumuz gereğince bugün tatbikatta bu 
1 000 lira olarak yürümektedir. Buna sadık 
kalmakta bazı faydalar mülâhaza ettiğimiz gi
bi, 2 nci cümleyi kabul edişimizin gerekçesi de 
şu : ıSayın Gökçe'nin önergelerinde tasarıdaki, 
komisyonumuzca kabul edilmiş olan 2 nci cüm
le mevcut değil. «Ret talebine «sas olan sebebin 
aksi sabit olunduğu hallerde hükmolunacak 
oeza 500 liradan aşağı olamaz.» 

Muhterem arkadaşlar, bunun gerekçesi şu: 
Hakikaten hâkimin reddi için ileri sürülen se
bebin varidolmaması hali demek, kasten mah
kemenin uzatılması veya hâkimin haysiyetiyle 
oynamak gibi bir davranış olduğu sebebiyle, bu 
durumda asgarî haddin 500 liradan az olmama
sı hususu hem .mahkemenin mahabetihi, hem 
hâkimin haysiyetini, hem de bir maznunun da
vayı sürüncemede bırakmak için bu imkânı sui
istimal etmesini önlemek kastına bağlıdır. 

Bu sebeple buna da zaruret görmekteyiz. 
Komisyonumuzun değişik takdim ettiği madde
ye iltifat buyurmanızı arz eder, saygılar su
narım. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, söz hakkımız var mı efendim? 

BAŞKAN — Şimdi izah edeceğim efendim. 
Şimdi daha evvel kabul edilmiş bir metin 

var, 'Sayın Gökçe'nin biraz evvel okuduğum 
önerisi. Bu önergeye yapacağım işlem sadece 
şudur. Bu önergeyi tekrar Genel Kurulun tas
vibine sunacağım. Kabul edildiği takdirde mad
denin metni bu şekilde kesinleşmiş olacak. Ka
bul edilmediği takdirde diğer önergeleri aynı 
madde metni üzerinde işleme koyacağım, sıra
dan. Yapacağım usul bu, bir eksiklik varsa bu
yurun. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz etmek istiyorum. Efendim, 
şimdi komisyonun getirmiş olduğu maddeyi 
değiştirmek üzere bir önergeyi vermiş bulunu
yorum. Sayın Başkanlığa vermiş bulunduğum 
bu önerge de tasvip gördü; fakat bu sırada sa
yın Komisyon sözcüsü bu maddeyi yeniden geri 
almıştır. 
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Şimdi getirilen madde aynı maddedir. Ev
velce sunulan, tasarıda mevoudolan maddedir. 
Komisyon Sözcüsü de bunun üzerinde konuşma 
yapmıştır. Tahmin ediyorum ki, ben önergemde 
İsrar etmiş olduğuma göre konuşma hakkım 
doğuyor. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gökçe, ben bir te
re ddüdolma3i,n diye açıklık verdim. Muamele 
şu; geçen birleşimde yapılan iılemm tamamını 
tespit ettim. Sizin önergeniz Genel Kurulca 
kabul edilmiş, önergenin kabul edildikten 
sonra, içtüzüğün 11G ncu maddesindeki «Na
zarı mütalâaya alınırsa encümene havale olu
nur.» hükmü gereğine3 encümene havale edil
miştir. Encürnejn, ya bunu ııvnen getirebilirdi 
veya şimdi okunduğu gibi bir miktar değişti
rerek getirebilirdi. Bize bir metin getirdi. 

Benim bundan sonra yapacağım işlem, bu 
önergenizi, önergenizle kabul edilmiş metni bir 
defa daha Genel Kurulun oyu,na sunacağım. 
Genel Kurul aynı önergenin kabulünde İsrar 
ettiği takdirde bu geçerlidir. İsrar etmediği tak
dirde diğer önergeleri işleme koyup, Komisyo
nun .getirdiği yeni metni oya sunacağım. Yapıla
cak işlem bu, Değişiklik olup olmadığı husu
sunu ayrıntılarıyla Komisyonda izah etti, ben 
de beyanımda ifade ettim, «önergeleri birer 
defa daha okudum. Tekrar müzakere açma ola
nağımın da olmayacağını takdir edersiniz. Müza
kere bitmiş, önergelerin oylamasına geçmişis, 
Önerge safhasında, ancak önerge sahiplerinin 
Komisyonun katılmaması halinde, mücmelen 
izah hakkı var. Bir de Komisyonun katılma, 
katılmama sebebini izah imkânı var, Onun dı
şında, konunun aydınlanması için başka im
kân olsa memnuniyetle kullanmak isterim, 

CENGİSHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, kısaca arz edeyim. 

BAŞKAN — Bir usulsüzlük varsa buyurun 
aydınlanalım. 

OENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Saym Başikan, filhakika aynı noktaya temas 

ettiniz. Geçen oturumda bu konu görüşüldü. 
Hükümetin tasarısı, bu. mevzuda Millet Mecli
sini tatmin etmedi. Burada oylandı, arkadaşı
mızın önergesi kabul edildi. Üzerinde bilhassa 
durulan, tekerrürü halende, aslı sabit olma ha
linde 500 lira para cezasının verilmesinin bü
yük patlamalara, büyük spekülasyonlara sebe-
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bolacağı mümkün ve kabildir, hesaplanan bir 
nokta. Ondan sonraki kısım asgarî 100 lira, 
âzami 500 lira, asgarî 100 lira, âzami 1 000 
lira bir rakamlar oynamasından ibaret kalıyor, 
bu iş. 

İzin verirseniz bir şeyi ifade edeceğim. Ko
misyon bir tek kelimeyi değiştirmekle eski gö
rüşünü aynen getiriyor. Bu Öyle bir ©yuna gel
mek oluyor ki, Komisyo;:a bir tek kelimeyi de
ğiştirmek suretiyle eski görüsünü aynan geti
riyor. Bu bir oyuna gelmek oluyor. Komisyon 
geçen defaki metni hemen hemen aynen getir
miştir, buna yetkisi olmaması lâzımdır. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayıp Yorulmaz, tek
lif ettiğiniz bir usl var mı? 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bil
diğim kadarıyle geçen gün oylanmıştı. Aynı 
mahiyette yeni bir hüküm konuyor, buna yet
kisi olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Şimdi Komisyon aynını getirir, 
değiştirir getirir, siz de takdir edersiniz, Ko
misyonun kendi yetkileri dahilinde olan hu
sustur. Genel Kurul da keza aynı kararı ve
rir, değiştirir verir; Genel Kurulun kararı mu
teberdir, o da kendi yetkisine giren husustur. 

HAKKI GÖKOE (Malatya) — Usul bakı
mından bir hata var. 

BAŞKAN — Nedir hata? Buyurun Saynı 
Gökçe. 

HAKKI GÖKÇE (Malatya) — Tasvip gören 
teklifimiz Komisyona iade edilmiş bulunma
sına ve Komisyonun bugün toplantıda durumu 
izah etmiş ve gerekçesini kurula arz etmiş bu
lunulmasına göre, bMm evvelce tasvip gören 
teklifimizin ne olduğu, vaz'ettiğim gerekçesi 
nedir, ortada yok. 

Bu bakımdan Komisyon yeni getirdiği met
nin gerekçesini arz etmiş olduğuna göre bizim 
de teklifimizin gerekçesini arz etmemiz ihti
mali doğuyor. 

CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) —Bu 
mevzuun aydınlanması gerekmez mi? 

BAŞKAN — Şimdi bu noktada şunu ifade 
etmek isterim. Daha evvel konu önerge sahibi 
tarafından iaah edildi, bir oylama yapıldı, bu 
safhaları geride bıraktık. Komisyon tarafın
dan bir rapor halinde yeni bir teklif getirildi, 
ayrıca da kısa bir açıklama yapıldı. Bütün bun
lar, eğer Parlamentonun çalışmalarında devam

lılığı kabul etmezsek sizin dediğinize uymak 
gerekir. Ama biz daha evvelki müzakereleri sa
yın üyelerin tamamen takip ettiğini ve konuya 
muttali olduğunu kabul etmek fikrinden, esa
sından hareket etmek zorundayız. 

Ayrıca hatırlatmayı temin etmek için bir de
fa daha okudum. Bunun dışında başka bir iş
lem yaparsam usulsüzlük yapmış olurum. 

0 itibarla, daha önce kabul edilmiş bulu
nan, biraz evvel tekrar okuduğum sayın Hak
kı Gökçe'ye ait 1 nci madde metni olarak tek
lif edilmiş olan önergeyi tekrar Genel Kurulun 
oylarına sunuyorum. Kabul edenler işaret bu
yursunlar lütfen.... Kabul etmeyenler... Kabul,' 
edilmemiştir 

Madde ile ilgili diğer önergeleri okutuyo
rum: 

Sayın Başkanlığa 
1 nci madde ile »Ceza Muhakemeleri Usulü 

Kanununun 26 maddesinin 3 ncü fıkrasını de
ğiştiren tasarının aşağıdaki şekilde tadilini arz 
ve teklif ederim. 

Hâkimin reddine karar veren merci 100 lira
dan 1000 liraya kadar hafif para cezasına da 
hükmeder. Ret talebine esas olan talebin aksi 
sabit olduğu hallerde hükmolunac <k 200 lira
dan aşağı olamaz. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FlK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. 

Önergeyi dinlediniz. Hükümet ve Komisyon 
katılmadıklarını ifade ettiler, önergeyi Genel 
Kurulun tasviplerine sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1412 sayılı Ceza Muha

kemeleri Usulü Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair tasarının 1 nci maddesiy-
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le değiştirilen kanununun 26 ncı maddesindeki 
«Hükmeder» kelimesinin «Hükmedebilir» şek
linde değiştirilmesini saygı ile arz ve rica ede
rim 

Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FÎK KORALTAN (Sivas) — Katılmıyoruz. 

ADALET BAKANI FEHMÎ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Komisyondan gelen yeni metni tekrar oku
tuyorum: 

Madde 1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun 26 ncı maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir : 

Hâkimin reddi talebine esas olan sebeple
rin varidolmamasından dolayı talebin reddine 
karar veren merci (100) liradan (1000) liraya 
kadar hafif para cezasına da hükmeder. Ret 
talebine esas olan sebebin aksi sabit olduğu 
hallerde hükmolunacak ceza (500) liradan aşa
ğı olamaz. 

BAŞKAN — Komisyonun getirmiş olduğu 
1 nci madde metnini okudum, filhal de Komisyon 
aynı metni kabul ediyor. Bu metni 1 nci mad
de olarak Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 nci mad
de Komisyonun getirdiği son şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Yine geri alınmış bulunan 14 ncü maddeye 
ait Komisyonun getirdiği metni okutuyorum: 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Komisyonumuzca geri alınmış olan tasarı

nın 14 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekil
de yeniden arz edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 14. — Aynı kanunun 107 nci madde
si aşağıda yazık olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 107. — Tutuklamanın gayesini ihlâl 
etmemek şartı ile tutuklanan sanığın yakınla
rıma ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere, 
tutulmasını bildirmesine müsaade olunur. Tu

tuklanan, isterse bunlara resmen dahi haber ve
rilir. Tutuklanan sanık hâkim önüne çıkarılın
ca, durum yakınlarına bu hâkim tarafından ve
rilen bir kararla hemen bildirilir. 

Adalet Komisyonu Başkanı Yerine 
Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Bu madde için evvelki metin
de ısrar ediliyor, bir değişiklik yok. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEV-
FÎK KORALTAN (Sivas) —Israr ediyoruz ve 
bir gerekçemiz var. 

BAŞKAN — Gerekçeyi biraz evvel okuttum. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KORALTAN (Sivas) — Ayrıca Komisyonda ha
zırlanmış bu maddenin kabulüne ait, ısrar edil-
esine ait bir gerekçe var. Sayın üyeleri tenvir 
oimck bakımından, bilhassa Anayasaya çelişki... 

BAŞKAN — Beyanda mı bulunacaksınız?.. 
Buyurun. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) .— Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Tasarının 14 ncü maddesi üzerinde değişik 
bir önerge kabul edilmiş olmasına rağmen, Ko
misyonumuzun daha önce almış olduğa karar 
üzerinde ısrar edişini bir gerekçeye bağlamış
tır. Bu gerekçe bilhassa tasarının Anayasaya 
çelişik olmamasını temin mülâhazasına dayan
dığı için Umumi Heyetinizi tenvir etmek mak
sadıyla gerekçeyi aynen okuyorum : 

«Anayasamızın 30 ncu maddesine uygun 
hale getirmek için 107 nci maddeyi değiştiren 
tasarının 16 ncı maddesine göre sanık tutuk
lama müzekkeresi üzerime tutuklandığında en 
yakın mahkemeye gönderilmesi için yol sü
resi hariç 48 saat içinde ve toplu olarak işle
nen suçlarda sanık sayısının çokluğu veya 
sanıkların yahut delillerin durumu ve suçun 
niteliği sebebiyle 48 saat içinde hâkim önüne 
çıkarılması mümkün değil ise, soruşturmanın 
bitiminde ve herhalde 7 gün içinde yetkili hâ
kim önüne çıkarılır. 

Bu hükme göre tutuklanan sanığın duru
mu bakımından iki safha mevcuttur; 

1. Sanığın tutulduğu andan başlamak 
üzere hâkim önüne çıkarılıncaya kadar geçen 
safha, 

2. Sanığın hâkim önüne çıkarıldığı andap. 
itibaren başlayan safha. 
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Birinci safhada, yani sanığın tutulduğu an
dan hâkim önüne çıkarılacağı ana kadar ge
çen zamanda tutuklamanın gayesini ihlâl et
memek şartı ile gaye nasıl ihlâl olur? Şayet 
delillerin yok edilmesini temin için tutuklama 
muamelesi yapılmış olur'da, sanığın yakınları 
hemen suç delillerini ortadan kaldırmaya te
şebbüs etmeleri veya suçtan hâsıl olan eşyayı 
saklamaya kalkışmaları muhtemel bulunursa. 
Yani böyle bir hal yoksa, tutuklanan sanığın 
yakınlarına ve esaslı bir alâkası olan kimselere 
tutulmasını bildirmesine müsaade olunur. Tu
tuklanan isterse bunlara resmen de haber ve
rilir.» 

İşaret edelim ki, değişen 107 nci maddenin 
birinci fıkrası bu hali dsrpiş etmektedir.. 
Derhal ilâve edelim ki, Anayasamızın 30 ncu 
maddesinin dördüncü fıkrası, tutuklamanın 
bu safhasında sanığın yakınlarına haber veril
mesi mecburiyetini vazetmemiştir. Sebebi de, 
biraz evvel arz ettiğim delilleri tahrif etme im
kânını ortadan kaldırmaktır. 

Anayasamızın hükmü şudur : Tutuklanan 
kimse hâkim önüne çıkarılınca durum hemen 
yakınlarına bildirilir,. 

Yani, sadece hâkim önüne çıkarılma safha-
sında yakınlarına bildirilme mecburiyeti tahmil 
ediliyor fakat, yakalamadan hâkim önüne çı
karılmaya kadarki, safhada böyle bir mecburi
yet konmamıştır. 

Şu halde değiştirilen 107 nci maddenin bi
rinci fıkrası, kişi güvenlili bakımından sanığın 
lehine bir kaide getirmektedir. 

Şimdi ikinci safhaya geliyorum : Sanık tu
tuklanmış ve hâkim önüne çıkarılmıştır. Sanı
ğın sorgusu yapılır, tutmanın devamına karar 
verilirse, hâkim derhal tutuklamanın gayesini 
ihlâl edip etmediği hususunu aramaksızın, tu
tuklamanın gayesini ihlâl tehlikesi bulunsa bile, 
sanığın yakınlarına, sanığın tutuklandığını ha
ber verecektir. 

Bu bir Anayasa mükellefiyeti olup hâkimin 
takdirine bağlı değildir. Bu esası ifade etmek 
için değiştirilen 107 nci maddenin ikinci fık
rası hükmü şevke dilmiştir. «Tutuklanan sanık, 
hâkim önüne çıkarılınca, durum yakınlarına, bu 
hâkim tarafından verilen bir kararla hemen 
bildirilir.» 

Görülüyor ki, 107 nci maddeyi değiştiren 
tasarı hükmü, tutuklanan sanığın güvenliğini 

en iyi şekilde temin etmektedir. Şayet Yüce He
yetinizin değişiklik teklifini kabul ettiği şekil
de bu maddeyi tanzim edecek olursak, o zaman 
hâkimin sakıncalı görmesi halini, takdir yetki
sini, kötüye kullanması halinde ikinci safhadaki 
kişi güvenliğini teminat altına alan bildirme hu
susunu dahi kayıt altına almış oluyoruz ve Ana
yasamızın bir mükellefiyetini, hâkimin takdiri
ne bağlamış oluyoruz. Anayasa ile çelişkiye düş
memek için Komisyonumuz, bu maddenin kor 
misyonda kabul edildiği şekilde kanunlaşma
sında zaruret görmektedir. Bu sebeple Yüce 
Meclisin komisyondan gelen şekliyle maddeyi 
aynen kabulünü istirham eder, saygılar suna
rım, 

BAŞKAN — Geçen birleşimde Sayın Mus
tafa Kaftan tarafından verilmiş ve Genel Ku
rulca kabul edilmiş bulunan 14 ncü maddeye ait 
metin şudur : «Tutuklamanın gayesini ihlâl et
memek şartiyle tutuklanan sanığın yakınlarına 
ve esaslı hür alâkası olan diğer kimselere derhal 
bildiri!ir:» 

Bu önerge Genel Kurulca kabul edildiği için 
nazan mütalâaya alıp almaması hususunu tet
kik etmeleri için, biraz evvel ifade ettiğim 119 
ncu madde gereğince, komisyona tevdi etmiştik. 
Komisyon, okunmuş bulunan madde metni ile 
ve izah ettikleri üzere daha evvel kabul ettiği 
metinde İsrar etmektedir. Bu itibarla bu öner
geyi tekrar oylarınıza sunacağım. Önerge Genel 
Kurulca tekrar kabul edildiği takdirde yeni 14 
ncü madde metni bu olacaktır. Bu kere bu öner
gede Genel Kurul İsrar etmediği takdirde, ko
misyonun getirdiği ve İsrar ettiği evvelki mad
de metnindeki şekil oylarınıza sunulacaktır. 

Şimdi 14 ncü maddenin geçen birleşimde 
kabul edilmiş bulunan ve önergede biraz evvel 
olraduğran metni oylarınıza sunuyorum : Kabul 
deenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Başka önerge yok. Komisyonun getirdiği ve 
daha evvel basılmış metindeki 14 ncü maddeyi 
aynen tasviplerinize sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Komisyonun ısrar ettiği 14 
ncü madde metni aynen kabul edilmiştir. 

Geçen birleşimde kabul edilmiş bulunan ek 
dört maddeden sonra yeniden bazı maddelerin 
ek madde olarak kabulü hususundaki önergeleri 
okutuyorum : 

Geçen birleşimde istihsal ettiğimiz karara 
göre, önergedeki1 yeni gelen beş adet yeni ek 
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maddenin komisyonda yeniden müzakere edi
lip bir karara varılmasına karar verilmişti. Ko
misyon biraz evvel okumuş olduğu gerekçesiyle 
bu maddelerin de kanun tasarısı metni1 münase
betiyle görüşülüp kabul edilmesi hususunu ka
rar altına almıştır. Ek maddelere ait metni oku
tuyorum : Ancak buradaki ek maddeleri komis
yon aynen kabul ettiği için, komisyonun kabul 
ettiği metin olarak okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tasarıya ek madde olarak 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu 
maddelerin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Ek madde 5. — Yalnız para cezasını gerek
tiren bir suçu işleyen kimse, hareketine uyan 
maddede yapılı para cezası maktu ise bu mikta
rı, aşağı ve yukarı hadleri, gösterilmiş ise aşağı 
haddini 10 gün içinde merciine ödediği takdirde 
hakkında kamu. davası açılmaz. 

IIispî para cezasını {gerektiren suçlar hakkm-
da bu madde hükmü uygulanmaz. 

Ek madde 6. — Ek beşinci maddede yazüı 
süre içinde r-ara cezası ödenmediği takdirde ka
mu davası açılır ve suç sabit görülürse tâyin 
edilecek para cezası, aşağı ve yukarı haddi göste
rilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzere, ya
rı nispetinde artırılarak hükmolunıır. 

Ek madde 7. — Yukarıki madde gereğince 
para cezasını artırılarak hükmedilebilmesi için, 
Cumhuriyet Savcısı tarafından sanığa para ce
zasının miktarı, ödeme süresi ve bu süre içinde 
ödenmesi halinde kamu davasın -n anılmayacağı 
ve ödenmediği takdirde ise, eğer suçu sabit gö
rülürse, mahkemece tâyin edilecak cezanın yarı 
nispetinde artırılarak hükmolunacağının bildi
rilmesi ve sanık hazır değil ise bu hususun teb
liği gereklidir. 

Ek madde 8. — Yukarıki. madde hüHmü yeri
ne getirilmeden dava açılmışsa, sanık sorgusun
dan önce hareketine uyan maddede yazılı para 
cezası maktu ise bu miktarı aşağı ve yukarı had
leri gösterilmiş ise aşağı haddi ile mahkeme mas
raflarını merciine öderse kamu davası ortadan 
kaldırılır. 

Ek madde 9. — Yukarıki maddeler gereğince 
para cezasının ödemnesi, şahsî haklar, malların 

geri alınması ve müsadereye ilişkin 
etkilenmen. 
Adalet Koni. Başkanı Y. 

Sözcü 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Bitlis 

K. Mümtaz Akışık 
imzada bulunamadı 

İçel 
Mazhar Arıkan 

hükümle: 

Kâtip 
Sinop 

Hilmi Biçer 
Erzurum 

Sabahattin Araş 

Konya 
SÖE hakkım mahfuzdur 

Kubilay imer 
Niğde 

Mevlüt Ocakçıoğlu 

Kırşehir 
Oevat Eroğlu 

İmzada bulunamadı. 
Kütahya 

Fuat Âzmioğlu 
İmzada bulunamadı 

Artvin 
A. Naci Budak 

BAŞKAN — Ek 5 nci madde ile ilgili bir 
önerge daha var, onu da okuttuktan sonra mad
delerin teker teker müzakeresine geçeceğiz. 

Sayın Başkanlığa 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunu değiştiren tasarıya aşağıdaki ek maddenin 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

Ek madde 5. — Bütün cezalarda ilk soruş
turma kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 5 nci madde olarak daha aykı
rı bir teklif olduğu için öncelikle Sayın Başer' 
in önergesini işleme koyuyorum. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı?.. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Hayır. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASYAN (C. 
Senatosu Artvin Üyesi) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmı
yorlar. önergenizi kısaca izah sadedinde Sayın 
Başe±', buyurun. 

HÜSAMETTİN BÂŞEE (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Ek 5 nci maddeyi niçin verdiğimi kısaca izah 
edeyim: Bir kere biliyorsunuz ki, Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununa göre; hazırlık soruş
turması, ilk soruşturma, son soruşturma olmak 
üzere üç soruşturma vardır. Üç soruşturma, bu
gün değişen şartlara .uymadığından, adliye me-
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kanizması çok ağır işlemektedir. Hazırlık tah
kikatını ya savcılar bizzat yaparlar, ya jandar
ma veya emniyet mensuplarınca yapılır, ilk so
ruşturma, sorgu hâkimleri tarafından yapılır. 
Son. soru3tıırma ise mahkeme tarafından yapılır. 

iGörüyorsunuz ki, bu üçlü tahkikat ile adliye 
mekaznizmasının çok ağır işlemesi, vatandaşla
rımızın bir taraftan savcılığa gelmesi, sorgu hâ
kimliğine çelmesi, son tahkikat için mahkemeye 
gelmesi ve dolayısıyle zaman israfına meydan 
vermesi yanında, şahitlerin ifadesi arasında da 
zaman zaman mübayenete sebebolmaktadır. 

Bu bakımdan biz diyoruz ki; ilk soruşturma 
kalkmalıdır. Bu, hem adliyenin iğini kolaylaştı
racaktır, hem de bin tane sorgu hâkimliğinden 
tasarruf edilecektir. 

Yargıtaydaki yargı organı başındaki arka
daşlarımız, baro başkanı, üniversite, hepsi ilk 
soruşturmanın kalkması taraftarıdır, hatta bun
lar Komisyonca da dinlenmiştir. Fakat, bir ek 
madde ile bunu kaldırmaya imkân görmemişler. 
Biz bir şahidi üç sefer adliye kapışma götürüp 
getirmeye mecbur değiliz. Suçlu veya şikâyetçi
yi üç defa götürüp getirmeye ne mecburiyetimiz 
var? Şahitlerin ifadeleri arasında mübayeııet 
meydana geldiği zaman, bir şahit altı sefer adli
ye kapısına gidip gelecektir. Bu adam harcırah 
almaz, işinden kalır, ayrıca adliye kapısında, o 
soğut: koridorlarda bekler. Biz adliye işin*, kolay-
laştıralım derken, zorlaştıramanın mânası yok. 
Bugün savcılarımız içinden çıkamadıkları bası 
tahkikatlara, princin t aşna ayıklasın, kabilin
den ilk sorguya gönderilirler. Bugün savcılık 
müessesesi savcılarla takviye ediJmcktedir. Hat
ta gelen «Ek 1 nci maddede» ise bazı suçlarda 
ilk soruşturma kaldırılmıştır. Adliye Bakanlı
ğı da bu yola doğru gitmektedir. Ceza Muhake
meleri Usulü Kanunu tadili elimize gelmişken, 
ilk soruşturmayı da kaldırmamız adliyede bü
yük bir reform yapacaktır. Akbi takdirde va
tandaş yine mahkeme kapılarına günlerce gidip 
gelecektir. 

Bazı vatandaşlar bu yüzden şahitlik yapmı
yorlar. Neden?.. Ne lüzum var diyor; hazırlık 
soruşturmasına git, sorgu hâkimine git, mahke
meye git... Benim işim, gücüm yok mu? Diye şa
hitlik yapmaktan dahi içtinabetmektedirler. 

Sayın Bakanlıktan ve mensuplarından rica 
ediyorum, bu fırsat ele gelmişken bunu halle

delim. Değilse adliye mekanizması bugünkü şart
larla ağır islediği müddetçe vatandaş aleyhine 
sonuçlar doğmaktadır. Demokrasilerde adliye, 
rejimin bekçisidir. Fakat bugünkü ağır işleyiş 
tarzıyle icabında adliye itibarım yitirmektedir. 
Teklif kabul edilirse büyük bir hizmet yapılmış 
oku*. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Koraltan. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TEVFİK 

KOBALT AN (Sivas) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri; 

Biraz önce okunan Komisyon raporunda da 
belirtilmiş idi, fakat değerli üyelerin bu konuda 
zahmet buyurup bir eleştirmeye girmelerini ön
lemek ve zaman kazanmak için ben tekraren arz 
etmek lüzumunu hissettim. 

Sayın Baser'ir. verdikleri önerge gerçekten 
hukuk düzenini allak bullak edan yeni bir re
form. niteliğindedir. Ceffelkalem Ceza Muhake
meleri Usulü Kanununu tadil eden bu tasarı 
içinde bir ek D nci madde ile «Bütün ceza da
valarında ilk soruşturma kaldırılmıştır.» şeklin
deki bir maddenin biran için kaldırılmış olduğu
nu düşünelim. Bu. takdirde Yüce Heyetin, şu ta-
sarıyle getirilen Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununda değiştirilmiş en az 15 maddenin tek
riri müzakere ile yeniden görüşülüp değiştiril
mesi lâzım. Çünkü birçok maddelerde, Hükü
met tasarısının, müzakeresi sırasında bu husus 
düşünülmüş, komisyonda da ilk soruşturmanın 
acaba tamamen kaldırılması mümkün müdür me
selesi etüt edilmiş, fakat buna imkân görülme
miş; 2G nci madde ile 171 nci madie değiştiri
lirken, «Cürümlerde Cumhuriyet Savcısı lüzum 
görürse, talebi üzerine ilk soruşturma yapılır,» 
şeklinde ilk soruşturma safhası yumuşatılarak 
değiştirilmştir. 

Biz Sayın Başer'in önergesi üzerine mesele
yi Komisyonda geniş bir seveye&e müzakereye 
kalktık. Barolar Birliği Başkanlığının, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının ve 
Yargıtay Başkanlığının mütalâalarına müraca
at ettik. Gerçekten ilk soruşturmanın kaldırıl
masının pratik faydalanılın olacağı mütalâası 
serd edildi. Ancak, Hukuk Fakültesi Dekanlığı
nı temsilen gelen arkadaşımız, şahsî kanaatleri 
olarak şöyle bir beyanda bulundular: «Bütün ka
ra Avrupa'sında ve Orta Avrupa'da ilk soruştur-
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mn, safhasını tamamen kaldırmış hiç bir ülkeye 
rastlanmamaktadır. Çünkü gerçekten bazı fay
dalan variır.» şeklinde konuştular. 

Hakikaten, bizde sorgu hâkimliği tasarruf
larının etüdünden elde edilmiş istatistik! bir ra
kam arz edeyim: % 18 nispetinde bir men'i 
muhakeme kararı verillmiiş olduğuna güre, ça
buklaştırmanın ilk soruşturmanın mevcudiyeti 
halinde de % 18 nispetinde varid olduğu görül
mektedir. Biz bazı ceza davalarından ilik soruş
turmayı. kaldırmakla bu nispeti daha da artırı
yoruz. (Gerçekten, bütün tatbikatçıların ilk so-
raşturmanın tamamen kaldırılması seklindeki 
temayülleri ziyade ise de, peşinen şunu arz ede
yim ki, bu maddenin kabulü halinde, evvelâ 
Hâkimler Kanununun topy'ekûn değiştirilmesi, 
sorgu hâkimliği müessesesinin ıslah edilmesi, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun şu tasa
rı. ile değişiklik teklifi geıimeımıiş, olan ilk soruş
turmayla ve sorgu hâkimliği müessesesiyle il
gili diğer bütün maddelerıimin değiştıMlımesi lâ-
zıımgeleciek ki, bu maddeten imkânsız bir tasar
ruf olacağı sebeple, Komisyonumuzca, bunun 
usul yönünden-müzakeresini dahi mümkün gör
mediğinden iptidaan ret zaruretind;e kaîımrş bu
lunmaktadır. Hatta Sayın Başer'e «Bu madde
nin kaibulü halinde Türk Oeza Kanununun, Ce
za Muhakemeleri Usulü Kanununun, Hâkimler 
Kanununun kaç maddesi değişecektir?» şeklin
de bir sual tevcih etsek; vereceği cevap; «Sn az 
yüz maddenin üzerinde.» olacak, Üç kanunun. 
yüzü mütecaviz maddesini bu maddeye uygun 
hale getirmek için yapılacak olan reform hazır
lıkları her halde Parlamentonun bir yılını ala
caktır. O halde, bu madde kabul edilse dahi, bu 
değişikliklerin yapılmaması halinde tatbiki de 
kabul olmayacağı sebeple, biz istirham edeMan 
değerli Başer arkadaşımız bu teklifini geri al
sınlar. Şayet geri almadıkları takdirde böyle 
bir imkânsızlığı nazara alarak Yüce Heyetiniz
den teklifin reddini istirhamı etmekteyim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Başer, Komisyonun ver
diği izahattan, daJha evvel kabul edilmiş bulu
nan metinlerin açıklığından istihraç ettiğiimiz 
sonuç şudur : Sorgu, müessesesi, sorgu hâkimi
nin yetkileri, reddi v. s. giıbi müesseseler, daha 
ıevvel 23, 24, 25 ve diğer maddelerle kabul edil
miş. Şimdi, Genel Kurulu daha evvel kaıbul ettıi-
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ğ'i bu maddelerin mıeıtnine rağmen, yeni ve ev
velki kaibulüyle çelişir bir duruma götürücü bir 
teklifinizi oylamak imkânından mahrum oldu
ğumu ifade etmek islerim. O itibarla, halen eli
mizdeki tasarının kabul edilmiş bu maddeleri
nin sarahatti karşısında önerge hakkında bir oy
lama işlemi yapma imkânına sahiboîlmadığımı-
zı ifade' ederim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, ek madde olduğuna göre hepsini 
kaldıralım. 

BAŞKAN — Haklısınız ama., Genel Kurul 
daha evvel, ek maddenizde getirdiğiniz müesse
senin zıddını kabul etmiş durumda. Şu anda 
elimizdeki tasanda o şiekilde buraya kadar gel-

Kalbul edilen bütün bu maddelere rağmen 
Genel Kurulu tekrar evvelki iradesiyle çelişir 
(bir duruma zorlamak yetkisine mezun olmadığı
ma kanaatindeyiz. • 

Şilindi, biraız önce ayrı ayrı okuttuğum 5 ek 
madde eklienûaesi hususundaki metin üzerimde 
müzakereye başlıyoruz. Ek madde 5'i tekrar 
okutuyorum. 

«Ek Madde 5. — Yalnız para cezasını ge
rektiren bir suçu işleyen kimse, hareketine uyan 
(maddede yazılı para cezası maktu ise bu mikta
rı, aşağı ve yukarı hadleri gösterilmiş ise aşağı 
haddini 10 gün içinde merciine ödediği takdir
de hakkımda kamu davası açılmaz. 

Nispî para cezasını gerektiren suçlar hak
kında bu madde hükmü uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Buyu
run Sayın Asutoy. 

Komisyon ve Hükümet daha önce katıldığı
nı ifade etmişti; tekrar sormuyorum. Bir deği
şiklik yok. Geçen birleşimde «Katılıyoruz» den
mişti. Aynı metin. 

BURHANETTÎN AiSUTAY (İzmir) — Sa
yın Başkan, dıeğerii milletvekilleri; 

Geçen birleşimde kanuna böyle ek madde 
eklenmesi kanunun ruhuyla çelişir, çelişmez di
ye uzun müzakereler olmuştu. Komisyon aldı, 
müesseseyi tetkik etti ve netide itibariyle bir 
rapor da getirdi. 

Bu maddeleri getirmekte iki maksadımız 
vardı. Biri, ceza davalarında sürekliliği •sağla
maktı; ikincisi dîe, oeza davalarını sürünceme
den kurtarmaktı. Meselâ 506 sayılı Kanunda 
bir bordro verme mükellefiyeti vardır, bu ka-
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nunda bir maktu para ©emsi vardır 50 lira, 150 
gibi... Bumun için bir dava açılıyordu, işveren 
mahkanı'eye gidiyordu; 4 ay, 5 ay, 6 ay burada 
sürünüyordu. Getirmiş olduğumuz bütün bu 
maddeler bu hususları bertaraf etmek içindi 
Eğer bu maddeler eklenirse muhakemeler bü
yük bir yükteaı kurtulacaktır. Bu tekliflerin ka
bul" edilmesi, ham mükellefe, hem mahkemelere, 
hem de diğer davalarda arkadaşlarımıza yar
dımcı olacaktır, iltifat etmenizi rica ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Söz isteyen başka üye? Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«E!k Madde 6. — Ek bsşinci maddede yazılı 

sür© içinde para cezası ödenmediği takdirde ka
mu davası açılır ve suç sabit görülürse tayin 
edilecek para cezası, aşağı ve yukarı haddi gös
terilen hallerde yukarı haddi geçmemek üzene, 
yarı nispetlinde aktırılarak hükmolunur.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Ek Madde 7, — Yukarki madde gereğince 

para cezasının aktırılarak hükmedilefaiimesi için, 
Cumhuriyeti Savcısı tarafından sanığa para ceza
sının. miktarı, ödeme süresi ve bu süre içinde 
ödenmesi halinde kamu davasının açılmayacağı 
ve ödenmediği takdirde ise, eğer suçu sabit gö
rülürse, mahkemece tayin edilecek cezanın yarı 
nisbetinde artırılarak hükmolunacağinın bildiril
mesi ve sanık hazır değilse bu hususun tfebiği 
gereklidir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. 

Burada «Yükanki» terimi kullanılmış, hu
kuk terminolojisine uysun mudur? Bir tertip 
hatası olmasın. 

ADALET KOMİSYONU ADINA TEVFİK 
KORALTAN (Sivas) — Uygundur efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

«Ek Madde 8. — YukarıM madde hükmü 
yerine getirilmeden dava açılmışsa, sanık sorgu
sundan önce hareketine uyan maddede yazılı 
para cezası maktu ise bu miktar aşağı ve yu
karı hadleri gösterilmiş ise aşağı haddi ile mah
keme masraflarını merciine öderse kamu davası 
ortadan kaldırılır.» 

BAŞKAN — Sez isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
«Ek Madde 9. — Yukarıki maddeler gere

ğince para cezasının ödenmesi, şahsî haklar 
^malların geri alınması ve müsadereye ilişkin 
hükümleri etkilemez.» 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 
Madde 51. — 825 sayılı Ceza Kanununun 

mevkii meriyete vaz'ına müteallik kanunun 29 
ncu maddesine aşağıdaki fikra ilâve edilmiştir : 

Hususî kanunlarda vazıh olan kabahat fiil
lerine ait davalar sulh mahkemelerinde görülür. 

BAŞKAN — Söz istyen sayın üye? Yok. 
51 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 52. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kalbul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — 3u kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi tasviplerinize sunuyorum. Kalbul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehinde aleyhinde söz iste

yen sayın üye? 
M. KUBİLAY İMER (Konya) — Aleyhin

de, grup adına. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
D. P. GRUBU ADINA M. KUBİLAY İMER 

(Konya) — Sayın Başkan, kıymeitli Milletvekil
leri; 

Kanunun tümünün görüşülmeye başlanma
sından evvel, daha doğrusu tümü hakkında mü
zakere ajçıldığı sırada grup olarak görüşlerimi
zi arz eüımişjtik. Bu arada sorgu müessesesiyle 
ilgili olarak düşünüş ve kanaatlerimizi açıkça 
ifade ve beyan eylemiştik. Burada kanunun tü
münün kabulü dolayısiyle aleyhte söz alışımız 
sadece bu nokta üzerinde toplanacaktır. Nite
kim burada Hüsamettin Başsr arkadaşımızın 
vermiş olduğu önerge, daha evvel sorgu ile il
gili olan hükümiler müzakere edildiği ve Meclİ3 
tarafından kalbul edildiği, Meclis tarafından 
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kaıbıul ©dilem hükümler ise tekriri müzakere ile 
tekrar ne Mecliste ne de bu vaziyet dolayısiyle 
Koımiiısyomda ele alınamayacağı için usulî bakım
dan kabule şayan bulumamamıış, müzakere edile
memiştir. Aana, burada bir hakikat teıballür et
miştir M, komisyon adına burada kû>nuşam ar-
kadaşıımızısı da beyanından açıkça anlaşıldığı 
üzere, garak Yargıtay, gerek Barolar Birliği, 
gerek tatbikatla ilgili diğer kuruluşlar sorgu 
müessesesinin, M uzatmamın ötesinde bugünkü 
durumda fayidalı bir tarafı olamayacağı kanaa
ti içerisindedirler. 

Buraıda yine koalisyon sözcüsümüm, komis
yonda görüşünü belirttiğini söylediği öğretim 
üyesi, hâkimlik müessesesinin. bir -mevzuu daha 
iyi tahkik edebileceği ve savcılığa bu durumun 
ıtork edilemeyeceği notasından haraket etmiş
tir. Haıllbuki, hukukta mevzu adaletim tecelliyi
dir. Bu yönden hâkim, savcı, ister sanık vekili, 
ister müdahiil vekili olsun, avukat yönünden bir 
mahkemede ayırım yapmak yersizdir. Savcı ad
lında jıddia makamı olarak karşı tarafın ceza-
landırılmaısnıı değil, sevk etmiş olsa dahi, neti
cede delilleri gözömünde bulumduramk, maıhke-
mıemim safahatımı gözömümde bulundurarak bir 
Kanığın berastini de taîebedebilir. 

O hailde, hukuk müessesesi içerisinde; «hâ
kimin verdiği karar teminattır, savcının hare
ket tarzı teminat değildir» tarzında bir düşü
nüş, hukukî yönden, adaletin tecellisi yönümden 
kabul edilemeyecek bir durumudur. 

Bu ölçüler içerisinde, hâkim teminatı, hâ
kim tetkiki gibi sorguda ortaya konan hususla
rım artık buıgıümkü tatbikat muvacehesinde işi 
uzatılmanın ötesimıda bir fayda sağlamadığı ve 
sağlayamayacağı aşikârdır. Bizim burada yegâ
ne tesieîli nokramız, ilerisi için, kanımla geıtiri-
len ve Mecliste kabul ©dilem, savcılara, mühim 
gördüğü hallerde işi sorguya göltürefeilime mü
essesesinin Meclisten bu yolla geçmiş olmasıdır. 
Bunu, tümü hakkındaki müzakereler sırasında 
ıda belirtmiştik. 

Yine bu arada temenni ederiz ki, biraz ev
vel komisyon başkanımın verdiği beyanlar orta
ya çıkarmıştır ki, bu sorgu müessesesi gerçek
ten fayda sağlayıcı bir durum içerisinde olma
yacaktır. Meclisimizden sonra bu mesele Sena
toda görüşülürken şayet bu tasarı üzerimde Se
natoda bir değişiklik yapma durumu hâsıl 

13 . 10 . 1972 0 : 1 

olursa, üzerimde genişliğine durulur, Adalet Ba
kanlığı da bu konuda Senatoda yapılacak gıö-
rüşmelerde arz etmiş olduğumuz kanaate işti
rak durumumda bulunursa ve Senato tarafım-
daaı da bu kaibul edilme durumumda olursa,, ora
da yapılacak bir değişiklikle bu maddelerim tek
rar ela alınabilmesi, yami HJüsamettim Başer'im 
teklifimde olduğu g'libi, görüşüldüğü içki ele 'ak
mamama durumu olmadığı için, genişliğime ele 
alınması ve bu süratle sorgu hâkimliğinim kal
dırılma?! kabil olabilir. 

Bizim temennimiz, Meclisten bu yolda geç
miş olmasına rağmen, bu hususum, Senatodaki 
müzakereler sırasında görüşülımıesidir. Aslımda 
öncelik ve ivedilikle getirilmemiş olsaydı, bu 
tasarımım ikinci görüşülmesi sırasında maddeler
de değişiklik yapılması kaibil olabilirdi. Ama, 
bugünkü durumda bu mümıküm değildir. B&yle 
bir durum olsaydı, Başer'im teklifi üzerime mü
zakerelerin tekrar başlaması ve Meclislte böyle 
bir görüşmemin yapılması mümkün olacaktı. 

Bu bakımdan biz deriz ki, getirilen tasarıda 
diğer hükümler ceza usulü yönümden, birtakım 
faydalar sağlamakla beraber, açıklıkla meydana 
çıkımıştır ki, ceza usulünü kökümden kavraya
cak, bu^ümıkü ölçüde hukuk reformu dediğimiz 
reformu yerine getirebilecek şekilde bir tasarı 
önümüze gedmiş değildir ve Mecliste kabul edi
len maddelerim somuna geldiğimize göre, bu de
ğişikliği, bu arzuyu yerime getirecek nitelikte 
bir madde göremediğimizi sarahaten beyan ede
biliriz. 

Bu bakımdan biz bu tasarımım bu yömüyle 
aleyhimde bulummaktayız. 

Bu arada şunu da ifade etmek isiteriz ki, 
kamunun yürürlüğü mevzuu, eğer Senatoda de
ğişiklik vukua gelirse, daha iffleri bir tarihe bı
rakılmak suretiyle, burada komisyon adına söy
lenilen, hâkimlerin, sorgu hâklimlerimdn diğer 
kadrolara aktarılması, bumlara yemi vazifeler 
bulunması gibi hususlar da genişliğime ele alı
nabilir ve kamumun, tatbiki de böylece yayım ta
rihi değil, yayımımdan bir müddet sonraya bı
rakılabilir. Böylece bu değişiklik kabil olabilir. 

Bu ölçüler içerisinde biz, kamum tasarısının 
bu tarafıyla karşısındayız. Onum dışımda, geti
rilen hükümlerin bugünkü cesa usulümde bir
takım yami adımlar sağladığı ve bunlarla usulî 
yönden daha iyi neticeler alınabileceği kanaati 
içerisindeyiz. 
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Görüşlerimizi böylece kısa olarak arz etmiş 
bulunımiaktayız. Demokratik Parti Grubu adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. 
Tümünün müzakeresi; lehinde, aleyhinde ko

nuşanlara imkân verilerek bitirilmiş bulunuyor. 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının tümünün Genel Kurulun tasvibine 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 

(Cum[huriyet Senatosu Artvin üyesi) — Sayın 
Başkan, çok değerli milletvekilleri; 

Gerçekten, uygulayıcılar için çok büyük 
önem taşıyan ve ceza davaları ile ilgili olarak 
işi mahkemeye düsen kişiler bakımından da bü
yük kolaylıklar getiren, avukatlar için bazı ye
nilikler ıgeltirmiş bulunan ve son ek maddelerle 
de yepyeni bir bünyeye bizi götürmüş olan bu 
tasarının oluşturulmasında lütufkâr himmetleri 
geçmiş komisyona, Sayın Başkana ve Yüce He
yetinize arzı şükran ederim ve tasarının mille
te, memlekete hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. 

2, — Eski Eserler kanunu tasarısı ile Burdur 
Milletvekili Mehmet Özbey'm, Türkiye müzele
rinden eşyayı dışarı çıkaranlara tir seneden beş 
seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet, Malkje, Millî Eğitim ve 
Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kuru
lu 17 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/85, 
2/428) (S, Sayısı: 672) (1) 

BAŞKAN — Eski Eserler Kanununun gö
rüşmesine devam ediyoruz. Komisyon ve Hükü
met buradalar. 8 nci maddeyi okutuyorum. 

II - Taşınmaz eski eserlerin, tarihî ve tabiî 
anıtların tespit, tescil, korunma ve onarım işleri 
ve mülkiyeti. 

Madde 8. — 1 nci maddede tarif edilen ko
runması gerekli taşınmaz eski eserler, anıtlar, 
külliyeler, sitler, tarihî ve tabiî alanlar, ören yer-

(1) 672 8. Sayılı basmayazı 143 ncü Birleşim 
tutanağının sonuna eklidir. 

leri Millî Eğitim Bakanlığının teşkil edeceği uz
man tespit heyetleri tarafından tespit ve tas
nif ve Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulu tarafından tasdik edildikten 
sonra tapu kütüğündeki beyanlar hanesine 
(eski eserdir) kaydı yazılarak tescil ve ilân 
olunur. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde Sayın 
Ülker, buyurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, 8 nci madde komisyon tarafından de
ğiştirilmiş bir maddedir. Fakat bu değiştirge 
üzerinde ciddiyetle durmak gerekiyor. Madde 8 
şöyle diyor : 

«1 nci maddede tarif edilen korunması ge
rekli taşınmaz esM eserler....» 

Buna lüzum olmadığı kanaatindeyim; Hü
kümet teklifinde taşınmaz eski eserler, dendiği 
zaman elbetteki bu kanunda, 1 nci maddede ta
rifi yapılan taşınmaz eski eserler anlaşılmak 
lâzımgelir. Onun için, 1 nci maddede tarif edi
len, korunması gerekli taşınmaz eski eserler de
nince, sanki' 1 nci maddeden gayri yerlerde de 
başka taşınmaz eski eserler varmış da, bu yal
nız 1 nci maddeyi amaç alıyormuş gibi bir an
lam çıkar. 

Bu sebeple bir defa burada yapılan komis
yon değiştirgesine lüzum olduğu kanaatinde de
ğilim; bu, birtakım kuşkular ve tereddütler ya
ratır. 

Ondan sonraki kısma gelince : «... anıtlar, 
külliyeler, sitler, tarihî ve tabiî alanlar, ören 
yerleri...» deniyor. 

Şimdi burada da taşınmaz eski eserler, den
dikten sonra, Hükümet teklifi; tarihî ve tabiî 
anıtlar, tarihî alanlar, tarihî şehir harabeleri, 
demek suretiyle bir tasrih yapmıştır. Halbuki 
henüz kabul edilmeyen 1 nci madde, bunları ta
rif etmiştir. Taşınır eski eserler hangileri, ta
şınmaz eski eserler hangileri, açıklamıştır. Bun
lar tarihî mağaralar, kaya sığınakları, ören yer
leri, (Şimdi komisyon da buraya ören yeri koy
muş, burada da var zaten.) akrapol ve nekro-
poller, sur, kale ve burçlar, her çeşit mimarî 
anıtlar, dikiM taşlar, sunaklar, külliyeler ve sit
ler, bunların bir kaçından oluşan bina topluluk
ları, yani külliyeler ve sitler taşınmaz eski eser
lerdir. 

Bu sebeple burada böyle bir ayırım yapılma
sının doğru olduğu kanısında değilim. Daha 
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derli toplu olması hasebiyle Hükümet teklifini 
esas alıyorum, tarihî alanlar, tarihî şehir hara
beleri, tarihî ve tabiî anıtlar, diye bir tasrih ya
pılacaksa, bu tasarının hatalı olduğu kanaatin
deyim. Hiç olmazsa onun yanma «... ve benzer
leri» demek lâzımdır. Hem taşınmaz eski eser, 
diyoruz, hem onlardan yalnız bir kaçını veya 
bunların birkaçının topluluğunu tasrih ediyo
ruz. Bu da karışıklık yaratacaktır. Eğer bir bi
limsel yahut hukukî zorunluk var ise, bu üçünün 
tasrihine, o zaman bunların benzerlerini de koy
mak lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Nitekim burada komisyon «anıtlar» demiş. 
Hükümet teklifindeki «tarihî alanlar», «tarihî 
ve tabiî alanlar» şeklinde ifade edilmiş. «Tarihî 
şehir harabeleri, külliyeler ve sitler» diye ifade 
edilmiş. Bunların hepsi de yukarda söylenilen 
taşınmaz eski eserlerle doğrudan doğruya ilgi
lidir. Öyle ise ya bunların olduğu gibi hepsini 
çıkaralım, yahut Hükümet teklifinin arkasına 
«benzerleri» sözcüğünü koyalım. 

Bu maddedeki diğer bir değişiklik : Hükü
met teklifinde bunların tespiti Millî Eğitim Ba
kanlığı, Maliye Bakanlığı, İmar ve iskân Ba
kanlığı ve Turizm ve Tanıtma bakanlıkları tem
silcilerinden kurulu bir komisyonca tespit ve 
tasnif olunurlar şeklinde ifade edilmiş. Komis
yon buna, «Millî Eğitim Bakanlığının teşkil ede- j 
ceği uzman tespit heyetleri tarafından..,» demiş. " 
Buna katılıyorum. Katılmak lâzım. Bu bir ihti
sas işidir. Gerekçede de böyle ifade ediliyor. 
Yalnız bir noktayı tasrih etmemiz gerektiğine 
inanıyorum. O da, bu eski eserler turizm açısın
dan büyük önem taşımaktadır. Zaten kanunun 
gerekçesinde de açıkça ifade edilmiştir; yeni bir 
kanun getirmenin sebepleri, önemli1 sebepleri 
arasında turizmin son yıllardaki bütün dünya
daki inkişafına dayandırılmıştır ki> katılmama
ya imkân yoktur. Böyle olduğuna göre bu heye
tin içinde turizmle ilgili uzmanların bulunmasını 
direktif olarak Meclisin göstermesinde fayda 
var. Ben Geçici Komisyonun metnindeki gibi 
bakanlığa bırakılmasını, fakat turizm uzmanla
rının da bu kurula katılacağının tasrih edilmesi 
lâzımg'eldiği kanısındayım. 

Yine Hükümet teklifinde, «Bu tespit ve tas
nif sırasında resmî daire ve kurumlara tahsis 
edilmiş taşınmaz eski eserler varsa daire ve ku
rumun mütalâası alınır.» denmiş. Bu da önemli 
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bir hükümdür. Komisyon metni esas alınır ise, 
bu dairelerin ve kurumların görüşlerinin alın
masında gerçekten zaruret vardır. Hükümet 
haklı olarak bunu koymuş. Bu görüşler her yer
de yazılı olan, bilinen görüşler değildir. O işin 
başında olanlarca ancak ifade edilebilecek gö
rüş açılarıdır. O bakımdan Hükümet teklifinde 
bulunan o cümlenin de buraya getirilmesi lâzım
dır. 

Söylediklerimin hepsini ifade eden bir metin 
hazırladım : 

«Madde 8. — Taşınmaz eski eserler, Millî 
Eğitim Bakanlığının turizm alanında uzman ki
şilerin de içinde bulunduğu uzman tespit kurul
ları tarfamdan ayrılır ve tasnif ve gayrimenkul 
eski eserler ve anıtlar yüksek kurulu tarafın
dan onandıktan sonra tapu kütüğündeki beyan
lar hanesine «eski eserdir» kaydı yazılarak tes
cil ve ilân olunur. Bu ayırma ve tasnif sırasın
da resmî daire ve kurumlara tahsis edilmiş ta
şınmaz eski eserler varsa daire ve kurumun da 
görüşü alınır.» şeklinde her iki metinden olu
şan bir metin hazırladım. Komisyonun aydınla
tıcı bilgileriyle de bu daha düzgün bir şekle ge
lebilir. iltifatınızı istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğan, De
mokratik Parti Grubu adına, 

D. P. GEUB ÜADINA NUEİ EROĞAN (is
tanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Sayın Reşit Ülker'in bu ma ide üzerinde yap
tığı konuşmaya büyük çoğunlukla katılıyorum. 
Ancak kanım odur ki, ihtilâf, komisyonca geri 
alman 1 nci maddenin çok uzun ve çetrefil bir 
halde düzenlenmiş olmasından doğmaktadır. 

Hükümet teklifinde Millî Eğitim Bakanlığı 
yanında Maliye Bakanlığı, imar ve iskân Ba
kanlığı ve Turizm Bakanlığı da konmuş. Şüphe 
yok ki bu kanunun asıl maksadı, bir sanat de
ğeri olan, tarihî değeri olan eserleri korumak
tır. Bundan tam 66 yıl evvel hazırlanmış bir 
Asarı Atika Nizamnamesiyle yürütülen mevzu
attan sonra yepyeni bir turizm sanayii doğmuş
tur. Bu yüzden bu tespiti yapacak heyette Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının bulunması da bir 
zarurettir. 

imar ve iskân Bakanlığına g'elince : Bir ese
rin mimarî değerinin tespitinde ve bunun ayak
ta tutulup tutulmamasmm mümkün olup olma
dığının dikkate alınmasında bir İmar ve iskân 
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Bakanlığı uzmanının bulunmasında zaruret var. 
Biz, o sebeple Hükümet tasarısının aynen kabu
lü taraftarıyız. Şu şartla ki, biraz evvel sözü
mün başında ifade ettiğim üzere, çatışma, pü
rüz 1 nci maddenin geniş bir şekilde alınması 
ve karışık bir hale bürünmesinden doğmakta
dır. 

1 nci madde geri alınmış olduğuna göre, bu 
hususta bir teklifimiz olacak. Biz, «1. — Genel 
hükümler» den sonra, 1 nci maddenin ilk üç sa
tırını içine alan (A tarif) diye genel tarifi, yani 
«Eski eser nedir?» bunu ifade eden ilk üç sa
tırı, ondan sonra (a) ile «Taşınır eslki eserler» 
şeklinde, üçüncü satırdan sonra gelen ve 1 nci 
fıkranın tamamını kapsayan bir tarif, ondan 
sonra (b) ile «Taşınmaz eski eserler» şeklinde 
maddenin diğer kısmını alıyoruz. Bu suretle 
tasarının içinde, «Taşınır eser - taşınmaz eser» 
diye geçen ibarelerin neyi kapsadığı da daha 
açık bir şekilde ortaya çıkmış olacaktır. Komis
yonun dikkate almasını ümidederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen üye?.. Yok. 
Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
8 nci maddenin aşağıdaki biçimde değiştiril

mesini öneririm. 
istanbul 

Reşit Ülker 

Madde 8. — Taşınmaz eski eserler, Millî Eği
tim Bakanlığının, turizm alanında uzman kişi
lerin de içinde bulunduğu uzman tespit kurul
ları tarafından ayrılır ve tasnif ve Gayrimen
kul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu ta
rafından onandıktan- sonra tapu kütüğündeki 
beyanlar hanesine (eski eserdir) kaydı yazıla
rak tescil ve ilân olunur. Bu ayrıma ve tasnif 
sırasında resmî daire ve (kurumlara tahsis edil
miş taşınmaz eski eserler varsa, daire ve kuru
mun da görüşü alınır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet?.. Katı
lıyor. Diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Eski eserler kanunu tasarısının 8 nci mad

desi kültür değerlerimizin anlayışsız sahipler 
elinde, bilerek, bilmeyerek harabolmaya terk 
edilmemesi veya spekülatörlerin tazyikiyle yok 
edilmemeleri için Devletimizin imkân ölçüsü 
içinde bunların taksitlerle satmalmmaları ama-

siyle işbu maddenin son fıkrasının aşağıdaki ya
zıldığı şekilde değiştirilmesini saygıyle arz ve 
teklif ederim. 

Maraş 
M. Zeikeriya Kürşad 

Taşınmaz eski eserlerin bu kanuna göre ko
runması gerekli görülüp görülmediğinin tespiti 
sırasında, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun mütalâası alınır ve bedeli 
on yıla kadar eşit taksitlerle ödenmek suretiyle 
satmalmır. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümetin bu 
önerge için mütalâası?.. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Bu önerge, şüphesiz ki, eski eserlere 
karşı büyük bir sevginin ve heyecanın mahsulü 
olarak iyiniyetle verilmiş bir önerge. Ancak Tür
kiye gibi onbinlerce, yüzbinlerce eski eseri olan 
bir ülkede bunları korumak ve muhafaza et
mek amacıyle bir kamulaştırmaya gitmek, ne 
bugünkü Devlet bütçesiyle, ne gelecek yıllar
daki Devlet bütçesiyle mümkün olmayacaktır. 
Eğer bu kanunlaşırsa, o zaman Yüce Meclisin 
iradesine iktiran etmiş bir kanun maddesi tat
bik edilemez hale gelecektir. Bundan da başka 
sakıncalar doğacaktır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

DEMİRER (Çorum) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Aynı gerekçeyle katılmıyorsu

nuz. 
Sayın Kürşad, sizin önergeniz aykırılık de

recesine göre ayrı bir fıkra eklenmesi hakkında, 
o itibarla daha sonra işleme koyacağım. 

Sayın Ülker'in önergesini okuttum. Hükü
met ve Komisyon katıldıklarını beyan ettiler. 
Bu önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Yeniden bir fıkra eklenmesi suretiyle kamu
laştırma hususundaki sarahati ihtiva eden Sa
yın Kürşad'a ait önergeyi okuttum. Komisyon 
ve Hükümet katılmadıklarını beyan ettiler. Bu 
önergeyi Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir, 

Sayın Ülker'in önergesiyle getirilmiş bulu
nan 8 nci madde biraz evvel okundu, tekrar okut
mayacağım. Bu haliyle 8 nci madde olarak Ge-
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nel Kurulun tekrar tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... 8 nci madde öner
geyle getirilmiş bulunan şekliyle kabul edilmiş
tir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — 8 nci maddeye göre tescil edi

len taşınmazların korunma sahalarının tayini ve 
bu sahalar içinde inşaat ve tesisat yapılıp, ya
pılamayacağı hakkında karar alma yetkisi Gay
rimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuru
luna aittir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski eserler kanun tasarısının 9 ncu madde

sinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmesini 
teklif ederim. 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Madde 9. — 8 nci maddeye göre tescil edi
len taşınmazların korunma sahalarının tayini 
ve bu sahalar içinde tesisat yapılıp yapılamaya
cağına dair karar verme yetkisi Gayrimenkul 
i3ski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun mü
talaasına istinaden Millî Eğitim Bakanlığına 
\dttir. 

BAŞKAN — Burada ayrıca da «inşaat» te
cimi çıkmış oluyor, bu önerge ile. 

Komisyon ve Hükümetin mütalaası ne efen-
üm? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DEMİRER (Çorum) — Komisyon olarak katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin bir beyanı var mı 
>f endim?. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Söz 
İstiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeye geçtim Sayın Kür-
jad. Önergeyi görüşüyoruz şimdi. Biraz evvel 
aeyan ettim ama, her halde salonda mı yoktu-
^uz, bilmiyorum. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Var-
viım ef endim. 

BAŞKAN — «Söz isteyen var mı?.. Yok.» 
dedim ve ondan sonra önergeye geçtim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Ko
misyon görüşünü belirttiği için görüşmek lâzım, 

BAŞKAN — Tamam da, usul müsaade, eder
se söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan, bir beyanınız mı ola
caktı? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Efendim, biz önergeyi isabetli buluyo
ruz; takdir Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katıl
madığını beyan ettiler. Önergeyi dinlediniz, ay
rıca söz verme olanağım yok. Önerge sahibi ol
sanız, Komisyon katılmadığı için mücmelen be
yan etme imkânını verirdim. Bunun ötesinde 
başka bir müzakere açma olanağım mümkün 
değil. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan, metin okundu, okunduktan sonra met
ne uyulması ve onun oylanması lâzımgelirken, 
komisyon kendi görüşünü kabul ettirmeye ça
lıştı, Hükümet ayrı bir görüşü savunur gözükü
yor. Elbette konuşmak lâzımgeliyor. 

BAŞKAN — Haklısınız, haklısınız ama daha 
önce söz isteyip istemediğiniz hususunu sordum, 
zapta geçti beyanım, söz isteyen yoktur dedim. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş — Sayın 
Başkan, okunan metne göre söz istemedim, be
nim itirazım yoktu. 

BAŞKAN — Haklısınız Sayın Kürşad; ama 
elimdeki usul, maddenin müzakeresi imkânını 
üyelere sağlıyor arkasından önergelere geldiği 
takdirde, müzakereler bitince önergeler ayrı 
ayrı işleme konuyor. Şimdi ben önerge safhası
na gelmiş durumdayım. Önergeyi işleme koymu
şum, önerge safhasına gelmiş durumdayım. 
Önergeyi işleme koymuşum, önerge sahibi olsa
nız, size önergenizi izah imkânını veririm. Yani 
biraz olsun İçtüzüğün bana verdiği takdir sa
hası olsa, lehinize kullanmak isterim. Tabiî, ay
dınlanır, daha iyi oy verme, karar alma imkânı 
hası olsa, lehinize kullanmak isterim. Tabiî ay-
o imkânı bana vermiyor. 

Efendim beyan ettim, önerge okundu. Ko
misyon katılmadığını ifade etti, Hükümet tak
diri Genel Kurula bırakıyor. 

Önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
miştir. 

Önergenin getirdiği ve biraz evvel okutmuş 
olduğum 9 ncu maddeyi, önergedeki okunan bi
çimiyle Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Ka
bul edenler... 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, komisyon filhal katılıyor mu? 
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BAŞKAN — Doğru efendim, Komisyon ka
tılmamıştı. 

Efendim, Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 

DEMİRER (Çorum) — Hayır efendim, katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Bir hususu daha açıklamam lâ
zım. Bu 119 ncu maddeye göre yeniden redakte 
etmeniz için, bu maddeyi Komisyona iade etmem 
gerekiyor. O itibarla, filhal katılmadığınıza gö
re bu maddeyi Komisyona tevdi ediyoruz. Oy-

/latmıyorum. 
Madde 10. — Hazineye, özel idarelere, köy

lere, kurumlara, belediyelere, iktisadî Devlet 
Teşekküllerine, özel kanunlarla kurulmuş ve ku
rulacak teşekküllere aidolup, Millî Eğitim Ba
kanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 
Yüksek Kurulunun kararına dayanan izni olma
dıkça, tüzel ve özel kişilere satılamaz. Bu gibi 
sahalarda yeniden imar ve ihya hakkı tanınmaz 
ve tapu verilemez. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Buyu
run Sayın Kürşad. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Maraş) — Sayın 
Başkan; 10 ncu maddede, bilhassa Vakıflar Ge
nel Müdürlüğünün durumu önemli görülüyor 
ve Komisyon, Vakıflar Genel Müdürlüğüne de 
yer verdiği halde, Hükümet tasarısında Vakıf
lar Genel Müdürlüğü görülmemektedir. 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Tam aksi, tam aksi. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DEMİRER (Çorum) — Tam aksi. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — 
Tam aksi midir efendim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Tam aksi. Hükümet tasarısında var, 
Komisyon çıkarmış. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — 
Şu halde, okunan metin, hangisi idi acaba? Ben 
onu iyice anlayamadım. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon değiştiriş met
ni. 

M. ZEKERİYA KÜRŞAD (Devamla) — 
O halde ben Hükümetin görüşüne iştirak ediyo
rum burada. Hükümetin görüşüne iştirak et
mek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünün dik
kate alınmasını teklif etmek için söz almış bulu
nuyorum. Onun ehemmiyetini belirtmek istiyo
rum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı idi 
efendim? Söz isteyen yok. Buyurun Sayın 
Ülker, sorunuzu tevcih buyurun. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Buradaki me
tinde değişiklik yaptık. Burada, «Millî Eğitim 
Bakanlığı Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıt
lar Kurulunun kararına dayanan» diye ifade 
ediliyor. 

BAŞKAN — Daha evvelki değişikliklerle 
bağdaşmayan bir nokta var mı efendim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Ben var zan
netmiştim, yokmuş, özür dilerim. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Eski Eserler» kanun tasarısının 10 ncu,mad-

desinin aşağıda gösterilen şekilde değiştirilme
sini teklif ederim. 

Konya 
ihsan Kabadayı 

Madde 10. — Hazineye, özel idarelere, köy
lere, kurumlara, belediyelere, iktisadî Devlet 
Teşekküllerine, özel kanunlarla kurulmuş teşek
küllere aidolup, Millî Eğitim Bakanlığınca ko
runmaları lüzumu tespit ve ilân olunan her çe
şit eski eser, tarihî ve tabiî anıtlar ile bunlara 
ait korunma sınırları dahilindeki emlâk ve arazi 
Gayri Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulunun mütalâasına istinaden Millî Eğitim 
Bakanlığının izni olmadıkça tüzel ve özel kişi
lere satılamaz, bu gibi sahalarda yeniden imar 
ve ihya hakkı tanınmaz ve tapu verilemez. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önerge
ye katılıyor mu efendim? 

DEVLET BAKANI İSMAİL ARAR (istan
bul) — Katılıyoruz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KEMAL 
DEMİRER (Çorum) — Katılıyoruz efendini. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. 

önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

önergenin getirmiş olduğu ve kabul edilen 
şekliyle 10 ncu maddeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Son bir saatlik süreyi kısa kanunların mü
zakeresine hasredeceğimizi müzakerelerin ba
şında beyan etmiş bulunuyoruz. Bu itibarla, bu 
kanunla ilgili müzakereyi burada kesiyoruz. 

3. —• Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Ay gün ile İzmir Milletvekili Burhan ettin 
As ut ay hu, 506 sayılı Kanunun 73 ncil maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek- -
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyon raporu ' (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (1) 

BAŞKAN — Bununla ilgili bir önerge var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemde bulunan 743 sıra sayılı, Kayseri 

Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı ile, 
Ankara Milletvekili Osman ıSoğukpmar ve 30 
arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifleri ve Amasya Milletvekili Salâh. Aygün 
ile izmir Milletvekili Burhanettin Asutay, 506 
sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklif terinin, rapor
da belirtilen gerekçelerle gündemdeki sair işlere 
takdimen ivedilik ve öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Teklifin öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesi hususunu Genel Kurulun tasvibine 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabuil etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmaması hususunu Genel Kuru
lun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(i) S. Sayısı 743 olan b asm ay azı tutanağın 
sonuna eklidir. 

Tümü üzerinde, Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Hasan Türkay söz istediler. Buyu
run efendim. 

A. P. GRUBU ADINA HASAN TÜRKAY 
(istanbul) — Sayın Başkan, muhterem ' arka
daşlarım ; 

Takribein 170 - 180 bin civarında emekli, dul 
ve yetimleri alâkadar eden, emekli maaşlarının 
bir nispet daha artırılması hakkında kanun tek
lifi üzerinde Adalet Partisi Grubu adına, görüş 
ve kanaatlerimizi belirtmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

TaJkriben bundan bir sene evvel yine 506 
sayılı Kanuna tabi işçilerin taban ve tavan üc
retlerinin tespit edilmesine ait kanun tsaarısı 
görüşülürken, o gün yine vermiş olduğumuz 
önergelerle taban ve tavan arasında kalan bir 
hayli kabarık adette bulunan arkadaşlarımızın 
emekli maaşlarının da bir nispet dahilinde ar
tırılmasını talep etmiştik. O günkü Çalışma 
Bakanımız Sayın Atilâ Sav Bey; bu önergeleri
mize karşı; «Bu kanun tasarısını böyle geçire
lim, çok kısa zamanda Hükümet olarak, arada 
kalan işçilerin emekli maaşlarının artırılmasıy
la adaleti teessüs ettireceğiz» demişti. 

Fakat kısa bir müddet sonra 1 nci Erim Hü
kümeti istifa edince, Hükümet tarafından böy
le bir teklifin getirilmesi gecikti. Bunun üzeri-
na, Parlamentoda bulunan bazı arkaidaşlaomız 
teklifi getirmek mecburiyetinde kaldı. Bu ge
tirilen teklifler, Komisyonda enine boyuna gö
rüşüldü ve Hükümet adına gelen teklifle, ar
kadaşlarımızın getirdikleri teklifler meczedil-
mek suretiyle, huzurunuza, bugün görüşül
mekte olan tasarı gelmiş oldu. 

Bu tasarının daha fazla gecikmeden kanun
laşmasıyla, sayıları 170 - 180 bin civarında olan 
arkadaşlarımızın mağduriyetlerine son verile
cektir. 

Arkadaşlar, yine bir müddet evvel, Emek
li Sandığına tabi olan arkadaşlarımızın emekli 
aylıklarında -Devlet Memurları Kanunu ile-
% 50 ile % 100 arasında bir artış yapılmıştı. 
Şimdi bu kanun tasarısı eşitliği getiriyor. Hat
tâ aynı seviyeye gelmiyor ama hiç olmazsa bir 
nebze de olsa, mevcudolan emekli maaşlarının 
bir nispet dahilinde artmasını sağlıyor. Som 
fiyat artışlarını da dikkate alırsak, bu emekli 
işçi arkadaşlarımızın, bunların dul ve yetim-
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lerinin emekli maaşlarının artırılmasının ne ka
dar zarurî olduğunu ifade etmek yerinde olur. 

Şüphesin, tasarı tatmin edici değil; ama, 
gayet tabiî, Kurumun da içinde bulunduğu 
malî sıkıntıları dikkate alarak Komisyonda bu 
mesele üç kısma, kademeye ayrılmak suretiyle 
huzurunuza gelmiş bulunuyor. Arkadaşlar, 
kanun tasarısında yaptığım incelemeye göre 
eksikliklerim bulunduğunu müşahade ettim. 
Bu eksiklikleri Sayın Çalışma Bakanımız da 
her halde müşahede etmişlerdir. Vereceğimiz 
önergelerle, bu kanun tasarısındaki eksiklik
ler de giderilmiş olacaktır. Meselâ 1189 sayılı 
Kanuna tabi olan ve bu Kanunla, sayıları bir 
hayli kabarık olan işçi arkadaşlarımızın emekli
liğini üstüne alan ıSosyal Sigortalar Kurumu, 
acaba bu kanun tasarısından bu arkadaşları is
tifade ettirecek mi, ettirmeyecek mi? Yaptığım 
incelemeye göre istifade edemiyorlar. Şu halde, 
ayn bir kanun tasarısı getirmektense, vereceği
miz önergelerle bu boşluğu, da doldurmamız da
ha uygun olacaktır. 

Arkadaşlar, yine, Adalet Partisi Grubu 
olarak, Komisyonda tespit edilmiş olan kıstas
lar bugünkü geçim şartlarında emekli, dul ve 
yetim işçi arkadaşlarımızı tatmin etmekten 
uzak olduğu için, bu hususta da o kıstasları 
biraz daha artırmak suretiyle Divana önerge
lerimizi takdim edeceğiz. Umarım ki, fazla, 
bir külfet getirmeyecek bu önergelerimize Hü
kümet iltifat eder ve bu Parlâmentodan bu gi
bi kanunların ne kadar çok zor çıktığını bilen 
arkadaşlarımız da bu tekliflerimize itibar eder 
ve şu bayramüstü, bu 170 - 180 bin civarında 
hattâ 200 bine ya-klaşan emekli, dul ve yetim 
arkadaşlarımızın yüzlerini biraz güldürmüş olu
ruz. 

Adalet Partisi Grubu olarak kanun teklifi
ni olumlu karşılıyoruz. Müspet oy kullanaca
ğız ve vereceğimiz önergelerle bu kapsamın 
dışında kalan Sosyal Sigortalar Kurumuna ta
bi, oradan maaş alan ve kanunun kapsamı dı
şında kalan arkadaşlarımızın da kanun kapsa
mına girmesini sağlamış olacağız. 

Uğurlu, hayırlı olması dileğiyle hepinizi 
saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Kubilay imer, Demok
ratik Parti Grubu adına. Buyurunuz. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
KUBİLAY İMER (Konya) — Sayın Başkan, kıy
metli milletvekilleri; Demokratik Parti Grubu 
adına görüşülmekte olan kanun tasarısı hak
kındaki görüşlerimizi belirtmeden evvel hepini
zi saygıyla selâmlarım. 

Getirilen bu tasarı, parti olarak ve hukukî 
düşünüş içerisinde ele almış olduğumuz pren
sipler olarak, kanunların ve kanunlardan ya
rarlananların hepsinin aynı ölçülere tabi tultul-
ması esasının muhafaza edilmesi gayesine ma
tuftur. Bu ölçüler içerisinde, daha evvelki 
çıkarılan bir kanunla, bilindiği üzere, Personel 
Kanunundaki memurların maaşlarındaki son ar
tışlara paralel olarak işçi yevmiyeleri 165 lira-> 
ya çıkarılma durumunda olmuştu. Bu bir koor
dinasyonun sağlanması yönünden atılmış adım
dı. Bu şekilde maaş alma durumu nazarı iti
bara alındığında, bilindiği üzere, çalışanların 
gerek memur, gerek işçi olsun, emekliliklerin
de de elbette emekli olma sebebiyle bir maaşa, 
ücrete hakları vardır. Bu yönden yine memur 
ile işçi arasımda bir koordinasyon temin etmek 
ve bu alınan emekliliklerde bir beraberliği sağ
lamak elbette yerinde olacaktır. Bu görüş ve 
düşünüş içerisinde biz getirilen tasarının haki
katen yerinde atılmış bir adım olduğu kanaati 
içerisindeyiz ve getirilen hükümlerle emekli, 
dul ve yetimler için, diğer memur emekli, dul 
ve yetimleri bakımından, işçilere memsubolan-
lann, bunlarla denk duruma getirilmesinde bir 
fayda sağlayacağı kanaati içerisindeyiz. 

Bu arada şunu da arz etmek isteriz ki, 991 
sayılı Kanunla ıSosyal Sigortalara devredilmiş 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
ları emeklileri ve bu arada askerî fabrikalarda 
çalışıp da emekli olanlar da vardır; bunların da 
yapılacak tekliflerle, önerilerle burada değiş
tirilmesi ve bunların durumunun da Sosyal Si
gortalarda şu tasarı ile getirilen ve memurlar
la emeklilik yönünden, dul ve yetimler yönün
den aynı statüye tabi tutulanlara uygun bir du
ruma sokulması yerinde olacaktır. 

Bu bakımdan bu nokta da temin edilmiş 
olursa hem kanunların koordinasyonu temin 
edilmiş olur, hem de emeklilik yönünden işçi
ler ve memurlar arasında bir farklılık durutou 
meydanda olmaz. Bu suretle sosyal adaletin 
temin edilmiş bulunması, çalışanın emeğinin 
karşılığını alanın gerek memur statüsü içeri-
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sinde bulunsun, gerekse Sosyal Sigortalara 
bağlı olarak işçi emekliliği statüsü içerisinde 
olsun, aynı hizaya, aynı noktaya getirilmesi 
mümkün olmuş olacaktır. 

Bu yönleriyle izaha çalışmış bulunduğum ta
sarı meîtni, teklif, Komisyondan çıkışımda, dü
şünüşümüze göre tam değildir. Yüce Mecliste 
biraz evvelki arz etmiş olduğum hususlarda da 
değişiklik yapıldığı takdirde iyi bir netice hâ
sıl olacak ve böylece iyi bir kanun da tedvin 
edilmiş bulunacaktır. 

Demokratik Parti Grubu olarak memur, iş
çi tefriki içerisinde bulunmadan, hepsinin ay
nı ölçüler içerisinde emeklilik haklarına dul ve 
yetimlerin de veraset yoluyle bu haklardan is
tifadesine taraftar bulunduğumuzu tekrar te-
yideder; çıkacak kanunun tatbik edilecek olan
larına ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını 
temenni eder, Demolkratik Parti Grubu adına 
hepinizi tekrar saygıyl'e selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Cengizhan Yorulmaz bu
yurun, C. H. P. Grubu adına. 

C. H. P. GRUBU ADINA CENGİZHAN YO
RULMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; gerçekten böylesine bir teklifin 
görüşüldüğü Yüce Mecliste Hükümet üyesi ola
rak, bu konuda her zaman işçi arkadaşlarımıza 
yakınlığını ifade etmiş bulunan bir Bakan ar
kadaşımızın bulunması, bu işin başında bulun
ması, bizler için bir (mutluluktur. 

C. H. P. Grubu adına bu işçi emeklileri ko
nusunda görüşlerimizi şöylece arz ediyoruz: 

işçi emeklileri, dul\ ve yetimlerini ilgilendi
ren bu teklifin biran önce kanunlaşması zorun
lu olmuştur. Devlet memuru zam alır, Emekli 
Sandığı memurlan, emekliliğe tabi memurlar 
zam alır, çalışmakta olan işçilerimiz zam alır, 
işçi emeklileri, dul ve yetimleri artan hayat pa
halılığı karşısında ezilmeye devam eder. Bu ne
denle öyle bir teklif gelmeli ki, günlük hayat 
şartlarındaki artış bu 'emeklileri çaresizliğe dü
şürmemelidir. Yani, günlük geçim sıkıntısı göz-
önüne alınarak emekli ücretleri de artabilmeli-
dir. 

Şimdi, gelen teklifler üzerindeki görüşleri
mizi arz ediyorum. Fakat kat sayıyı öngören 
bir teklifimiz mevcuttur. Esas mesele de orada 
çözümlenmektedir. En âdil bir teklif olmasına 
rağmen bu önerimiz Hükümetin derinliğine tet

kike ihtiyaç duyması nedeniyle komisyonda er
telendi. Buna hak vermemek mümkün değildi. 
Çünkü, talebettiğimiz % 60'a varan ve eşel -
mobil sistemini getiren görüşümüzün mutlaka 
karşılığı da gösterilmeli idi. Sayın Bakan ko
misyonda söz verdiler bu konuyu daha derinli
ğine tetkik etmekte bulunduklarını, hazırlat
makta bulunduklarını, geniş imkânlarla işçi 
emeklilerinin mağduriyetlerini önleyecek yönde 
bir kanun tasarısını hazırlatmakta olduklarını 
bildirdiler ve geleceği ümidi bizleri rahatlığa 
kavuşturdu. Ancak, 2 arkadaşımızın getirdiği 
son teklif günün şartlarına ve hayat pahalılı-
ğmdaki artışa katiyen uymamaktadır. 1968 yı
lında emekli olanlara 1,3 bir artış tanınmakta
dır; bunun yanında 1970 yılında emekli olan 
işçilere 1,10 nispetinde bir artış tanınmaktadır. 
Yani, 600 lira almakta olan bir emekli işçi, bu 
teklif kanunlaştığı takdirde 660 lira, yani 60 li
ra gibi bir artışla karşı karşıya kalacak. Evve
lâ şunu arz edelim ki, bamyanın kilosu 60 liraya 
satıldığı bir ortamda işçi emeklisine zam yapı
yoruz diye ortaya çıkmamız biraz gülünç olur 
kanaatindeyiz. 

1970 yılında emekli olan İşçilerden çoğun
luğu da bu yönde mağdur edilmektedirler. Ör
nek: Toplu sözleşmeler 1964 yılında, 1966 yılın
da 1968 yıllarında yapıldı. 1970 yılı toplu söz
leşmesi bir kısım işçi kesiminde ertelendi. Ma-
Mna Kimya Kurumu işçilerinden 3 000 işçi o 
yıl, 1970 yılında emekliye sevk edildiler ve bun
lar 1968 yılı toplu sözleşmesindeki haklardan 
faydalanarak emekliye sevk edildiler. Yani, 
1968 yılı hayat şartlarına göre, 1970 yılının so
nunda emekliye sevk edildiler. Gelen teklifte 
bu gibiler ancak % 10'luk bir artıştan istifade 
ettiriliyorlar. Bu adaletsizlik giderilmelidir. 

Bu nedenle maddelere geçildiğinde artış 
oranlarındaki değişiklik tekliflerimiz Yüce He
yetinize sunulacaktır ve iltifatlarınıza mazhar 
olacağı kanaatindeyiz. 

C. H. P. nin görüşü tüm olarak, teklifin bu
günkü şartlar karşısında ve işin müstaceliyeti
ne binaen yanında görülmektedir; ancak diğer 
olumlu ve gerçek tadilatı süratle beklediğimi
zi de ifade eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Şahısları adına söz sırasını arz 
ediyorum; Sayın Asutay, Sayın Ülker, Sayın 
Turgut. 

Buyurun söz sırası sizin Sayın Asutay. 
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BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun zo
runlu bir kanundur. İlk görüşen Hasan Türkay 
arkadaşım söze başlarken ifade ettiler, 506 sa
yılı Kanunun 78 nci maddesini tadil ederken, 
yani asgarî ücreti 12 lirayı, 18 liraya çıkarır
ken işçi arkadaşlarımızın içinde bulundukları 
fevkalâde durum düşünülürken, 18 liranın üze
rinde ücret almış olan arkadaşların bu kanun
dan istifade etmeyecekleri o zaman da düşünül
müştü; ama 506 sayılı Kanunda tüm olarak bir 
tadil o devrede düşünüldüğü için, hiç olmazsa 
bir parça ekmeğin yanına zeytini ikileştirebil-
mek maksadını taşıyarak bu kanunu çıkarmış 
idik. Kanun çıkınca birçok arkadaşlar, 180 lira 
gibi, % 50 nispetinde bir ücret artışı alırken, 
birçok arkadaşlarımızın bundan % 3,3'e kadar, 
% 4'e kadar istifade ettiklerini de tespit et
tik. Bunun üzerine Sayın Bakanlıkla yapılmış 
olan müzakereler sonucu değerli arkadaşları
mızın yaptıkları kanun tekliflerinin getirdiği 
yenilikler ve zamlar bu kanunun da uzun bir 
beklemeye taihammülü olmadığı düşünüldü ve iki 
arkadaşımız, Sayın Cengizhan Yorulmaz dostu
muzun işaret ettiği gibi, bir teklif olarak huzu
runuza geldi. 

Değerli arkadaşyarım, şimdi teeddüben arz 
ederek bana gelen bir mektubun başlığını oku
yacağım. öbür taraflarını okumak doğru olma
yacak. «Ey benim şerefsiz meslekdaşım» diye 
başlıyor ve taa encamımıza kadar bilmem ne ev
lâdı diye de uzun bir mektup yazıyor. Böyle 
metheden, zemmeden, lütfeden, minnet esirge
yen mektuplar çok. Bunlar herhangi bir suret
le bizi tesir altında bırakmadı. Ancak anamese-
leye gelirken ki, değerli arkadaşım, bamyanın 
kilosunun 60 lira olduğu devirde dedi haklıdır, 
iştirak ediyorum. Bugün işçinin almış olduğu 
para bir kilo et seviyesinde bile değil; ama ba
na şu mektubu yazan arkadaşımın Sosyal Si
gortalar Kurumundan dosyasını incelettim. O 
İzmir'li arkadaşımız 22 . 9 . 1954 senesinde Ku
la Mensucat Fabrikasına girmiş sonra Sanver 
Tütün işletmesinde ve sair mevsimlik işlerde 
çalışmış ve 1 . 4 . 1970 tarihinde de tekaüt ol
muş. Bu arkadaşımızın bu devre içinde kuruma 
ödemiş olduğu tüm prim yekûnu 567 lira. Şim
di biz bu arkadaşlara Sosyal Sigortalar Kuru
mu ayda 540 lira veriyor. Para yeter mi? Yet
mez... Bu miktarın daha yükseltilmesi lâzım; 

ama değerli arkadaşlar, bu kanun teklifini ya
parken, Sosyal Sigortalar Kurumunun 506 sa
yılı Kanundaki tüm değişiklik yapılmasını da 
nazarı dikkate alarak hesapları eleştirdik ve 
inceledik, kanun teklifi böyle oldu. 

Şimdi Sosyal Sigortalar Kurumunun 1950 
senesinden başlamak suretiyle ilk iştirakçi, ilk 
emekli prim tahakkuk ettirilen arkadaşlar 
16 507 iken bugün 1 971 977 kişiye kadar yük
selmiş. Bütün bu yükselişler karşısında kuru
ma gelen gelirler nedir bunları da bir noktada 
inceledim. Sonuç şu: Kurum 1971 senesinde 
1 971 977 443 lira prim tahsil etmiş. Bunun kar
şısında aylık olarak ödediği miktar 
834 339 413,88 lira. Bu şekle göre fark, 1970 se
nesi ile arasında 261351371,89 lira kurumun le
hinde bir fark var. Ama tediyede 1970 ilâ 1971 
senesi arasındaki 261 milyon liralık farka kar
şı 254 milyon liralık kuruma nakıs işaret bir 
hüküm getiriyor. 

Bütün bu meseleler tetkik edildiği zaman şu 
rakamlar, arkadaşlarımızın verdiği önergeler 
Yüce Meclisin takdiri ile yükseltilcektir. Mik
tar azdır, daha fazla yükseltilsin; ama ra
kamlar dikkate alınmak suretiyle kurumun Öde
me gücünün burada hesaba katılması gerekir. 

Kanunun tadilinde 1 nci maddeye ki, daha 
evvel 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesini ta
dil ederken, yani 12 liralık asgarî üc
reti 18 liraya çıkarırken 'İşçi arkadaşlarımıza 
herhangi bir suretle bir prim mükellefiyeti yük-
lememiştik. Bu karşılıksız oldu. Bunun karşı
lığı 48 milyon liraydı. Ama Kurum yetkilileri 
bize bu 48 milyon lirayı nereden bulacağız de
dikleri zaman hemen karşılarına çıktık dedik 
ki, yataksız tesislerimizde biz eczane açacağız 
burada 50 küsur .milyon lira tasarruf edece
ğiz, bunun 48 milyon liraısını verirseniz dedik, 
bize hiç b!ir söz söyleyemediler. 

Bunu getirirken kanunun 1 nci maddesine 
bir mükellefiyet koyuyoruz. Çünkü bugünkü 
getirilmiş olan rakamın yekûnu Sosyal Sigorta
lar Kurumuna 162 küsur mülyon liralık bir mü
kellefiyet tahmil ediyor. Bu, yeni bir ödeme 
oluyor. Bunun karşılığı olarak getirdiğimiz 
prim % 1,5'ten 265 milyon liradır. Yani işve
renden % 1 işçiden % 0,5 aldığımız zaman % 
1,5, bunun karşılığı 268 906 000 liradır. Bunun 
karşılığı vermiş olduğumuz şu rakam da 258 
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milyon liralık bir gider. Bu iki noktayı dikkate 
aldığımız zaman bu rakamları artıralım, işçinin 
bugün üçinde bulunduğu fevkalâde durumu dü
şünelim; hiç olmazsa işçi muayyen miktarlarda 
eline geçecek para ile ihtiyacını karşılasın. Bun
da ittifakımız var, gelen önergelere sayın ko
misyon başkanımız da görüşlerimizi arz etmek 
suretiyle iştirak edecek veya iştirak etıneyscek 
onlar ayrı mesele; ama bütün bu artırmaları ya
parken maziye de bakmak lâzım. 5417 sayılı 
Kanunda 33 lira aylık bağladığımız zaman 6900 
sayılı Kanun arkasından gelmiş, 506 sayılı Ka
nunla ücreler ayrıca artmış, 1186 sayılı Kanun
la ücretler ayrıca bir seviyeye getirilmiş, 1189 
sayılı Kanunla - ki, arkadaşlarım gayet yeterli 
işaret ettiler - bu kanunun kapsamı dışında gibi 
görülen 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devredilen Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet ıSandığı ile T. C. Devlet De
miryolları işçileri Emekli Sandığından emekli 
maaşı alanlar bu ikanundan istifade edemez 
gibi bir tereddüt vardı, bunun için ayrıca öner
geler verildi. 1189 sayılı Kanunla ayrıca bir 
ayarlama yapılmış, 506 sayılı Kanunun 78 nci 
maddesinin tadili ile yine muayyen bir miktar 
getirilmiş ve bu kanunla da ayrıca bir zam ge
tiriliyor. 

Biz şuna inanıyoruz ki, bu kanun teklifini 
yapan arkadaşlar olarak, sayın Çalışma Bakan
lığı bütün erkânı ile beraber 506 sayılı Kanunu 
yeni baştan ele alacaktır, tadil edecektir. Ko
misyonlardaki vaatlerini bir kere daha zabıt
lara geçirmek üzere tekrarlıyorum: «Bundan 
sonra emeklilerin maaşını artırmak için yeni 
bir kanuna ihtiyaç hissetmeden 506 sayılı Ka
nunda, 2 yılda bir hayat şartlarına ve hayat yü
künü nazarı dikkate almak suretiyle kanun çı
karmadan Bakanlar Kurulu kararı ile işçi 
emeklileri maaşlarını artırabilecek yeni bir hü
küm getirilecektir. Bu hüküm 506 sayılı Kanu
na getirilmezse 1968 yılında çıkarılmış olan ve 
1969 senesinde yürürlüğe giren 1186 sayılı Ka
nunla olmalıydı bu devre içinde geçen zaman 
3 - 4 senedir ve diğer kanunların çrkmasr için de 
uzun zamana ihtiyaç olacaktır, bu sebeple 506 
sayılı Kanunda, kanuna lüzum hissetmeden 
maaşların artırılmasını sağlayabilecek yeni bir 
hüküm getirilmelidir.» 
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Verirken, Kurumun gelirlerinin de nazarı 
dikkate alınmasının zorunlu olduğuna işaret 
eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Baka
nı. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Çok Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Türkiye'mizin kalkınmasında, yükselmesin
de, gelişmesinde emeği geçen ve bugüne erişme-
ımizde hiç şüphesiz büyük ölçüde değer katkıla
rı bulunan işçi emeklilerini, onların dul ve ye
timlerini, malûlleri ilgilendiren önemli bir 
konuda muhterem arkadaşlarımız görüşlerini 
lütfettiler. 

Şunu büyük bir takdirle ve teşekkürle ifade 
etmek isterim ki, değerli milletvekili arkadaş
larımızın yaptıkları espri itibariyle, gerekçe iti
bariyle aynı hüviyeti taşıyan, aynı hedefe dö
nük değişik teklifleriyle Hükümetin progra
mında yer alan, aslında Anayasal bir görev olan 
sosyal hukuk devletinin kaçınılmaz görevi olan 
gayretlerini takviye etmişler, bunu bir ölçüde 
de çabuklaştırmalardır. Bu yönden teklif sahibi 
arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak isterim. 

Bu arada bugün müzakere konusu olan iz
mir Milletvekili Burhanettin Asutay ve Amasya 
Milletvekili Sayın Aygün'ün tekliflerini komis
yonda günün koşullarına, Sosyal Sigortaların 
içinde bulunduğu şartlara daha yararlı görül
müş ve Yüksek Meclise intikal etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, diğer teklif sahibi 
arkadaşlarımız da gerçekten işçi emeklilerinin 
durumunu, içinde bulundukları buhranı, ge
çim silkintisini gidermek bakımından takdire 
şayan çalışmalar yapmışlardır. Ancak Komis
yonda da arz ve ifade etmeye çalıştığım gibi, 
hepimiz bu kanunun kapsamına girenlerin re
fahı, saadeti için gayret sarf ediyoruz; ama 
mühim olan bu refahı sağlayacak kaynakların 
durumu nedir, önce bunları da bulmak mecbu
riyetindeyiz. Bu nedenle Yüksek Komisyona 
yine yüksek huzurunuzda şükran borçluyum ki, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun malî ve aktüer-
yal durumunu ciddî bir şekilde nazara alam 
Yüksek Komisyon ve teklif sahM arkadaşları
mız büyük bir anlayışla işçi emeklilerine, dul 
ve yetimlerine hizmet götürme imkânını, kay
nağını buldukları ölçüde, tespit edebildikleri 
ölçüde bir çözüm yolu aramışlardır. 
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Değerli arkadaşlarım, bir konuyu geçen 
gün Yüksek Senatoda da bir vesile ile arz et
miştim, burada da belirtmeyi bir görev sayı
yorum. Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili 
mevzuat değişiklikleri, özellikle malî dengesi 
ille, aktüeryal durumu ile ilgili konuları değer
lendirmeden öoıce Yüksek Meclislerin, onun de
ğerli üyelerinin dikkat etmesi lâzım gelen ka
nunî bir vecibe vardır, bunu hatırlatmayı bil
hassa görev sayıyorum. Bu da Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtına mensup ILO dediğimiz Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı tarafından kara
ra bağlanan ve Yüksek Meclislerden geçerek 
kanunlaşan öimsmli bir husustur. Sosyal Sigor
talar Kurumu ile ilgili değişiklikler yapılmadan 
önce her halü kârda -bu kanunun kısaca öze
tini arz etmeye çalışıyorum- Sosyal Sigortalar 
Kurumunun malî durumunu, aktüeryal duru
munu tespit etmek ve bu kaynakların yeterli 
olduğunu saptamak şarttır. Bu kaynaklara 
ters düşen, bu kaynakları kısa zamanda israf 
eden çeşitli nedenlerle ve çok kere iyi niyetler
le ve fakat sorumsuzca yapılan tekliflerin na
zarı itibara alınmamasını bir kanunla teminat 
altına almış bulunuyoruz. Bu yalnız Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katıldığı bir görüş 
değil, milletlerarası çalışma teşkilâtı mensubu 
birçok memleketlerin kabullendiği ve birçoğu
nun parlâmentosunda onaylanan, kanunlaşan 
bir husustur. 

O bakımdan, sehavete endaze yoktur, re
fah için gayretlerimiz devam etmektedir, bun
dan sonra da devam edecektir. Ama bunları 
sağlamanın, yalnız kanunları yazmak, teklif
ler yapmak suretiyle mümkün olamıyacağı bir 
gerçektir. Mühim ve esas olan çıkan kanunla
rın uygulama kabiliyetini sağlamaktır. 

Bu nedenle, Yüksek Komisyona ve özelUikie 
kanun teklifini Hükümet görüşüyle meczede-
rek, birleştirerek, paralel yürüterek sunan tek-
lifçi arkadaşlarıma tekrar tekrar şükranlarımı 
sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, burada arkadaşlarım 
konuşurken bir hususta kendilerinden ayrıldı
ğımı, daha doğrusu teklifin esprisiyle Hükü
metin bu teklifi oluşturma hususundaki gayret
leriyle görüşmeler arasında küçük inhiraf gör
düm. Eğer yanlış anla'dımsa özür dilerim. O 
da, biz bu kanunla emeklilerin, dul ve yetim-
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lerin, malullerin hepsinin refahını bugünkü 
hayat standartlarına göre yükselteceğiz iddiası 
ile gelmedik. Bu kanun asıl hedefin birinci 
basamağını teşkil ediyor. Biz işçi emeklileri
nin durumunu iki etapta gerçekleştirnueyi ön
görmekteyiz. 

Bumu, gerek emeklilerin kongresinde ve ge
rekse Emekliler Cemiyetinin Sayın Cumhur
başkanımıza, Sayın Başbakanımıza, bendenize, 
parti başkanlarına, değerli milletvekillerine 
vaki çeşitli müracatlarına karşılık kendilerine 
basın yolu ile, yazı ile arz etiğim görüşlerimle 
de ortaya koydum. 

Biz, sistematik bir ayarlama düzeni, yeni 
bir sistem oluşturuyoruz. Ancak, her şeyden 
evvel çeşitli yıllarda emekli olmuşlar arasındaki 
f arklılığı gidermek ve bu farklılığı giderir iken, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulundu
ğu malî durumu daha çok bozmayacak, onun 
kaynağını da bulacak dengeli bir teklifle gelmiş 
bulunuyoruz. Bu bir eşitlik ilkesidir, bir tes-
fiyedir, haklar arasında bir denge kurmaktır. 
Bu teklifin temel esprisi budur. 

Bu nedenle, bu teklifte yapılacak ari-ırma 
gayretleri asıl bizim tahakkuk ettirmek istedi
ğimiz ve sistamatik ayarlama diye tavsif etti
ğim, az sonra kısaca hedefleri hakkında rnâ^ 
ruzatta bulunacağım teklife ters düşer, onu 
gerçekle^tirmıelde büyük aksaklıklar doğabilir. 
Bir denge sağlar iken, yeni dengesizlikler 
karşımıza çıkabilir ve bu malî porteyi artacak, 
karşımıza çıkacak miktarları yine Yüksek Mec
lislerin kabul ettiği kanunlara ters olan bir tu
tum olarak açıkça görmek elbetteki kabildir. 
Yani, Sosyal Sigortalar Kurumunun sigorta 
tekniğinin gereğine ters düşen herhangi bir 
teklifin Meclislerde görüşülmemesi gereğine 
dair kanuna da, mantığa da ters düşer, asıl 
hedefimizin arzu ettiği hedefe vanmamızı da 
engeUeşj&irir. 

Değerli arkadaşlarım, ıSosyal Sigortalardan 
bağlanan aylık ve gelirlerde aranan en önem
li şartlardan biri; bunların ekonomik kon
jonktürdeki değişmeleri takibedelbilmesidir. Bu 
gayet tabiîdir. Gerçekten bağlanmış olan bir 
aylığın bağlandığı tarihteki satmalıma gücünün 
muhafaza edilmesi, sigortanın sosyallik vasfı
nın bir gereğidir. 
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Bu suretle aynı zamanda ©ski yıllarda dü
şük ücretler üzerinden aylık bağlanmış olan 
kimselerle, yeni aylık bağlanmış olanlar ara
sında sosyal adalet ilkelerine aykırı düşen 
farklılıklara da meydan verilmemiş olacaktır. 

iSosyal Sigortalarımızdan bağlanan malul
lük, yaşlılık ve ölüm aylıkları ile, iş kazası ve
ya meslek hastalığı sonucu bağlanan gelirlerde, 
bu prensibe uyularak çeşitli tarihlerde ayarla
malar yapılmıştır. Benden evvel konuşan de
ğerli parti sözcüleri bu konuya kısmen temas 
etmişlerdir. Ancak bu ayarlamalar bir sisteme 
bağlanmamış ve her defasında duyulan ihtiya
ca göre hazırlanan tasarılar üzerine kanun yolu 
ile gerçekleştirilmiştir. 

Bugün yüksek huzurunuzda görüşülmekte 
olan bu teklif de, aynı şekilde eski aylıkların 
bugünün geçim seviyelerine göre ayarlanması
nı öngörmektedir. 

Bu itibarla, bu teklifi günün ihtlyaçjlarmı 
karşılaması bakımından prensibolarak benim
siyoruz ve sigortalıların durumunun ıslahında 
operasyonun ilk adımı olarak niteliyoruz. Yal
nız kanun teklifi üzerinde Komisyonda yapılan 
bir değişiklik hakkındaki görüşlerimizi az son
ra ayrıca açıklayacağım. 

Bunun yanında, sözlerimin (başında da işa
ret etiğim bir konuya dönüyorum. Sigorta ay
lıklarımın günlük ihtiyaçlara göre her defasında 
ayrı bir kanunla ayarlanması yerine, bu ayarla
manın prensipleriyle nazara alınacak kriterle
rin ve takibolunacak prosedürün bir defa ka
nunla tespit olunduktan sonra ileride yapılacak 
bütün ayarlamaların sistematik hale getirilme
sinin lüzumlu olduğuna inanıyoruz. Gelişmiş 
ülkeler, sosyal devlet karekterini taşıyan dev
letler, milletler bu yolu seçmişlerdir. Çağdaş 
uygarlığın gereği ola'n bu sistemin de yurdu
muzda ihdas edilmesi gerekmektedir. 

Bu bir bakıma Personel Kanunundaki kat
sayı sistemi, derece ve kademe sistemine ben
zeyen bir sistem olarak oluşacaktır. Bu konu
daki çalışmalarımız ileri bir safhaya gelmiş bu
lunmaktadır. Ancak sözlerim esnasında kısaca 
belirttiğim gibi, Sosyal Sigortaların bugün ak
tüel olan ve üçlü bir komisyon tarafından de
ğerlendirmeye tabi tutulan, daha sonra Ça
lışma Meclisi tarafından ariz ve amiik tetkik edi
lecek olan kaynak durumuyla ahenkli bir siste

mi yerleştirmek mecburiyetindeyiz. Ama, bu 
sistem mutlaka sistematik bir ayarlama siste
midir. Böyle bir sistem üzerinde ısrarlı olacağı
mızı Yüksek Meclise arz etmek isterim. 

Tasavvur ettiğimiz sistematik ayarlama 
da, aylık artırmaları için geçim endeksleri ve 
ücret seviyelerindeki değişmelerin ölçü olarak 
alınmasını ve yapılacak ayarlamaların her ilki 
yılda bir Bakanlıkça hazırlanacak gerekçeli bir 
rapora istinaden Bakanlar Kurulu kararıyla 
veya Millet Meclisinin takdir edeceği bir hu
sustur, Yüksek Meclislerin kararıyle ki; Per
sonel Kanununda böyle bir şey vardır, gerçek
leştirilmesini öngörüyoruz. 

Bu aylık ayarlamalarında Sigortanın gelir -
gider dengeninim, daima göz önünde bulundurul
masının şart olduğu aşikârdır. Getireceğimiz 
tasarıda, aylık ayarlamalarında her defa prim 
artırması yoluna gidilmeden malî dengenin de
vamlı istikrarını temin edecek bir sistem öngö
rülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ayarlamaların 
hepsinin karşılığında bir prim yükü gelmekte
dir. Prim, ücret ve fiyatlar üzerinde dolay
lı etki yaparak spiral bu etkinlin binnetice du
rumunu ıslah etmek istediğimiz vatandaşların 
sırtına bir yük olarak gelmesinden de kaçınmak 
lâzım. Bu gayet hassas bir noktadır, çok te
ferruatlı incelemeyi, araştırmayı gerektiren 
bir noktadır. Bu noktada uzmanlara büyük 
görevler düşmektedir. Esasen bu kanunu, ka
nun tasarısının ikinci etabını arz edeyim. Bu 
teklif bizim hazırladığımız kanun tasarısının 
ilk etabını teşkil ediyor. 

Bu nedenle biz bunu tamamlayacak tasa
rı üzerinde çalışıyoruz ve bu çalışmalarımız çok 
teferruatlı araştırmaları, incelemeleri, gerek
tirdiği için, arz ettiğim yeni bir sistemi monte 
etmek haklı gayretini gerçekleştirmek için dik
katle üzerinde durduğumuz bir konu olmakta
dır. 

Sosyal Sigortalar Kanunumuz (506 sayılı 
Kanun) tüm olarak ciddî bir şekilde ele alın
mıştır. Bu arada şunu bilvesile Yüksek Parlâ
mento kürsüsünden de ifade etmelk isterim ki, 
biz verilmiş olan temel hakları geri alma gay
reti içinde değiliz. İşçilerimize verilmiş olan 
haklara saygılıyız. Ancak, çalışmadan emek
li olmak, çalışmadan sigortalı gibi gösterile-
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rek primleri yağma etmek durumunda olan bir 
tatbikatın karşısındayız. Sosyal Sigortalar Ku
rumunun kaymaklarına arız olmuş elleri, mide
leri koparıp atmak kararındayız. Bugünkü 
uygulama, üzülerek îf ade ©deyim ki, basında 
da takip buyurduğunuz üzere gerçekten ka
nunun temel esprisinden saparak yürütülmüş 
yahut Sigortanın bir kusuru olarak değil ama, 
kanunla gerekli olan disiplin sağlanamadığı 
için bu açıklardan yararlanmak isteyen bazı 
açıkgözler maalesef tespit edilmiştir. Şah
sen bana bazı vatanperver kimseler isim, 
adres tespit etmek suretiyle vaki olan 
şikâyetlerini, ihbarlarını değerlendirdiğimde 
çok acı bir gerçekle karşılaştım. Bunla
rın yüzde yüze yakın kısmı hileli yollardan 
Sosyal Sigortlaara arız olmak yolu ile bu bü
yük müesseseye tasallut yolu ile istifade imkâ
nını bulmuşlardır. Ama ne kadarı bulunmuş
tur, ne kadarı halen bu gayrimeşru yoldan 
Sosyal Sigortalar Kurumundan beslenmektedir, 
bunun hesabım şu anda vermek durumunda 
değiliz. Bu araştırmalarımızı, tetkMerimizi, 
teftişlerimizi derinİeştiriyoruz. Ancak, sistemi 
iyice tetkik ettiğiniz zaman görürsünüz ki, bu
nu akşamdan sabaha bütün çıplaklığı ile ortaya 
koymak kolay bir iş değildir. Yine vatandaş
larımızın ihbarı bizim müesseselerimizde yapa
cağımız inceleme, onların hayat yaşantısını 
incelemek gibi güç bir görevle karşı karşıya-
yız. Hangi tarihte, hangi adreste, nerede idi 
gibi taharri memuru olup bunların peşine ta
kılmak gerekmektedir. 

Bugün işçi emeklilerinin yekûnu, az evvel 
arkadaşlarım rakam verdiler, 1971 rakamı ola
rak maluliyet, yaşlılık ve ölüımlden 150 553, 
iş kazası ve meslek hastalığından 39 627 kişidir. 
1971 rakamları olarak 200 bine yakındır. Sa
yın Türkay'ın da belirttiği gibi 200 bin sınırı
nı da belki aşmış durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu teklif üzerindeki 
görüşlerimi biraz daha vuzuha kavuşturmak is
terim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız ne 
kadar sürer acaba? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Sayın Başkanım, 5 - 10 dakika
da bitiririm. Sözlerimi bağlıyacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Bu yapılması istenen aylık artır
maları 1971 yılından önce bağlanmış olan ay
lıklara inhisar ettirilmiş idi, teklif böyle idi. 
Komisyondaki müzakerelerimizde Hükümet 
olarak yalnız teklife iltihak etmiştik, Geçici 
Komisyonun yaptığı bir değiştiriye özellikle ge
çici madde 2 de yer alan 1971 yılı karşılığı 1,10 
katsayısının karşısındayız. Çünkü 1971 'le bunu 
dengeleştirmek istiyoruz. 19701e 1971 arasın
da aynı katsayı konulduğu takdirde -ki; bun
lar aktuaryal bir hesabın, ciddî bir teknik he
sabın sonucudur. Bu defa yeni bir eşitsizlik 
doğmaktadır. Yani eşitlik ilkesini getirir iken, 
1970 ve 1971 yılları arasınlda iki yılda farklı 
emeklilik statüsünü bir seviyeye getirirken bu 
defa yeni bir farklılık doğmaktadır. Bu halta-
lı bir operasyondur. Eğer işçilere, emeklilere, 
daha fazla bir imkân sağlamak istiyorsak, 
onu ayrı bir kanunla gerçekleştirmek durumun
dayız. Çünkü, bunun bir de prim hesabı var
dır.. Bunlar aktüeryal hesaplardır, burada prim 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Madde l'in (eh 
fıkrasında teklif sahibi değerli arkadaşlarım 
bunu % 12,5 olarak önermişlerdir, % 1,5 bir 
artış oluyor. 0.5'i işçiye l'i işverene gidiyor. 
Ama burada yapacağımız % 10 oranındaki de
ğişiklikler yüz milyonlara baliğ olarak yeni bir 
prim ihtiyacı kaynağı meydana çıkarmaktadır. 
Bunun da ciddî bir hesabı gerekmektedir. 
Primlerin bu şekilde artışının da sakıncalı ola
cağı aşikârdır. Bu değişiklik de takriben yıl
lık 25 milyon liralık bir ek ödeneği gerektir
mektedir. 

Bundan daha mühim olarak, yapılan deği
şiklik, eski yıllarda bağlanmış aylıklar aley
hine bir adaletsizlik getirmektedir. Bunu ar
kadaşlarımın dikkatine önemle sunuyorum. 
Yeni bir adaletsizlik doğuruyoruz, eğer Geçici 
Komisyonun değiştirisini aynen kabul edersek. 
Zamanı gelince buna elbette temas edilecektir, 
1971 aylıkları % 10 artırılınca, eski yıllara ait 
katsayıların da en az bu oranda yükseltilmesi 
gerekecektir. Bu da yıllık ödemeleri yüz 
milyon liranın üzerinde artıracaktır. Böyle ge
nel bir emsal yükseltilmesine gidilmeyip, ada
letsizliğin ileride yapılacak bir ayarlamaya bı
rakılması, yani sistematik ayarlama yolu ile 
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ve her defasında cefakâr işçi emeklisi kardeş- I 
lerimizin Parlâmentonun, milletvekillerinin pe- | 
sini bırakacağı ciddi bir sisteme bağlayarak bu ı 
işi yürütmesi gerekmeiktedir. Onların ıstırabını I 
paylaşmamak hiç ibir insan için mümkün değil-
dn\ Hele sorumluluk mevkiinde bulunıaalar I 
için yasal bir görevdir. Anayasal görevdir, yü
rürlükte olan canlı yasalarımızın da görevidir. 
Bunları bir tarafa itmek mümkün değildir ama, 
gerçekçi olmak mecburiyetindeyiz; onun için j 
bu açıdan hareket ederek arkadaşlarım teklifte \ 
bulunmuşlardır. Geçici Komisyonda yapılan • 
değiştirgenin karşısında olduğumuzu ve konuş- I 
maçı arkadaşlarımızın daha evvel arz ettiğim 
espriye ters düşecek tekliflerine katıûmak du
rumunda bulunamayacağımızı, onları geri ala
rak, yeni ve uzun hesaplarla, malî ve aktüer-
yal durumla ki, geliştirdiğimiz bir sistemlidir, 
bizim çalışmalarımız devam ederken bu defa 
verilecek önergeler nedeniyle onlara eğileceğiz 
ve bu kanunun devreye girmesi gecikecek bir 
Ölçüde bir adım refaha doğru, daha doğrusu 
yaşantısını iyileştirmeye doğru yaklaşacak va
tandaşlarımızın bu hedefe varması da gecik
miş olacaktır. I 

Çok muhterem arkadaşlarımdan, bu sebeple 
büyük anlayış gösteren değerli arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum, bu bir hesap sonucu yüksek 
huzurunuzdadır, diğer konularda hassasiyetinizi 
biliyorum, bu kanunun görüşülmesi hususun
daki yüksek gayretlerinizi takdirle karşılıyo
rum ama, sistematik ayarlama gayreti içinde 
bulunduğumuzu ve bunun için taslağı tamamla
mak üzere bulunduğumuzu arz ediyorum. Hat
tâ sistem meydandadır ama nasıl bir katsayı 
koyalım, aktüeryal durum sonucu meydana 
çıkacaktır, malî durum sonucu meydana çıka
caktır. Yakın bir gelecekte Yüksek Meclise 
sunulacak böyle ciddî bir çalışmaya bir ölçüde 
engel teşkil edecek tekliflerde bulunmamanızı 
bilhassa istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, vakti biraz fazla uzattım, 
lütfettiğiniz toleransa teşekkür eder, Yüksek 
Meclise derin saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz bitmiştir. 
18 Ekim 1972 Pazartesi saat 15,00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kaplanma saati : 19,05 
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TIRILAN İŞLER 
1. — 6 . 12 . 1971 tarih ve 1497 sayılı Çay 

Kurumu Kanununun uygulanması için alınacak 
tedbirlerle ilgili Yetki kanunu tasarısı hakkın
da C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Sena
tosunca yapılan değişikliklere dair M. Meclisi 
Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/596; 
C. Senatosu : 1/74) (M. Meclisi : S. Sayısı : 529 
ve 529'a 1 nci ek ; C. Senatosu : S. Sayısı : 
103) (Dağıtma tarihleri : 7.4.1972 ve 19.9.1972) 

X 2. — Tekirdağ Milletvekili Yıllamaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 
421) (Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 3. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanu
nun 18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci 
maddesinin değiştürümesiıne dair kanun tasarısı 
ile Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde

sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın MiMefcvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşınım, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 nıci midelerimin değiştiril
mesine ve 81 nıci maddesinin kalidıırılmasıma da
ir kamın teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarımdan seçiHen 4 er üyeden ku
rulu 72 numarallı Geçici Komisyon raporu (1/611, 
2/659, 2/666) (ıS. Sayısı : 661) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 .1972) 

4. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin admm Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine daür kanun teklifleri hakkında 
Cumıhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet MeclM İçişleri1 Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 2/162, 2/163; C. Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 192, 192 ye 1 nci ek, 192 ye 
2 nci ek, 192 ye 3 nıcü ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6 . 1970, 15 . 3 . 1971, 29 . 12 . 1971 ve 
26 . 4 .1972) 

5. — Cumihuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve 3 arkadaşınım, İnhisar Beyiye
leri üçte birlerimin harp malullerine ve şeMt ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1029 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu mütalâası ile Plan Ko
misyonu raporu (ı2/36'8) (S. sayısı : 245 ve 
245'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 27 . 1 . 1971, 
27 . 6.1972) 

6. —. MİS sayılı Ceza Muhaketmeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kamuna »bazı maddeler -efelenmesine dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/616) (S. Sayısı ; 671) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5 .1972) 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



- a — 
7 — Eski Eserler kanunu tasarısı ile Bur

dur Milletvekili Mehmet Özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eğitim 
ve Plan komisyonlarından sooilen 3'er üyeden 
kumlu 17 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma tarihi: 
1 5 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLîIR 
J. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 

ilki madde eklcnmesino dair kanun ile Cum
hurbaşkanının geri gönderime tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı: 375 
vo 375'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 2.7.1971, 
29 . 12 . 1971) 

2. — İçel Milletvekilli Çetin Yılmaz'ın, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve genel tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişle
ri Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413 
ve 413'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 17.S.1971, 
29 . 12 . 1971) 

3. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmrt Tevfikoğlu Hnti'.'c' 
den doğma, 1339 doğmnlu, Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı, Mustafa l'armaksjz'm affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/196) (S. Sayısı: 161, 161'e 1 nci ek ve 
161'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri 18 . 4 . 1970, 
2 1 . 6 . 1971 ve 4 .2 .1972 ) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı, Ankara 
Milletvekili Suna Tural ile Sinop Milletveki
li Hilmi İşgüzar ve Kocaeli Milletvekili Vehbi 
Engiz'in, Genel af kanunu teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/383, 2/439, 2/482) (S. 
Sayıları : 353 ve 353'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri 15 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmes'ine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/284) (S. Sayılan : 359 ve 359'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri 17 . 6 , 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

I 6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nm Türk Kanunu Medenisinin 
485 nci maddesitnıin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
(S. Sayılan : 360 ve 360'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

7. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Eşinden beş sene ayrı kalan kan, kocanın ayrıl-

I ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/423) (S. Sayılan : 361. ve 361'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 

i maddesinin 2 nci bendinin tadili hakkında ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayıları : 366 ve 366'ya 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

9. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet memurlarımın tllslp-

I lin cezalannın af f un a dair kanun teklifi ve 
I Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. Sayıları: 
I 367 vo 367/ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 

2 1 . 6 . 1971 ve 4 .2 .1972) 
10. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 

I Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasiiiıın değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) (S. Sa
yılan : 368 ve 368'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 21 . 6 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

I 11. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, 
Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası ile 
cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/427; (S. Sayıla
rı : 369 ve 369'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 1 . 6.1971 ve 4 .2 .1972 ) 

12. — Cumhuriyet Senatr.,u Tunceli Üyesi 
Aralan Bora'nm, Türk Ceza Kanununun 480 

I nci maddesine son fıkra olarak bir fıkra eklen-
I mesi hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis

yonu rapora (2/15:^ (S. Sayılan: 370 ve 370'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971 ve 
4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksol'ey'in, Ellerinde sağlık muayene 
fişi bulunmayan İstiklâl Madalyalı muharip ga
zilerle diğer bütün muharip gazilere Millî Sa-

I vunma Bakanlığınca sağlık muayene fişi ve-
I rilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî" Sa-



yumma Komiisyonu raporu (2/301) (S. Sayı
ları : 372 ve 372'ye İ n c i ek) (Dağıtma tarihle
ri : 26 . 6.1971 ve 4 .2 .1972) 

14. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci mad
delerinim yürürlükten kaldıri'lması hakkında 
kanun teiklüıfi ye Adalet Komisyonu raporu 
(2/388) (S. Sayıllan : 377 ve 377'ye 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 ncı mad
desinin tadiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayıları : 378 
ve 378'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 6.7.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat zabiti 
ve ihtiyat askerî memurları Kanununun 8 nci 
maddesinin (E) fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi! ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/281) (S. Sayıları : 381 ve 381'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 12.7.1971 ve 4.2.1972) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'niıı, 13 Mart 1929 tarihli İdarei 
Umumiyei Vilâyat Kanununun 118 ve 136 ncı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 
492) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 
Salih Tanyeri'niıı, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 
sayılı Belediye Kanununun 62 ve 77 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içişleri Komiisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 
493) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1972) 

19. — Nevşehir Milletvekili Sarahattin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşının ve İçel Milletveki
li Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının ölüm cezası
nın kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. 
Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 10 . 3 . 1972) 

X 20. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ille Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarımdan 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
1 .4 .1972) 

21. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 ncı maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebölan Tiearet erbapları
nın itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi 
ve Ticaret ve Adalet komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683) (Dağıtma tarihi : 
25 . 5.1972) 

22. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori, (erkeklerde) ite 
kadınların mimi etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688) (Dağıtma tarihi : 
29 . 5 .1972) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci mad
desinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (2/532) (S. Sayısı : 
698) (Dağıtma tarihi : 23 . 6 .1972) 

24. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan' 
m, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâ
tında çalışan memurlardan maaş intibakı hak
kındaki 627 sayılı Kanuna geçici bir madde ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sayısı: 
721) (Dağıtma tarihi : 10 . 7 . 1972) 

X 25. — Ceza ve ısrahevleriyle i>'yurtları 
Döner Sermaye Saymanlığı 1968 yılı genel bi
lançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/826) (S. Sa
yısı : 716) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 26. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi 
Saymanlığının 1969 bütçe yılı hesap ve işlemle
ri hakkındaki raporun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/477) (S. Sayısı : 717) (Dağıtma tari
hi : 12 . 7 . 1972) 

27. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğlu, Azime' 
den doğma Zara'nm Tekke Köyünde nüfusa ka
yıtlı Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/525 (S. 
Sayısı : 725) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

28. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç ve 
9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç/un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (iS. Sayısı : 726) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 



l29. —. Sivas ili, İmranlı ilçesi, Durman mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaoa ve yetinâeraııin özel affına daiir kanun ta
sarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) (S. 
Sayısı : 727) (Dağıtma tarihi : 15 .. 9 . 1972) 

30. — 1328 doğumlu, Ali Kızı, Zeliha'dan doğ
ma 'Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, sayfa 
6, hane 6 da nüfusa kayıtlı Saide Yaman'm özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/522) (S. Sayısı : 728) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 9 . 1972) 

31. — 1933 doğumlu, Hamdiıoğlu, Sivas Şar
kışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/526) (S. Sayısı : 729) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

32. — 1940 doğumlu, Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden 
Bekir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730) (Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1972) . 

kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (İS. Sayısı : 735) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

38. — C. Senatosu Kars Üyesi Sırrı Atalay 
ve 6 arkadagırım, T. B. M. M. Memurları teş
kilâtı hakkındaki 231 sayılı Kanuna bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. Mec
lisi : 2/65; C. Senatosu : 2/273) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 2 ve 2'ye 1 nci ek) (C. Senatosu. S. Sa
yısı : 1341) (Dağıtma tarihleri : 24 12 . 1969 
ve 16 . 9 . 1972) 

X 39. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Kesit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
in, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kumlu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma tari
hi : 18 . 3.1971) 

X 2. — Manisa Milletvekilli Mustafa Oi: 
ve 39 arkadaşının, tarım ve hayvan ürünlerinin 
taban fiyatlarının saptanması vTc ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataüv'ün, taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayısı : 
424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

33. — Sabık Polis, Assubay (941/828) Başça
vuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) özel 
affına dair kanun tasansı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1972) 

34. — . 5 . 1 . 1950 doğumlu, Aloğlu, Fehime' 
den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 309 
hanede kayıtlı Enver özel'in özel affma dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/326) (S. Sayısı : 732) (Dağıtma tarihi ,-
15 . 9 . 1972) 

35. — 1945 doğumlu, Osmanoğlu, Zehra'dan 
doğma, Denizli'nin Tavas kazası Orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı"nm, özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (S. Sayısı : 733) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

,36. — 1 Mart 1932 doğumlu, Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacisiyam mahalle
sinden Süleyman Bozbağ'm özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734) (Dağıtma tarihi : 
15 . 9 . 1972) 

37. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenieami mahallesi 321 hanede ka
yıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 



5 -
3. _ 14 , 7 . 196" tarihli ve 657 sayılı Dev

let Memurları Kanununun 14 . 8 . 1970 tarifi 
ve 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 5 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/4S5) (S. Sa
yısı : 343 ve 343'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 
1 1 . 6 . 1 9 7 1 ; 19.12.1971) 

4. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası ka
nunu teklMü ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ve Plan komisyonları raporları (2/197) (S. 
Sayısı : 362 ve 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma talih
leri: 2 1 . 6 . 1 9 7 1 : 9 .12.1971) 

5. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tîn Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarih
li ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkilime dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412 ve 412'ye 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 1 7 . 8 . 1 9 7 1 ; 2 9 . 1 2 . 1 9 7 1 ) 

6. — Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Oömlekpı-
nar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa kayıt
lı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma, 22 . 1 . 1937 
doğumlu, Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıtlı 
Emin Kızı, Fatma'dan doğma, 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/43) (S. Sayısı : 346 ve 346' 
ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971 
ve 1.2.1972) 

7. — Kastamonu illine bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma, 15 . 3 . 1943 doğumlu Hüseyin 
Ören'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/48) (S. Sayısı : 347 ve 347'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971 ve . 1 . 2 . 1972) 

8. — Boğazlıyan ilçesiae bağij Yeni Fakılı 
Bucağı Yiğitler köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'dcn doğma, Mehmet Alioğ-
lu, 2 . 1 . 1950 doğumlu, Sıracaıh köyünde otu
rur, Hüseyin Şahin'iıı ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348 ve 
348'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971 
ve. 1 .2 .1972) 

9. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı, Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma, 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349 ve 349'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihileri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

10. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11 de 
nüfusa kayıtlı, HüseyinoğTu, Fikriye'den doğma, 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman Çelk'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350 ve 350'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarifeleri : 15 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1972) 

11. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, cilt 35, sayfa 73 te kayıtlı, 
Aliloğlu, Hanım'dan doğma, 1935 doğumlu Abi-
din Pesmirbağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351 ve 351'e 
1 nci ek) (Dağıtıma tarihleri : 15 . 6 .1971 ve 
1 .2 .1972) 

12. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi, Büyükde-
re Dedekorkut Sokak, hane 313, cilt 37 ve sayfa 
111 de nüfusa kayıtlı, Saffetoğlu, Havva'dan 
doğma, 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Kodak'm 
ölüm cefasına çarptırılması hakkımda Başba
kanlık: tezkeresi ve Adalet Komisyonu rap-oru 
(3/49) (S. Sayısı : 352 ve 352'ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 1 5 . 6 . 1971 ve 1 . 2 . 1 9 7 2 ) 

X 13. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yo
rulmaz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı 
Kırıkkale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il 
kurulması hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve 
Plan komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden 
kurulu 54 No. lu Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (Millet Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971 
ve 2 .2 .1972 ) 

14. — Fazla fiyatla bilet satanların ceza
landırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayı/1'arı : 158 ve 158'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 18 . 5 . 1970 ve 4 . 2 . 1972) 

15. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununun 3 neü maddesinin 
değiştirirmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
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ilâvesine dair 97 sayılı Kanıma geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 neti maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayıları : 246 ve 
246'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarikleri : 28.1.1971 
ve 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

16. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
g-ün'ün, 44 sayılı Anayasa MaMc^esiniiiH. ku
ruluş ve yargılama usulleri hadımdaki Kanu
nun 38 nci maddecinin değiştirilmesine dair 
kasun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/489) (S, Sayıları : 304 ve 304'e 1 nei ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 . 1971 ve. 4 . 2 . 1972) 

X 17. — Mardin MHle#veMifö Şeriki Altındağ 
ve 14 arkadaşının, çiftçi mallanının korunması 
hakkında kanun teklifi ve Afyon Karahisar Mil
letvekilli Süleyman Mutlu'nun önergesi (2/171) 
(S. Sayıları : 307 ve 307'ye 1 nei ek). (Dağıt
ma tarihleri : 25 . 3 . 1971 ve 4 . 2 . 1972) 

18. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununun 8 nei 
maddesinin (A) fıkrasının depştirilmesine da
ir kanun teklifi ve Millî Eğitim ve İçişleri ko
misyonları raporları (2/224) (S. Sayısı : 462) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 19. —. Niğde Milletvekili Mevlüt Ocakçı-
oğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde illine 
bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile ye
niden bir il ve dört ilçe kurulması hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonlarından 
seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No. lu Komis
yon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 2 . 1 9 7 2 ) 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) (S. 
Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 .1972) 

21. — Bartın ilçeeinin Esenyurt köyü hane 
47, cilt 20, oayfa 3, numarasi'nda nüfus siciline 
kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma, 1949 do
ğumlu, Ahmet Güneş'in ölüm cezasına çarptırıl
masına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 510) (Da
ğıtma tarihi : 8 . 3 . 1 9 7 2 ) 

22. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye mahallesinin hane 1, cilt 13 ve 
sayfa 92 numar asında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu, Şadiye'den doğma, 23.6.1948 doğum

lu, Adil Kalfa'nın ölüım cezasına çarptıri'lması-
na dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu rapo.ru (3/984) (S. Sayısı : 511) (Dağıt
ma tarihi : 8 .3 .1972) 

23. — Arşiv kanunu tasarısı ve İçişleri, 
Adalet ve Plan komisyonları raporları (1/143) 
(S. Sayısı : 646) (Dağıtma tarihi : 22 . 4 . 1972) 

24. — Afyoın Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 19 arkadaşının, Haşhaş kanunu 
teklifi (2/610) (S. Sayısı : 662) (Dağıtma tar> 
hi : 26 . 4 . 1972) (İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre Genel Kurul kararıyle.) 

X 25. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının., Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluşla
rı ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kurumu 
(MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî Eği
tim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Mali
ye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek 
kurulan 67 Numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/582), 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma tari
h i : 2 . 5 . 1 9 7 2 ) 

26. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ku
ruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri ve Plan komisyonları raporları (1/506) 
(S. Sayısı : 670) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1972) 

27. — 7I116 sayılı İmar ve İskân Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İmar 
ve İskân ve Plan komıisyoiuarı raporları (İ/543) 
(S. sayısı : 684) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1972) 

X 28. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve 
Tarım, Orman, Adalet, Maliye ve Plan komis
yonlarından 3'-er üyeden kurulan 76 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

29. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
Ateşli Silâhlar ve Bucaklar hakkındaki 6136 sa-
yıflıı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı : 689) (Da
ğıtma tarihi : 29 .5 .1972) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Bu'ldanlı' 
nın 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkımda kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/654) 
(S. Sayısı : 690) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1972) 
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31. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı As
kerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak re
virlerde hastalanın beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasına (E) bendi eklenmesine dair İcanun tasa
rısı ve Milli Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691) (Dağıtma tarihi: 2 . 6 . 1972) 

X 32. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ille Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
8'ip Üner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkındaki Kanunun 8 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi1 ve 
İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 Numa
ralı Geçici Komisyon rapora (1/663, 2/604, 
2/44) (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

33. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşü hürriyeti hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/520) (S. Sayısı : 
694) (Dağıtma tarihi: 17 . 6 . 1972) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, Bina Kiraları hakkımda kanun 
teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
önergesi (2/369) (S. Sayısı : 696) (Dağıtma 
tarîki : 17 . 6 .1972) 

X 35. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye
si Mustafa, Deliveli ve 2 arkadaşının, İskende
run Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortak
lığı kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ti
caret, Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 
3'er üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 2 1 . 6.1972) 

'36. — 13 . 7 . 1965 tarihli ve 647 sayılı Ce
zaların infazı hakkındaki Kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/592) (S. Sayısı : 701) (Da
ğıtma tarihi : 2 1 . 6 .1972) 

37. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
iik kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plan komisyonları raporu (1/264, 2/"iS9j (S. 
Sayısı : 704) (Dağıtma tarihi : 2 7 . 6 . 1972) 

1 3 8 . - 2 7 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapıluıak işlem hak-

j kında kanun tasarısı ve İçişleri. Adalet ve Millî 
I Savunma komisyonları raporları (1/491) (S. 

Sayısı : 706) (Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1972) 

X 39. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Fi
nansman Kanunu ile diğer bazı vergi kanunları
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak Milletvekili 
Cahit Karakaş, Trabzon Milletvekili Seilâhattin 

I Güven, Afyon Karanisar Milletvekili Hamdi Ha-
mamcıoğlu, Kayseri Milletvekili Enver Turgut, 
Bursa Milletvekili. Kasını Öniiduı, İstanbul Mil-

I letvekMi Kâzım Özeke'nin, aynı kanunun bazı 
maddelerinin değiş tirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Adalet, İçişleri, Maliye, Plan ko
misyonlarından seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 
Numaralı Geçici Komisyon raporu (1/545, 
2/410, 2/472, 2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 
707) (Dağıtma tarihi : 30 . 6 . 1972; 

I X 40. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü-
I metçe alınan kararın onaylanması hakkında 
I kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi 

(1/145) (S. Sayısı : 677 ve 677'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

I X 41. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü-
I metçe alınan kararın onanması hakkında kanun 
I tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1/115) 

(S. Sayısı : 678 ve 678'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 16 . 5 . 1972 ve 3 . 7 . 1972) 

42. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Astsubay Üst-

I çavuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek-
I lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 

Sayısı : 718) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

I X 43. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
I Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydiibeyoğlu 

ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
I sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 

teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 59 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

I X 44. Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
I tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta-
I sı hakkında Kanunun 22, 46 ve 48 nci maddeleri-
I ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde-



sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyom Karahisar Milletveikili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunana, 
Gümrük ve Tıelkeil, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarandan 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

45. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
sayılı Kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve 
Plan komisyonları raporları (1/139) (S. Sayı
sı : İH) ve 110'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
9 . 4 . 1970 ve 15 . 9 . 1972) 

46. — Kamu hizmetleri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiç erimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 

raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

47. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları (2/723) (S. Sayısı : 738) (Dağıtma 
tarihi : 19 .9 .1972 ) 

48. — Atatürk Akademisi kanunu tasarısı ve 
Millî Eğitim ve Plan komisyonları raporları 
(1/540) (S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 
2 1 . 9 . 1972) 

49. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu-kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen l l ' e r üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . İ972) 

50. — Bazı tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair 9 . 3 . 1972 tarihli 
ve 1571 sayılı Kanuna geçici ikinci madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ve İmar ve İskân 
ve Plan komisyonları raporları (1/693) (S. 
Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi 9 . 10 . 1972) 
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Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşı, ile Ankara 
Milletvekili Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Amasya Milletvekili Salih Ay gün ile İzmir Milletvekili 
Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin 
(D) bendinin değiştirilmesine ve bu Kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma ve Plan komisyon
larından seçilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici Komisyon 

raporu (2/597, 2/598, 2 /726) 

Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ibazı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi (2/(597) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ile ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Kayseri 
E. Turgut 

İstanbul 
T. Erer 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Giresun 
H. İpek 

İstanbul 
H. Türkay 

Erzurum 
İV. Gacıroğlu 

İzmir 
A. N. Erdem 

G E R E 

Gaziantep 
E. Ocak 

Niğde 
H. A. Kavurmaçtı 

Çankırı 
A. Tosyahoğlu 

Eskişehir 
8. öztürk 

K Ç E 

}ğlu 

Kayseri 
Ş. Doğan 

Diyarbakır 
N. Gönenç 

Diyarbakır 
A. Ensarioğlu 

Bağlanan emekli, dul ve yetim: aylıkları, artan hayat pahalılığı sebebiyle zamanla ihtiyacı 
karşılayamaz hale gelmekte ve bu suretle hak sahipleri müşkül durumda kalmaktadırlar. 

Nitekim bu gerçek gözönüne alınarak, T. C. Emekli Sandığından emekli, dul ve yetim aylı
ğına hak kazananlara ödenecek aylıkları hesabında; her sene Bütçe Kanunu ile kabul edilecek 
katsayının nazarı dikkate alınması hususu kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için böyle bir hak 
mevzuubahsolmadığından, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamındaki iştirakçiler için bu 
ımıahzurlu durum devam edegelmektedir. 

Gerek Anayasamız ve gerekse Sosyal Adalet ilkeleri bakımından çalışanlar arasındaki hak 
eşitliğinin teessüs ettirilmesi esas olduğuna göre; 5106 sayılı Kanun gereğince kendilerine emekli, 
dul ve yetim aylığı bağlananların da, 5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanunundan yararlanan
larla eşit hale getirilmıesi kaçınılmaz bir sonuç olmaktadır. 
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KAYSERİ MİLLETVEKİLİ ENVER TURGUT VE 13 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun.teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun gereğince kendilerine yaşlılık, maluliyet ve işgörememezlik aylığı 
bağlanmış olan hak sahipleri; halen almakta olduklan 1 aylık meblâğ, 7'ye bölünmek su
retiyle bulunacak rakama göre ekli gösterge t aJblosundaki kademelerden birine intibak etti
rilir. Bölüm neticesinde bulunacak rakam gösterge tablosunda mevcudolmadığı takdirde; 
hak sahibi lehindeki en yakın kademeye inti bak ettirilir. 

MADDE 3. — işbu kanunun yürürlüğünden önce Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık, 
maluliyet ve iş görememezlik aylığı alanların bir aylık tutarları 6'ya bölünerek 7 ile çarpıl
mak suretiyle bulunacak rakama göre 2 nci maddedeki esaslar dahilinde ekli gösterge tablo
sundaki kademelere intibak ettirilir. 

MADDE 4. — Hak sahiplerinin aylık ödenekleri; intibak ettirildikleri kademede gösteri
len meblâğın, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit e dilmekte olan katsayı ile çarpımı neticesinde bu
lunacak möblağdır. 

MADDE 5. — Bütçe Kanunu ile «7» nin altınca bir katsayı tespit edilmiş olsa dahi, o 
yıİki katsayı «7» olarak kabul edilerek işlem yapılır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

GÖSTERGE TABLOSU 

iler 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
IX 
XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 
XVI 

1 

77 
117 
157 
197 
237 
277 
317 
357 
397 
437 
477 
517 
557 
597 
637 
677 

2 

81 
121 
161 
201 
241 
281 
321 
361 
401 
441 
481 
521 
561 
•601 
641 
681 

3 

85 
125 
165 
205 
245 
285 
325 
365 
405 
445 
48Ö 
525 
565 
605 
645 
685 

4 

89 
129 
169 
209 
249 
289 
329 
369 
409 
449 
489 
529 
569" 
609 
649 
689 

Kademeder 
5 

93 
133 
173 
213 
253 
293 
333 
373 
413 
453 
493 
533 
573 
613 
653 
693 

6 

97 
137 
177 
217 
257 
297 
337 
377 
417 
457 
497 
537 
577 
617 
657 
697 

7 

101 
141 
181 
221 
261 
301 
341 
381 
421 
461 
501 
541 
581 
621 
661 
701 

8 

106 
145 
185 
225 
2165 
305 
345 
1385 
425 
465 
505 
545 
585 
625 
665 
705 

9 

109 
149 
189 
229 
269 
309 
349 
389 
429 
469 
509 
549 
589 
629 
669 
707 

10 

113 
153 
193 
233 
273 
313 
353 
393 
433 
473 
513 
553 
593 
633 
673 

Millet Meclisi (iS. iSayısı : 743) 
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Ankara Milletvekili Osman Soğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa 

bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi (2/598) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

506 sayılı (Sosyal Sigortalar Kaimim) na, bazı maddeler eklenmesine ilişkin kanun teklifimizi, 
gerekçesi ve çizelgeleri ile bclrtliikte sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasınla aracılığınızı saygılarımızla rica ederiz. 

Ankara 
Osman Soğukpmar 

Ankara 
Kemal Ataman 

Ankara 
İbrahim Cüceoğlu 

Samsun 
Yaşar Akal 

Sanısını 
llyas Kılıç 

Kars 
Kemal Okyay 

Kars 
Kemal Güven 

İçel 
Turhan Özgüner 

Yozgat 
Abdullah Baştürk 

Ankara 
Sakıp IIive Hm ez 

Ankara 
Orhan Bir yit 

Elâzığ 
Mehmet Aytuğ 

Çanakkale 
Mustafa Çalık oğlu 

Çankırı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

Antalya 
Ömer Buyrukçu 

Konya 
Orhan Okay 

Ankara 
Cengizhan Yorulmaz 

Malaıtya 
Hakkı Gökçe 

İzaıı'h' 
Kemal Önder 

Afyon Karaüıisar 
Süleyman Mutlu 

Kırşehir 
Mustafa Ak soy 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Edirne 
Cevat Sayın 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

17 . 11 . 1971 

İstanbul 
Bahir Ersoy 

Zonguldak 
Hüseyin Bay t ürk 

'Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Kars 
Turgut Art aç 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Çorum 
Cahit Angın 

GEREKÇE 

Emekli Sandığı kanunlarına tabi olup da 1 . 3 . 1971 tarihinden önce bağlanmış emekli, âdi ma
lullük, görev malullüğü, dul ve yetim aylıklarının yükseltilmesi ve Personel Kanunu hükümlerine 
göre emekli maaşı alabilmeleri hususu 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunla gerçekleşmiş bu
lunduğu ve aynı zamanda 1961 yılında 42 sayılı Kanunla emekli edilmiş subayların emekli 
maaşlarını yeni maaş seviyesine yükseltilmesine dair kanunun da kabul edildiği malûmlarıdır. 

Emekli Sandığı statüsüne tabi olanlar için bu uygulama yapıldığı halde emekli olan işçilerin 
alt ve üst sınır aylığı net olarak 540 liraya yükseltimesiyle iktifa edildiği ve alt sınırın üstünden 
tavan sınıra kadar olan emekli maaşlarında günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre bir ayarla
ma yapılmadığı ve bu durumda Anayasaca öngörülen eşitlik ilkesine aykırı düştüğü bir gerçek
tir. ' * 

Bu tutum, emekli olan işçiler kadar çalışmakta olan işçileri de tedirgin etmekte, geleceklerinin 
teminat altına alınmadığını görmekle huzursuz bulunmaktadırlar. 

Yukarıda belirtilen bu eşitsizliği ortadan kaldıracak gerek emekli olmuş ve gerekse çalışmak
ta olan işçileri huzura kavuşturacak yeni bir sistemin getirilmesi bir zaruret halini almış bulun
maktadır. 

Millet Meclisi (;S. Bayisi : 743) 
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Getirilecek sistemin, emekli işlemini yapan kurum memurlarının işlerini asgarî hadde indire
cek ve dolayısıyle emekli olan işçileri az bir avansla 5, 6 ay gibi uzun zaman emekli aylığı tahsisi 
için bekletmeyecek nitelikte olması zorunludur. 

Her iki husus gözönünde bulundurmak suretiyle yapılan inceleme ve çalışmalarda en uygun 
sistemin (Eşel Mobil) sistemi olduğu, ancak bu sistemle değişecek alt ve üst sınırların en kısa 
zamanda emekli aylıklarına tatbiki kabil olacağı ve sık sık değişen yaşama şartları karşısında 
emekli olan işçilerin alım kabiliyetlerine göre emekli aylığının ayarlanabileceği inancına varılmış
tır. 

Bu sistemin, işçi emekli aylıklarına nasıl tatbik edilebileceğini gösteren 2 cetvel hazırlamış bu
lunuyoruz. Bu cetvellerden ilki (işçilik emeklilik ücret intibak cetveli) ikincisi ise (gösterge tab
losu cetvelidir.) 

işçi emeklilik ücret intibak cetveli : 
İhtiyarlık sigortasının tatbik tarihinden zamanımıza kadar alt ve üst sınır yevmiye 7 defa de

ğişmiş bulunmaktadır. Her değişiklik tarih sırasına göre II, III,' IV, V, VI, VII, VIII nci kolonlar
da gösterilmiştir. Zamanımıza kadar ne kadar emekli olmuş işçi varsa o kadar emekli aylığı bulun
maktadır. Hiç bir emekli aylığı diğerine uymamakta ve her işçi için ayrı ayrı emekli işlemi ya
pılmaktadır. Bu sebepledir ki, işçi emekli aylığı işlemleri: süratle yapılamamakta dolayısiyle iş
çiler mağdur durumda bırakılmaktadırlar. 

Bu cetvelde emekli aylığı 160 dilimde mütalaa edilmektedir. Emekli aylığı net 540 liradan aşa
ğı olmayacağına göre bu cetvelde 540 net liranın brüt miktarı, VIII nci kolonda 775 lira olduğu
na ve bu miktarın I nci kolonda 15 nci derecenin I nci kademesinde bulunduğuna göre emekli ay
lığı tahsisi için 150 dilim işler durumda toplanmış olacaktır ve dolayısıyle bütün işçilerin 
emekli aylığı 150 dilimde toplanmış bulunacaktır. 

150 dilimi daha da indirmek kabil olmakla beraber intibak işleminde emekli aylığı lehte ve 
ya aleyhte tecelli edecek farkın mümkün mertebe birkaç liranın içinde olmasını teminen 150 di
limin en uygun dilim olacağı dünülnıüştür. 

Yapılacak intibak : 
Burada yapılacak ilk işlem ihtiyarlık sigortasının başladığı 1 . 4 . 1950 tarihinden 30 . 9 . 1971 

tarihine kadar alt ve üst sınır yevmiye üzerinden emekli olmuş bulunanların emekli maaşlarını 
1 . 10 . 1971 tarihinden itibaren tatbikine başlanan, üst sınır günde 165, aylık olarak 4 950 lira
ya, alt sınır günde 18, aylık olarak net 540 liraya göre intibak yapılma zorunluğudur. 

ihtiyarlık sigortasının tatbik tarihi olan 1 . 4 . 1950 tarihinden 30 . 9 . 1971 tarihine kadar 
alt ve üst sınır yevmiye değişikliği II, III, IV, V, VI, VII nci kolonlarda değişiklik tarih sırasına 
göre gösterilmiştir. 1 . 10 . 1971 tarihinden itibaren tatbike başlanan alt ve üst sınır yevmiyeleri 
ise VIII nci kolonda gösterilmiştir. 

Burada ilk intibak işlemi Sosyal Sigortalar kanunlarına göre bağlanmış gelir ve aylıklar, bağ
landığı tarih itibariyle-1 ilâ VII nci kolonlarda gösterilen en yakın ücrete intibakı yapılacaktır. 
Bu intibaktan sonra tespit edilen aylığın hizasınla VIII nci kolondaki ücret bulunacak bu suretle 
işçi hangi tarihte emekli olursa olsun emekli aylığı günümüzde uygulanmakta olan alt ve üst 
sınıra göre ayarlanmış olacaktır. 

VIII nci kolonda tespit edilen aylık ücretin I nci kolonda yazılı derece ve kademe rakamı bu
lunacaktır. 
. Gösterge tablosu : 

Bu tablo 7 katsayısı esasına göre hazırlanmıştır, işçi emeklilik ücret intibak cetvelinsin I nci 
kololunda tespit edilen derece ve kademe rakamıyle bu cetvelde gösterge rakamı bulunacaktır. Bu 
rakamla katsayı çarpımı sonunda işçinin emekliye esas aylığı bulunacaktır. 

Tespit edilen gösterge rakamı bundan böyle değişmeyecektir ve esas olarak kalacaktır. Alt 
ve üst sınır yevmiyelerin değişmesi halinde eski ve yeni sınır arasında yüzde oranı bulunacak bu 
yüzde oranı eski kat sayıya eklemek suretiyle yeni katsayı bulunacak ve evvelce tespit edilen 
gösterge rakamı ile çarpmak suretiyle sigortalının son emekliğe esas aylığı bulunacaktır. 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 743) 
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Yukarıda izah edilen hususun iyi anlaşılabilmesi için bunu üç örnekle açıklamaya çalışalım. 
Örnek 1. İlk örneğimiz alt sınır yevmiyeden olsun. 25 yılını doldurmuş olan bir sigortalı alt 

sınırdan emekli olduğunu kabul edelim. İşçinin eline 540 liradan aşağı emekli aylığı geçmeyece
ğine göre, 540 lira netin brüt karşılığı VIII* nci kolonda 775 lira brüt emekli aylığı bulunmakta
dır. 775 lira 1 nci kolonda 15 nci derecenin 1 nci kademesinde bulunmaktadır. Bu da gösteriyor 
ki, 16 derecenin bütün kademeleri emeklilik işleminde kullanılmayacak bütün emeklilik aylıkları 
150 dilimde toplanacaktır. 

15 nci derecenin 1 nci kademesinde gösterge tablosunda 111 gösterge rakamı bulunmaktadır. 
Bu işçinin emeklilik aylığını bulmak için aşağıdaki işlemi yapmamız gerekecektir. 

111 X 7 =- 777 lira ortalama ücreti 
777 X % 70 = 545 lira emekli aylığını bulmuş oluruz. İlerde alt sınır net 605, üst sınır 

brüt 5 500 liraya yükseltildiğini kabul edersek 605 lira netin brüt karşılığı 861 liradır. Yine kat
sayıyı bulmak için aşağıda basit hesap işlemini yapmak yeterli olacaktır. 

775 7 
861 X 
861 X 7 

= 7,78 yeni katsayısını bulmuş oluruz. 
775 

Bu yeni kat sayıyı eski gösterge rakamı ile çarpacak olursak 
111 X 7.78 = 864 ortalama emekli aylığı 
864 X % 70 = 605 lira yeni emekli aylığını bulmuş oluruz. 

Örnek 2. 1 . 8 . 1970 yılında 25 yılını doldurarak emekliye ayrılmış bir işçinin son beş yılki 
kazancının son üç yıl ortalama ayhk kazancı 1 660 lira olduğunu kabul edelim. Burada yapılacak 
ilk iş emekli olduğu tarih 1 . 8 . 1970 olduğuna göre (İşçi emeklilik ücret intibak cetvelinde) bu 
tarih VII nci kolondaki tarihi kapsamaktadır. 1 660 liraya en yakın ücret 1 670 liradır. Böylece ilk 
intibakımızı yapmış oluruz. 1 670 liranın hizasında VIII nci kolonda 2 580 lira vardır. Tespit edi
len 2 580 lira ile işçinin emekli aylık seviyesini bu^ün uygulanan düzeye yükseltmiş oluruz. 2 580 
liranın hizasında 1 nci kolonda derece 8, kademe 1 rakamı bulunmaktadır. Gösterge tablosundaki 
bu derece ve kademe karşılığında 369 gösterge rakamı bulunmaktadır. Bu hale göre yapılacak iş
lem; 

369 X 7 = 2 583 lira ortalama aylığı 
2 583 X % 70 = 1 808 lira emekli aylığını bulmuş oluruz. 

İlerde alt ve üst sınır yevmiyede değişiklik yapıldığı takdirde yapılacak işlem eski gösterge ra
kamı yeni bulunacak katsayının çarpımından ibaret olacak ve yeni emekli aylığı bulunmuş olacak
tır. Yalnız bu katsayının bulunması için II ilâ VIII nci kolonlar gibi yeni alt ve üst sınır yev
miye karşılığı ]60 dilim üzerinden yeni bir kolon hazırlamak ve işlemi yapılan işçinin son kolon
da bulunan ortalama ücretin hizasında olan yeni kolandaki ortalama ücreti yeni katsayı bulun
masında ele almak gerekir. Üst sınırın 5 500 lira, alt sınırın 605 lira olduğunu ilk örnekte kabul 
ettiğimiz alt ve üst sınıra nazaran 2 nci örnekteki 2 583 lira ortalama ücretin hizasında yeni ha
zırlayacağımız kolondaki ücret 2 870 lira civarında olacaktır. Bu itibarla, yeni katsayının bulun
masında bu miktardan yararlanılacaktır. Şöyle ki ; 

2 583 7 
2 870 X 
2 870 X 7 

= 7,78 katsayısını bulmuş oluruz. 
2 583 

Bunu da eski gösterge rakamı ile çarpmak suretiyle 
369 X 7,78 = 2 870 lira ortalama aylık 

2 870 X % 70 = ' 2 009 lira emekli aylığını buluruz, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743) 
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Örnek 3. 1 . 3 . 1968 yılında 25 yıl hizmeti olan bir işçinin son 5 yıldaki kazancının son o yı
lının ortalama aylık kazancı 2 997 lira olduğunu kabul ederek emekliliğe hak kazandığı tarih 
1 . 3 . 1968 olduğuna göre (İşçi emeklilik ücret intibak cetvelinde) VI ııcı kolondaki tarihi kap
samaktadır. 

2 997 liraya en yakın ücret 3 000 liradır. Böylece yaptığımız ilk intibaktan sonra 3 000 liranın 
hizasında VIII nci kolonda 4 950 lira bulunmaktadır. Böylece işçinin ikinci intibakını da yapmış 
ve dolayısiyle işçinin son 3 yıllık ortalama aylık seviyesini bugünkü aylık seviyesine yükseltmiş 
oluruz. 

4 950 liranın hizasında 1. nci kolonda 1 derece 10 neu kademe rakamı bulunmaktadır. Gösterge 
tablosunda bu derece ve kademenin karşılığında 707 gösterge rakamı bulunmaktadır. Böylece 
emekli aylığını bulmak için aşağıdaki işlemi yapalım. 

707 X 7 = 4 949 lira ortalama aylığını 
4 949 X % 70 = 3 464 lira emekli aylığını buluruz. 

îşei emekli olduğu zaman 25 senesini doldurmamış ise veya 25 senesini doldurmakla beraber 
55 yaşının üstünde ise o zaman % 70 nispeti 'Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince bu yüzde oranı
nın altında veya üstünde olacaktır. O zaman ortalama aylık bu yüzde oranı ile çarpmak suretiyle 
emekli aylığı bulunacaktır. 

İlerde, üst sınır aylık ücretin 5 5Û0 liraya yükseltilmiş olduğu kabul edilirse bu durumda yeni 
katsayısını bulmak için aynı hesap işlemini yapmak gerekir. 

4 950 7 
5 500 X 
5 500 X 7 

— 7,78 yeni katsayısını bulmuş oluruz. 
4 950 

Yeni katsayıyı eski gös'tenge rakamı ile çarpacak olursak, 
707 X 7,78 = 5 500 lira ortalama aylık 

5 500 X % 70 = 3' 850 lira emekli aylığını buluruz. 

İhtiyarlık sigortasının başlama tarihi olan 1 . 4 . 1950'den bu tarafa 25 yıl geçmeli ki, bir işçi 
25 yıl üzerinden emekli aylığına hak kazanmış olsun. Bu da ancak birkaç yıl sonra emekliye ayrı
lacaklar için kabil olacaktır. 

Bugüne kadar emekli olan işçilerin ekserisi, ya malulen veya yaş haddine uğramak suretiyle 
emekli aylığına hak kazanmışlardır. Bu gibi işçilerin ortalama rylığı, vasatın çok altındadır. Bu 
itibarla bu intibak kuruma malî yönden büyük bir külfet yüklememektedir. 

Bu intibakın yapılmasıyle Sosyal 'Sigortalar deyimi mana ve fonksiyon itibariyle açıklığa ka
vuşacak, emekli olan işçinin aylık kazancı, günün yaşama koşullarına göre ayarlanacak, çalışan 
işçi ise, geleceğinin güven altına alındığını görmek suretiyle huzura kavuşacak ve ilerisi için hiç bir 
endişesi kalmayacaktır. 

Aynı zamanda bu işleri yapmakla görevli olan memurlar, bu sistemle fazla zorluk çekmeyecek 
günlük işleri hemen hemen yarıya inecektir. Görevli memurların emeklilik işlerini süratle yapma
ları sonucu emekli olan işçiler de emekli aylığı tahsisi için 5, 6 ay gibi uzun süre beklemeyecekler-
dir. 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ OSMAN SOĞUKPINAR VE 30 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kamın teklifi 

MADDE 1. — Bu kanunda geçen : 
a) (Sosyal Sigortalar Kanunu) deyimi; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile bu kanuna 

ek olarak çıkarılan veya bu kanunu tadil eden kanunları, 
b) (işçi emeklilik ücret intibak cetveli) deyimi; ihtiyarlık Sigortasının tatbik tarihinden bu

güne kadar alt ve üst sınır yevmiye esas alınmak suretiyle hazırlanmış olan aylık cetveli, 
c) (Emekli aylığı bağlanmasına esas aylık) deyimi; bu kanuna ekli gösterge tablosunda her 

derece ve kademe için gösterilen rakamın katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarları, 
d) (Katsayı) deyimi; iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları sigortalarından gelir almakta olan

lar ile Malûllük, Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık almakta olanların, günün ekonomik ve sos
yal şartlarına göre bu gelir ve aylıkların ayarlanması için kabul edilen katsayı, ifade eder. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunuma aşağıdaki (ek) maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — a) Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce Sosyal Sigortalar Kanununa. 
göre bağlanmış ve bağlanmasına hak kazanılmış olan maluliyet ve ihtiyarlık aylıklanyle ölen si
gortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylıklar ve iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyle 
bağlanan aylıkların, bağlandığı tarih itibariyle (::şçi emeklilik ücret intibak cetveli) nde II, III, IV, 
V, VI, VII. nci kolonlarda gösterilen en yakın aylık ücrete intibakı yapılır. 

b) (a) bendi gereğince tespit edilen aylık ücretin hizasında VIII nci kolondaki ücret ele alın
mak suretiyle sigortalının aylık ücreti 1 Ekim 1971 tarihinden itibaren kabul edilen alt ve üst 
yevmiye sınırına göre tespit edilen aylık ücret seviyesine yükseltilir. 

c) (b) bendi gereğince tespit edilen son aylık ücret aynı cetvelin I nci kolonunda gösterilen 
derece ve kademe rakamları ile (Gösterge Tablosunda) emekliliğe esas aylık gösterge rakamı bu
lunur. 

d) (c) bendine göre bulunan gösterge rakamı katsayı ile çarpımı sonunda bulunacak aylık 
miktarı emekliliğe esas aylık olarak alınır. 

e) (c) bendi gereğince tespit edilen gösterge rakamı bundan böyle esas olarak kalacak, alt ve 
üst yevmiye sınırının değişmesi halinde eski ve yeni sınır arasında yüzde nispeti bulunarak eski 
katsayıya ilâve edilecek ve bu suretle bulunacak yeni katsayı evvelce tespit edilen gösterge raka
mı ile çarpılmak suretiyle sigortalının son emekliliğe esas ücreti bulunacaktır. 

EK MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte, iş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigor
tasından gelir almakta olanlar ile Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortalarından aylık almakta olan
lar ve gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış durumda olup da henüz işlemi tamamlanma
mış bulunanlar, yürürlük tarihinden; daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden kanunun yürürlük 
tarihinden sonra gelir veya aylığın kesiliş sebebinin ortadan kalkmasıyle gelir veya aylık ödenme
sine tekrar hak kazananlar, hak kazandıkları tarihten; 

Bu kanunun yürürlük tarihinden sonra Sosyal Sigortalar Kanununa göre gelir veya aylık bağ
lanmasına hak kazananlar, hak kazandıklan tarihten itibaren gelir veya aylık tutarları bu kanunun 
hükümlerine göre tescil edilir. 
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EK MADDE 3. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte katsayı 7 olarak kaîjul edümiştjr. Bu ka

nun kabul edildiği tarihten sonra gelen ve onu taMbeden Ekim ayında Müdürler Kurulunca tes
pit edilir. Ve takvim yılı başı itibariyle tatbik edilin. 

EK MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamanında yapılmasunj tejniaen ça
lışma saatleri dıgmda görevlendirilecek personele, Müdürler Kurulunca .tespit eıii&cefe esas ve mik
tarlar dahilinde bir ücret ödenir. 

Yukardaki fıkra hükmü 506 sayılı Kanunun tatbiki dolayısıyle munzam mesaiyi gerektiren her 
türlü haller için de uygulanır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımından itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EO ~EO EO 
p rf^ M 
O O O 

O O O O 1—' I—' (—l 

O co as co EO o ı oo 
O O O O O O O 
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Amasya Milletvekili Salih Aygün ve İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanu
nun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu Kanuna üç geçici madde eklenmesine 

dair kanun teklifi (2/726) 

Yüksek Başkanlığa 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifimizi sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

Amasya Milletvekili İzmir Milletvekili 
Salih Aygün Burhanettin Âsutay 

GEREKÇE 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 3 geçici madde eklenme
sine dair teklifimizin gerekçesi : 

İşçi emeklilerinin durumları yeniden gözden geçirilirken 540 liraya kadar olan ücretlerde in
tibaklar yapılmış onun üstünde ücret alanların intibakları yapılamamış ve olduğu gibi bırakılmış 
olması hem sosyal adalet ilkelerine aykırı ve hem de işçiler arasında sızlanmalara ve huzursuzluğa 
sebebolmuştur. 

Yüksek Çalışma Bakanlığı bütün işçilerin emeklilik durumunu kapsayacak bir kanun tasarısı 
hazırlamak yolunda faaliyette bulunduğunu ifade, etmiş, ancak o zamana kadar bu adaletsizliğin 
devamı uygun bulunmamış olduğundan ve değişen katsayılı bir emeklilik intibakının da teklif 
halinde kanunlaşması bir sürü huzursuzluğa"sebebolaeağından iş bu kanun teklifi hazırlanmış bu
lunmaktadır. 

1 nci madde ile kaynaklar, 2 nci madde ile ödenecek aylıkların miktarını tespit eden katsayılar 
ve başlama tarihi tespit edilmek suretiyle ve intibakların tamamlama müddeti ve bu intibakta ça
lışacakların fazla mesai saatlerini tanzim eden i-j bu kanun teklifinin yapılması uygun bulunmuş
tur. 

64 numaralı Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
64 numaralı Geçici Komisyonu . 27 . 9 . 1972 
Esas No. : 2/726, 2/598, 2/597 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Amasya Milletvekili Salih Aygün ve İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanu
nun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine 
dair kanun teklifi, Ankara Milletvekili, Osman Soğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ile Kayseri Milletvekili Enver 
Turgut ve 13 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi : 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743) 
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Aynı mahiyetteki kanun tekliflerinde görüşmelere esas; Amasya Milletvekili Salih Ay gün ve 
izmir MilletveMli Bıırhanettin Asutay'ın, 506 sayılı Kanunun 73 ncü imaddesinan (D) bendinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi alınmıştır. 

Mezkûr teklif, maddeler üzerinde^ yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

i: ti:': 
Geçici Komisyon Başkanı 

ve bu Rapor Sözcüsü 
Aydın 

N. Menteşe 

Amasya 
8. Aygün 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 

H. Türkay 

Kâtip 
İzmir 

B. Asutay 

Bursa 
K. Önadım 

Mi 

İzmir 
0. D. Sorguç 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

İstanbul' 
Söz hakkım bakidir 

B. Er soy 

Yozgat 
Söz hakkını mahfuz 

A. Baştürk 

Millet Meclisi (S. Stayısı : 743) 
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AMASYA MİLLETVEKİLİ SALİH AYGÜN VE İZMİH MİLLETVEKİLİ BURHANETTİN ASU-
TAY'IN TEKLİFİ 

506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşağıda ya
zılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

D) Malûllük, Yaşlılık ve ölüm Sigortaları primi, sigortalının kazancının % 12,5'idir. Bunun 
% 5,51 s^ortalı hissesi, % 7'si de işveren hissesidir. 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanlar için Malullük, Yaşlılık ve ölüm Sigortala
rı primi, sigortalının kazancının % 15,5'idir. Bunun % 6,5'i sigortalı hissesi, % 9'u da işveren hisse
sidir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş Kazalanyle Meslek Hastalıkları 
Sigortasından gelir almakta olanlarla gelir bağlanmasına hak kazanmış ohıp henüz işlemi tamam
lanmamış bulunamlann gelirleri, 1 Ocak 1973 tarihinden başlamak üzere, iş kazasmın vuku buldu
ğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı yıllara göre, aşağıda yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle 
artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,30 
1969 1,20 
1970 1,10 
1971 1 

Ancak, yukarıdaki fıkra hükmünün 18 liradan daha az günlük kazançlara göre bağlanmış olup, 
25 . 8 . 1971 tarih 1474 sayılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında, 
bu yükseltmeler nazara alınmaz. 

Artırılan gelir tutarı, 78 nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına göre hesaplanacak 
gelir tutarından az ve üst sınırına göre hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz. 

Yukarıdaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için de 
uygulanın. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Malûllük, Yaşlılık veya ölüm ay
lığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanlann 
aylıkları, 1 Ocak 1973 tarihinden başlamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortalama yıllık ka
zancın tayininde nazara alınan son takvim yıllarına göre, aşağıda yazık katsayılarla çarpılmak su
retiyle artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,30 
1969 1,20 
1970 1,10 
1971 1 

Ancak malullük veya yaşlılık aylıklarıyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan 
aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 6 480 liradan az olup 25 . 8 . 1971 tarih ve 1474 sayılı Ka
nunla bu hadde yükseltilmiş olan ayhklann artırılmasında, yukanda yazılı katsayılar, aylığın bu 
hadde yükseltilmeden önceki tutarlanna uygulanır. 

Yukandaki fıkralar, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için de uy
gulanıl'. 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 96 ncı maddesi hükmü saklıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN Î)EĞİŞTİR1§Î 

£06 sayılı Kanunun 73 ncü maddesinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kânuna üç geçici 
madde eklenmesine dair Kanun 

MADDÎ! 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte iş kazalarıyle meslek hastalıkları 
sigortasından gelir almakta olanlarla gelir bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemi tamam
lanmamış bulunanların gelirleri, 1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere, iş kazasının vukubuldu-
ğu veya meslek hastalığının anlaşıldığı yıllara göre, aşağıda yazdı kat sayılarla çarpılmak suretiy
le artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,30 
1969 1,20 
1970 1,10 
1971 1,10 

Ancak, yukardaki fıkra hükmünün 18 liradan daha az günlük kazançlara göre bağlanmış olup, 
25 . 8 . 1971 tarih 1474 sayılı Kanunla bu sınıra göre yükseltilmiş olan gelirlere uygulanmasında, 
bu yükseltmeler nazara alınmaz. 

Arttırılan gelir tutarı, 78 nci maddede öngörülen günlük kazancın alt sınırına göre hesaplana
cak gelir tutarından az ve üst sınırına göre hesaplanacak gelir tutarından fazla olamaz. 

Yukardaki fıkralar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak gelirler için de 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte malullük, yaşlılık veya ölüm 
aylığı almakta olanlarla bu aylıklara hak kazanmış olup henüz işlemi tamamlanmamış bulunanla
rın aylıkları, 1 . 1 . 1973 tarihinden başlamak üzere, aylığın hesabına esas olan ortalama yıllık 
kazancın tayininde nazara alınan son takvim yıllarına göre, aşağıda yazılı kat sayılarla çarpılmak 
suretiyle artırılır : 

1968 veya daha eski yıllar 1,30 
1969 1,20 
1970 1,10 
1971 1,10 

Ancak malûllük veya yaşlılık aylıklarıyle ölen sigortalıların hak sahibi kimselerine bağlanan 
aylıklara esas olan aylığın yıllık tutarı 6 480 liradan az olup 25 8 . 1971 tarih ve 1474 sayılı Ka
nunla bu hadde yükseltilmiş olan aylıkların arttırılmasında, yukarda yazılı kat sayılar, aylığın bu 
hadde yükseltilmeden önceki tutarlarına uygulanır. 

Yukardaki fıkralar, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlanacak aylıklar için de 
uygulanır. 

506 sayılı Kanunun 1186 sayılı Kanunla değiştirilen 96 nci maddesi hükmü saklıdır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743) 
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Amasya Milletvekili Salih Aygün ve izmir Milletvekili Bıırhanettin Asııtay'ın teklifi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici 1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak aylık ve gelir artırma
ları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en çok 9 ay içinde tamamlanır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun bu işler için görevlendirilecek personeline, yukarıda yazılı süre 
içinde, ayda 80 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılabilir, ödenecek fazla çalışma ücreti^ 
Bütçe Kanunundaki sınırları aşmamak üzere, Kurumun Müdürler Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihini takibeden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743) 



Geçici Komisyonun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE 3. — Teklifin geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 743) 




