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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tokat Üyesi Zihni Betil'in, Anayasanın ge
çici maddelerinde sözü edilen ve belli süreler 
içerisinde çıkarılması emredilen bâzı kanunla
rın hazırlanılmasmda gecikildiği ve, 

istanbul üyesi Ekrem Özden'in de, son za
manlarda resmî dairelerde çıkan yangınlar ve 
alınması gereken tedbirler konularındaki gün
dem dışı demeçlerine Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı cevap verdi. 

Gençlik ve Spor Komisyonundaki açık üye
liğe ve, 

Tevfik Fikret Lisesine dair Araştırma Ko
misyonu üyeliklerine gösterilen adaylar seçildi
ler. 

Noterlik kanunu tasarısının, üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak, kanunlaştığı bildirildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı, 
1971 yılı ve, 
istanlbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Büt

çe kanunlarına bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun taşanları ile, 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifinin öncelikle görüşülme
leri onaylandı ise de, ilgili bakanların G-enel 
Kurulda hazır bulunmaları nedeni ile, görü
şülmeleri ertelendi. 

6/564, 6/566, 6/568, 6/569, 6/571, 6/572, 
6 575, 6/578, 6/579, 6/580, 6/2 ve 6/5 numaralı 

sözlü sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanla
rın; 

6/527, 6/570, 6/567, 6/576, 6/577, 6/581 
6/1, 6/4, 6/6 ve 16/7 numaralı sözlü sorular ile, 

10/42, 10/43, 10/45 ve 10/1 numaralı araş
tırma önergeleri de ilgili bakanların Genel Ku
rulda hazır bulunmamaları nedeniyle gelecek 
Birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu, Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm ve, 

içel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesinin ge
cekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda ku
rulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu raporu ile, 

Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı da, ilgili 
komisyon yetkililerinin Genel Kurulda hazır 
bulunmamaları nedeniyle, ertelendi. 

20 . 1 . 1972 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Hatay 

Hayrı Mumcııoğlu Enver Bahadırlı 
Kâtip 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bahriye Üçok 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve içtimai 

Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanu
nun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve 
Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yar
dımlaşma Sandığının kurulmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler, 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/532; (Cum
huriyet Senatosu 1/1) (S. Sayısı : 58) (Dağıt
ma tarihi : 19 .1 . 1972) (Bitiş tarihi : 26.1.1972) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayrı Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay) Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 23 ncü Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — yoklama yapılacaktır efendim, j BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz vardır 
(Yoklama yapıldı) j efendim, görüşmelere başlıyoruz. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'nun, 
yakıt olarak kullanılan Kok ve Linyit kömürleri
nin yurt sathına dengeli bir şekilde taksimi ve 
zamanında yerlerine ulaştırılmasına dair gündem 
dışı demeci. 

BAŞKAN — iki gündem dışı söz istemi var. 
Biri, Sayın Doktor Edip Somunoğlu'nun, 

Kok Kömürü ve diğer yakıt olarak kullanılan 
kömürlerin taksim, tevzi ve yerlerine ulaştırıl
ması konusundadır. 

Buyurun Sayın Somunoğlu. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; 
Kok Kömürü ve diğer Linyit kömürlerinin 

yurt sathında dengeli bir şekilde taksim ve 
tevzi edilmediği ve tahsis edilen kok ve emsali 
kömürlerin loş mevsiminden evvel veya başlan
gıcında sevk edilemediği çok eski senelerden 
beri vatandaşlar tarafından devamlı şikâyet ko
nusu olmaktadır. 

Ben şimdi bu hususlardan kısaca bahset
mek istiyorum. 

Sosyal adaletten bahsederiz, ancak, bir ta
raftan bâzı illere ve bir kısım evlere yüksek ka
lorili Kok Kömürü verirken, diğer bir kısım 
illere ve ev olarak yanındaki komşusuna lin
yit temin edemediğimizi nazarı dikkate alma
yız veya almak istemiyiz. Herkesçe bilindiği 
ve senatör arkadaşlarımız tarafından da belir
tildiği gibi, bâzı vatandaşlar eskiden veya bilâ-
hara her nasılsa tedarik ettiği karnesiyle Kok 
Kömürünü alır, alamazsa başkasına alıp verir. 

Diğer bir kısmı bundan mahrumdur; sorulun
ca, «Sizin karneniz yoktur, evvelce kayıtlı de
ğilsiniz, şimdi Kok Kömürü vesikası vereme
yiz» denir. Yani bu, siz soğukta titremeye mah
kûmsunuz» demektir. 

Bunun ne zaman ve nereden geldiği incele
nirse; 1942 senesinde, o zaman elde bulunan ve 
sarf yeri aranan Kok Kömürü için, istiyenler 
ihtiyaç sahilbi addedilerek Kok vesikası veril
miştir. Bundan sonra, yine bâzı kimseler az 
veya çok Kok Kömürü vesikası elde etmiş, di
ğer bir kısmı hastalığını ileri sürerek, rapor 
almak suretiyle Kok Kömürü almış ve raporu, 
mütaakip senelerde yenilemiştir. Bazan da Va
lilere yetkiler verilmiş, onlar da vesika vermiş 
ve devam ettirilmiş.. Netice itibariyle, tam 30 
seneden beri ve bugün dahi devam eden bir 
prensipsizlik var. Kok Kömürü veya «18, 50» 
denen, yıkanmış dumanı kısmen az kömür, dü
zenli, dengeli ve adaletli bir şekilde ne şahıs
lara ve ne de illere dağıtılmıştır. 

Ben burada iki noktayı tebarüz ettirmek 
istiyorum: 

Birisi; tahsis edilen Kok Kömürü veya diğer 
kömürlerin her ilin ve hususiyle Doğu illerinin 
tevzi depolarına kış gelmeden evvel veya hiç 
olmazsa, kış başlangıcında gidemeyişi. 

ikincisi; giden kömürden, evvelce sanki bir 
imtiyazmış gibi elinde vesikası olan veya her 
nasılsa sonradan tedarik edenin alışı, diğerleri
nin bundan mahrum oluşu. 

Yukarda arz etmek istediğim bariz adalet
sizlik işte bu ikinci kısımdadır. Şimdiye kadar 
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bu hususta bir prensibe yanlamamış ve böyle 
devam etmiştir. Kok Kömürü esasen sanayide 
kullanılır veya ilhracedilir. Birinci derecede ma
hallinde, Ereğli Demir Çelik Fabrikasında gör
düğümüz gibi, yüksek kalorili, iyi evsaflı kok 
demir - çelik istihsalinde kullanılıyor. 

Bu kok hikâyesi ile 17 seneden beri meş
gulüm. ilk defa 1955 - 1980 senelerinde Erzu
rum'da Belediye Reisliğim sırasında, ondan 
sonra seçim çevreme gittiğimde, bizi üzecek 
ve cevapsız bırakacak derecede kömürden 
şikâyetler olmuştur. «Vaktinde verilsin, ben alı
yorum, komşum alamıyor» diyorlar. Bunun 
(mânası nedir? Bu problemin izaJhmı şimdiye 
kadar hiçbir yetkiliden alamadım ve sizlerin le 
aldığınızı tahmin etmemekteyim, 

Yukarda arz ettiğim veçhile, 17 seneden 
beri aynı düşüncedeyim, şimdi de düşünceleri
mi değiştirmiş değilim. O da şudur : Kok, 
ağır sanayi ve diğer orta ve küçük sanayide 
kullanılsın; fazla varsa döviz elde edilmesi için 
ihracedilsdn. Dövizden çok yakım senelere ka
dar ne sıkıntı çektiğimizi hepiniz iyi bilirsi
niz. 1935 sonlarında 50 imilyon dolar dövizin (bu
lunduğunu işitince çok sevinmiştim, zira 10 bin, 
100 bin dolar için çekilen »sıkıntıları yakinen (bili
rim. Bu 'husus yetkililere teklif edildiği vakit, ko
ka halk alıştı, şimdi burnu yasaklamanın ziorluğu 
ortadadır, dendi. Halbuki benim düşünceme 
göre, dengeli bir şekilde, iyi evsafta yıkanmış 
18,50 değerinde bir kömürü veya sömükok (ki, 
yapılmak üzere birçok gayretler sarfediliyor 
ve plânlanmıştır) temin edecek çareleri biran 
önce düşünmeye mecburuz. 

Bu vesileyle ormanlarımızı da muhafaza et
miş oluruz. Hem eskiden beri Türkiye'nin zi
raat memleketi olduğu ve bundan istifade edil
mesi lâzımgeldiğini hepimiz söyleriz, ham de 
çarelerinden biri olan çiftlik gübresinin tar
lalara dökülmemesi sebeplerini de izah edeme
yiz. Çiftlik gübresini Orta ve Doğu Anado
lu'da ve daha birçok yerlerde «tezek» ismi 
verilen kalorisiz yakıt olarak kullanırız. Tür
kiye'de kok malûm ve muayyen fabrikalarda 
1,'5 milyon ton istihsal edilir. Bunun 1 milyon 
tonu demir - çelik sanayiine, geri kalan kısmı 
ise küçük sanayie ve diğer bir kısmı da ısın
ma vasıtası olarak kullanılır. «Daha fazla is
tihsal edemeyiz» denmekte ise de, kok istîh-

î sal edea tesislerin genişletilmesinin kabil ol-
| duğu müiehassıslarca ifade edilmektedir. 
! 'Bundan başka iyi evsaflı linyit kömürleri

nin koldaş an cins ve nevileri vardır ve buna 
l da son ...©nelerde ehemmiyet verilerek üzerinde 

çalışılmakta olduğu anlaşılmış tır. Bundan 
kok istihsal edip, ormanları koruma ve top
rağın verimimin artırılmasını temin etmek için, 
serbest satışa varıncaya kadar çoğaltmak belki 
'mümkün olacaktır. Fakat çok geç kalımışız 
ve daha da kalacağımızı tahmin ve tasavvur 
ediyorum, 30 seneye yakın bir zaman bu sı
kıntı ve şiddetli istek görüldüğü halde, bir 
çare bulunamamış; hiç olmazsa, yeni incele
melerden sonra neticeyi biran önce istihsal et
miş olalım. 

Halihazırda durumu incelemeye devam 
e&er&ak, daha eski senelerde çok mutedil ikli
me malik illerimiz^ daha çok kok ve diğer 
iyi evsaflı kömür tahsis edilmiş, Doğu illeri
ne - ki, Sivas'tan itibaren eski tâMrle Asyayı 
ıSugra dediğimiz - Trabzon ve iskenderun'a çe
kilen hattın Doğusunda kalan ve bütün fe
dakârlıkları yüklenen bu iller halikına daha 
az kömür tahsisi yapılmıştır. Alma. her zaman 
Doğuya gereken önemi vereceğiz, dengeyi ku
racağız denir; kışı zamanda koparılan fer
yatlar da bir fayda vermez, unutulur gider. 

Ankara'ya 1989 da 134 bin ton kok, İstan
bul'a 144 bin ton kok tahsis edilmiştir. İstan
bul'un bâzı evlerinde, iyi bildiğim şekliyle, 25 -
30 sene evvel odun sobasını yakmak lüks sayı
lırdı, odun kömürü, yani mangal kömürü ile kış 
geçirilirdi. Dün gece Erzurum'da soğuk (— 32) 
derece, Ağrı'da (— 40) dan daha fasla idi. Bu 
soğuğun mânasını benim kadar oraları bilen 
değerli arkadaşlarım takdir ederler. O mırita-
kalarda insanlar ölülerini bazen kar fırtınala
rından, soğuktan ve kazılamıyan mezarlardan 
dolayı bir hafta defnedemez. ÎTeden bu hususu 
hâlâ düşünemedik. Erzurum'un nüfusu 150 bin, 
kasa merkezi ve ordu birlikleriyle 250 bin kişi
dir ve hâlâ 20 !bin ton kömür verilir. Bu, belki 
seyyanen taksim edilse her bir aileye, 500 kilo 
düşer. Fakat durum öyle değildir; vatandaşlar
dan bir kısmı 1,5 ton, 2 ton alır, diğer bir kıs
mı hiç alamaz. Bu durumda kok alan vatandaş
lar imtiyazlıdır. Büyük Atatürk buyurmuş ki; 
«Sınıfsız, imtiyazsız bir milletiz,» Hepimiz de 

I güya Atatürkçüyüz,. 
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Diğer bir ıstırap, fiyat yükselmesidir. Ha
yır!.. Bundan daha çok derin bir nokta, tahsis 
edilen 20 bin ton kok kömürünün Erzurum'a 
ve Doğu "ya kış gelmeden önce veya kış başlan
gıcında gönderilememesidir; en mühim şikâyet 
budur. Kok kömürünün ve diğer kömürlerin fi
yatları yükselmektedir. Tezeğin tanesinin 50 
kuruştan evvelâ 1 liraya, bir müddet sonra 2 
liraya, şimdi de 5 liraya yükseldiği ifade edili
yor. Bir araba tezek 250 liraya çıkmış. Bu te
zek dediğimiz malûm (bir şeydir, (20x20) eba
dında olup, 3-5 Om. de kalınlığı vardır. Bir küp 
şeklindedir ve bir sobayı zor yakar, 

Odunun tonu 550 liraya yükselmiş, daha faz
la olduğa söyleniyor, mübalâğa olmaması için 
söylemek istemiyorum. 

Çok aksi bir tesadüf olmakla beraber, bu 
sene kışın ağır olması, Doğu illerinde pek fas
la anormal telâkki edilmez. Orada birinci düş
man kıştır, ikinci düşman, hududun ötesindeki-
lerdir. Şimdi Doğudaki bir ilimizin bir ilcisin
den gelen bir mektuptan bâzı pasajlar okuya
cağım. öteden beri beni şahsan çok meşgul eden 
ve ıstırap veren bu konunun bu kürsüye gel-
meşine biraz da bu mektup yardım etmiştir. 
Mektup şöyle başlıyor : 

«Yazımız münderecatını insaf ve merhamet
le okuyarak, bu memleketin ve bu muhitin mil
letvekili ve senatörü olarak çektiğimiz çileye 
bir göz atın. Size şimdiye kadar intikal etme
mişse ettiriyoruz» diyor ve şöyle devam edi
yor : «ilçemize (Erzurum'un demiryolu üzerin
de bir ilçesi) 750 ton kok veriliyor görülmekte
dir. Bunun 400 tonu tahsis ve geriye kalan 350 
tonu ek tahsistir, Tahsis ve ek tahsisin mâna
sını anlamak her halde kolay değildir. Seneler
den beri devam ediyor.» 

Gene mektup devam ediyor. 
«Bu ek tahsisin arası 3 - 4 ay kesilir. Sonra

dan Belediye Başkanı Ankara'ya gelir, yeniden 
ek tahsisi çıkartır ve bunun da tevzii Mart, 
Nisan aylarını bulur.» 

Mektupta demek istiyor ki, bu 350 tonu ala
cak 700 aile henüz bekliyor. Daha yakın gün
lerde bir arkadaşım vasıtasiyle ek tahsis emri
nin çıktığı ve kömürün vagonlara yüklenmiş ol
duğu söylenmiştir, ama bu mektupta aynı za
manda deniyor ki; 

«Bize yüklenip gönderilen kömürler, bura
ya Zonguldak'tan 29 günde geliyor. Binaena
leyh, buna ela bir çare bulun. Mart, Nisan ay
larında bu memlekete kömür vermek ne demek
tir? Bu nasıl hizmettir? Bu nasıl adalettir ve 
müsavattır? Zaten kömürün tonu har türlü nak
liyelerle birlikte 700 lirayı geçmekte ve vatan
daş dişinden tırnağından ayırdığı parayı ban
kaya yatırmış, 4 aydan beri bu soğukta 250 ve
ya 500 kilo kömür bekliyor. Paralar bankada 
yatmakta, kendileri de, yolcu gözler gibi, tren 
yollarında kömür gözlemektedirler. Bu kadarı
nı bu millete reva görmeniz, milletvekilliğinizin 
çok ötesinds kalmaktadır. Vatandaşın karnı aç, 
üstü çıplak, bir de soğukta kıvranmasına nasıl 
rıza gösteriliyor?» 

Yine mektupta, izmir'de, istanbul'da 500 ki
lodan fazla kömür verildiğinden yakınılıyor, 
ki doğrudur. Bu mektubu Üretim ve Tüketim, 
Alım ve Satım Kooperatifi Başkanlığı yazıyor. 
Mektup aynı mealde devam ediyor... 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu, telhis -bu
yur s anız mektubu efendim. 

EDİP SOMUNOĞLU (Devamla) — Telhis 
ettim, bitti efendim mektup. 

Kok kömürünün tonu 580 liraya çıkarılma
sına rağmen talebin yine aynı derecede devam 
etmesi de şayanı dikkattir. Fiyatın bu kadar 
yükseltilmesi normal bir hâdise sayılamaz. 

Sebebolarak, kokun satışında zarar edilme
mesi gösterildi ve ayrıca fiyat yükseldiği tak
dirde talep azalacak ve belki de elde kalacak
tır dendi» Burası muhakkak böyle, ama görülü
yor M, evdeki pazar çarşıya uymamıştır. Bir
çok diğer mahrukatın ve kömürün fiyatının art
ması hayatın pahalılaşmasına sebebolmuş, fa
kat yine de kömüre olan istek azalmamıştır. Bu, 
bir taraftan iyi, bir alâmettir, yani reseptivite; 
alma kabiliyeti vardır, istek var, ama ıstırap da 
o nisbette artmıştır. 

Erzurum'a bir ton kömür Zonguldak'tan 
180 liraya nakloluyor, fabrikadan da 480 liraya 
alınıyormuş. Yakın yerlere nakliye daha az olu
yor. Uzak ve yakın yerlerin nakliyeleri karma 
yapılıyor ve kömürden halen zarar olmuyor. 
Bu doğrudur ve buna da taraftarım. Hiçbir ik
tisadi Devlet Teşeıkkülünün zarar etmesini el
bette hiçbirimiz istemeyiz. 
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Evvelce, gündem dışı bir konuşma ile temas 
ettiğim et konusu aynı fiyatta bırakıldı. Yük
selmesini istemem ama, kömürün fiyatını yük
seltmeye razı oluyoruz; et istihsali ise Devle
tin elinde değil ama, görülüyor ki, 580 liraya 
kömürü alan vatandaş, eti yine 15 liraya satsın 
düşüncesi hâkim. Mektubu 50 kuruş yerine 100 
kuruşa göndereceğiz, ama buğdayı ucuza ala
cağız. Bu düşünce ile üretim artmaz, iktisadi 
krizin içine düşmüş oluruz. Bu problemin yeni 
olmadığını çok iyi biliyoruz, ama kömürün 210 
liradan 580 liraya yükselmesi yenidir. Bunun 
dahi vaktinde vatandaşa ulaşamaması, esıkiden 
olduğu gibi devam etmektedir. Yakın zamanda 
bunun düzeltilmesi hususunda hiçbir netice 
alınmadığını da görüyoruz. Düzeltilecek deni
yor, fakat bir netice de elde edilememiştir. 

Birçok illerimizde Türkiye Kömür işletme
leri yeni araştırmalar yapmış ve birçok yerler
de rezervler bulmuştur. Bunlar büyük hazine
dir. Bu rezervlerden birkaçı Aydın, Çanakka
le, Yenice, Kütahya, Seyitömer, Sivas - Kan
gal, Van ilimizin Erciş kazası, Erzincan'ın Ça
yırlı mıntakasıdır. Bunların toplam rezervi 160 
milyon ton civarındadır. 

Basında neşredildi, bütçelerde konuşuldu ve 
bizi sevindirdi; «Maraş'ın Elbistan, Afşin civa
rında 3 milyar 200 milyon ton linyit yatakları 
zengin rezervi kömür hazineleri bulundu. Ka
lori evsafı düşük olmakla beraber, bu, başka 
sahalarda, termik santrallarda kullanılabilir, 
dendi. 

Bu bakımdan, çalışılmakta olan ta§ kömürü 
ve linyit istihsalinin tevsiine devam edilmesini 
ve bunlardan kok evsafında istihsal edilecek 
dumansız kömürü ucuza mal ederek halka ulaş
tırmayı ve ıstıraplara son verme çarelerini el
den bırakmamayı çalışmaları son derece hızlı 
yürümeyi ve meselâ Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
yakıt meselesine hal çarelerini düşünmeyi ve 
bunların neticeye erdirilmesini dolayısiyle kö
mür fiyatının da biraz ucuzlatılmasını rica edi
yorum. 

Deniyor ki, 1983 senesinde yakıt olarak 
atomdan istifade edilecek. O zamana kadar ay
nı şekilde bekliyecek miyiz? 

Muhterem arkadaşlar, 20 nci Yüzyılda hazi
nelerin üzerinde aç oturmak, tarih yaratmış 
Büyük Türk Milletine hiç yakışmıyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın So-
munoğru. 

2. — Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
bayram münasebetiyle yurda dönen işçi ve Hac
ca gidecek hacı adayı yurttaşların yolculuk şart
larının düzeltilmesi için alınması gereken tedbir
lere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bayın Hıfzı Oğuz Bekata, 
«Bayram münasebetiyle vatana dönen işçileri
mizin ve hacı olmak üzere Kabe'ye gidecek hacı 
adaylarının yolculuk şartları üzerinde acele 
tedbir alınması» hususunda söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Bekata, kısa olmasını is
tirham edeceğim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bayram münasebetiyle vatana dönen işçile
rimizin ve Hac için Kabe'ye gidecek hacı aday
larının perişan ve hazin durumlarını gördüm. 
Yüce Senatonun bilmesi ve Hükümetin âcil ted
bir alması için yüksek huzurunuza konuyu ge
tirdim. 

Önce hacıların durumundan bahsedeyim. 
Müslümanlığın bir farizası olarak, Hac gö

revini yerine getirmek amaciyle Hacca gitmek 
ist-iyen vatandaşlarımızın, bu yıl yalnız uçakla 
Kabe'ye gitmeleri Hükümet kararıdır. Geliniz 
görünüz M, Hükümet bu kararı alırken hacı 
adedini ve Hacca gitmek için bunları götüre
cek uçak sayısını, bir çare diye daha önceden 
tertiplemediği için, bakınız şu anda durum ne 
hale gelmiş bulunuyor. Gözlerimle gördüğüm 
için huzurunuzda bunu dile getirmeyi bir vazife 
sayıyorum. 

İstanbul hava alanında bizzat gördüm. Fa
lan gün, falan saatte uçacak filân uçak için bi
let almış hacı adayları alana geldiklerinde uçak
ların mevcudolmadığmı görmüşler. Bunun üze
rine yüzlerce kadın ve erkek hacı adayı uçak 
alanının bir hangarına doldurulmuş. Uçaklar 
vaktinde sağlanamadığı ve harekete müheyya 
bulunmadığı cihetle hacılar bir gün, iki gün, 
gecsl! gündüzlü olmak üzere vakitlerini beton 
yerlerde ve tahtalar üstünde, kalorifer tesisatı 
olmıyan bu soğuk hangarda geçirmektedirler. 
Hepsi bir nedametin içine bürünmüş ve tasav
vur edeceğiniz en kötü şartların konuşma dili
ne vurmuş bulunan rahatsızlıkları ve şikâyetle
ri içindedirler. 
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İşçileri gördüm. Hangi işçileri?... Yurt sat
hında iş bulamadığı için dış ülkelerde iş ariyan 
ve halen ihracatımıza denk yurda döviz geti
ren; (bununla da yetmeyip, birçok mahrumiyet
ler pahasına yurt dışında, yarın bu memleketin 
kalkınmasında büyük âmil olacak milyarlar bi
riktiren işçiler. 

Almanya gibi tekniği, şartları ileri bir mem
leketten bayram vesilesiyle ailelerinin yanma 
ufak tefek hediyeler alarak geliyorlar. Arka ar
kasına inen uçaklardan yüzlerce işçi gümrük 
muayene salonlarında birbirinin üstüne binmiş 
vaziyette yığılmışlar. Memurlar çaresiz, işçiler 
çaresiz, gelen bavullar birbirine karışmış. Me
murlar, bunların içinde acaba ne var diye açar
larken, bavullar patlamakta, yırtılmakta, her
kes parçalanmış bavullarını sarmak için ip ara
makla meşgul. Muyene salonu bir ana - baba 
günü haline gelmiş. Bizzat kulaklarımla duy
dum; geldiklerine nadim, pişman ve memleke
tin aleyhine çok şeyler konuşmak istidadında 
bulunuyorlardı. 

Şimdi ne yapmak lâzımdır? Bununla ilgili 
olarak bâzı alâkalı memurlarla da konuştum. 
Bana, «madem ki, bu hacı adaylarını uçakla 
göndermek Hükümet kararıdır, o halde kaç 
hacı adayının gideceği de malûm, ona göre, 
THY nm uçakları yetersizse, uçak kiralamak 
lâzımdı» dediler. Bu aksaklıklar giderilmediği 
takdirde, sanıyorum ki, Hacca bu şartlar altın
da insan göndermek; perişanlığı, sefaleti, daha 
buradan başlatmak suretiyle dinî bir farizayı 
yerine getirmek değil, vatandaşlara zulmetmek 
olmaktadır. 

G-ene birçok kimselerin tavsiyesi şudur : 
Eğer kesin olarak bu mesele halledilemîyeçek
se, vekâlet suretiyle Hac konusu ciddî bir şe
kilde etüd edilsin ve her vilâyetten birkaç hacı, 
diğerlerinin de vekili olarak gitmek suretiyle 
bu konu perişanlıktan kurtarılsın. Böylelikle 
hem Hac farizası yerine getirilmiş olur, hem dö
viz kazancı sağlanır, hem de gidecek olan hacı 
sayısı azalacağı için bütün bu perişanlık orta
dan kalkar. Hükümete bu konuyu bugün ve ge
lecek yıllar için âcil ve ciddî bir mesele olarak 
havale ediyorum. 

İşçileri getiren uçaklara gelince : Bunlar sa
dece İstanbul'a değil, İzmir'e, Adana'ya ve An

kara'ya da indirilirse, bu suretle trafik dağıtıl
mış, böylece yük azaltılmış ve işler daha iyi 
tanzim edilmiş olur inancındadırlar. 

Bunun yanı başında, bir noktayı da Hükü
metin dikkatine arz etmek istiyorum : Hava 
alanında bir iki saat kadar kaldım. Gümrük me
murlarının çok ciddî aramaları sonucunda bir
kaç küçük radyo, birkaç küçük teyp ve şöyle 
böyle 300 - 400 işçinin perişan hale gelmiş olan 
bavullarından çıka çıka nihayet 20 - 30 adet 
böyle gümrüğe tabi mesele çıktı. Arkadaşlar, 
bunu bir mesele yapmaya değmez. Memleketi
mizden giderlerken tehlikeli bir madde götür
medikleri sabit bulunan bu işçilerin, almteri ile 
kazandıkları paralarla hanımına, eşine dostuna 
getirdikleri 3 - 5 giyecek maddesini bu perişan
lık içinde yurda koymakta ve onlara müşkülât 
çıkarmak bir fayda görmüyorum. Bu itibarla, 
bu konuyu, vatanına gelen bir kimsenin vata
nına kavuşmasının güzelliğini gölgeliyen bir 
konu olarak müşahede ettim. Bu sebeple, güm
rük muayenelerinde makûl ve insaflı olunma
sında isabet görüyorum. Bununla ilgili diğer 
bütün tedbirlerin alınmasını da Hükümet için 
gerekli bir iş telâkki ediyorum. 

Sözümü şöyle bağlıyacağım : Hükümetin 
kararlan tatbike konulduğunda, şimdi arz et
tiğim büyük ölçüdeki kusurları, vatandaşların 
gözleri önünde görülmemelidir. 

Hükümet, Hacca gidileceğini karara bağla
mış ve bunu da ancak uçakla yapacağım, diye-
cekse, bunu demeden önce uçakları sağlamalı
dır. 

Bayramlar vesilesiyle binlerce onbinlerce iş
çimiz yurda dönecekse, her bayram memlekete 
döndükleri sabit olan bu İnsanlara karşı yurt
tan soğutucu bu gibi hareketler yapılmamalı
dır. 

Bu itibarla, başıboş gördüğüm, sahipsiz ol
duğunu bizzat müşahede ettiğim bu olaylara 
Hükümetin âcil tedbirler alarak; işçilerimiâ 
ve hacı adaylarını bunca yeise, nedamete ve pe
rişanlığa mahkûm etmemelerini ve onları sey
reden vatandaşların bu hâdiseleri görerek bü
yük ölçüde üzüntüye kapılmamalarını sağlama
larını rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 
24 Ocak 1972 Pazartesi günü saat 15,00 te 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı olduğunu bilgilerinize arz ederim efendim. 

3. — Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığının 
kaldırılması ile Ticaret Bakanlığına intikal eden 
Teşvik ve Uygulama Dairesi Genel Müdürlüğüne 
bağlı «Proje Değerlendirme, Yatırım İndirimi 
ve Gümrük» şubelerinin Sanayi ve Tekonoloji 
Bakanlığına bağlanması hakkında Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/49) 

BAŞKAN — Bir sunuş var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senato'su Başkanlığına 
îlgi : Başbakanlığın 17 Ocak 1972 gün ve 

1/1 - 314 sayılı yazısı. 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığının kaldı-

rılmasiyle, bu bakanlık teşkilâtı arasında Tica
ret Bakanlığına intikal eden Teşvik ve Uygu
lama Dairesi Genel Müdürlüğünün (Yabancı 
Sermaye ve îhracat şubesi ile, Yatırım KotaSı 
ve Âcil Kota şubeleri) adı geçen bakanlıkta 
kalmak üzere, (Proje Değerlendirme, Yatırım 
İndirimi ve Gümrük) şubelerinin, görev ve yet
kileriyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlı
ğına bağlanması, 

Başbakanın, 4951 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine istinaden ve ilgideki yazı ile bildirilen 
teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 
(Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur. 

4. — Fransa'yı ziyareti sırasında Başbakana 
refakat edecek olan Dışişleri Bakanı Halûk Ba-
yülken'e Adalet Bakanı Suat Bilge'nin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeersi (3/51) 

'BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkere-
si daha var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Barbakan Prof. Dr. Nihat Erim'in, vâki da

vet üzerine, Fransa'ca yapacağı resmî ziyaret 
sırasında kendilerine refakat edecek olan Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'in dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Prof. 
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Suat Bilge 'nin vekillik etmesinin, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim. 

5. — Fransa'yı resmen ziyaret edecek olan 
Başbakan Nihat Erim'e Millî Savunma Bakam 
Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/50) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, suarayo-
rum efemdim. 

Cumhuriyet Senatosu! Başkanlığıma 
Vâki davet üzerine, Fransa'yı resmen ziya-

ret edecek olan Başbakan Prof. Dr. Nihait 
Erim'in dönüşüne kadar; Başibakamlığa, Millî 
Savunma Bakanı Ferid Melen'in vekillik etım©-
sindm, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cunıhurbaşkaını 

BAŞKAN — Bügtlerinıize arz olunur efeıı-
dim. 

6. — Adalet Parti Grupu Yönetim Kurulu 
üyeliğine İzmri Üyesi Orhan Kor'un seçilmiş ol
duğuna dair Adalet Partisi Grup Başkanlığı 
tezkeresi (3/48) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, takdim 
edijyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grupumıuz Yönetim Kurulu Üyesi Maraş 

Senatörü Adnan Karaküçük'ün Gençlik ve Spor 
Bakanlığına atanması sebebiyle, boşalan Yöne
tim Kurulu üyeliğine Cumhuriyet Senatosu iz-* 
mir Üyesi Orhan Kor seçihndşfcir. 

Saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu A. P. 
Grup Başkanı 

Ahmet Nusret Tuna 

BAŞKAN — Bilgillerlınltee arz olunur efen
dim. 

7. — İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın, Nüfus 
kanunu tasarısının, Genel nüfus yazımı kanunu 
tasarısını görüşmek için kurulmuş bulunan Ge-
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cici Komisyonda görüşülmesine 
(1/50,1/11, 4/8) 

dair önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge ve bir tezkere var, 
okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığıma 
Millet Meclisinden gelen Nüfus kanunu ta

sarısının da ilgisi dolayısiyle «Genel nüfus ya
zımı» tasansını görüşen ve Anayasa ve Ada
let, İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe Plân konıiilsyonlarından kurulu Geçi
ci Komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ferit Kubat 
içişleri Bıakanı 

8. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyo
nu Başkanlığının Nüfus kanun tasarısının Genel 
nüfus yazımı kanunu tasarısını görüşmek için 
kurulmuş bulunan Geçici Komisyonda görüşül
mesine dair tezkeresi (1/50,1/11, 3/56) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul e/dilip 

Culmıhuriyet Senatosuna gönderilen Nüfus ka
nunu tasarısının müstaceliyetine ve özelliğine 
binaen, daha evvel Genel nüfus vazımı kanunu 
tasarısı için kurulmuş bulunan Geçici Komis-
yonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkam V. 

Hıfzı Oğuz Bekata 

BAŞKAN — Aynı konuda olan önerge ve 
tezkereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiysmler... Kabul edilmiştir. Gereği 
yapılacaktır efendim. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Danışma Kuru
lunun, 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının Genel 
Kurulda görüşülmesi usulleri hakkındaki kara
rına dair Başkanlık tezkeresi (3/52) 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir kara
rıma dair Başkanlık tezkeresi vardır, okutuyo
rum efendim. 

Genel Kurula 
1972 yılı Bütçe kanun tasarısının Cumhuri

yet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Danışına Ku

rulunun 18 Ocak 1972 tarihli toplantısında alı
nan 2 sayılı karar ilişiktir. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz olu
nur. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Eki : 1 Karar, 1 Program. 

Danışma Kurulu Kararı 

Karar No: 2 
Karar tarihi : 18.1.1972 

1. — Anayasanın 94 ncü maddesi hükmüne 
tevfikan 10 gün içinde karara bağlanması gere
ken 1972 yılı bütçe kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosu C4enel Kurulunda ilişik programda 
tesbit edilen gün ve saatlerde görüşülmesi, 

2. — Başbakanlık hariç, Bakanlık bütçeleri; 
Anayasanın 94 ve içtüzüğün 83 nci maddesi ge
reğince ; üyelerin, bakanlık ve daire bütçeleriyle 
katma bütçeler hakkındaki düşüncelerini her 
bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler sırasında 
açıklaması, bölümler ve değişiklik önergeleri 
üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunup 
oya vas'edilmesi, 

3. — Görüşmeler tahmin edilen saatlerden 
evvel biterse, bir sonraki bütçenin görüşülmesine 
başlanması ve günlük program bitinceye kadar 
gcrügmelere devam edilmesi, (Günlük program 
görüşmeleri Sıkıyönetim takyitleri nazarı itiba
ra alınarak Genel Eurul Başkanlık Divanınca 
idare edilecektir.) 

4. — Bütçeler üzerinde şahısları adına ko
nuşacak sayın üyeler, o Bakanlık bütçesinin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda görüşül
mesine ait programda tesbit edilen günden bir 
gün önceden başlamak üzere, Birleşim açıldık
tan kapamneaya kadar biszat Başkanlık Diva
nında görevli nöbetçi Kâtip üyelere yazılı mü
racaatla söz sırası alacaklar ve kendilerine 
kayıt tarih, saat ve saracını bildiren imzalı bir 
fiş verilecektir. 

5. — Aktarmalar ile müddet yönünden mü
zakeresi lüzumlu kanun tasarı ve tekliflerine da
ir gündeme alma, öncelik ve ivedilik takrirleri
nin 1872 yılı bütçe kanun tasarısının müzakere
si sırasında verilebilmesi ve Genel Kurulca hak
larında gündeme alınması kararlaştırılan kanun 
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tasarısı ve tekliflerinin birarada müzakeresinin 
yapılması, 

6. — Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler
de grup sözcülerinin konuşmalarının tahdide ta
bi tutulmaması, ikinci kez konuşmalarının bir 
defaya mahsus olmak üzere 30 dakika, Bakanın 
ikinci kez konuşmasının (1) saat ile tahdidedil-
mesi. Kişisel görüşlerini belirtecek sayın üyele
rin konuşmalarının ise 30 dakika ila kayıtlan
ması, 

7. — Bakanlıklar ve katma bütçeli Genel Mü
dürlüklerin bütçelerinin görüşülmesi sırasında 
grup sözcülerinin konuşmalarının 30 dakika 
(içişleri ve Dışişleri bakanlıkları bütçelerinin 
görüşülmesinde 45 dakika; Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesinin görüşülmesinde Bakanlık ve 
üniversiteler bütçeleri için 30 ar dakikadan (1) 
saat), grupların ve bakanların ikinci kez ko
nuşmalarının 15 dakika ile tahdidedilmesi, Ki
şisel görüşlerini belirtecek saym üyelerin konuş
malarının 10 dakika ile kayıtlanması. Bakanla
rın cevap haklarının, sorulara verilecek cevap
lar da dâhil olmak üzere 1 saat 30 dakika ile 
takyidedilmesi, 

Kararlaştırılmıştır. 
Tekin Arıbıırun Mehmet ünaldı 

Başkan Başkanvekili 
İ, Cenap Ege Hayri Mumcuoğlu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Mehmet Çamlıca Hüseyin öztürk 
Kâtip Kâtip 

Enver Bahadırlı Bahriye üçok 
Kâtip Kâtip 

Kudret Bay han Azmi Erdoğan 
Kâtip Kâtip 

Akif Tekin Necip Mirkelâmoğlu 
idare Âmiri idare Âmiri 

M. Şükran öakaya Osman Saîihoğlu 
idare Âmiri Â. P. Gr. Başkanvekili 

Fikret Gündoğan Sami Turan 
C.H.P. Gr. Başkanvekili M.G.P. Gr. Başkanvekili 

Mucip Ataklı Fahri Korutürk 
M.B. Gr. Başkanvekili Kontenjan Gr. Başkanı 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
okunmuş bulunuyor. 

kararı 

Kararı oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

10. — Sayıyı üyelerden basılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/53) 

BAŞKAN — iki saym üye ile ilgili izin tes
keresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 17 . 1 . 1972 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Musta
fa Tığlı, hastalığına binaen, 10 . 1 . 1972 tarihin
den itibaren (15 gün.) 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım, hastalığına binaen, 7 . 1 , 1972 tarihin
den itibaren (20 gün.) 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, oylarınıza 
sunacağım. 

«Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı, haftalığına binaen, 10 . 1 . 1972 tari
hinden itibaren 15 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Cemal 
Yıldırım, hastalığına binaen, 7 . 1 . 1972 tarihin
den itibaren 20 gün.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikle
re serim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Di
lekçe Karma Komisyonuna Kontenjan Grupun-
dan saym Özer Der bil aday gösterilmiştir. Ge
lenek gereğince işari oyla tasviplerinize suna
cağım. 

Saym özer Derbil'in Bilekçe Karma Komis
yonuna üye seçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Gündemin üçüncü maddesine gsçiyorus. 
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V - GÖRÜŞt 

XI. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/575; C. Sena
tosu 1/44) (S. Sayısı : 35) (Dağılma tarihi : 
13 .1 .1972 (1) 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı adına Ma
liye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı sayın Hakkı 
özkaaanç?... Burada. 

Komisyon?... Burada. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul edenler.. 
Etnıiyenler... Okunmaması kabul edilmiştir efen
dim. 

Tümü üzeninde söz istiyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri
ne (3 826 586) liralık ek ödensk verilmiştir. 

BAŞKAN — ilişik cetvelleri okutuyorum : 

Tekel Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 
Bölüm Lira 

12.000 Personel Giderleri 36 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
34.000 Malî transferler 23 156 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 35 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

LEN İŞLER 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 167 430 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan cetvelleriyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde 
(geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan) adiy
le yeniden açılan 38.330 ncu maddeye (182 261) 
liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
63.000 nci (Çeşitli gelirler ve cezalar) bölümü
nün 63.130 ncu (Tekel safi hasılatı) maddesine 
(4 003 847) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
©fendim. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 5. — Bu Kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır 
efendim. 
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X 2. \— [1971 yılı Bütçe Kanuna \bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun-
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/577; Cumhuriyet Senatosu 
1/47) (S. Sayısı : 38) (Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Okunmaması ka-
rargir olmuştur. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (160 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — İlişik cetvelleri okutuyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Eklenen 

(A/l) 
Çalışma Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm ödeneğin çeşidi Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi okunan cetvellerle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(159 924 892) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — ilişik cetvelleri okutuyorum. 

(1) 38 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

(A/l) 
Maliye Bakanlığı 

14.000 Hizmet giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 967 692 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 155 957 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi okunan ve kabul edilen cetvelle-

riyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Sanayi Bakanlığı 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münde (Mühendisler için, Fabrika içi Eğitim 
Merkezine yardım) adiyle yeniden açılan 35.780 
nci maddeye (3 300 000) liralık olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı taşıt çıkarılmış yerine, ilişik (4) 
sayılı cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 
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Madde 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

'Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Tasan açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisponu raporu (Millet Meclisi 
1/578; Cumhuriyet Senatosu 1/49) (S. Sayısı : 
40) (1) 

BAŞKAN — Sıra sayısı 40 olan, istanbul 
Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet aynı şekilde yerle-
rindeler. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Okunmaması karargir ol
muştur. 

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — istanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine (3 440 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — ilişik cetvelleri okutuyorum. 

(1) 40 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

20 . 1 . 1972 O : 1 

Tasarıya bağlı cetveller 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

istanbul Teknik üniversitesi 

Rektörlük 
(A/l) 

12.000 Personel giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Elektrik Fakültesi 
(A/2) 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 3 260 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi okunup kabul edilen cetvelleri ile 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(3 440 000) lira eklenmiştir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — B u kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
| sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo-
| ram. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
I mistir efendim. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l), (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2/601; 
Cumhuriyet Senatosu 2/10) (S. Sayısı : 41) 
(1) 

BAŞKAN — Sıra sayısı 41 olan, 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , (A/2) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifinin müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oy

larınıza sunacağım. Okunmasını kabul edenler.. 
Etmiyenler... Okunmaması karargir olmuştur. 

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun teklifi 
Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millet 
Meclisi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 980 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — İlişik cetvelleri okutuyorum. 

Teklife bağlı cetvel 

Bölüm ödeneğin çeşidi Eklenen 

13.000 Yönetim giderleri 980 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Düşülen 

16.000 Çeşitli giderler 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21.000 Etüt ve proje giderleri 330 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 41 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 

Madde üzerinde Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Maddeyi okunan ve kabul huyundan cet

vellerle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Teklifin 'tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. 

Açık oylarınıza sunulmuştur efendim; kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

5. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai 
Yardım Sandığı hakkındaki "4357 sayılı Kanu
nun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve 
Milli Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yar
dımlaşma Sandığının kurulmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Mali ve İktisadi İşler, 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/532; Cum
huriyet Senatosu 1/1) (S. Sayısı '• 58) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü ıGelen Kâğıtlar arasında bulunan 

ilkokul öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 
14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eği
tim mensupları Sağlık ve ISosyal Yardımlaşma 
Sandığının Kurulmasına Dair kanun tasarısı
nın lOumhuriyet Senatosundaki görüşme süresi 
26 Ocak 1972 Çarşamba günü sona ereceğinden, 
Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 

(1) 58 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Suphi Karaman 

Tabiî üye 

BAŞKAN — Muhterem 'arkadaşlarım, tasarı 
basılıp dağıtılmıştır, ancak üzerinden iki gün 
geçmemiştir. Evvelemirde gündeme alınması 
hususunu oylarınıza sunacağım. Yalnız, önerge 
üzerinde söz îstiyen sayın üye var mı? Yok. 

Tüzüğümüzün 70 nci maddesi gereğince gün
deme alınması (hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul (edilmiştir 
efendim. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı? 'Buradalar. 
Komisyon Başkanı? Buradalar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza sunacağım. Okunmasını kaüul eden
ler... Kabul etmiyenler... Raporun okunması 
kabul edilmiştir efendim. Raporu okutuyorum. 

(Geçici Komisyon Raporu okundu). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, tasa
rının tümü üzerinde söz alan sayın üyeleri is
tem ve kayıt sıralarına göre arz ediyorum: 

Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Ömer Ucuzal, 
Sayın Rifat özfcürkçine, Sayın Edip Somunoğ-
lu, Sayın Haindi Özer, Sayın Hüsnü Dikeçligil, 
Sayın Hüseyin öztürk. 

Başka söz istiyen sayın üye var mı efendim? 
Yok. 

ıSöz Sayın Hüseyin Atmaca'nın, buyurun 
efendim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Bıaşkan, değerli arkadaşlarım; 

Bugün 300 bin öğretmenin kaderi ile yakın
dan ilgili bir kanunun müzakeresi yapılmak 
üzeredir. Bu tasarı, dün saat 17,30 dan itibaren 
dağıtılmaya başlanmış olması dolayısiyle değer
li arkadaşlarımın iyi inceleme ve tetkik etme 
imkânı bulamadıkları kanaatindeyim. Buna 
rağmen, değerli arkadaşlarımın isabetli karar 
vereceği inancında olarak bu inancımı sonuna 
kadar muhafaza edeceğim. 

Türkiye'de yapılacak tüm reformların ba
şında milli eğitim reformları gelir. Millî eği-
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tim reformlarım gerçekleştirecek olanlar da 
Türk öğretmenleridir. 

Bugünkü Türk öğretmenleri gençliğin yetiş
mesinde bütün imkânsızlıkları yenerek çalış
maktadırlar. Ancak; Türk öğretmeninin daha 
yararh ve huzur içinde çalışabilmesini sağlıya-
cak sosyal ve moral güvencinden yoksun ol
ması, çalışmalarını yer yer olsa engellemekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bundan 10 ay önce 
kurulan Birinci Sayın Erim Hükümeti, reform 
Hükümeti olarak göreve başladı ve bu reform 
Hükümeti öğretmenleri birliğe beraberliğe, kay
naşmaya, verimliliğe teşvik edecek olan bütün 
sosyal ve moral dayanışma örgütü kanun tasa
rısını hazırlayıp Millet Meclisine sunmuştur. 
Millet Meclisinde kısa zamanda ve büyük bir 
çoğunlukla çıkan bu tasarı, maalesef Senatoda 
aylardan beri sürüncemede bırakılmıştır. Cum
huriyet Senatosu bu tasarının kanunlaşması 
için bir geçici komisyon kurmuş olmasına rağ
men, komisyonda da tasarı görüşülmeden uzun 
müddet bekletilmiş, tasarının Geçici Komisyon
da görüşülmeye başlanacağı günlerde yeni Erim 
Hükümetinde birdenbire beliren bir prensip 
değişikliği görülmüş ve bu değişiklik nedeni ile 
Geçici Komisyonda tasarı enine boyuna görüşül
meden reddedilmiştir. 

Böyle bir tutumun hükümetlerin devamlılı
ğı koşulları ile bağdaştırılmasına imkân yoktur. 
Kaldı ki, üç ay önce bu tasarıya imza koyan 
ve en yakından ilgili Bakanlar bulunan ve bu
günkü Kabinede görevlerine devam etmekte 
olan bir kısım bakan arkadaşlarımız, bu tasarı
nın lüzum ve önemini belirten imzalarının he
nüz mürekkebi kurumadan, fikir değiştirmiş 
bulunmaktadır. Bu fikir değişikliğinin sebebini 
anlamak güçlüğü içindeyim. 

Sayın Erim Hükümetinin bu tasarı üzerinde
ki bu ani karar değişikMğiniıı diğer reform 
tasarıları hakkında da bizleri şüpheye düşüre
ceği şüphesizdir. 

Anlıyabildiğim kadarı ile, Maliye Bakanlığı 
bütçe açığını kapatmak için öğretmenlerin ve 
diğer memurların bu % 5 lerine göz dikmiştir. 
öğretmenler için sosyal dayanışma kanunu çı
karmamak suretiyle, diğer memurların Sosyal 
Yardımlaşma Sandığı kanun tasarısı da gecik-
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tirilmek ve engellenmek istenmektedir. Bu, şah
si kanım. Temenni ederim ki, Sayın Hükümet 
yetkilisi bu kanımızı değiştirecek delileri or
taya getirsinler. 

Sayın Komisyon, Hükümetten de daha ha
talı bir tutum içinde hareket etmiştir. Zira, nor
mal müzakere usullerine dahi uymadan, tasarı 
üzerinde derinliğine bir inceleme yapmadan, 
hattâ lehinde ve aleyhinde yeter konuşma ya
pılmadan ve Bakanlık temsilcilerinin konuşma
larına fırsat verilmeden ret yoluna gidilmiştir. 
Türk eğitim tarihinde bu karar, öğretmenleri 
ve öğretmen dayanışmasını baltalayıcı bir nite
lik taşımaktadır. Daha iki ay evvel Türk öğret
menimin muhtacaldoğu sosyal ve moral gü
venliğini sağlamalk için çaba sarfeden Hükü
metin, bu ani karar değiştirmesini olumlu bir 
icraat olarak kabul etmek mümkün değildir. 

Geçici Komisyon birinci oturumuda Dev
let Bakanı Sayın Kitaplı'yı dinledi. Sayın Ki
taplı, bu kanunun Hükümet tarafından ku
rulan bir aîtkomisyonda veya bir ihtisas ko-
mi&yoaıunda tdkrar incelemeye tâbi tutulduğu
nu, birkaç gün içinde neticeyi Ko^^vona 
büdireceğimâ söyliyerek 5 günlük mehil istedi. 
5 günlük mehil sonunda yapılan ikinci otu
rumda, Millî Eğitim Bakanı Sayın İsmail Arar 
toplantıya katıldılar. Sayın Arar, tasarının Hü
kümet tarafından yeniden incelendiğine dair 
her hangi bir bilgiyi Komisyona vermediği gibi 
Hükümetin açı'k- seçik kanaatini de bildirmemiş
tir. iki Hükümet üyesi arasındaki bu çelişkiyi 
Yüce Senatonun dikkatlanna arz etmek iste
rim. Komisyonda bu tasarıyı hazırlryan Ba
kanlık mensuplarım ve hele kaleme alan tek
nisyenleri hiç dinlemeden, onlara söz hakkı 
tammmadam, tasarı hakkında bir kanaat sahi-
bolımak mümkün değildir. Sadece, aleyhinde 
bulunur düşüncesi ile Maliye Bakanlığı söz
cüsüne söz hakkı tanınmıştır. Maliye Bakanlığı 
temsilcisi tasarının lehinde ve kabulüne taraf
tar olduklarını teyiden, Meclise sundukları 
Devlet Memurları Yardımlaşma kanunu tasa-
nsımda, Millî Eğitim mensupları Yarddısılaşmıa 
Sandığının, Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi 
istisna edildiğini bildirmiştir. Hükümet, bun
dan iki ay evvel; Öğretmenler Sosyal Yardım
laşma Kurumu kanun tasarısını ivedilikle gö
rüşülmek üzere ve bir reform tasarısı olarak 
Yüce Meclise sunuyor, ondan bir ay sonra 

diğer memurların sosyal dayanışımasıını sağhya-
cak olan kanun tasarısını sevk ediyor, o ka
nun tasarısında da öğretmenleri istisna ediyor. 
Her iki tasarı aynı Hükümet üyeleri tara
fından imza ediliyor, f aJkat bu tasarıların üze
rinden iki ay geçmeden, bir fikir değişikliği 
ile bu tasarıların reddedilmesi imkân ve zemi
nini hazırlıyor. Buna rağmen, Komisyonun Hü
kümet üyelerinin tesirinde kalarak kanunu 
retddetmesi ve inandırıcı bir gerekçe göster
memiş olmasını ifade etmek isterim. 

Komisyon, gerekçesinde, bu kanunun den
gesizlik yaratacağını iddia etmektedir. Ger
çekte tasarı reddedildiği takdirde, denge
sizlik asıl o zaman doğacaktır. Çünkü, 700 bin 
Devlet memurunun 300 bini öğretmendir veya 
Millî Eğitim mensubudur. Devlet memurları
nın % 41 ini teşkil eden Türk öğretmeninin 
çalışma koşullan, coğrafi bölgelere dağıîışlan 
dikkate alınırsa bunlann bu dayanışmayı daha 
kolay yapabilmesi ve Türk eğitimine daha iyi 
hizmet edilebilmesi bakımından ayn bir san
dık kurmak suretiyle, diğer memurlarla be-
ra!ber kurulacak sandık içindeki dengesiz
liği gidermiş olacaklardır. 

Yine Komisyon, 4357 sayıh Kanuna göre 
kurulmuş olan İlkokul öğretmenleri Sosyal 
Yardım Sandığının bahane edilemiyeceğini, bu 
kanunun çıkması için bir gerekçe olamıyaoa-
ğını ve Devlet memurlan için kurulmuş bu
nun gübi başka sandıklar bulunduğunu ifade 
ekmektedir. Türkiye'de, kanunla kurulmuş İlk
okul öğretmenleri Yardım Sosyal Yardım San
dığının dışında, Devlet memurlan için kanunla 
kurulmuş her hangi bir sandık yoktur. Komisyo
num «var» olarak kabul ettiği diğer sandıklar, ba
kanlıklarda veya illerde birtakım Devlet memur-
lannm teşekküllerinin bir araya gelerek, hususi 
olarak, özel tüzüklerle kurduklan sandıklar
dır, bununla kıyaslamak mıümlkSin değildir. 

Komisyon, yine gerekçesinde, maddelerde 
birtakım açıklıklann ve noksanlıklara! oldu
ğunu iddia etmektedir ki, bu da hatalı bir 
görüştür. Çnükü, bu kanun tasansının madde
leri Komisyonda okunmuş ve tartışılmış de
ğildir. 

Diğer taraftan, Komisyonun görevi, bu ka
nunun falan maddesinde açıklık vardır, nok
sanlık vardır diye kanunun tümünü reddet-
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mek değil, bu açıklıkları, T>u noksanlıkları 
gidermektir. Komisyonun vazifesi, kanunu ol-
ıgunlaştırımalktır, noksanları varsa gidermektir. 
Daha kanunun maddelerini okumadan, mad
deleri üzerinde müzakere yapmadan, kara
kuşi bir kararla maddeler içinde açıklık var
dır, no&sanlık vardır kararına varmak, doğru 
(bir yol olmasa gerektir kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, bu tasarı; resmî ve 
özel okullar ayırımı yapmadan, Türkiye'nin 
en ücra köşesindeki eğitmeden, odacısından, 
en büyük şehrindeki profesörüne kadar tüm 
Türk millî eğitimcilerinin ve bunlara yar
dımcı kuruluşlarda çalışanların hepsini içine 
lan 300 bin kişilik bir sosyal dayanışma örgü
tünü meydana getirecektir. Türk millî eğiti
minde çeşitli nedenlerle geçmişte meydana 
gelmiş olan hizipleşme ve fikir ayrılıklarını, 
bu tasarı kanunlaştığı takdirde gidermek ve 
Türk öğretmenini bir çatı altında fikir birliği 
içinde çalıştırmak olanağı sağlanmış olacaktır. 

Bu örgüte katılacak olanlar sadece Devlet
ten maaş alanlar değil, özel okullarda çalışan
larla il özel idarelerinden aylık alanlar da bu 
sandıktan faydalanacaktır. Bu itibarla, bu ör
güte bir Emekli Sandığı, bir So?yol Sigortalar 
Kurumu gözöyle bakmak hatalıdır. Zira, bu san
dığın gelirlerinin ve yardım hizmetlerinin Dev
letle veya işverenlerle alâkası yoktur. Hükü
met, Memur yardımlaşma sandıklarını Emekli 
Sandığı gibi mütalâa edip, varlıklarından fay
dalanma yollarını şimdiden aramaktadır. Bil
diğiniz gibi, Emekli Sandığının bütün varlıkla
rına, yıllardan beri memurun alınteri ile birik
miş varlıklarına Hükümet el atmış bulunmak
tadır. içte, şimdiden daha henüz teşekkül etme
den, bir yıldır toplanan Devlet memurlarının 
% 5 hakkına da Hükümetin el atma durumuna 
siz değerli Senatörlerden mâni olmanızı rica 
ediyorum. 

Devlet Personel Kanunu ile. kendi bütçele
rinden maaş alanların Emekli San^o-ından 
başka, ona ek ikinci bir sosyal e-üvenli^e kavuş
turulmaları amaciyle «Devlet Memurları Yar
dımlaşma Kurumu» adiyle bir kurumun meyda
na getirilmesi öngörülmüş ve bunun için de 
057 sayılı Kanuna tabi Devlet memurlarının, 
eğitim ve öğretim mensuplarının maaşlarından 
% 5 kesilerek Merkez Bankasında toplanması 

hükme bağlanmıştır. Bu paraların bir seneden 
fazla bir zamandır bankada biriktiği ve Hükü
metin emri altında olduğu bilinmektedir. İşte 
söz konusu tasarı, bugüne kadar maaşlarından 
% 5 ölçüsünde kesenek kesilip Merkez Ban
kasına yatırılan ve 657 sayılı Kanuna tabi bu
lunan 242 bin öğretmenle, bunlar dışında ka
lan ve 657 sayılı Kanuna tabi olmıyan çeşitli 
hizmetlerde çalışan 42 bin eğitim ve öğretim 
mensubunun tümünü kapsamına almaktadır. 
Türkiye'de ilk defa, şerefli eğitim ve öğretim 
mensubu arkadaşlar tek bir örgüt, tek bir çatı 
altında toplanmakta ve meslek ortaklığı yap
mak imkânına kavusımak istemektedirler. Sos
yal yardım ve hizmetler yönünden de kaderde, 
kıvançta ortak olmanın zevkine, bu kanun çı
karsa, kavuşacaklardır. Kesilen bu % 5 1er öğ
retmenlerin öz malıdır. Devletin buna sahip çı
kıp, bütçeye mal etmeye çalışması hukuk ve 
adalet ilkelerine aykırıdır. Bu kesenekler ta-
mamiyle sahibinin şahsi tasarrufudur. Devlet 
bu tasarrufu bir kanunla mecburi hale getirmiş 
olabilir. Ancak, Devletin bu tasarrufa hükmet
me sınırı ve ölçüsü, memleket ve meslek yara
rına kullanma istikametinde olmalıdır. Bunun 
dışındaki el atmalar şahsi haklara el uzatma ni
teliğinde olur. Nasıl bir silâhlı Türk Ordusu 
varsa, tıpkı onun gibi Türkiye'de bir de eğitim 
ordusu vardır. Bu ordunun da kendine özel çok 
çeşitli yönleri bulunan yaşantıları ve bu yaşan
tılardan doğan çeşitli ve diğer mesleklere ben-
zemiyen ihtiyaçları vardır, öğretmenlerin çalış
ma koşulları ve coğrafi bölgelere dağılışları di
ğer memurlardan ayrı özellikler taşır. Genel 
memur statüsü içinde; yolsuz, ışıksız ve mah
rumiyetler yığınağı halinde bulunan köylerde 
çalışan öğretmenlere hizmet götürmek mümkün 
değildir. Mesleğin özelliği itibariyle, öğretme
nin daima okumak ve yeni neşriyatı takibetmek 
zorunluğu vardır, öğrencilerine daha yararlı 
olabilmesi için, kitaplarının, ders araç ve gereç
lerinin zamanında köyüne ulaştırılmasını ister 
öğretmen. Bugün bu hizmetler çok aksak yü
rümektedir. öğretim yılının ortasına gelindiği 
halde, hâlâ bir kısım çocuklarımız «Ankara'dan 
bize kitap gönderin, falan ders kitabımız nok
san, falan kitabı temin edemedik» diye yazmak
tadırlar. işte bu sandık, öğretmenlerin kişisel 
dayanışması yanında daha verimli bir öğretim 
yapmanın olanaklarını hazııiıyacaktır. 
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ISilâhlı Kuvvetler nasıl kendi mensuplarının 
ihtiyaçlarını kendi aralarında biriktirdikleri 
% 10 larla sağlıyor ve aynı zamanda Türk 
ekonomisine büyük katkılarda bulunuyorlarsa, 
eğitimciler de aynen onlar gibi, kendi maaşla
rından kesilen % 5 lerle kendi dayanışmalarını 
sağlamaya paralel olarak Türkiye'nin kalkın
masında da hizmet edeceklerdir. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, yazılıdır konuş
manız; bir dakikanızı rica edeyim. 

ISayın Atmaca 'nm 20 dakikalık yazılı ko
nuşma süresi sona ermek üzeredir. Bir iki sayfa 
daha olduğunu zannediyorum. Bitimine kadar 
konuşmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
HÜSEYİN ATMACA (Devamla) — Teşek

kür ederim. 
Bütün memurların tek sandık altında top

lanmasının daha güçlü bir sermaye birikimi ya
pabileceği, kalkınmamıza daha etkili hizmet ola
nağı getirileceği düşünebilir ve buna iştirak 
ediyorum. Ancak, meslek dayanışmasını ve yö
netimdeki güçlüğü göz önüne almak zorundayız, 
Memurlar, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve öğretmen 
Sosyal Sağlık Sandığı üst kademede bir Holding 
halinde birleştirilmek suretiyle, işbirliği içinde 
memleket kalkınmasına hizmet edebilme olana
ğına kavuşturulabilir. Memurlar Sosyal Yardım 
Sandığı içinde, bu gibi kuruluşların Holding şek
linde birleşip, memleket kalkınmasına daha bü
yük sermaye ile katkıda bulunmaları sağlana
bilecek ve böylece bu mahzur da ortadan kalka
caktır. 

Bu nedenle bugün 300 bin, gelecekte yarım 
milyonu aşacak olan eğitimcilerin çalışma koşul
larının özellikleri dikkate alınarak ayrı bir san
dıkta birleştirilmeleri büyük yararlar sağlıya-
caktır. Bu, tasarının gerekçesinde açık seçik be
lirtilmiştir. Tasarı uzun bir inceleme ve tetkik
ten sonra Meclislere gelmiştir. Zira, şimdiye ka
dar Türkiye'deki emsallerinin tecrübelerinden 
yararlanılarak hazırlanmış bir tasarıdır bu. Di
ğer bir yönü ile bu sandık öğretmene ilk defa 
kendi malı olan bir yardımlaşmayı ve dayanış
mayı Bağlıyacaktır ve böylece öğretmenin maddi 
ve mânevi sıkıntıları giderilmiş olacaktır, öğret
menin ihtiyaçlarını bizzat kendilerinin düşünme
sine ve gerçekleşmesine imkân vermekle, Türk 

eğitiminin daha rasyonel çalışması imkânı da 
sağlanmış olacaktır. Türk ulusunun değerli mi
marı olan Türk öğretmeni, Türk çocuklarının ye
tiştirilmesinde her türlü gücünü nasıl ortaya 
koyuyorsa, böyle bir yardımlaşma örgütünün 
yönetiminde ve bu sandığın Türkiye'nin kalkın
masında, sanayileşmesinde, etkili olmasında da 
o derece başarılı olacağı inancındayım. 

Bugün Türk öğretmeni köylerde her türlü 
maddi olanaktan yoksun olarak hizmet görmek-
tedir. Fakat ona bu çabası sırasında böyle bir 
yardımlaşma örgütü yardım elini ve onun şah
si ve meslek gereği olan ihtiyaçlarını en ucuz 
ve en uygun şekilde karşılarsa, bunun yarataca
ğı moral üstünlüğü öğretmenin orada yapacağı 
görevin verimini artıracak ve oradan kaçmak, 
kurtulmak istemesinden vazgeçmesini sağlıya-
caktır. 

Bu kanunun tetkikinde özel bir durumu da 
dikkate almak zorundayız. 4357 sayılı Kanunla 
28 yıl evvel ilkokul öğretmenleri için bir sandık 
kurulmuştur. Bu sandık için öğretmenlerden 
her ay muayyen ölçüde para kesilmektedir. Bu 
sandığın bugün 120 binden fazla üyesi vardır. 
Bu kanun reddedilir ve öğretmenler de memur
lar statüsü içinde kabul edilirse, bu 120 binden 
fazla öğretmenin ya iki sandığa üye olmak zo 
runluğu doğacak veya bu sandığın tasfiyesi ge
rekecektir. Tasfiye edildiği takdirde, bu sandı 
ğa 28 yıldır aidat ödiyen öğretmenlerin hakları 
ne olacaktır? 120 bin öğretmenin hakkını bir ka
lemde yok farz etmek hukuk ve adalet ilkeleriy
le bağdaştırılamaz. Huzurunuzda bulunan bu 
kanun öğretmenlerin bu geçmiş haklarını âdilâ
ne bir şekilde çözümlemektedir. 

Değerli senatörler, 
Cumhuriyetten bu yana Türk öğretmeninin 

maddi ve mânevi dayanışmasını topyekûn sağlı-
yacak bir imkân verilmemiştir. Bu son fırsatın 
kaçırılmaması hususunda yardım ve desteğinize 
Türk öğretmeninin ihtiyacı vardır. Bu tasarı 
kabul buyurulduğu takdirde, öğretmenlerin ki
şisel ve ailevi yarar dışında Türk eğitimine 
hizmetleri de büyük olacaktır. 

1. — öğretmenler arasındaki klikleşmeler bu 
sosyal ve ekonomik dayanışma sayesinde gideri
lecektir. 

2. — Çocuklarımızın muhtaç olduğu eğitim 
araçları ve ders kitaplarının daha kaliteli ya-

— 503 — 



O. Senatosu B : 23 20 . 1 . 1972 O : 1 

pimi ve zamanında ellerine geçmeleri sağlanmış 
olacaktır. 

3. — Her yıl büyük döviz sarfiyle ithal edi
len fizik, kimya, lâboratuvar araçlarının kısa 
zamanda memleket içinde imal edilip, Türk ço
cuklarının hizmetine sunulması sağlanacak ve 
döviz tasarrufu yapılacaktır. 

4. — öğretmenlerin büyük merkezlerde ça
lışma isteklerinin bir nedeni de çocuklarının öğ
retimi konusudur. Bu sandık mahrumiyet mm-
takalarında ve köylerde çalışan öğretmen çocuk
larının yurt ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, öğ
retmenin bu bölgelerde huzur içinde çalışmasını 
temin edecek ve oradan kaçmalarını önlemiş ola
caktır. 

Genel Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu içinde bütün bu yukarıda sayılanların yapıl
ması mümkün değildir. Çünkü bunlar arasında 
çeşitli meslek gruplarının özellikleri dolayısiyle 
öğretmenlerin bu özelliklerinin ve özel çalışma 
koşullarının ele alınması mümkün değildir. 300 
bin kişilik Millî Eğitim ordusu, Memur Yardım
laşma Kurumu içerisine girdiği takdirde, Millî 
Eğitim Bakanlığı örgütünde çalışan, fakat 657 
sayılı Kanuna tabi olmıyan 42 bin kişi bu hak
lardan yaralanamıyacaktır. 

Türkiye'de bulunan 700 bin memurun 300 bi
ni eğitim hizmetlerindedir. % 40 in üstünde bir 
varlık olan eğitim ordusunun çalışma özellikle
ri ve mesleğin gerektirdiği birtakım şartları dik
kate alınmadan memurlar içinde mütalâa edil
mesi mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Edirne'den Kars'a kadar yurt düzeyine yayıl

mış olan 300 binlik bir öğretmen ordusu su anda 
gözlerini Senatoya dikmiş bulunmaktadır. Olum
lu oylarınız bu vefakâr öğretmenleri mutlu kı
lacaktır. Aksi, Türk eğitim ordusu için huzur
suzluk ve hayal kırıklığıdır, öğretmen için haya
ti bir önem taşıyan bu kanunu lütfedip kabul 
buyurunuz. Eğitim, yediden yetmişe bütün ulu
su ilgilendiren ana bir memleket davasıdır. Eği
timin gerçek ve temel unsura olan öğretmen 
haklarını korumak, eğitime yapılacak hizmetin 
en ulvisi, en kutsalıdır. Hepimiz birer öğretmen 
elinde yetiştik. Bizleri yetiştiren bu vefakâr ve 
cefakâr insanlara hizmet etmeyi, sanırım ki he
pimiz bir vicdan borcu olarak kabul ederiz. Bu 
tasarı hakkında vereceğiniz karar Parlâmento

nun Türk öğretmenine verdiği değerin bir ölçü
sü olacaktır. 

Hükümetin ilk kararından caymamasını, bu 
tasarıyı desteklemesini diliyoruz. Aksi takdirde, 
2 ay evvel verdiği bir müspet karardan dönüşü
nü Hükümet anlayışiyle, Hükümet prögramia-
riyle, Hükümetin devamlılığı ile bağdaştırmaya 
imkân yoktur. Hükümetin sık sık karar değiş
tirmesi kamu oyunda inançları sarsmaktadır. 
Hükümet bu tasarıyı iki ay evvel bir reform ta
sarısı olarak Meclise sunmuştu; iki ay içinde fi
kir değiştirmesi, gelecek reform tasarılarının da 
aynı akıbete uğraması fikrini uyandırmış, bu 
kanıyı kamu oyuna yerleştirmiştir. Bu hal, gü
ven sarsıcı neticelere sebebolmaktadır. Hüküme
tin, özellikle Sayın Millî Eğitim Bakanı Arar'm 
bu kürsüye çıkıp öğretmen haklarını savunaca
ğına inanıyorum. Eğer tasarının bâzı maddele
rinde hatalar varsa, değişiklik önergeleriyle dü
zeltilme yapılmasını teklif etsinler, düzeltelim. 
Topyekûn reddi, yukarıda da arz ettiğim gibi 
Türk eğitim ordusunun huzursuzluğuna, tepki
lerine ve inancının sarsılmasına sebebolacaktır. 

Esasen bu, yeni bir kanun değildir, 1943 te 
çıkan bir kanunun tadilidir. 

Son söz olarak müspet oylarınızı rica öder, 
Türk öğretmeninin birlik, beraberlik ve sosyal 
bir dayanışmaya kavuşmasını sağlamanızı istir
ham eder, hepinizi derin saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — 35, 38, 40 Sıra Sayılı tasarılara 
ve 41 sayılı teklife oyunu kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim?.. Yok. Oy verme işlemi bitmiş-
tir, kutular kaldırılsın efendim. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı ismail Arar, bu
yurunu?; efendim. 

MİLLÎ EĞÎTTM BAKANI İSMAİL ARAR 
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Denizli Senatörü Sayın Hüseyin Atmaca'nm, 
içinden çıktığı Millî Eğitim camiasının sorunla
rına karsı öteden beri son derece hassas bir tu
tumu olduğunu yakından biliyor ve bunu ga
yet tabu karşılıyorum. Ancak, bu hassasiyet 
bâzı gerçekleri tahrif derecesine de varmamak. 

Burada arkadaşımız kanunun lehinde görü
şürken, Hükümetin iki ay içinde fikir değiştir
diğini, bâzı bakanların henüz attıkları imzaların 
mürekkebi kurumadan bu kanun tasarısından 
caydıklarını, Geçici Komisyonda Devlet Bakanı 
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Sayın Doğan Kitaplı ile benim sözlerim arasın
da çelişki bulunduğunu ifade ettiler. Bunların 
hiçbirisi maalesef doğru değil. Eğer Hükümet 
fikrini değiştirmiş olsa, bu tasarıyı açıkça geri 
alır. Böyle bir şey yok. Binaenaleyh, Hüküme
tin fikrini değiştirdiği bir evhamdan ve bir zan-
dan ibaret. Ancak, ben komisyonda açıkça ifa
de ettim; Hükümet değişmiştir. Hükümet Baş
kanının aynı kimse olması, eski Hükümet tara
fından sevk edilen bir kanunun da yeni Hükü
met tarafından noktasına ve virgülüne kadar 
harfiven savunulacağı anlamına gelmez. Başka 
bir Hükümet, başka bir programla karşınıza 
çıktı ve güven oyu aldı. Buna rağmen, bu söz
lerim, bugünkü Hükümetin bu tasarıyı geri al
mak arzusunda olduğunun, bir pişmanlık duy
duğunun if ade'si değildir. 

Bunu şunun için söylüyorum : Yeni Hükü
met tasarıyı ince bir tetkike tabi tutmuştur ve 
tasan bu hali ile hiç değişmeden çıkar ise, ken
dilerine yardım götürmek, sosyal güvenlik hak
larını daha geniş, daha sağlam bir şekilde te
minat altına almak istediğimiz geniş öğretmen 
kütle'sinin bundan zarar duyacağı endişesini 
duymuştur ve bunun içindir ki, komisyondan 
görüşmelerin beş günlük bir tehirini istemiştir. 
Komisyon anlayış göstererek bu tehiri kabul et
miştir. Bendenizin katıldığım, toplantıda ise, ta
mamen komisyona mal olmuş olan tasarı, mad
delere geçilmeden, sayın komisyon üyelerinin 
ortaya attikları ve şimdi raporda aksini bulan 
fikirler ve gerekçelerle maddelere geçilmeden 
reddedilmiştir. 

Binaenaleyh, bütün bu gerçekler ortada du
rurken, Hükümeti fikir değiştirmekle itham et
mek, geniş öğretmen kütlesine, yurdun dört bir 
tarafında, ücra köylerde vazife gören öğretmen 
kütlesine yardım götürecek bir kanunu geri al
mak veya savsaklamakla itham etmek, tahmin 
ediyorum İri, biraz önce değindiğim o hassasi
yetten doğan bir evhamın neticesidir. 

Bunu tavzih etmek için söz aldım, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal .. Yok. Sa
yın Rifat Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben, komis
yon raporunun lehinde söz aldım. Bunun nede
ni de, komisyon raporunun, halen yürürlükte 

I olan kanunların ruhuna tamamen uyan bir bi
çimde olmasıdır. Şöyle ki : 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 
ncı maddesini değiştiren 1327 sayılı Kanun de
ğil de, 657 sayılı Kanunun ilk metni 190 ncı 
madde olarak kalmış olsaydı, o zaman Sayın 
Atmaca'ya hak vermemek elde değildi. Eski 
190 ncı madde, «Özel kanunlarla, Devlet me
murlarının istekleriyle katılabilecekleri sosyal 
sigorta, dinlenme kampları ve yardımlaşma ku
rumları da kurulabilir» diyor. Yani, eski 190 
ncı madde ihtiyari bir hüküm getirmiştir. Şim
diki 190 ncı madde ise, Devlet memurlarının 
sosyal hakları bakımından, Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun dışında Dev
let Memurları Yardımlaşma Kurumu ile ilgili 
kesin hükümler vaz'etmiştir. 

Maddeyi aynen okuyorum : 
«Devlet memurlarının ek sosyal sigorta, ko

nut, dinlenme kampları ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılamatka yardımcı olmak, tasarruflarını 
yurt kalkınmasına yararlı olacak verimli saha
larda değerlendirmek üzere bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çıkarıla
cak özel bir kanunla Devlet Memurları Yardım
laşma Kurumu kurulur.» 

Kesin, «kurulabilir» demiyor, «kurulur» di
yor. 

«... Kurum bütün Devlet memurlarını kap
samına alır.» diyor. 

Burada bütün Devlet memurlarının bilaistis
na bu kuruma üye olabilme imkânını sağlamış
tır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu, Ana
yasa değil ki, değişebilir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — «Ana
yasa değil ki, değişebilir» diyorsunuz, gerektiği 
zaman Anayasa da değişebilir; gerektiği zaman 

I İslâm Dininin, Peygamber Efendimiz buyur
muştur, hususları dahi değişebilir... (Gülüşme
ler) 

Bu itibarla, değişebilir. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — İslâm dîni 

I değişmez canım... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bizim 

I yaptığımız konuşma, şu anda yürürlükte olan 
mevcut kanunu müdafaa etmektir. 

Sayın Başkanım, bâzı arkadaşlar fısıltı ile 
konuşuyorlar, açıkça konuşma yaparlarsa ce-

I vap vermekten âciz değilim. 
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BAŞKAN — Sayın Öztürkçine devam edin, 
gerekli müdahale icabında yapılacak efendim. 

Buyuna efendim. 
FEHMt ALPASLAN (Artvin) — Hayır, 

«îslâm Dini değişir» diyorsun da; İslâm Dini 
değişmez, onu demek istedim. Karıştı, yani ka
rıştırdın... 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Öztürk
çine. 

RÎPAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ko
misyon raporu ve şimdi öğrendiğimize göre 
Hükümetin görüşü, mevcut kanunlanmıza ta
mamen uygundur. Yalnız bendenize endişe ve
ren bir konu var. 190 ncı madde yürürlüğe 
girdikten sonra, 4357 sayılı Kanun ile kurul
muş bulunan bu teşekkülün hukukî durumu ne 
olacaktır? Çünkü, 237 nci madde ile bu kanuna 
aykırı olan hükümler ve kanunlar yürürlükten 
kaldırıldığına göre, o zaman 4357 sayılı Kanu
nun durumu ne olacaktır? 

Eski arkadaşlar bilirler, bendeniz senatör 
seçildiğimden beri daima sosyal güvenlikle il
gili durumların bir arada yürütülmesini, hat
tâ Sosyal Sigortalar Kurumu ile Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığının da bir elden yürü
tülmesini ve bunlarla ilgili olan kişilere ayrı 
ayrı kanunlar ile ayrı ayrı haklar tanımak de
ğil, bütün emeklilerin ve onların dul ve yetim
lerinin aynı sosyal denge üzerinde birleştirilme
lerinin zorunlu olduğunu 1961 yılından beri mü
dafaa eden bir arkadaşınızım ve şimdi de aynı 
şeyi müdafaa ediyorum, diyorum ki, Komisyo
numuzun raporu mevcut kanunlara tamamen 
uygundur. 

Şimdi, bütün öğretmenleri, ilkokul öğret
menlerinin sağlık sandığının içerisine aldığı
mız zaman mı Türk öğretmeninin sosyal hakkı 
ve 'hukuku korunmuş olacaktır, yoksa Devlet 
Memurları Yardımlaşma Kurumu kanun tasarı
sının kapsamı içerisine aldığımız zaman mı öğ
retmenlerin ve Devlet memurlarının hakları da
ha iyi korunmuş olacaktır? Size tasarıdan bir 
iki misal arz etmek isterim: 

Lise mezunu bir kimse, 40 yıl hizmet yap
mış ise, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığın
dan aldığı ikramiyenin dışında 113 488 lira 
emekli yardımı alacaktır. 30 yıl sonunda emekli 
olan bir lise mezununu ele alalım, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığından aldığı yardımdan 

başka, 55 403 lira yardım alacaktır. Yüksek 
Dkul mezununu ele alalım, ki tasarı yüksek okul 
mezunlarından profesörleri de ele alıyor, hat
tâ eğitim enstitüsü mezunu olan sayın öğret
men arkadaşlarımızı da içerisine alıyor, bunları 
ele alalım. 30 senelik hizmetini dolduran bir li
se öğretmeni, Devlet Memurları Yardımlaşma 
Kurumu kanun tasarısı kanunlaştığı takdirde 
101 271 lira para alacaktır, içimizde 40 senelik 
öğretmenler de var, 40 senelik öğretmen de o 
zaman 207 719 lira emekli yardım parası ala
caktır. 

Şimdi, öğretmen ve Devlet memuru aynını 
yaptığımızı kabuledelim, öğretmenler de bu 
hakkı kazanacaklarına göre, görüyoruz ki, çıka
cak olan kanun tamamen Devlet memurlarının 
ve dolayısiyle öğretmenlerin de lehine olacak 
olan bir kanundur. 

Hele, tasarının 3 ncü maddesi «Sandık üyele
ri hakkında 657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Ka
nunla değiştirilen 190 ncı maddesi hükümleri 
uygulanmaz.» diyor. 

Yani, öğretmeni bu 190 ncı maddenin şümu
lü dışında tutmak suretiyle, demin yüksek hu
zurlarınızda arz ettiğim âdil rakamlardan da 
öğretmeni yoksun bırakıyor. Buna hiç kimsenin 
halikı yoktur, muhterem arkadaşlarım. 

Diğer sosyal yardımlar kısmına geçiyo
rum: 

Yalnız emekli yardımı değil, maluliyet ve 
ölüm yardımları da yapılacaktır. 

Devam ediyoruz; sosyal hizmetler yönün
den her yönüyle yardımlar yapılacaktır. 

Gelir gayeli yatırımlara imkân sağlanacak
tır. 

ipotek karşılığında üyelere her türlü yar
dım sağlanacaktır. 

Üyelere veya üyelerin kuracakları koopera
tiflere ait arsalar üzerinde yapılacak inşaatla
ra yardım sağlanacaktır... 

E, şimdi bütün âli menfaatler burada du
rurken, bu komisyon raporunu redettiğimiz tak
dirde, öğretmenlerin âli menfaatlerini çiğne
miş olacağız. 

Yüce komisyon ve Hükümetimizin görüşü; 
öğretmenlerimizi ve dolayısiyle Türk memuru
nun sosyal haklarını birleştiren bir tasan Yüce 
Meclise sunulmuştur, komisyinlarda konuşul
maya başlanmıştır, bunu bekliydim ve bu ne-
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denledir ki, komisyon raporunu kabul edelim, 
bu suretle öğretmenlerin sosyal hak ve hukuk
larını sözle değil, kanunun âmir hükümleriyle 
rayına oturtalım, şeklindedir. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Bu arada açık oylaması yapı
lan tasarıların ve bir teklifin oylama sonuçla
rını arz ediyorum. 

35 sıra sayılı, Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 115 ısayın üye katılmış;' 113 kabul, 
2 ret oyu çıkmıştır. Bu suretle tasarı Senato-
muzca kabul edilmiştir. 

38 sıra sayılı, 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının açık oylamasına 114 sayın 
üye katılmış; 112 kabul, 2 ret oyu çıkmıştır. 
Bu suretle bu tasarı da Senatomuzca kabul edil
miştir. 

40 Sıra sayılı, İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
açık oylamasına 111 sayın üye katılmış; 109 ka
bul, 2 ret oyu çıkmıştır. (Bu tasan da (Senatomuz
ca kabul edilmiştir. 

41 Sıra sayılı, 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifinin açık 
oylamasına 110 sayın üye katılmış; 108 kabul, 
2 ret oyu çıkmıştır. Bu teklif da Senatomuzca 
kabul edilmiştir. 

İSöz sırası Sayın 'Somunoğlu'nda; buyurun 
'Sayın Edip Somunoğlu. 

EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlar; 

İlkokul öğretmenleri Sağlık ve içtimai Yar
dım Sandığı Hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 
11 ve 14 ncü maddelerinin kaldınlması ve Millî 
Eğitim Mensuplan Sağlık ve Sosyal Yardım
laşma Sandığının kurulmasına dair kanun tasa-
nsının Millet Meclisince kabul olunan metninin 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunda ek
seriyetle reddedilmesini uygun görmediğim için 
söz almış bulunuyorum. 

İSenato Geçici Komisyonu; bütün Devlet 
personelini içersine alan bir memur yardımlaş
ma kurumunun kurulması dururken, öğretmen
lerin ayn bir kurum kurmasını sakıncalı bul-

I muş ve uzun süre öğretmen olarak çalıştıktan 
sonra, bakanlık ve kurum değiştirecek olan per
sonelin, birinden ıdiğerine geçerken bundan za
rar göreceği ve tasanda birçok boşlukların bu
lunduğu ileri sürülerek tasarının reddedilmesi 
istenmiştir. 

Halbuki, 4357 sayılı Kanunla kurulmuş bir 
nüve, bir temel mevcuttur; yeni kanun bunun 
üzerine inşa edilecektir, öğretmen camiası na
mı altındaki kütlenin mevcudu 284 bindir ve 
her sene 20 bin de artmaktadır. Geriye kalan 
Memur Yardımlaşma Sandığı mensuplan yek
nesak bir kütle değildir, inkişafı çok zor ola
caktır. Halbuki, öğretmen camiasının, en ücra 
köyde binbir maJhmuriyetle vazife ifa eden öğ
retmenin ihtiyaçlarını, yöneticiler, kendilerinin 

I vaktiyle çektikleri zahmetle mukayese edebile
cek ve bileceklerdir. 

Kurum değiştirme mucip sebebiyle reddet
me fikrine de katılmıyorum. Nasıl ki, Sosyal 
Sigortalarda çalışan bir kimse Emekli Sandığı
na geçtiği zaman, yine Emekli Sandığına bağlı 
olarak çalışan bir kimse de Sosyal Sigortaya 

I geçtiği zaman bir hak kaybetmiyorsa, aynı esas
lara göre hareket edilebilir. Kaldı M, öğret
menlik bir aşk, şevk mesleğidir. Oraya giden
ler yavrulanndan aynlamazlar, onlara bağlan
mışlardır, binde birinin geçeceğine kaani deği
lim. 

Ekserisi ücra köylerde vazife gören öğret
mene, Memur Yardımlaşma Sandığının yardım 
ulaştıracağına kanaat getiremiyorum. Bu 284 
bin öğretmenin % 56 sı ilkokul öğretmenidir; 
mahrumiyet içersinde, fedakârane çalışmakta
dır. Bu vefakâr kütlenin geleceğini garantiye 
almak ve vazifelerini iyi şekilde yapabilmeleri 
ve moral bakımından emniyet altında bulunma-
lan için, bu isteklerinin yerine getirilmesini, 
şahsan bana düşen en iyi vazifelerden biri ad
detmekteyim. 

Ayrıca, diğer sandığın tasfiyesi yine öğret
menlere zarar verecektir. Bu kanunla bütün 
Millî Eğitim mensuplan bu sandığa devredilir-
se, kendilerini tam emniyette görürler. Sonra, 

I Memur Yardımlaşma iSandığı kapsamına alın-
diklan takdirde memur kütlesi neden böyle bir 
zaran da kapatsın? Millî Eğitim mensuplan 
sandığı kurulduğu takdirde, uzak yerlerdeki 

1 öğretmenlere daha kolaylıkla faydalı olacaktır. 
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Yalnız öğretmenlerden kesilen % 5 lerden 300 
milyon liraya yakın bir sermaye birikecek ve 
yurt ekonomisine faydalı olacaktır. Tek ve 
yeknesak bir kütledir. Üç büyük kuruluş ola
caktır; bunlar rekabet halinde bulunacaklardır 
ve dikkat edersek, faydası daha büyüktür. 
Ben daha çok kâr edeceğim, daha çok iş yapa
cağım diye ehliyetli elemanları işbaşına getire
ceklerdir. 

Şimdi, bu Kanunun bilûmum Millî Eğitim 
camiası tarafından istendiğini biliyorum. Eğer, 
bâzı sendikalarca veya bâzı öğretmenlerce is
tenmiyorsa, ki bunu hiç işitmedim, hiç kimse
den böyle bir şey duymadım, öğretmen camia
sı bu kanunun çıkmasının lehimledir; sendika-
larca, rekabet yüzünden, ileride bu kanundan 
dolayı memurdan ayrı kalmanın bir zarar geti
receği düşünülüyorsa, Komisyon ve Sayın Ba
kan tarafından bu hususun sarahate kavuştu
rulmasını da rica etmekteyim. 

Sonra, verilen muhalefet şerhimde, «Bütün 
sandık kurulunca,. kısa sürede faydalanacak 
olanların sağlanan haklarının yükleri genç nes
lin sırtına yüklenmekte.» bir yerinde de «Par-
Iömanter öğretmenlerle seçimle meslekten ayrı
lanlar, bakanlık mensupları kısa zamanda bun
dan neden faydalansınlar?» denmiştir. 

Arkadaşlar daha evvel Emekli Sandığı Ka
nununda da parlömanterler faydalandırıldı, 
şahsan biz de faydalandık. 1933 senesi ve ondan 
evvelki senelerde görev yapan öğretmenler, çok 
daha fazla mahrumiyet içindeydiler, at sırtında 
nakıs 30 un altında meşhut suçlara gittiğimiz 
devreden buraya geldik, o zaman aynı durumda 
görev yapan öğretmenler ondan sonraki devre
lerde elbette kasabaya, oradan da büyük şehir
lere ve Bakanlığa geldiler. Onların çektiği 
mahrumiyete katlanmak, şimdikinden her halde 
daha zordur. O zaman yol da yoktu, su da yok
tu yiyecek dahi bulmak güçtü. Şimdi hayat 
şartları biraz daha kolaylaşmıştır. 

Binaenaleyh, bu öğretmen camiasının isteği
nin reddine dair Komisyon kararına taraftar 
değilim, Komisyon raporunun reddini talebede-
rim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın So-
munoğlu. 

Sayın Hamdi özer... 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Millî Eğitim Mensupları Sosyal Güvenlik Ku

rumu kanunu tasarısı 28 yıl önce temeli atılmış 
bir sosyal yapının tamamlanmasını sağlıyacak-
tır. Bu kanunun önemi öğretmenin değeri ile 
ifade olunabilir. Çünkü, bir millet öğretmenle
rinin gözü ile görür ve onun kanadı ile yükselir. 
Bu değer ölçüsü ile öğretmenlerini göremiyen 
ve onların sosyal güvenliğini sağlamıyan mil
letler geri kalmaya ve çökmeye mahkûmdurlar. 

Türk Milleti öğretmene verdiği değerle bü
yümüş bir millettir. Bu millet öğretmenliği Al
lah meslekî ve ilmî en büyük ibadet kabul eden 
bir inancın sahibidir. Çünkü öğretmen; geç
mişimizin, halimizin, geleceğimizin, tek kelime 
ile kaderimizin mimarıdır. Biz hepimiz onun 
eseriyiz. Çocuklarımızı ona bir fidan olarak 
teslim ederiz, onun aşısı ile gelişir ve meyva ve
rirler. öyleyse, toplum bir bahçe, öğretmen 
bahçivandır; istediği aşıyı tutturur. Bu bakım
dan bir öğretmenin yetenekli olması ve bu ye
teneği ilmin ve tekniğin ışığı altında geliştir
mesi sağlanmalıdır, öğretmenin çağdaş bir ye
teneğe eriştirilmesi ve bu yeteneği hevesle uy
gulayabilmesi, onu geçim endişesinden uzak tu
tup sosyal güvenlik içine almakla mümkün ola
bilir. 

Bundan 28 yıl önce kurulmuş olan İlkokul 
öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı, 
bu amaca yönelmiş olmasına rağmen, yeterli bir 
araç olamamış ve f omksiiyomuoıu tüketmiş duru-
ma düşmüştür. 160 bin üyesi bulunan ve her 
yıl binlerce üye eklemem bu Kurum, 1943 tem 
1971 e kadar altı defa aylık aidat miktarımda 
değişiklik yapmış ve diğer gelirleriyle birilikte 
giıderlerind karşılayamadığı için halen 70 mil-
yooı ilraya yaklaşik bir açıkla çöküntüye uğra
mıştır. üyelerden sağladığı aidatla üyelere 
karşı kalbul ettiği yükümlülük arasımda Kurum 
aleyhime büyük bir uçurum meydana gelmiştir. 
Bir üye 30 yılda ödediğinin en az üç, en fazla 
20 katımı kurumdan almış, bu yüzdem emekM 
olan 700 kadar öğreitmeme halen Kurum para 
veremez duruma düşmüştür. Bu miktar kısa 
zamanda yeni emeklilerle birkaç bini bulacak
tır. 

657 sayılı Kanunla Devlet Memurları Yar-
dıml&şma Kurumuma % 5 oranında her memur-
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dan kesildiği gibi, öğretmenlerden de aylık 
aidat kesilmektedir. 10 yıl caıoe laırulmıujş 
olan 70 bin üyeli Ordu Yardımlaşma Kurumuna 
mensup üyeler bundan istisna edilmiştir. 28 
yıl önce kurulmuş olan ilkokul öğretmenleri 
Sağlılk ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerinim 
bu önceliği hesaba alınmadığı için, bu üye
lerden hem bu Kuruma % 3 ilâ 4 oranında, 
hıem de Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
muma % 5 oranımda aylık aidat kesilmektedir. 
Bu suretle % 9 kadar aidat kesilmesi ve ayrıca 
Emekli Sandığı kesecıeği, bilhassa genç öğret
menleri geçim sikımtısıma sokmaktadır. İki 
aded yardımlaşma kurumuna ödenen aidattan 
ıbugün sadece eski kurumumdan yardım görmek 
ümidi iç/imde olduğu haüdê  Devlet Memurları 
Yardımlaşma Kurumuma yatırmakta olduğu 
% 5 ler için ortada ümit verici bir durum mıev-
ouıt değildir. Günün birimde mevcut hale gel
se de, iki kurumu birden ayakta tutacak aidat 
ödemeye öğretmemin gücü yetmeyecektir. 

Ayrıca, bugün 284 bin Millî Eğitim men-
sulbundam sadece 160 bin ilkokul öğretmeni, 
ilkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Sandığıma üye olduğu halde geri kalan 124 bin 
öğretmen açıkta kalmıştır. Yakım bir gelecek
te yarım milyona yaklaşacak öğretmen mevcu
dumu bir tek kurumda tophyarak, bu kurumu 
güçlü ve ömürlü hale getirmek kaçınılmaz bir 
zaruret halimi almıştır. ilk okul öğretmenleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığımın mevcut 
tesisleri yeni kurulacak: kuruma devredilmekle 
bir destek sağlamış ve onun 70 milyon lira açığı 
da bu Kurumun bünyesinde eritilmiş olacaktır. 
Böylece, yardım sırasında beMiyen emekli Öğ
retmenlere de kusa zamanda yardım yapalbilmek 
imkânı doğacaktır. Bunun için öğretmenler 
sadece kemdi kurumlarıma % 5 aidat verirlerse, 
hem % 3 ilâ 4 laidat kesiminden kurtulacak, 
hem de 'kurumları güçlenecektir. Kemdilerime 
aiilt Türkiye öğretmenler Bankası da bu örgü
te çak güç katacaktır, öğretmen olan her
kes; ister Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde, ister özel kurumlarda çalışsın, bu ku
ruma üye olabilecektir, 

MiOlî Eğitim topluluğunda çalışan sözleş
men personel de aynı halklarla bu sosyal gü
venlik içine alınabilir. Böylece yurdumuzda 
Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi dev bir kurum 

dalha doğacak ve yurit kalkınmasıma yararlı ya
tarım kaymakları halinde gelişecektir. Gönül 
arzu eder iki, büyük rakamları bünyesinde top-
lıyan birkaç meslek teşekkülü de böyle yar
dımlaşma kurumuna ısahibobunlar. 

Devlet Memurları Yardımlaşma Sandığı 
Kurumu da kısa zamanda işler hale geçerse, 
Ordu ve Millî Eğitim personelimin dışında ya
nım milyon memur üyemin sosyal güvenliğini 
sağhyan ve yurit kalkımmasımda etkili ve deri 
toplu bir sosyal ve yatırım gücü doğmuş ola-
caiktır. Böylece, aym amaca yönelmiş birkaç 
kuruluşun bulunması hem üyelerine hem dıe 
yurt kaülkımmasıma hizmet yanşmı randımanı 
artıracak ve ıkurumlarım yönetimini kolaylaş
tıracaktır. 

Ancak, 28 yıllık kurum üyelerinim iflk te
sislerime hazırdan komam yeni üyeler, o kuru
mum 60 - 70 milyon liralık açığına aidaitlariyle 
orantılı olarak katalmalıdır. Kurumdan sağla
nacak nimetlerle yüklenilecek külfetler hak ve 
adalet ölçüsü içimde dengeli olmalıdır. Kıısa 
süne içimde emekli olacak yükseik baremli yemi 
üyelerim kurumdan alacakları büyük miktarda
ki yardımlarım yükümü gemç üyelere yükleme-
meliyiz. Kurumum yöneticileri arasımlda bare
mim her derecesinde ve her kademesinde tem
silci üyeler bulundurmalıdır. Düzenlenecek 
yönetmelik, her üyemin kuruma ödediği aklat 
tutarı ile tbu aidatım kurumda işlediği sürele
rin karşılığını hak sahibime zamanımda ödeme
yi sağlamalıdır. Aksi halde; bol keseden dağı
tılan yardımlar sona kalan üyeleri açılkta bı
rakır; yatırım fonu erir ve milyonların açaca
ğı gedik kapatılamaz, kısa zamanda bugünkü 
sandığın aJkilbetime düşülür, genç nesiller tama
men Kurumun iflâsıma ortak hale sokulur. 

Bu kurumum ihdası üçüm, em çok, yüksek ba
remli ve kısa süre içinde emekli olacak Millî 
Eğitim mensuplarımın ısrarlı oldukları iddiala
rı yaygındır. Bunlarım kuruma ilik ağızda yatırı
lacak aidatı alıp ulaşacakları ve geınç nesli açılk
ta bıralkacakları bu ilddialar arasımdaldır. Bern 
şahsan buma asla ihtimal verenlerden değilim. 
Bu kurum iyi yömetiılirse, herkese ektiğini hiçti-
recek: ve yeterli yarar Bağlıyacaktır. Kuruma 
bugün girecek bir üye, 30 yıl sonra yüzbinle 
ifade edilecek rakamlarla tatmin edilmiş ve hiz-
metlerin'den ıdoğan şereflerine uygum bir şe-
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Mide sosyal güvenliğe ulaşmış olacaktır. Bu 
kanunla, lâyık oldukları haklar kendilerime tes
lim .edilmiş ve onlara karşı vefa, minnet ve şük
ran borcu kısmıem de olsa ödenmig olacaktır. 
Bu baıkumldan, bu kanun tasarısının reddine mü
tedair raporum reddini ve tasarımım kabulümü 
umuar, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür leideriız. 
Sayım Dikeçligil?.. Yok. Sayım Hüseyin öz-

türk, buyurumuz efemıdian. 
HÜSEYİN ÖZTÜRJK (Sivas) — Sayım Baş

kanım, Yüce SemaJtomum değerli üyeleri; 
Arkadaşlarım gemiş amlamıyla tasarımım üze-

ründe durdular; ben kusa kısa bâzı esaslara do
kunacağımı, bu konuda rnıüzmkün olduğu kadar 
sizleri aydınlatmaya çalışacağımı. 

MiM Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma Samldığımım kurulmasına (dair ka
mum tasarlısının, Komisyonda tıam bir imıceletme-
ye tabi tnıftulanadam reddedilmesi çok acıdır. 
Biz komisyonları, <bâır tasarımım üzerimıde imoelê  
rnıe yapmıak, moksaımlıarı varsa tamamlamak ve 
o sekilide getirmek için seçeniz. Oysa M, Ko-
mııiisyom bu esasa uymamıştır, peşim hükümlü 
bir hareketle tasarıyı reMeitımiıştir. 

Değeri .arkadaşlarım, bugün ilkokul öğret-
mienlerirınm bir samdığı varıdır. Bu, kamumla ku
rulmuştur. 4357 sayılı Kamuna göre kurulan 
İlkokul öğretmıemlerd Sağlık ve İçtimai Yardım 
Sandığı 1943 yılımdan. beri faaliyettedir. Bugü
ne kadar çok hayırlı hizmetler görmüştür. Öy
le olmuştur ki, hükümetlerden, hiçbir yardımı 
görmediği halde bu Samdık öğretmenin lehine 
birçok işler yapmışlar. 

Bu kurulmuş bir köktür, geliişımiş bir te
şekküldür. Burnum düzemlemip devam ettirilme
si bir kamumla mıümıküm ikem» omu daha geriye 
bırakıp umumi bir kamum, genel mıemurlarla 
ilgili kamumlar içer&sıimde mütalâa eifememıim mah
zurları olacaktır. Halem bu Samıdığım üye ade
di - arkadaşlarım yuvarlak hesap söylüyor
lar, 160 bim, daha 'aşağı, daha yukarı - som al
dığımız kayıtlara göne 155 bim... 

155 bim ilkokul öğretmemi bu Samdığım üye
sidir, met olarak, ilkokul öğretmenleri bu Sara
çlığa üye olmıuşliar ve 1963 yılıma kaldar öğret-
miemüere tedavi yaridmnı, taibiî âfetlere mâruz 
kaldıkları zarnıam yardım, doğum, ölüm, evlen
me gibi yardımlar yapılmış. 1962 yılımdan be

ri, bu Sanldığım O^saimımım gecıelleşlaıilmeısi 
içim çeşitli zamamlarda komu ele ahmmış, hükü
metlerim değişmesi bu kamumum da kadük ol
masına seibebohmuş. Yami bu, çoktan beri ele 
ahmmaş, olumlu bir görüş olarak beınirnsemamiş, 
devam eMârii&mıek iteıtemmdş bir konudur. 

Bu kere 12 Marttan, sonra ele aHımmuş ve 
kapsamıma bütün MiM Eğitim mensupları, üni
versiteler, özel okul öğretaemleri, özel idare
den maaş alanları da katacak şekilde hazırlan
mış. Adı gecem tasarı Balkanlar Kurulumla sevk 
edilirken birkaç defa değişikliğe mâruz bıra
kılmıştır; Maliye Gelirler Genel Müdürlüğümün 
de görüşü alımıdıktam ısomra kaleme afcınmışltır. 
Yami tasan, öyle gelişigüzel bir hazırlıikla de
ğil, şimldiye kadar hazırlamam konumlara göre 
çok daha inıcelemımiş olarak, esasları Maliliye'mıim, 
Hükümetim ve bütün kumluklarım da fdlki'rleri 
alımarak ve omlarım tecrüibeterimidem de fayda-
lamlarak hazırlammıışltM'. Bu bakımdam tasarımım 
hazırlamışı ve maddeleri çok olumlu ve yerinde
dir. 

Em som olarak, Bakamlar Kurulumda kurulam 
Ekonomik Kuruldan, da geçMlmiş ve som şek
lîyle Büyük Miliet Meclisinle sumulmuş; Millet 
Meclisinde de çoğunlukla, hattâ bir yönü ile 
gruplarım bemimısülyerek oy verdiği bir kamum 
olmuştur. Karma Komisyonda görüşülürkem 
Maliye temısıilciısi de uygum mütalâa vermiiıstir, 
"hu kamuma. Kamum tasarısı hazırlamırkem Ordu 
Yardımlaşma Kurumu ve Maliye Bakanlığı 
rraemurlan ile de temasta" yapılmış, buralardam 
alımam bilgilerle de tasam moksamısıız bir şekle 
kommuştur. Aynea, ilkokul öoretimıenleri San
dığınım hesapları »da bir maliyeciye, bir uzma
na inıcteleltltiiirilımiş ve kurulacak sandığım çalış
ınla sekli, gelecekle üyelerine sağlıyacağı fim-
kâmlar da tesbit 'ettirilrnıiştir. 

Kanıumum bir özeliği de, öğretmemin kâra 
ortak eh+nîrilmis olmadı ve leme/Vlpyfi pıvnirtıkfram 
sonra da birçok Sfrnkâmlarfdam istifade ettiril-
mk olmalıdır. Aynca, yjllardam beri üye olam 
ilkokul öffretTnenlıer^rn gıecmfaiteki hıranınım 
da bu kamumda dikkate alındığı görülüyor. 

Bu tasarı em ücra köşede, em ücra köylerde 
rrıaırıelt ffömem köy öğretmenimin geCecesinıi ısilgor-
ta etmekte ve çocuğumu okutana imkâmlarımı da 
sağlamaktadır. Biz hâlâ köyü, köy öğretttmem-
ligimi çekici hale getiremedik. Hepiniz bu yü-
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k ik altındasınız; şehre, (kasabaya nakil için bü
tün arkadaşlar zorlamamaktadır. Sebep de şu
dur: Çocuk okutmak, sağlık durumu ve çeşditli 
imkânlar... Bu 'kamum bunların da 'dikkate al
mak suretiyle köy öğrelfomıenliğimi bir yönü ile 
çekici ve bugünkü huzursuzluğu giderici imkân
ları sağüıaımıaktadır. 

Bugün 1 000 e yakım öğrelfemen emekli yar
dımı için sıra 'bekletmektedir. Bunlar da, bu 
kanunun gerçekleştiği günden itibaren ödene
cek durumdadır. Hem Sandığın, hem de öğret
menlerin şimdiye kadar toplanan parası 300 
milyon lirayı bulmaktadır, % 5 1er ve diğerle
ri ile birlikte. Bu Sandık, Devlet memurları 
içim 'kurulacak yemi sandıkla b'irleşttiriflldiği tak
dirde ilkokul öğretmenleri iki samidığa üye ol
mak zorunda kalacaklar - arkadaşlarımın bah
settiği gilbi - ve iki türlü aidat vermek gibi bir 
duruma düşeceklerdir ki, bu yükün altından da 
kalkmak zor olacaktır. Oysa bu Samdık, ya
rın öğretmen emekliye ayrıldığımda, Emekli 
Sandığımın ödediği ımikbarun çok üstümde para 
ödiyöbilecektdr. Millî Eğitimdeki reformlar 
daha çok aktif hale gelecek, öğretmenlerin ça
lışılması daha çok güven içinde olacaktır. 

Nasıl daha çok para verecektir, onu arz ede
yim: 

Maliye Baaknlığunjoa hazırlanan tasarı, 
MEYAK, memurdan ıhmanı aynıyla vermemek
tedir. Oysa, hangi sigorta şirketi olursa olsun, 
bu kamunda hazırlanan aktüer cetveBerime gö
re % 6,5 faizle bu kamunum getirdiği imkânla
rı 'ilkokul öğretmıemâme vermeye mecburdur. 
18 yaşımda göreve ^başlayan ve 65 yaşımda emek
li olan bir öğretmem 'bu sandık kurulduğu tak
dirde şunu alacaktır: Temel emeklilik yardımı 
156 067,96 lira. 

Bu rakam hayalî olmayıp, bu işte yetkilile
rin teker teker yaptıkları hesapların bir sonu
cudur. 

Artışılardan ek emeklilik yardımı 109 212,75 
lira. Merkez Bamkasnıılda hirikmiş aiLdatlanm. 
dan, toplam olarak 280 651,57 hra öğretmeme 
verilecektir. 

Bu % 6,5 faizden de her türlü masraflar 
düşürülmüş, Samdığım gösterilen açığı da kapa
tıldıktan ısıomra bu rakamı ttesibit edilmiştir. Ay
rıca kârdan düşecek pay bu toplama eklemlirse, 
36 bin lira olarak helsabedalmiştir. 

ölüm veya mağduriyet yardımları: Som ma
aşımın altı katı ölüm yardımı, 20 790 lira; te
mel emeklilik yardımı 52 383,16 lira, artışlar
dan ek emeklilik yardımı 23 253,23 lira, Mer
kez Bankasında hirikmiış aidatlardan gelem 
5 411,51 lira olup, cem'am 101 837,90 lira da 
öğretmemin eline ıburadam geçecektir. 

Buna ilâveten, öğretmemin hizmeti eğer 30 
yıh asmışöa, emekli olduğu takdirde kârdan 
kendisime düşen miktar 87 047,90 İ r a olacaktır. 

Bunu ne Eemıekli Sandığı ve ne de memur
dan aldığımı memura aymem vermiyem MEYAK 
sağhyaıbileoektir. Bu miktarlar ibir öğretmeme 
aittir. Ayrıca, Millî Eğitim Teşkilâtımda çalı
şan hademe, kâtip ve teşkilâta mensup diğer gö
revlilerin de alacağı miktarlar buma yakımdır. 
Zamanınızı fazla almamak için okumuyorum, 
T>u görevMere de (buma yakım imkânlar sağlam-
malktadır. Bu Samdık, Emekli Sanıdığımım tanı
dığı imkânların birkaç kaltı üzerimde imkânlar 
sağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; ayrıca ömemli olam bir 
durum var. Bugün örmekleri olan ibu kuruluş
ların en güzel işleyişimi ib&s Fransa'da görüyo
ruz. Fransa'da bu kuruluşlardan 4 tane vardır. 
Bu 4 kuruluş da ayrı ayrı çalışıyor. Meselâ 
öğretmenlerin var, işçilerin var, subayların ve 
diğer memurların var. Bunlar birleşerek bir kon
federasyon kurmuşlarıdır. öyle zaman oluyor 
ki mıamdlekette bir anarşi yahut da bir çalkantı 
doğduğu zaman, bunlar kendi aralarında de
mokrasimin ayrı ayrı güçleri halime geliyorlar. 
Bazen bu güolerdem biri, diğerinin karşısında 

ı ollalbiliyor, Hükümetlin yanında bulunabiliyor. 
Eğer, siz bütün memurları bir yandım sandığı 
çevresinde birleştirirsemiiiz, bir gün bunların büt
çesi Hükümetin bütçesiıni çok çok aşan bir gü
ce saihibolacaktır ki, demokrasi için bundan 
daha zararlı, lıun/dam daha ağır ve bunıdam daha 

I güçlü tesir icra edem bir güc olamaz. Bu de
mokrasi için de zararlıdır. 

Bu bakımdam, Ordu Yardımlaşma Samldığı 
kurulmuş, öğretmem Yardımlaşma Sandığı ku
rulacak, (diğer memurlarım sandığı (kurulacak'; 
üç sacayağı güc, belki konfederajsyomllardıa 
birleşir; ama ayrı layn olmasının memleket için 
ve demokrasi içim hayırlı olduğu kamaaıtiolde-

| yim. Bunu da dikkate ahmak lâzım. 
i 
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Bugün öğretmenleri bir memur olarak dü
şünmemizin tek medeni, maaşlarını Devlet Me-
muırlıarı Kanunuma göre allmalarınıdaıı/dır. As
lında öğretmemin çalışma şekli, statüsü, bir mıe-
mıur statüsıümdem daha değişiktir. Yani, öğret
mem bir mııemur glilbii belli saatlerde çalışan in
san olmadığı gibi, kemdi çalıştığı kademe diçe-
ralsiode de bür âımıir memurluktan zijyade bir va
zife duygusunun hâkimiyeti içerisinde çalışır. 
Bir sınıf öğretmeni, bir müdür yardımcısı ile 
çalışırken, diğer -dairelerdeki memurlar giübi 
maıütalâa edilmemeli/dır. 

Aynıca, öğreltmemleriiın köylere ve kasabala
ra dağılış şeklini de dikkate alırsak; MEYAK 
üe getirilecek çalışıma, köyde çalışan öğretme
nle, demimden beri saydığım imkânları sağhya-
caik özelliği getiremez. Çünkü, bu mesleğin 
kendisimle göre bir özeliği vardır. Bu hususu 
dikkate aldığımızda, Komisyonun, bu tasarımın 
reddi için aldığı kararın olumlu olmadığı kana
ati bemıdıe yerleşiyor. 

Demin de arz ettiğim gibi, öğretmenlerin 
yurt düzeyine dağılımı diğer memurlardan fark
lıdır. Sandıkça yapılacak yardımlar, bu dağılı
ma göre ayarlanacak - nitekim ayarlanmıştır -
özellikleri itibariyle Doğu'da ve Güneyce çalı
şanlar, uşak köylerde çalışanlar ayrı ayrı de-
ğerlenıdiriİTTiıştir. Bu kanun, o kadar güzel ha-

12. — Danimarka Kralı IX. Frederick'in ce
naze törenine Cumhuriyet Senatosu Başkanı Te
kin Ariburun'un katılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/54) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Başba
kanlıktan ivedi kaydı ile bir tezkere gelmiştir, 
ittılalarınıza arz etmeme müsaadelerinizi rica 
©derim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Danimarka Kralı IX. Frederick'in cenaze tö

renine Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Ari
burun'un katılması hakkında Dışişleri Bakanlı
ğından alınan 20 . 1 . 1972 tarih ve PRGM -
PRDP. 137 -166 -1 - 109 - 85 sayılı yazı ve eki
nin suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu hususta Anayasamızın 78 nci maddesine 

zırlanmıştır ki, Yüce Senatoya gelen kanunla
rın en iyilerinden birisidir. 

Bu gerçekler ortada iken, ne olurdu Komis
yonumuz tesbit ettiği noksanlıkları getirip, 
şunlar şunlar noksandır deseydi Noksanları 
varsa, biz de bunları eleştirir ve katılırdık, bir 
neticeye bağlar ve Yüce Senatonun da tam tas-
vibedeceği, hukufcan, vicdanen tam tasvibedece-
ği bir tasarı haline gelirdi. Komisyonu peşin hü
küm ile hareket etmiş, hiç inceleme ve kanaat 
yok, maddeler üzerinde çalışma yapmadan bu 
kanun tasarısını çoğunlukla reddetmiş... 

Dileğim; arkadaşlanmın anlattıkları gerçek
lere benim de katkılarım olmuşsa, bunları dik
kate alınarak, bugün 155 bin üyesi olan ilkokul 
öğretmenlerinin şimdiye kadar devam eden bir
çok haklarının devam ettirilmesi, noksanlarım 
tamamlanmasıdır. Bu da tasarınım kabulü ile 
mümkündür. Eğer, Yüce Senato, Komisyona 
uyarak bunu reddetmek durumuna düşerse, 
büyük öğretmen kütlesini mutlaka ıstırap içim
de küskün duruma getirmiş olacaktır. Ben, yal
nız bir inanç olarak değil, edindiğim bilgi ve te
maslarım sonucunda bu kanun tasarısının bura
dan çıkarılmasının daha faydalı olacağı kanaa
tine varmış bulunuyorum. 

Takdir Yüce Senatonundur. Saygılarımı su
nar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

göre alınacak kararım gönderilmesini saygı ile 
arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan Vekili 

BAŞKAN — ilişik yazıda Kralım cenaze tö
renine Senatomuzun Sayın Başkanı Tekin Ari
burun'un katılması hakkımda Bakamlar Kurulu 
kararı istiiısali istenmektedir. 

Anayasamızın 78 nci maddesi açıklamadan 
varestedir; Sayın Tekin Arıburun'um cenaze tö
renine katılması oylarınıza vabestedir. 

Bu itibarla, Sayın Tekim Ariburun'un cena
ze törenine katılması hususu hakkımda Bakan
lar Kurulu kararı alınmasını oylarımıza arz ede
ceğim. 

Sayın Tekin Anburun'a böyle bir vazife ve
rilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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V. — GöRÜŞÜLEl 

5. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanu
nun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve 
Millî Eğitim Mensupları Sağlık ve Sosyal Yar
dımlaşma Sandığının kurulmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan 5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/532; Cum
huriyet Senatosu 1/1) (S. Sayısı : 58) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 1 . 1972) (Bitiş tarihi: 26.1.1972) 
(Devam) 

[BAŞKAN — Sayın Lûtf i Biljgen, buyurunuz 
efendim. 

LÜTPİ BİLGEN (İçel) — ıSaym Başkan, 
sayın senatörler; 

IBu tasarı ile belki de ileride adı «ÖYAİS» 
olacak olan bir teşekkül kurulacaktır; «öğret
menler Yartdıımlaşimıa Sandığı» gilbi bir ilsilm vıe-
riHecefetliır. 

ÖYAS, MEYAK için bir itici güç olacaktır, 
(ben onun için taraftarım. Nasıl ki, OYAK, bu
gün düşünülen ÖYAS için bir itici güç olmuşsa, 
ona benzetilmek suretiyle buna gidilmiştse, 
MEYAK'in süratle hazırlanması, gelmesi ve 
Meclislerden geçmesi de bundan güc olacaktır. 
Gerçi, bir sene içerisinde bu MEYAK'm ku
rulması gerekir, ama kurulamadığı takdirde 
müeyyidesi nedir? HiçMr şey yok. Eğer biz, 
öğretmenler için böyle bir teşkilât kurar isek, 
OYAK'la ÖYAS arasındaki ayrıcalığın gideril
mesi için, MEYAK'm kurulmasını süratlendir
mek zorunda kalacağız. Bu bakımdan itici güç 
olsun diye bu teşekkülün kurulmasına taraf
tarım. Ancak, MEYAK kurulduktan son
ra - OYAK dâhil - bu tip bütün kuruluşların 
tek bir sistem içinde birleştirilmesi gerekir. 

Şimdi, OYAK'm MEYAK içinde mutlaka 
eritilmesi lâzım, öğretmenler Yardımlaşma 
ISamdığı, OYAK ve MEYAK birleşir de ME
YAK ad* altında kurulursa, belki o zaman de
mokratik rejim çok daha çabuk kurtulabilir. 
Bunun üzerinde bir açıklama yapmıyacağım, 
izahı zaten kendi içindedir. Ancak. MEYAK'm 
telk basma Türkiye'de uzun müddet hâkim 
kalması, bürokrasinin daha uzun müddet de-

İŞLER (Devam) 

vam edeceğinin bir işareti olur; bunu da iste
meyiz. Bu bakımdan, MEYAK kurulur kurul
maz, süratle Sosyal Sigortalarla birleşme ça
releri aranmalı, formülleri bulunmalı ve ME
YAK raıemsuplariyle Sosyal Sigortalar mensup
ları tek bir çatı altında toplanmalıdır. Böylece 
halka daha yakın bir sistem kurulmuş olur, 
ama hiçbir zaman bu halkın kendisi olmaz; bu
nun da temini için MEYAK'ı Sosyal Sigorta
lan ve 38 milyon halkı içine alan genel sigor
talara geçilmesi şarttır. 

Türkiye'de bütün fertler, bu şekilde, den
geli bir sosyal güvenliğe kavuşmadıkça, buna
lımlardan kurtulamayız, müdahalelerden kur
tulamayız. Onun için bütün bunları bir baş
langıç değil de, OYAK'tan sonra ikinci adıtaı 
olacağı için, ben şimdiki kanun tasarısının 
burada kabul edilmesi için arkadaşlarımın des
teklemelerini rica edeceğim. 

(Benden evvel konuşan arkadaşlarım, bunun 
faydaları hakkında uzun uzun konuştular, ben 
bunların detaylarına inmiyeceğim, hepsine işti
rak ediyorum. Bunun üzerinde reyim lehte ola-

I çaktır. Arkadaşlanmında desteklemelerini arzu 
eder, saygılar sunanım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ıSaym Babüroğlu, buyurun efendim. 
İSELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — ISaym Başkan, Yüce (Sena
tonun sayın üyeleri; 

Meclisten gelen bir kanun ta'sansmm, Se
nato Komisyonumda tümden reddedilmesi mede
niyle, huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Konuya bir başka açıdan, başka yönden 
bakmayı faydalı buldum. 'Sosyal meselelere 
matematiksel yönden bakılmadığı takdirde, 
insanlar bazan katı hükümlerin esiri olabilir
ler. öğretmen, canlıyı, insan denilen materyali 
işleyen ve 'ona özellik taşıyan birtakım hiz
metler veren kişi olarak; öteki memur dalın
dan, öteki memur hizmetlerinden başka bir 
biçimide ayrılan, özel hizmet gören, yarmımızı 
teslim edeceğimiz çocuklanmızda tutacak ge
leneklerimizi, kıymet hükümlerimizi onlara 
aşnayacak, yani omların miman, insanın mü-

I hendisi olan bir kişidir. Hiçbir zaman yaptığı 
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hizmet, normal memur 'hizmetine benzemez. öğ
retmenin yaptığı, hizmeti ölçülemiyen, savıla-
mıyıam, bir t̂irtilleımıijyen bir hizmet olarak aldığı
mız zaman, matematikte yerini daha kolayca bu
labiliriz; diğer memurluklardan farkh bir 
iş - görev ilişkisinin olduğunu görürüz. 

Şimdi, özendiğimin kalkınmış ülkeler, bil
hassa 50 yıl önce, 55 yıl önce her yönü ile 
bizimle aynı sırada, aynı bazda olan ülkeler
den ikisinden, yanlış anlaşılmamak için iki 
ayrı uçtan örnek vereceğim. Bunlardan birisi 
Japonya, diğeri ise isveç'tir. 

Japonya ve İsveç bugün «refah devleti» de
dirttiren, refah devleti denilmesine sebebolan 
şey, gerçekleştirdikleri eğitim seferberliğidir. 
50 yıl önce kalkınma endeksleri, millî gelirden 
halkın aldığı pay bakımından bizimle aynı hi
zada olan, hattâ ülke koşullan bakımından biz
den geri olan bu iki ülkenin refah ülkesi haline 
gelmesinin nedenine baktığımız zaman, orada 
eğitim seferberliğini görürsünüz. Yani, kalkın
manın kaldıracı öğretmen oluyor. 

Bir vesile ile İsveç'te kalmıştım, İsveç me
murları arasında en yüksek ücreti alan öğret
menlerdir. isveç memurları arasında kurulmuş 
olan muhtelif kurullar vardır, örgütler vardır, 
fakat öğretmenler özel bir örgüt kurmuşlardır. 
Cumhuriyet Türkiye'mizde tarihe, geçmişe bir 
göz attığımız zaman, görüyoruz ki, her halde 
biraz kalabalık olmalarından, yahut da bu tür 
örgütleri iyi kuramamış olmalarından ya da 
dağınıklıklarından ileri gelecek, öğretmen ordu
sunun kendi mensupları dahi yeteri ölçüde 
bu öğretmen ekibine sahibolmamışlardır. 

Binaenaleyh, öğretmenlerin yan desteklen
mesine yarıyacak bu türden bir kanunun redde
dilmesinin, millî eğitim reformuyla da bağdaşa-
mıyacağı kanaatindeyim.. Eğer kanun tasarısı
nın maddeleri içerisinde, bâzı değerli arkadaş
larımın dedikleri gibi, kusurlu yerler varsa on
ların alıp götüreceği gibi bir iddiayı, doğrusu, 
ben kınarım. Öğretmen camiası içerisinde; ba
bamızı yetiştiren, bizi yetiştiren ve çocukları
mızı yetiştirecek olan topluluk, içerisinde yay-
gınlaştırılabilecek böylesine bir hafif mevzuu 
kesin olarak reddederim. Böyle bir hususu bu
raya getirmek doğru değildir ve böyle bir şeyi 
düşünmemek lâzımdır. 

Öğretmenler şuurlu bir kütle; kuracağı ör
gütünü memleketin ekonomisinde kullandırabi-

lecek bir kütledir. Bâzı arkadaşlarımız bu tür
den âdeta sermaye kuruluşu anlamına gelecek 
olan örgütlerin, tek holding gibi, büyük bir 
kuvvet gibi, olmasını da savunuyorlar; ben 
bundan da yana değilim. Türlü faaliyetleri için
de tutan kuruluşlar, bir ekonomik büyüklüğü 
tatmamalıdırlar. Emekli Sandığının tarihte ge
çirmiş olduğu krizi, M, bu tarih dediğim 20 se
ne öteye geçmez, hepimiz çok iyi bilmekteyiz. 
Güçlü çok adette kuruluşların serpilmiş olması
nı, ülkenin yatırım ve ekonomik kalkınması ba
kımından faydalı olacağı görüşündeyim. Bâzı 
arkadaşlarımın, özellikle gerekçelerinin dayan
dığı husus, 657 ve 1327 sayılı Kanunun zedelen
mesi, 657 sayılı Kanunun dışına çıkılması gibi 
bir fikirdir. 

657 sayılı Kanun memurları bir noktada top-
lıyabiliyor, ama 657 sayılı Kanun her ne ka
dar reformist temele dayansa dahi, ilkeleri re
formist olsa dahi, gördüğü değişiklikler ve ya
pılması lâzımgelen yönetmeliklerin zamanında 
çıkarılamaması ve bana göre, iş değerlendiril
mesi yapılmadan her kabiliyetteki kişiye eşit 
ücret verme esasından yürümesi M, buradaki 
eşitlik fikrine onun için katılmıyorum. Dünyada 
bir çeşmeden damlıyan iki damla dahi eşit de
ğildir; aradığımız eşitlik öğretmenle başka bir 
memur arasında ise ona da katılmak zor. İşin 
değerine göre bir eşitlik düşünmek lâzım. Tüm
den ve tamdan bir eşitlik, bilemiyorum hepi
mizin rahatça kabul edeceği bir husus, bir eşit
lik olabilir mi? 

Simdi, 657 sayılı Kanunda bir zedeleme 
olabilir mi? 

657 sayılı Kanun çıktığı günden itibaren 
zedelenmekte ve bana göre, Türk ekonomisini 
zedelemektedir. 657 sayılı Kanunun getirdiği 
ücretler ve yöneticiye verdiği imkânsızlıklar 
bir Hükümeti zedelemiştir, bir Hükümeti bir 
ölçüde ^bir sebebi de bu olabilir- parçalamıştır; 
bu Hükümeti de zedeliyebilir; ta ki, Üç değer
lenmesine göre cebe 'giren para, dışardaki fi
yat, bütçeye giren para, çıkacak para bir *;dist 
düzevde kendi kendini dengeleyinceye kadar... 
Bu 657 sayılı Kanun, Osmanlı gaileleri gibi 
Türkiye Hükümetlerinin başının bir gailesidir. 
Bunun temeline gitmek, buna göre koca bir 
öğretmen zümresini, bu kanuna uymaz diye 
başka türlü düşünmek ve getirilmiş olan ka-
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nun tasarısına bu açıdan bakmak çok katı 
davranış olur ve bunun fizikî, matematiksel, 
rakamla görülebilen bir hareket olmıyacağı ka
naatindeyim. 

Öğretmenin içinde bulunduğu koşulları he
pimiz biliyoruz. Yaptığı eserini bir gün dahi 
görmiyen, sadece maaşı ile ve Anadolu'nun İs
tanbul, İzmir, Ankara dışındaki belde
lerinde herkesin güçlükle gittiği yere 
kanun zoru ile bir ölçüde giden bir 
zümreyi organize edecek, toparlıyacak ve 
onlara bir bakıma da malî istiklâl getirebilecek, 
yarınına güvendirebilecek bir kamın tasarısı
nın karşısında bulunmayı 657 sayılı Kanun ze
delenecek diye, yahut eşitlik fikri değişecek 
diye karsısında bulunmayı ben doğru bulamıyo
rum. Aslında 657 sayılı Kanundaki eşitlik gö
rüşleri, Âfetler Kanunu ile ve gelebilecek daha 
başka kanunlarla saptırılabilmiştir, deği^tirile-
bilmiştir; halbuki özellik taşıyan, sosyal yar
dım anlamı taşıyan bu kanun, 657 sayılı Kanu
nun eşitliğini asla bozmıyacaktır. 057 sayılı Ka
nunu da bu kadar katı, bu kadar rijit, Anayasa 
gibi düşünmek, öğretmenler kesiminde büyük 
ölçüde zarara ve memnuniyetsizliklere sebebi
yet verecektir. 

Arkadaşlarım bu hususu göz önüne alarak 
ve daha serinkanlı olarak bu kanunun hiç ol
mazsa maddelerine geçilmesi için oy kullanma
ları gerekir. Maddeler görüşüldüğü zaman, hem 
657 sayılı Kanuna ılımlı bir paralellik kurdura-
bilmek hem de büyük öğretmen zümresinin ya
rına güvenle bakmalarını temin etmek mümkün 
olabilir. Hükümetin getireceği ve Meclislerin ka
bul edeceği eğitim reformu, Türkiye'nin bölün
mezliğini, Türk halkının bütünlüğünü sağlıya-
cak eğitim temellerini atacaktır. Eğitim refor
munu - ki, ateş bacayı sarmak üzeredir - yapıp, 
gelecek gençliğimizi de kurtarmamız bu gibi 
yan tedbirlerle mümkün olacağından huzurunu
zu işgal etmiş bulunuyorum ve bu komisyon ta
sarısına karşı görüşlerimi arz etmiş oluyorum. 

Saygılarımı (sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DÎKEÇLİGlL (Kayseri) — Sayın 

'Başkanım; çok mühim bir kanun üzerindeyiz. 
Karma Komisyonun fikirlerine hürmet edebili
riz. Onlar bir görüşü savunmuşlar, bu kanunun 
aykırılığından bahsetmişler, Memurin Kanunu 

ile birleştirilmesini müdafaa etmişler; o başka 
Şey. 

Arkadaşlar, ben öğretmen olduğum için bu
nu müdafaa etmiyorum; ama bununla beraber 
şunu da arz edeyim; öğretmen olmasaydım ve 
aranızda bulunabilseydim, yine de öğretmenle
rin ayrı bir sandık kurmasını müdafaa ederdim. 

Benden önce konuşan arkadaşım tema3 etti; 
eğer milletler yükselecekse, öğretmenlere lâyık 
olduğu değeri verecektir. Bugün bir Almanya 
Almanya ise, bir Fransa, Fransa ise, bir Ame
rika, Amerika ise, bütün diğer Garp memleket
leri bu seviyeye gelmişse öğretmenlerine itibar 
ve değer vermesi ile bu olabilmiştir. Öğretmen
lerine itibar ve değer vermiyen, onları hakika
ten hor gören, bir tarafa atan milletlerin mu
vaffak olmasına imkân ve ihtimal yoktur. Emile 
Zola «Hakikat» adlı eserinde Fransa'yı öğret
men ailesine dayandırır; hattâ, öğretmen alesi-
ni bir aileden üretir; bu kadar itibar verir. 
Fransa bu temeller üzerine kurulmuş bir cemi
yet olarak ileriye doğru adım atar. Yine, eği
tim reformu yaparken Fransa'nın öğretmenleri
ne değer ve itibar verdiğini müşahede ediyo
ruz. Ne yazık ki, biz öğretmenlerin rahle-i ted
risinde okuruz. - Birçok arkadaşlarımı tenzih 
ederim, hepsi değil - ama ondan kurtulduktan 
sonra çok hürmet ettiğimiz öğretmenleri bîr ta
rafa atarız, bâzı meselelerle, önyargılarla ha
kîkaten küçümsenmeye doğru gideriz. 

Şimdi, benim kulağıma geliyor; ben bunu 
açıkça konuşurum, dışarda deniyor ki : «Bu 
kanun çıkarsa öğretmenler kuvvetlenecek, TÖ<S 
gibi olacak, TÖS ün emrine girecek..» 

HÜSEYİN AVNÎ GÖKTÜRK (Niğde) — 
Nerede beyefendi 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Söyle
niyor Beyefendi. Ben doğruyu söylerim. Biz 
şimdi bunu açıkça konuşalım ki, belirsin. Bu 
kürsü haktır. Kürsünün dışında konuşmalar 
makbul değildir. Gelirler arkadaşlar, kulisini 
yapmadan fikirlerini burada söyler; ama dışar
da bunu bu şekilde söylerse, bu hatalıdır. 

Vaktiyle öğretmenlerin derneği kurulurken 
biz önayak olduk, öğretmenler camiası gayet 
İyi idi, fevkalâde milliyetçi arkadaşlardı. İstik
lâl Mücadelesinde öğretmenlerin vazifesi de 
unutulaımıaz; bir Çanakkale'de binlerce şehit ver
miştir. Her meslekte olduğu gibi pest insanlar 
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çıkabilir; ama o insanların oraya doğru itilme
sinde, idare edenlerin de kabahati vardır. Çün
kü, vaktiyle tedbirini almaz, öğretmenleri bir 
tarafa iterse, küçük görürse, öğretmenler elbet
te kendi kendine gruplaşır, idarenin aleyhinde 
direnmeye doğru gider; belki başka tarafa da 
kanalize edilebilir. Maksat, idare edenlerin, öğ
retmenlerde bu gibi haller varsa, onları bu ka
naldan kurtarıp, dertlerini, dâvalarını dinleyip 
iyi kanala doğru götürmektir. Böyle bir kütle
yi siz bir tarafa atamazsınız. Başka bir öğret
men ailesi yaratır, meydana koyar da çocukla
rınızı emanet ederseniz, ne ala. Hastalıkları var
sa, hastalıklarını teşhis edip öğretmenleri tat
min etmek, dolayısıyle de iyiye doğru götürmek 
lâzım. 

Ta eskiden Öğretmenler »Sağlık iSandığı ku
rulmuştur. Bu sandık, o paranın dar gününde 
doğumu olana, hastası olana yardım etmiştir. 
öğretmen kime elini açsın? Talebe velisinden 
mi para istesin, falandan filândan mı istesin? 

O. ZEKÎ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Dev
let veriyordu. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Dev
let nerede veriyordu Beyefendi o zaman? Bıra
kalım şunu; Devlet veriyor... Senin gibi avukat 
değil ki, kazansın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
'HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Kendi 

aralarında kurmuş oldukları bir sandık bu za
mana kadar yaşamış; bu sandığın içerisine 
hangi ideolojik fikir karışmıştır, hangi mesele
lere girmiştir? İlkokul Öğretmenleri Yardım
laşma Sandığı dimdik bu zamana kadar gelmiş 
ve hiçbir ideolojik çatışmaya girmemiştir. 

Yine bir öğretmenler Bankası kurulmuştur. 
Öğretmenler Bankası konroldadır. Hangi ideo
lojik mesele buraya girmiştir? Var mıdır? Yok. 
Elbette ki, olmıyacak. Arkadaşlarım lütfetsin
ler; kanunu iyi tetkik 'etsinler. 'Görüldüğü gibi 
kanun, yönetime bakan tarafından beş tane in
san verilmesini öngörüyor. Güvendiği adamları 
yönetime verebilmesini sağlıyor. Hattâ bu kuru
lan kurul, bakanlığın şevki idaresinde. Tetkik 
ettiğiniz zaman bunu (göreceksiniz. Bakanlığın 
şevki idaresinde kurulacak bir kurul... 

Beyefendiler, eğer «657 sayılı Kanuna aykı
rı» derseniz, çok kanunlar geliyor geçiyor bu
radan ; yalnız buna gelince «Efendim, filân ka
nuna aykırı...» deniyor. 

Arkadaşlarımızın biraz önce ifade ettiği gi
bi, her mesleğin hususiyeti vardır. Bu mesleğe, 
hususiyetlerine göre istikamet vermek, yön ver
mek mecburiyetindeyiz. 

tSaym Vekil Beye yukarda arz etmiştim; 
Ziya Gökalp Bey çok güzel teşhis etmiş, diyor 
ki : «Eğer öğretmenleri yükseltecekseniz, öğ
retmenliğe, yani muallimliğe itibar veriniz, onu 
yükseltiniz. Eğer nesli yükseltecekseniz, yine 
öğretmenliğe itibar edeceksiniz.» 

Öğretmenleri içerisine gömdüğünüz bu şart
lar devam ettiği müddetçe, öğretmenlere haki
ki bir hüviyet vermediğiniz müddetçe bu ol
maz. 

Allah selâmet versin, hocalarımız derdi ki, 
- O günlerin bocalan da itibar kazanıyordu, ar
tık bir tarafa - «Vapurda gidiyordum bir tale
bem elime yapıştı. Bizim mânevi değerimiz, ka
zancımız budur.» 

Öğretmenlerin mânevi kazancı, değeri bu. 
Buraya böyle bir kanun gelimiş, bundan ön-

câki Hükümetin sayın bakanları imzalamış, sa
yın Millî Eğitim Bakanı Arar'm da imzası var
dır. o zamanki Adliye Bakanı olarak. Şimdi ise 
Millî Eğitim Bakanıdır. Anlıyamıyorum; bu 
kanunu bundan önceki Nihat Erim Hükümeti 
imzalamış, Meclise getirmiştir. O zaman «Savın 
ismail Arar Adalet Bakanı idi, şimdi İkinci Ni
hat Erim Hükümetinin Millî Eğitim Bakanıdır. 
Acaba, o zaman bu kanunun zaruretine inanan 
Sayın Adalet Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ol
duktan sonra bu kanunun zaruretine nasıl olur 
da inanmaz?... 

SADIK ARTTJKMAÇ (Yozgat) — «İnanmı
yorum» derrtfvorlar ki, 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Hayır 
inanıyor. Sayın Bakan Hüseyin Atmaca'ya ce
vap verirken aynen şöyle dedi : «O zaman bu 
görüş hâkimdi; ama ikinci bir Hükümet kurul
du, görüşler değişebilir.» 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — «Noksanla
rını ikmal edelim» diyor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Sena
to ne güne duruyor?.. Senato noksanları ikmâl 
edebilir. Biz buraya neden toplandık Beyefen
di? Burada konuşuruz, kouştuktan sonra nok
sanı varsa siz de hukukçu olarak çıkar «Şu de
ğişiklik olsun» dersiniz, biz de noksanı varsa ka
bul ederiz. Bu, kanunu geriye itme olabilir mi? 
Hangi kanun geriye itilmiştir? 
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T-IıUi'icle buyurun da ben fikrlerimi beyan 
«deyim, 

BAŞLCAIN — Efendini, lütfen müdahale edil
mesin d»; sayın konuşmacı konuşmasını bitirsin. 

TKJS'TÜ DİKEÇI İG- İL (Devamla) — Efen-
oii-i., iki memur kademesi vardır. Birisi Millî 
Savunma, diğeri de Millî Eğitim. Bunu hiç in
kâr ctmiyelim. ikicinin ele hususi şartları var
dır. Diğer memuriyetlerden farklıdır, farklı 
olduğunu kabul etmemiz lâzım. 

Arkadaşlarımız, hukukçulara ait kanun gel
diği vakit titizlik gösterirler ve Gümüsoğlu'da 
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-hemSli çıkar... 
SALtH TÜRKMEN 

dehindeylz. 
(Ağrı) — Biz kanunun 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.., Karşı-
-lıkîa konuşmıyalım. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGîL (Devamla) — Sizin 
lehinde olacağınızı kabul ediyorum. Lâf atan 
diğer arkadaşları kastediyorum. 

Arkadaşlar, Millî Savunma Bakanlığı me
murin rı hakikaten çek mağdur durumda çalışır-
Jûr. Kabul edelim, onların çektiği külfeti hiç-
'b 1 r •nc*iûur çekmez. Muayyen yerde muayyen 
;̂ ür5 -kalırlar. 

İkiiicki öğrcinıen ailesidir. Bugün köylerde 
en çok öğretmen camiası vazife görmektedir. 
Beyefendiler, biz bunun ıstırabım çektik. Köyde 
öğretmeni tutamazsınız, öğretmenlere ait hu
susi kanunun çıkması lâzımdır, öğretmenleri 
diğer memurlarla birleş tiremezsiniz, çoğunluğu: 
azınlığın emrine veremezsiniz. 

öğretmenlerin köylerde kalmamalarının ye
gane sebebi, çocuklarını okutma keyfiyetidir. 
Biz, onlarla beraber bulunduğumuz zamanlar, 
maaşlardan keselim yurt yapalım diye fikir or
taya attık, olmadı. 

Bu kanun çıktığı zaman ne olacaktır? Büyük 
bir kütledir bu. Bu kütleyi tutacaksınız, Bu 
kütle muayyen vilâyetlerde yurtlar yapmak mec
buriyetindedir, çocuğunu üniversitede okutmak 
mecburiyetindedir. Her ana - baba ve öğretmen 
ç??uğunu düşünür. Eğer, çocuğu huzur içinde 
değilse, istikbalinden endişe de ise, ondan va
zife bekliyemezsiniz, 

40 bin köye yüzlerce öğretmeni salıyorsunuz, 
saldıktan sonra çocuklarını getirip barındıracak, 

tutabilirsiniz? Aldığı 800 lira maaşla çocukla
rını nasıl okutabilir? Buna imkân yoktur. 

Millî eğitim camiasının ekseriyeti köylerde
dir; en ücra kasabalarda, kasalarda kalırlar. 
O halde bu kanun, öğretmenler ailesini topys-
kûn bir vahdete götürecektir, ilkokuldan tu
tunuz üniversitesine kadar,, Böyle bir kanu
nu, onları kaynaştırıcı bir kanunu itiyorsunuz, 
öbürlerinin içine sokuyorsunuz. Bunlar da ordu 
gibidir. Orduya verdiğimiz kıymeti, ehemmiye
ti öğretmen camiasına da vermek mecburiye
tindeyiz, Milli eğitim bu, ötesi yok. Küçük yaş
tan itibaren herkesi eğitiyor. Memuru da oku
tan odur, serii de okutan bu kürsüye getiren 

| odur. Onlar olmasa idi sen okur buraya gelebi
lirdin, biz de görürdük! «Civciv yumurtadan 
çıkar kabuğunu beğenmez» tâbiri gibi, biz de 
şimdi onları beğenmiyoruz. O öğretmenler sis
lere hakkını helâl etmemeli. 

Bunların ıstıralbını duyan, bilen çok kıymet
li arkadaşlarım vardır, ve o rahlei tedriste ye
tişen arkadaşlarımız öğretmenlerine hürmeti 
esirgemez. 

300 bin öğretmen.. Çalışma statü ve duru-
! mu başkadır bunların. Eğer bunları Memurin 

Kanunu ile diğer memurlarla birleştirirseniz, 
| olmaz arkadaşlar, öğretmenleri tatmin edip. ço-
| cuklanna yurtlar yapamazsınız. 

İkinci bir mesele : 
Rekabet devri.. Türkiye'de karma ekonomi

yi kabul ediyorsunuz; Devlet ve hususi teşeb
büs. Bir tarafta ordu yatırımları var, bir taraf
ta memur.. Sermaye piyasası böyle yaratılar. 
Maalesef biz, sermayedarların sermayesini ko
ruduğumuz halde, korumaya çalıştığımız hal
de, Türkiye'yi ihtilâliardan kurtarmak istediği
miz halde bunu anlı'yamıyoruz. 

Ben, dinini bilen insan sıfatı ile açıkça iti
raf ediyorum; parayı kapatmak, tutmak, işlet
memek, îslâmda vebaldir. Halk menfaatine ka
zanılır; Allah ve hak uğruna sarf edilir ve işle
tilir. Bu işletilmediği takdirde bunun değeri 
yoktur, aşağıya doğru kaydırılır. 

Kaçakçılıktan bahsediyorsunuz. Türkiye'de 
hangi özel sektör Doğu Anadolu'ya, Güney 
Doğu Anadolu'ya gidiyor? Hangi sermaye gü
cünüz var? Bugün yukarda Hükümetin bütçe-

okutacak yurtlar kuramıyorsunuz. Bu olmadık- | si görüşülüyor; 15 milyar lira açığı var, hangi-
tan sonra, bu öğretmeni nasıl huzur içerisinde sini yatırımlara zorlayabılyorsunuz?.. 
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Şimdi Millî Eğitim Bakanlığının eline gü
zel bir fırsat geçiyor; kendisi elemanlarını se-
çüyor ve kendisi onore ediyor. 

Bu öğretmenler bu kadar ruhsuz değildir. 
Türk kanını taşıyan, Türk çocuğu olan öğret
menleri irşadedin, tenvir edin, bozuklukları 
varsa düzelir. İs onları düzeltmektedir. Eğer 
onlar devamlı olarak ecdanının kanmı akıtan 
Moskofla beraber olacaksa, yazıklar olsun.. Ben 
kabul etmiyorum, eden öğretmenler çıkabilir. 

Mesele, öğretmenleri onore etmek meselesi
dir, Hainler olabilir; ama bununla irtibatı yok
tur. öğretmene bir itibar, denge vermek su
retiyle, hayati ıstırabını gidermek suretiyle tal
tif edip kendinize ioğru çekeceksiniz ve onla
ra daha iyi bir istikamet, yön vereceksiniz. 

Gelelim bu noktaya : 
300 bin öğretmenin parası birikecek. Beye

fendiler, sermaye piyasası diyoruz; rica ede
rim, bundan nasıl korkarız?.. Bu arkadaşlar 
şurada, burada, en ücra köşelerde çocukları 
okuturlar. Hakkâri'de yatırıma gidecektir. Gi-
drr yatırıma. -Güney - Doğu Anadolu'da, Urf a'da, 
Gaziantep'te yatırama gider, kaçakçılık da önle
nir. öğretmenler Türkiye'nin her tarafına da
ğılmıştır, diğerleri gibi değildir. Onun istifa
desi, faydası vardır. Elinizde bu kadar kuv
vet, kudret var. 

O. ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Kârı 
düşünmeyecek mi? 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Devamla) — Kârı 
da düşünmez, kârın dışında memleketin men
faatini düşünür. Onu, özel sektörü himaye eden 
sen düşünürsün belki. 

Bu hale göre, demek ki, Hükümetin elinde 
bir imkân daha var. Şahsan ben Sayın Millî 
Eğitim Bakanının yerinde olsam, Sayın Bakan 
bana darılmayınız ben gönlümü söylüyorum, 
vallahi bu (kanun çıkmadığı takdirde, ben sizin 
yerinizde olsam 'yerimde oturmam, Samimiyetle 
söylüyorum. Çünkü bu, öğretmen camiasının 
hakkı meselesidir, öğretmen camiasını onore et
me meselesidir. Ben bu müdafaayı sizin adını
za yapıyorum; sizin buna ihtiyacınız yoktur; 
ama öğretmenlik meslekinden gelmiş bir insan 
sıfatı ile beyan ediyorum, öğretmen ailesini 
onore etmelk elbette size düşer. Ben meslekim 
namına sizin muvaffakiyetinizi isterim. 
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Diyorlar ki, «Efendim, öğretmenlerin bir 
kısmı bunu istiyormuş». Yok öyle bir şey. Bir 
anket yapınız, bütün öğretmenler buna taraf
tar olabilir. Feragat 'sahibi olan bir öğretmen, 
diğer meslekdaşınm huzura kavuştuğunu gö
rürse iftihar etmez mi? Nitekim, bir kısım asker 
arkadaşlarımız, ordu Yardımlaşma Kurumu ku
rulursa, efendim, ben bunun içinde yokum, ge
len subay bundan faydalanıyor diye itiraz mı 
etti? Etmez bu müesseseler. Bunlar, ocaktır. Böy
le 'bir şeyin düşünülmesi de doğru değildir, dü
şünülmesi de yerinde olmaz. O bakımdan, bu da 
yerinde bir fikir olmasa gerektir. 

Arkadaşlar, maliyenin anlayışına çok te
şekkür ederim. Maliye Bakanlığı - hakikaten 
öğretmenleri bu şahıslara hakikim helâl ede
bilir - diyor ki: «Bu hususi bir mahiyet arz 
eder.» 

Bunu Plânlama görmüş, Maliye Bakanlığın
dan geçmiş, öbüründen geçmiş, Hükümet imza 
koymuş, sonra gelmiş Mecliste görüşülmüş, bu
raya kadar gelmiş. Bu duruma göre, arkadaşla
rımızın da ifade ettiği gibi üç tane grup ola
cak: Bir, Millî Savunma; iki, diğer memurlar; 
üç, öğretmenler. Bunlar elbette biribirierine yar
dımlaşma şeklinde çalışacaklardır. Hattâ, Sos
yal Sigortalar Kurumunun da böyle olması lâ
zımdır. Paraları, binaya, şuraiya, buraya yatır
ına keyfiyeti yok ki. Türkiye'nin issizlikler di
yarı olmaktan kurtarılması lâzımdır. 

Bu kurum kurulduğu takdirde - dışarıdaki 
Türk işçilerinin kapitalleri ecnebi bankalarda
dır - elbette itimatla onlarla da iş görebilir. 
Arkadaşımız Fehmi Alpaslan çıktı, burada bar 
bar bağırdı, işçilerimizin bilmem neyi, filân de
di. Hükümet önderlik edemediğine gL'rc, hiç ol
mazsa böyle bir kurum önderlik" yapabilir, pek
âla imkânları vardır. Şu halde, bütün bu im
kânları biz bir tarafa atıyoruz. Hükümet «Dar 
boğazdayım, malî sıkıntıdayım» diyor, sermaye 
arıyor, «işsizlik var» diyor; elinde süratle 
milyonları getirecek, iyi işletecek kadroları da 
vardır, bunu bir tarafa atıyor, bekletiyor. Be

nim buna aklım ermiyor doğrusu. Bu nasıl iş yani? 
Bundan önceki Hükümetin programında «Ay
nen iştirak ediyoruz» dedik. Nihat Erim Bey de 
beyanında ve programında «Buna devam ede
ceğiz» diyor. O da var,.. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Bakan da 
söyledi. 
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HÜÎ3NÜ BİKEÇLİÖİL (Devamla) — iyi, 
-•şimdi Bakan da söyledi. Bakanın söylediğinin 
biz tersini söylemiyoruz ki.. Bakanla ters düş
tüğümüz yok tahmin ediyorum Sayın Çağatay, 
İ33H Bakanın camiasını müdafaa ediyorum. Ba
kan bunun aksini söyliyeesk değildir. 

Arkadaşlar sözlerimi bağlıyorum. 
Vicdanı, irfanı hür öğretmenlerden ders al-

'diniz. Hazreti Ali «Bana bir kelime öğretenin 
kölesi olurum» diyor. Hiç olmazsa bir kelime 
öğrendiniz, öğretmişlerdir bu meslekdaşlaı- size. 
Onların bu kanununu burada reddetmek bilmem 
bizlere yakışabilir mi? Onun için, bu kanunun 
görüşülmesi lâzım, mükemmel hale gelmesi lâ
zım. Meclisten gelen metnin görüşülmesi için 
ben bir takrir veriyorum. Mutlaka bu kanunun 
zaruretine inanıyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, bir yeterlik önerge

si gelmiştir. Konuşması lâzımgelen ve konuş
mak istiyen bir sayın üye vardır. 

Komisyon sayın Başkanı konuşacak mısınız? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ KA-

RAMAH (Tabiî Üye) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkam Sayın Suphi 
3t araman, buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî üye) — Sayın BaJşkan, sa
yın senatörler; 

Görüşülmekte olan tasarı dölayısiyle, bir
çok hsitip arkadaşlarımızın, özellikle öğretmen
lik mesleği için söyledikleri bütün övücü 
sözlere ve hissiyata iştÜlralk etmemieik, hüç bi
rimiz için mümkün değil. Hepimiz, mutlaka o 
hissiyatın yanındayız, o hissiyatla beraberiz. Bu
nun başka türlüsünü düşünmek hiçlbirimiz için 
mümkün değil. 

Komisyon olarak Ibizıgörüşiimüaii, tasarıyı ni
çin reddettiğimizi, raporumruızda 6 madde ha
linde sıralamişizdır. Çok özet olarak onları ifa
de ile birlikte, ayrıca benden evvel konuşan 
sr.ym senatörlerin de ileri sürdüğü fikirlere 
cevap venmiş olacağım. 

Evvelâ şunu tesbit etmemiz icajbeder : Ayrı 
bir öğretmen yardımlaşma kurumunun veya 
(burada olduğu gilbi Ibir sandığın kurulması ile 
tüm Devlet personelinin bir sândık içinde 
mütalâa edilmesinin öğretmenlerin lehinde, ya 

da aleyhinde ne gibi hükümler getirdiğini ke
sin olarak bilmek lâzım. Eğer ayrı bir sandık 
öğretmenlerin leihine hükümler getiriyorsa, 
mutlaka onun yanında olmak lâızıım ama biz, 
Göçici 'Komisyon olarak, tasarının tümiü üze
rinde yaptığımız müzakerelerde bu görüşü 
kanıtlıyacak delilleri bulamadık, aksini bul
duk, Eğer, öğretmen yardım sandığı ismi al
tında ıbu takarı ile kurulan kurum, öğretmen
lere MEYAK tasarısının getireceği hükümler
den çok daha avantajlı durumları, hattâ bi
raz daiha avantajlı durumları getirmiş olsaydı, 
tasarıyı kabul edecektik; aiıma bunu bulama
dık. 

'Bu tasarı üzerinde Komisyonun iki top
lantısı olmuştur; birisi 6 Ocak günü, diğeri 11 
Ocak günü. iki tarih arasında da araştırdık, 
birçok çevrelerden sorduk. Komisyonda da 
çeşitli görüşler ortaya kondu, Hükümet tem
silcilerini dinledik. 'Bir müişlkül durum var 
•arkadaş]anan, Hükümet için çok müşkül olan 
bir durum var. Hükümet, bir tasarıyı bun
dan iki bucuk ay önce Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sevketmiş. Hükümet temsilcileri el-
ıbetteki bu tasarının aleyhinde davranış gös
teremediler, hüikiimetleıraın devamlılığı nledıenöl 
ile. Aslında, bugünkü ıSayın Bakan bir evvel
ki Hükümetin de Bakanı idi; ama bir tasarı
nın içerisinde «sonradan eksiklikler, yanlışlık
lar, noksanlıklar görülürse, bu görülmeyi de 
resmen ifade «demezler bile, Hükümet ve onun 
miimesillerinin kulislerde bu açıklıkları or
taya koymaları gayet tabiidir ve ve bu hatalı 
ıbir harekette olmaz. Çünkü bir hatanın neresin
den dönülürse elbetteki kârdır. Binaenaleyh, 
biz yaptığımız temaslarda bunları da gördük, 
bu incelikleri de elde ettik. 

Şimdi arkadaşlarım; 657 sayılı Kanun ve 
onu değiştiren 1327 sayılı Kanunun 190 ncı 
maddesi gereğince tüm Devlet personelin
den % 5 1er kesilmektedir. İster öğretmen ol
sun, ister diğer Devlet personeli olsun, Per
sonel Kanununun malî (hükümlerinin yürürlüğe 
girdiği 1 Aralık 1970 den itibaren bu kesinti
ler, 190 ncı maddenin hükümleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez (Bankasında bir 
fonda toplanmaktadır. Bu paralar, Devlet per
sonelinin öğretmen olsun veya memur olsun 
hakları olarak muhafaza edilmektedir. 
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Şimdi, % 5 kepildikten sonra, fbu % 5 1er ile 
öğretmenlere ayrı, memurlara ayrı iki kuru
mun kurulması halinde, öğretmenlere sağlanan 
hakların, memurlara sağlanan 'hakların me
selâ iki katı olacağı iddiası vâridolamaz. 

Katiyen mümkün olamaz. Ancak bu husus 
birine % 5, diğerine Ordu Yardımlaşmada ol
duğu g:!bi % 8 - 10 kesilirse ola.bilir. Bu durum
da neden ikisi ayrı olsun? Biri % 5 kesmiş, 
diğeri de... Efendim biri, çok daha geniş hak
lar sağlyor, öbürü sağlayamıyor. Olamaz böyle 
şey. Yani matematiksel hesaplara, aktüaryal 
hesaplara uymaz. Bu. Bunların hepsinin bir 
hesabı vardır, o hesaplara göre yapılacaktır. 
'Binaenaleyh, öğTetmenlere ayrı bir sandık ku
rulmuş olmasının öğretmenlerin lehine, çok le
hine olduğu fikrini savunmak bir bakımdan 
temelsizdir, yanlıştır. 

•• Arkadaşlarımız etüt etmişlerdir, tasarıda bu 
sözümüzü nakzedecek (bir hüküm olmuş olsa, 
biz de Komisyon olarak sözümüzden döneriz; 
yani biraz evvel de ifade ettiğim gibi, bir 
imzayı atıp da ronuna kadar ısrar etmenin nıâ-
np;?: yoktur. İkna edildiğimiz yerde döneceğis 
r/özümüzden. 'Meclislerden maksat bniur . Mil
let Meclisi, Senato ve komisyonlardan makoat 
•birbirimizi mütemadiyen ikna etmektir. Konuş
mak diyalog kurmanın amaçları budur. Ben 
şahsan G-eçici Komisyonun ilk toplantısında 
dışardan aldığım izlenimlerle, öğretmenleri çok 
söven bir insan sıfatiyle bana inandırılmak is
temiştir ki, «Aman 'bu tasarı çok fıydah, mut
laka çıkarılmalı.» 

Ben de 'bu peşin hükümle - Daha önce ko
nuşan arkadaşlarım söylemişlerdi - Komisyona. 
otururken ayrı bir tasarı için oturmuştum; ama 
üç saatlik, dört saatlik müzakerelerin sonunda 
ve iki oturumun arasındaki beş günlük süre 
içinde yaptığım etütler beni tam tersine götür
dü ve ayrı bir sandık kurulmasının yanlış, ama 
memurlarla öğretmenlerin bir sandık içinde bu
lunmasının çok faydalı olduğu kanaatine var
dım. Müzakerenin başına peşin hükümle otu
rup, karşıdakini dinleyip dinleyip hâlâ inadet-
mek yanlış bir şeydir. Demokrasi, tartışma bu 
değildir zaten. 

Şimdi ben kısaca evvelâ bizim raporumuz-
daki hususları arz edeceğim. 

Arkadaşlarım. 657 sayılı Kanunu değiştiren 
1327 sayılı Kanunun 190 ncı maddesinde «Ordu 
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Yardımlaşma Kurumu hariç tüm Devlet perso
neli için bir Memur Yardımlaşma Kurumunun 
kurulacağını âmirdir.» denildiği halde bu bir 
Anayasa kuralı, bu bir din kuralı değildir. Ayrı 
da kurulabilir, doğrudur; ama o kanundaki hü
küm budur. Ordu Yardımlaşmayı niçin ayrı tut
muştur? Ordu Yardımlaşmayı ayrı tutmasının 
İki sebebi vardır. Birincisi; on sene evvel kurul
muştur. On senede pek çok haklar teşekkül et
miştir. On jsene evvel teşekkül eden haklan, 
ödenmiş, ödenmemiş meydana gelen 'bir sürü iş
lemi on sene sonra kurulan bir sandıkta yeni 
hükümlerle bir araya getirmek fevkalâde karı
şıktır. 

İkincisi; Ordu Yardımlaşma Kurumu için, 
on sene evvel kurulan düzende % 10 kesenek 
ayrılmıştır, Halbuki memurlar İçin % 5 ayrıl
mıştır. İkinci birleştirilememe nedeni de budur. 

Aslında tüm Devlet personelini, ordu perso
neli de dâhil, bir sandıkta toplamak en iyi ha
reket tarzı idi; ama açıkladığım bu iki sebepten 
ötürü getirilememiştir ve kanım ancak diğer 
Devlet personelini bir araya getirmeyi öngör
müştür. Binaenaleyh, bir kanun maddesinds 
aksi sabit olmadıkça, aksi kesin delilleriyle or
taya çıkmadıkça o âmir hüküm yönünde yeni 
kanunları tedvin etmekte zaruret 'vardır. Aksi 
halde kanun keşmekeşliği. içine düşeriz. Arka
daşlarımızın bâzıları «böyle şey olmaz falan» 
diye bunu tenki'd ettiler; ama 'biz mecburuz bu
nu görmeye. Çünkü 1327 sayılı Kanun da hep
sini bir arada mütalâa etmiştir. Biraz evvel de 
ifade ettiğim gibi, eğ"er 284 bin mevcudu il? öğ
retmenlerin kuracakları sandığın diğer sandık
tan faydalı hükümler getireceğini görebilmey
dik, yapacaktık 'bunu, O zaman o ma^.de hük
müne uymıyacaktık; ama bunu göremedik. Gö
remediğimiz gibi, daha da aksine olarak zararlı 
hükümler gördük. Bu nedenle 1327 sayılı Ka
nunun 190 ncı maddesindeki o bütünlüğü sağ
lamakta fayda gördük. 

İkincisi arkadaşlarım; Devlet personeli için 
şimdi sosyal güvenlik sağlıyan sandıkların bü
yük adetler İçerisinde, bir büyük sandık halin
de kurulmasını faydalı mütalâa ediyoruz. Şu 
bakımdan; eğer ayrı ayrı sandıklar kurulursa, 
bu ayrı üç - beş sandık arasında hukukî koordi
nasyonsuzluklar meydana geleceği muhakkak
tır. Eğer bütün sandıkların hepsi aynı hüküm-
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leri taşıyacaksa, o saman bir sandık olmasına 
zaruret vardır; ama hükümleri aynı olamıya-
cağına göre, meydana gelen farklılıklardan ötü
rü kaçınılamıyacak olan hukukî boşluklar mey
dana gelecektir. Bu hukukî (boşluklar ilerde şu 
sandıkla, şu kurumla bu kurumun personele 
sağladığı haklar arasında eşitsizlikler, farklı
lıklar meydana getirecektir. Bu farklılıklar çok 
'büyük olmazsa mesele yoktur; ama biraz bü
yükçe olursa ve özellikle bu 'büyükçe olan fark
larda daha azınlıkta 'kalan gruplar için, yani 
şimdi burada söz konusu olan öğretmenler için 
(284 bin öğretmen, diğer tarafta 600 bin diğer 
Devlet personeli olacak) aleyhte 'hükümler 
meydana getirirse, o zaman ilerde beş - on sene 
sonra yeni sızlanmaların nedeni olacaktır. Hele 
özellikle öğretmen sınıfı gibi bir sınıf için. Öğ
retmen sınıfının bir özelliği var, bunu kabul 
ediyoruz. Hepimizin öğretmen sınıfına karşı 
saygımız, o sınıfın özelliğinden ileri gelmekte
dir. 'Binaenaleyh, ayrı ayrı tasarılarla ayrı ayrı 
sandıkların veya kurumların kurulması, kaçı
nılamıyacak olan farklılıklar meydana getire
cektir. Bunu mahzurlu görüyoruz. 

Ayrıca 'bir sandığın, bir kurumun işletme 
masrafları ayrı ayrı sandıklarda kurulacak 
olan kurumların işletme masraflarından az 
olacaktır. 'Elbette ki, ayrılanların herbirisinin 
masrafı bir büyükten az olacaktır; ama ayrı 
ayrılanın herbirinin işletme masrafları toplamı 
bir büyük sandığın masrafından daha çok ola
caktır. Binaenaleyh, mecburi olarak ayrı ayrı 
kurumlar kurmak işletme masraflarını artıra
cak, yönetim giderlerini artıracak, rantabilite-
yi düşürecektir. Hele biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, 'hukukî farklılıklarından ötürü mesken ve 
diğer sosyal meseleleri kapsam farklılığı açı
sından, meydana getireceği dengesizlikler bü
yük olacaktır. 

Sonra bir arkadaşımız tenkidettiler. Biz ina
nıyoruz ki, bu kurumlardan birinden diğerine 
geçme halinde müşkilât meydana gelecektir, 
sosyal farklılıklar meydana gelecektir. Bu da 
doğrudur arkadaşlarım. Şimdi iki sandık veya 
iki kurum kuruldu. Birisi MEYAK (Memur 
Yardımlaşma 'Kurumu) birisi Öğretmenler San
dığı. Bu iki sandığın ayrı ayrı statüleri oldu
ğunu var sayalım. Bu kurduğumuz sandık 
yalnız öğretmenleri kapsamıyor. Millî Eğitim 

'Bakanlığında ^öğretmenlerden başka ayrıca 42 
bin 'hizmetli personel var; onları da içerisine 
alıyor. 

Arkadaşlarımızdan biri, öğretmenlerin bir 
meslekten diğer mesleke geçmesi mümkün de
ğil «Bin de bir ihtimaldir» dediler. Oysa biliyo
ruz ki, 10 Ibin öğretmen Almanya'ya işçi ola
rak gitmiş. 'Nerede Ibin de bir? 10 (bin 'öğretmen
le tüm ilkokul 'öğretmenlerinin r/c 6 smı tutu
yor. Demek ki, bir yerden bir yere (geçmekte 
mümkündür. 

Farklı statülerde bulunan sandıklar veya 
kurumlar arasında bir yerden öbürüne geçer
ken teşekkül etmiş ve edecek (haklar arasındaki 
dengesizliklerden ötürü, 'güçlükler olacaktır. 
Bunları koordine etmek 'güç olacaktır. 

Arkadaşlarım dediler ki, «Sosyal Sigorta
lardan Emekli (Sandığına geçerken bilmem ne 
oluyor». Sosyal (Sigortaların ve Emekli Sandı
ğının statüleri (basittir, yalnız emeklilik mese
lesi ile uğraşıyorlar. !Bu sandıkların statüleri 
komplikedir, karışıktır. Yalnız bir İkramiye me
selesiyle uğraşmıyorlar. Çeşitli fonları olacak
tır, çeşitli hakları getirecektir. Binaeneleyh, 
Bunların birinden diğerine (geçmekte çok sakın
calar olacaktır. 'Biz raporumuzda buna da temas 
etmişizdir. 

Çeşitli yardımlaşma kurumları, çeşitli malî, 
ekonomik ve sosyal görüşlerin kaynağı olabi
lirler. 'Bazı arkadaşlarımız dediler ki; «Bu doğ
rudur, daha iyi olur» Ama çeşitli sosyal, malî 
ve ekonomik ^görüşlerin kaynağı 'haline Igelen çe
şitli kurumlarda bunların 'bir tanesi çok iyi so
nuçlara giderken, bir tanesi kötü sonuçlara gi
debilir, kötü sonuçlara doğru giden, eğer çok 
kötü 'bir yönetimin içerisinde ise, onun öbürü 
ile (olan dengesi büsbütün bozulur. Bu taktirde 
ilerde 10 yıl, '20 yıl sonra çok büyük sakıncalar 
meydana gelir 10 sene sonra, 20 sene sonra ye
ni hükümetler, yeni idareciler, yeni yöneticiler, 
yeni Pârlömanterler bunları birleştirmek du
rumunda kalırsa güçlük çekerler. 

Sonra kaldı ki, 1327 sayılı Kanunun 190 ncı 
maddesinde istenilen Memur Yardımlaşma Ku
rumu tasarısı, (orada bahis konusu edilen bir yıl
lık süre içinde 'Millet Meclisine (sunulmuştur ve 
halen Millet Meclisinin komisyonundadır. Bu 
kadar kısa, üç beş aylık kısa bir fasıla ile iki ay
rı tasarıyı «Efendim birisi daha meydanda yok-
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tur, fcbüriinü,4&aralım>> diye bir gerekçe ile 
ortaya %oymak yanlış bir fikirdir, itki aylık ge
cikme veya 'öncelik hiçbir şey ifade etmez. 

Sonra ^konuşmalar sırasında burada söylen
di, Komisyonda da söylendi; «Efendim, öğret
menlerin yüzde beşleri kesilmiş, falan yerde 
birikmektedir, bunları Maliye kullanıyor, şöyle 
böyle..» Yalnız öğretmenlerin değil arkadaşla
rım, 1327 sayılı Devlet Personel Kanununun 
malî hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bütün Devlet personelinden yüzde beş
ler kesilmektedir, öğretmenlerden ayrıca kesil
miş, binaenaleyh, öğretmenler bu yönden âcil 
bir ihtiyaç karşısındalar, mutlaka sandık kur
mak mecburiyetindeler gibi bir durum bahis 
konusu olamaz. Bu hepsi için, tüm Devlet per
soneli için söz konusudur. 

Efendim, eskiden ilkokul 'öğretmenleri için 
kurulmuş bir sandık var. Bu sandık var oldu
ğu için tüm Millî Eğitim mensupları için ayrı 
bir sandık kurmaya mecburuz, denmektedir. Bu 
görüş birçok bakımlardan yanlıştır, arkadaşla
rım. Evet, kanunla 1943 senesinde yalnız ilk
okul öğretmenleri için kurulmuş bir sandık 
var; ama, yönetmeliklerle de kurulmuş pek çok 
beyle yardım (sandıkları var. PTT Yardım San
dığı var, Polis Yardım İSandığı var, falan yerin 
yardım sandığı var. Peki, haksa, onların da 
haklan var, onları nasıl yapa-cağız? Meclislere 
o meslekler için de ayrı ayrı tasanlar mı suna
cağız? Bu keşmekeşin altından kalkılaıbilir mi 
arkadaşlarım? Kaldı ki, ilkokul öğretmenleri 
yardım sandığında ortaya konulan haklar çok 
cüzidir; yani, bir mensubuna emekli olurken 
7 900 liralık bir fon sağlamaktadır ve 1943 den 
beri de altı defa dönem geçirmiş; evvelâ maaş-
lann % 1 i kesilmiş, sionra bütün personelden 
seyyanen 5 er lira kesilmiş, sonra 10 liraya, 15 
liraya çıkmış ve sonra da bilmem yüzde kaç ol
muş... Bütün bunlardan ötürü, (bir öğretmenin 
39 - 40 senede sandıkta biriken parasının tuta
rı 2 300 ilâ 2 500 lira arasında oluyormuş. Bu
na karşılık emekli olurken aldığı para da 7 500 
lira ve bu yüzden de verdiği ile aldığı arasında 
dengesizlik olduğu için ve toplanan paraları 
bir sandık işletmesi içersinde, rantabl işlerde 
kullanmak imkânını bulamadıklarından Ötürü, 
sandık devamlı açık vermiş ve bugün aktüar-
yel hesaplara göre 50 ilâ 70 milyon arasında da 
Sandığın zararı varmış. 

Arkadaşlarım, ilkokul öğretmenlerinin yüz
de beşlerinde senede 250 -1300 milyon lira kesi
liyor. On senede 3 milyar edecek, faizleri ve iş
letme gelirleriyle birlikte 4 - 5 milyarı bulacak. 
5 milyarlık, 10 milyarlık, yüzlerce milyonluk 
bir işin içersinde birkaç bin liralık bir yardımı 
esas alıp yeni bir statüyü ve hesaplarını buna 
dayamak yanlıştır. Bir öğretmene 30 sene, 40 
sena sonra ya da 10 sene borçlanması halinde 
daha kısa süre sonra, büyük meblâğlar sağlı-
yaeak bir sandığın içerisinde, o sandığı kurar
ken birkaç bin liralık eski menfaatleri düşünüp 
de ayrı bir statüde, sakat bir statüde sandık 
kurmanın anlamı olamaz; ama, bu demek değil
dir ki, o eski hakîann tümünü artık düşünmi-
yelim. Bu da elbette mümkün değildir, ilkokul 
öğretmenleri için, polisler için, PTT mensupları 
için, daha nerelerde varsa bu gibi sandıklar 
için, elbette onların eski haklarını mahfuz tu
tacak hükümleri yeni yardımlaşma kurumu ta
sarıları içersinde geçici maddelerle tedvin et
meye ihtiyaç vardır. Bu tedvin şeklinde her 
sosyal güvenlik kurulunda olduğu gibi 10 yıl
lık bir borçlanma yapılır ve eski personele hak 
sağlanır. Eski personele hak sağlamak burada 
konuşulduğu gibi, «Yaşlıların çene iraşaklarm 
sırtından beslenmesi» şeklinde tenkid ediliyor. 
Arkadaşlarım, sosyal güvenlik örgütleri, sosyal 
venlik kurumları kuşaktan kuşağa dayanışma
yı sağlar. Binaenaleyh, «Yaşlının gençten geçin
mesi» gibi bir durum söz konusu olamaz, kuşak
tan kuşağı intikal eden bir dayanışma vardır. 
Bu yönden, eski sandığın haklarım geçici mad
delerle yeni kurumların statüleri içerisinde ya 
da başka türlü usullerle tedvin etmek mümkün
dür. Bu, hem Parlâmentonun isidir, hem de hü
kümetlerin getirdikleri taşanlarda önerdikleri 
hususlardır. 

Komisyonumuzun Millet Meclisinden gelen 
tasarının tümünün reddini öngören gerekçele
rinden en başta gelen bir diğer husus da şudur: 
Bu tasarının içersinde 11, 12 madde var, 8, 9 
maddesi asıl maddelerden ibarettir, 4 tane de ge
çici madde vardır. Tasarıda çok boşluk vardır. 
Bunların hallini bilâhara Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından hazırlanacak olan yönetmeliklere 
bırakmaktadır, işletme düzenlerini, örgütlerin 
çalışmasını, fonların yatırılmasını, fonların ay
rılmasını ve daha birçok hususları yönetmelik-
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îere bırakmaktadır. Bunları biz boşluk olarak 
sayıyoruz. Bu hususların yönetmeliklere bırakıl
mış olması öğretmenin lehine değil, aleyhinedir 
arkadaşlarım. Halbuki, getirilen Memur Yar
dımlaşma Kurumu tasarısında boşluk çok daha 
azdır, birçok hususları tasarının içersine almış
tır. Devlet Personel Dairesinden aldığımız bir 
mütalâayı bu vesile ile huzurunuzda arz etmek 
isterim. 

Biz Komisyon olarak araştırmamızı yapar
ken, eğer tasarının, ilkokul öğretmenlerine 
MEY AK'm getireceği haklardan biraz olsun faz
la haklar getireceğini kesin olarak bulabilirsek, 
bu tasarıyı ayrı olarak çıkaralım şeklinde bir 
kanaate sahiptik; onu bulamadık. Bunu bulama
dığımızı, Devlet Personel Dairesinden özel ola
rak aldığımız mütalâasından da, oradaki teknis
yenlerin mütalâasından da anlıyoruz. Teknisyen
ler diyorlar ki, «MEYAK tasarısında yönetme
liklere bırakılan hususlar çok azdır. Oysa, bu 
Millî Eğitim mensuplarına aidolan sandık tasa
rısında yönetmeliklere bırakılan hususlar çok 
daha geniştir. Bu nedenle, MEYAK tasarısı da
ha uygundur.» 

Arkadaşlarım; önemli bir hususa daha te
mas etmek isterim. 

öğretmenler Cumhuriyetin ilk günlerinden 
bugüne kadar Devlet memurlarından ayrı bir 
statüde mütalâa edilmişlerdir, özel muhasebeler
den maaş almışlardır, hâlâ antidemokratik nite
lik taşıyan disiplin yükümlülükleri altındadır
lar. Onlar için kurulmuş olan disiplin kurulları 
illerde, ilçelerde, hattâ bugün Devlet yönetimin
de olmıyan siyasi partilerin bile disiplin kuru
lunda temsil edilmeleri suretiyle öğretmenlerin 
ezilmeleri sağlanmıştır. Binaenaleyh, öğretmen
lerin idari olarak ayrı bir statü halinde bulun
maları, - Kesin olarak ifade ediyorum, bu kür
sülerden yüzlerce defa bunun mücadelesini yap
tım. - öğretmenlerin lehine olmamış, aleyhine ol
muştur. Ben gönülden isterim ki, tüm öğretmen
ler, bütün memurların sahibolduğn haklara sa-
hibolsun, disiplin, ceza ve diğer her türlü husus
larda farklı işlem görmesin. Devlet Personel 
Kanunu bunu bir öclüde sağlamıştır. Binaena
leyh, öğretmenlerin ayrı statüde bulunmuş ol
maları öğretmenlerin daima aleyhine olmuşken, 
burada ayrı bir sandık statüsünü öğretmenlerin 
lehine mütalâa etmenin olanağı yoktur. Birçok 
hususlarının çözümünü yönetmeliklerle Bakanlı

ğa bırakan ayrı bir öğretmenler yardım sandığı 
çok muhtemeldir ki, öğretmenlerin tabanı ile 
tavanı arasındaki bugün mevcut olan çelişkiyi 
yarın da artıracaktır. Bunu kesin olarak ifade 
ediyorum. Ayrı bir statüde değil de, öğretmen
lerin Devlet Personeli Yardımlaşma Kurumu içe
risinde bulunmaları bu çelişkiyi azaltacaktır. 

Arkadaşlarım; sayın konuşmacılar, tasarının 
Geçici Komisyonda uzun süre tutulmasından 
bahsettiler. Bildiğiniz gibi, komisyonlarımı:: geç 
teşekkül etti. özellikle Millî Eğitim Komisyo
nu Başkanlık Divanını çok geç seçebildi ve on
dan sonra geçici komisyonlar teşekkül etmeye 
başladı. Binaenaleyh, bu tasarı Malî ve İktisadı 
İşler Komisyonunda, Bütçe, Plân Komisyonun
da ve Millî Eğitim Komisyonunda, yani üç ko
misyonda ayrı ayrı bulunacaktı. Sonra Geçici 
Komisyon kurulmasına karar verildi; fakat ko
misyonların geç teşekkül etmesinden ötürü Ge
çici Komisyon teşekkül ettirilemedi ve Geçici 
Komisyon ilk toplantısını Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığının 5 Ocak 1972 tarihli bildirisi üze
rine 6 Ocakta toplanmak suretiyle yapabildi. 
ikinci toplantısını da 11 Ocak tarihinde yaptı. 
Bimaienıaleyih, Geçici Komisyonda taJsarının ufcun 
süre tutulmuş olmıaisı gibi bir huisüs söz konusu 
değildir. 

«Nonmal müzakere usulleri uygullanım&ldıajn, 
yeterince üye koMUşimlaldan getirildi.» deniliyor. 
Bu da yainlıştır. Bende Komdlsyonun özet tu
tanağı vardır; 16 arkadaşımız konuşmuştur. 
Komisyona 12 airkiaJdasılmiiz katıldı; falkalt !bir 
arkadaşımız iki üç deffa (konuştuğu içim 16 detfa 
söz alınıldı; bütün isimleri sayaibMrfim. Bütfiin 
arkadaşlar karşı fdlMrleri konuştular, ©aıvundu-
laır. Binlaıenialeyh, yeterinıoe konuşma olmiaidan 
getirildi, fükri de yamihışltır. Evet, ikim©! gün
kü müzakereler 3 saat sürmüştür; anm 3 saat
te de 8 - 10 maddelik bir (kanun üzerinde sonuç 
ahmak mümkündür. Bir kiomteyonda dıa müza-
kerolier üç ibeş gün öürtoeiz. 

«Balkanihlk teniMİcilerıi Idonlenıilmödi» denildi. 
Bu da yaralhş. Bakanlık teim^iMlerinıe sonduk;' 
ama konuşmalarımın ibalşımidıa ifade ettiğim gi
bi Hükümetin, Hükümet olarak bir müışjkül1 

durumu var. 1 nfci tasarı ile 2 Udi tasları ara
sında yüzde yüz geriye dönüşü tfeisımtetn açıMia-
mıyaMir, O yünden belM Konrâsyondaıki Hü
kümet temsilcilerinin komuşımailaın küs?, olımuş-
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(tur, mânMar-foînıiişjtur, yani açık olmamıştır. 
Kabul ediyoruz; ama hepsinin de mütalâaları 
alınmıştır. 

«Maddelerde boşluklar vardır» demlilıdi Bi
zim raporumuzda var. Diyoruz ki, «Bumüiar 
yönetmeliklefre bırakılıyor.» 

Bir tarkadaşumıız iddia ettiler M; maddeler
deki hoşluklar maddelere geçilmeden biline
mez. Bu yanlış mütalâa arkadaşlarım. Taşan
ları önceden alıyoruz. Bir tasarımın tümü üze
rimde müzakere yapılırken esasen maddelerini 
kapsamını bilerek müzakerfe yaparız. Madde
lerin kapsamını bilmeden tümü üzerimde müza-
Ikeresi yapılmaz ki.. O zaman, tasarının ismi 
üzerinde müzakere yapılmış olur. Biimaenaelhy, 
bu görüş de yanlıştır. 

Sonra, bdr husus kulislerde ve öğretmenler 
arasında söyleniyor: öğretmenlerin % 5 leri 
bir yıldan beri toplanıyor, Hükümet buna el 
atacak. 

Arkadaşlarım, meseleyi! yalnız bu kadar kı
sa bir görüş açısından alırsak hakikaten bu yan
lış bir propaganda olur. Bugün, itiraf etmek 
lâzım, Türkiye^de kamu oyu Türkiye'min bu
günkü özel şartlarından ötürü oluşamıyor. 
Birçok demekler, (birçok kurumlar susmuş du
rumdalar. Bu meseleler tümü ile görüşülse, 
açıklamışa, herkes tarafımdan tartışılmış olsa, 
eîbett&ki yanlışlıkları çabucak silip yok etmek, 
tartışa tartışa traş etmek mümîkümidür. Bu 
mümkün olmadığına göre, «öğretmenlerin 1 yıl
dan beri kesilen % 5 leri hakkında Maliye Ba
kanı demeç vermiş, Hükümet onları kullanmak 
için bu tasıarının kanunlaşmasını istemiyor.» id
diası son derece yanlıştır ve hattâ bozguncu
dur, moral bozucudur. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi % 5 1er yal
nız öğretmenlerden kesilmiyor, tüm Devlet 
personelinden kesiliyor. 

ikindisi; 1327 sayılı Kanunun 190 ncı mad
desinde, bir yıl içerisinde (MEYAK) Memur 
Yardımlaşma Kurumunun kurulacağı ön'görül-
mefktedir. Hükümetler o süre içerisinde bunu 
getirmeye mecburdur ve nitekim getirmişler
dir. Şimdi Parlâmentoya düşten görev, tasarı 
Parlâmentoya mâl edildikten sonra onu birkaç 
ay içerisinde çıkarmak ve dolayısiyle de bu 
sloganı yok etmektir. Bu slogan, özellikle 
«öğretmenlerin % 5 lerine el atılmıştır» şeklin
deki slogan yanlıştır. 

Bâzı konuşmacılar, öğretmenler İçin ayn 
bir tasarı düşünmeyi Millî Eğitim reformu ola
rak mütalâa ediyorlar. 

Arkadaşlarım; çok istirham ediyorum, bir 
kanuna, bir tasarıya, her hangi bir şeya «re-» 
form» demekle reform olmaz. Eğer bu bir re
form ise, bütün Devlet memurları için bir san̂ -
dılk kurmak, ıbir kurum (kurmak da, reformdur 
Bu reform ise, bu reform, geçen senelerde çı
karmış olduğumuz Devlet Personel Kanunu 
içerisinde vardır. Binaenaleyh, bu reformu 
o kanun yapmıştır. O kanunun bir gereği olan 
tasarıyı getirmek reform olmaz; yani buna 
«reform» demek, reformun anlamını küçültü
yor. 

Arkadaşlar; «Milî Eğitim Baktnlığı perso-
nielinin bünyesi, diğer Devlet personelinin bün
yesine benzemez. Devlet personelinin büyük 
çoğunluğu ilçelerde, illerde, özellikle büyük şe
hirlerde bulunuyor. Oysa, ilkokul öğretmenıleri 
hafta olmak üzere tüm Millî Eğitim mensupla
rının büyük çoğunluğu, hattâ % 50 si köylerde 
bulunuyor. Binaenaleyh, bünye farklılığından 
ötürü ayrı ayrı sandıklar kurmak lâzımdır.» 
dediler. 

Bu söz ilk anda insanı çeliyor. Doğru; ama 
arkadaşlarım, bir köyde iki tane öğretmen 
var diye hiçbir güçlü kurum, iki üç öğretmenin 
bulunduğ-u köye kendi sosyal şartlarını götüre
mez. Böyle şey olmaz, böyle güçlü samdık 
dünyanın hiçbir yerinde yoktur. 

ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sandıksal 
ı olur. 
I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ 

KARAMAN (Devamla) — Binaenaleyh, bir 
büyük samdık veya bir büyük kurum içerisin
de türlü şekilde sağlanan sosyal şartlar, sosyal 
güvenlik şartları daha büyük 'merkezilerde ku
rulur, daha elverişli yerlerde açılır. Köyde, 
küçük yerde olanlara faydalanmada öncelik 
sağlanır, öğretmenler sandığı kuracaksınız, 
ilkokulun bulunduğu her köye lojman yapacak
sınız; mümkün değil arkadaşlarım. Ne müm-

I kümdür, ne ranitaibililtesi vardır. Binaenaleyh, 
j mesele ilk görünüşte insanın kafasını çeler ni-
j telikteidir; ama meseleyi bu yönden bir temele 
ı dayamak sakattır. 
I Komisyonun bir peşin hüküm ile hareket 
! ederek tasarıyı reddettiği iddiası yanlıştır. Ko-
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misyonumuz konuyu tartıştı, uzun uzun tartış
tı. Peşin hükümlerle değil, tartışma sonucu 
bir karara vardı, Bern şahsan başlanlgıçta pe
şin hükümlü idim. Bendim peşim hükümüm, öğ-
retmıemlere karşı olan saygımı, sevgim ve s'eım-
p atimden. ötürü ve öğreltmıenleri temısilem Komis
yona gelem Bakanlık 'mümessillerimin ibana yap
tığı ilk önerilerimdem ötürü ayrı bir samdıkdı;' 
aıma, tartışınca gördüm ki bu yanlış. O zamanı 
peşin hüküm değil, peşim hükmümün tamı ak-
siai'e karar verdim ve gerek Koımisyon içerisin
de, gerekse Komisyon dışında o yönde etütler 
yaptım. 

Bir arkadaşımız deidüler ki, «öğretmeme 
sağlanan yardımları Memur Yardımlaşima Kuru
mu sağlayamıyaJcaktır.» 

Arkadaşlar; % 5 1er kesiliyor. Peki, öğ-
rettımem Yaradım Sandığının ne gibi bir tılsımıı 
olacak ki, daha büyük şartlar sağlıyacak? Üs
telik de bir hayli baltmış, çürük bir halde ge
lişmiş bir sandığım üzerine kurulduğu hailde; 
yanfi, onun da vecifbelerM vereceği halde ki, o 
vecibelerin kalkmaJsınıa asıla taraftar değilim, 
o hakların kaldırılmasına taraftar değilim. 
Ama, nasıl bir şeydir? Yüzde 5 o kesiyor, % 5 
bu kesiyor. Bu daha çok verecektir, bu daha 
az verecektir; hem de öğretmenlerinkimde bir
çok hususlar yönetomeliklere bağlamidığı halde. 
Kamunun içerisinde henüz bir güvence yok, yö-
me/tümeliğe bırakıyor. Nasıl çıkacağı da bellü de
ğil. Nasıl bunu iddia edebiliriz? Yanlıştır, bu 
iddia. 

Efendim, bir de «ayrı sandık, öğretmenleri 
ayrı siyasi bir güc olarak kuvvetleındirir. Bi
naenaleyh, öğretmeme ayrı samdık yapmamak 
lâzım. Bu noktadan harfelket edilmiş de omum 
için tek bir yardımlaşma kurumuna doğru gi
dilmiş.» iddiası var. 

Bu da yanlış bir görüştür. Eğer, ayrı bir 
sandığım öğretmenleri bir güc olarak daha kuv
vetli ve örgütlü kılacağıma kaami olsam, şahsan 
ben de bu görüşün yanımda olaoaktılm; ama o 
kanaatte değilim. Ayrı bir sandığım, öğretmıem-
leri ayrı bir güc haline getireceği kanaatimde 
değilim. 

Binaenaleyh, ilkeler bütünlüğü bakımım
dan, toplu görüşlere saygı duyma bakımından, 
kanuni mevzuatın gereği yönünden ve yükar-
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I dan beri de açıklaldığım hususlardam ötürü biz 
komisyon olarak bir arkaldaşımızım muhalefetti 

I ile, f akait büyük bir çoğunluğun kararları ile 
bütün Devlet personelimin bir sandıkta, bir ku
rumda birleşmesini daha yeğ gördüğümüz içim 
aslımda bu Memur Yardımlaşma Kurumu tasa
rısı da Milleit Meclisine görüşülmek içlim gelirmiş 
bulumlduğumdam ötürü bu tasarımın tüımümüm 
reddini Ömer'dik ve Yüce Semaltoya bu yolda rapo
rumuzu sunduk. 

Saygılarimı sunarım. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sual, 
sual Sayın Başkanımı. 

BAŞKAN — Buyurumuz Sayım Dükeçligil. 
HÜSNÜ DtKEÇLiGiL (Kayseri) — Sayım 

arkadaşımız Millî Savunma mensubudur ve om
larla ilgili Ordu Yardımlaşma Sanıldığı vardır. 
Acaba, Ordu Yar̂ dıımlaşmıfa Kurumu en ücra kö
şelere kadar üyelerime lojman yapıyor mu? 
Yapmadığınla göre, bu kamumda her köye loj
man yapacaktır diye bir sjey var mı, yok omu? 
Çünkü burada haddizatında lojmanı yapacak 
olan Millî EğMim Bakanlığıdır. 

BAŞKAN — Simidi sorunuz medir, Sayın Di-
keçlilgil? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Demek 
istiyorum ki, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Hayır, siz sual değil, cevap ve
riyorsunuz Komisyon Başkanımın, mütalâasına. 

ByurumUiz efendim. 
I HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayım 

Başkan, şunu detolek istiyorum ve soruyorumı. 
Ordu Yardımlaşma Kurumu em ücra köşelere 
kadar lojman yapıyor mu? O yapmadığına gö
re bu yapabilir mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ 
KARAMAN (Devamla) — Yapamııyacaiktır ta
biî. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — O hal
de?.. 

BAŞKAN — Başka sorumuz, Sayım Dikeçli-
gil? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ 
KARAMAN (Devamlla) — Müsaade eder&emia 
Sayın Başkanım, ufak bir cevap vereyim. 

BAŞKAN — Hayır, «Yapamıyacakttır» dedi-
I niz, cevaplandırdınız, 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ 
KARAMAN (Defamla) — Ben zaten «yapa
caktır» demedim; «yapması mümkün değüdir» 
dedkn. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Balkan, Birinci Hükiüımiet geçmiştir; faikat 
«İkinci Hükümet, elbette üzerinde itmzaisı ol
duğu için karşısına çıkmamalıdır» şeHdinldıe' 
ibişte söylediler. Uzmanlar da söyledi. O hal
de, bu kanunun redidi hususumda, ürerlerinde 
Hükümetin bir tesiri olımanıış miidır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ 
KARAMAN (DevfamHa) — Efendim, müsaade 
edersenliız buna da (Sevap arz edeyim. 

Hükümet bu müşkül tultum içerisinde olımaJk-
tan dolayı, fikirlerinii 2 nci Komisyonumuzun 
önünde açıkça ifaide edemfemiştir. Bâjnaıemalieyh, 
açıkça ifade edilemiyen bir fikirden ötürü etki 
altında kalimıaımiiz gibi bor iddia da mümkün de-
ğiliddr. Biz Komisyon üyeleri tartışa tartıişa, 
araşıtıra araştım bu sonuca vardık. 

BAŞKAN — Yani, komisyon üyeleri kendi 
kararlariyle sonuca varmışlardır. 

Başka soru sormak istöfven?.. Teşekkür ede
rim. 

HÜSEYİN ATMACA (Benizli) — Sayın Baş
kam, ilki sorum var el emdim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başjkan, birinci sualim şu: Sayın Karıaimian, öğ
retmenlerin ayrı sanldıık kurmaları yahut da Dev
let memurlarımın -ayrı ayn sandıkta birleşmeleri
ndin zararlı olacağına ifade ettiler, OYAK için 
de aynı fikirde midir, OYAK'in da tüm Devlet 
memurlariyla birleşmesine taraftar mıdır? 

2. MEYAK'm öğretmenlere daha çok fayda 
sağlayacağını, bu kanunun daha az fayda sağ
layacağını ifade ettiler. MEYAK tasarısının 
hangi maddesinin daha fazla veya bu kanunun 
hangi maddesinin öğretmenlere daha az yarar 
getireceğimi ifade ederler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaman. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ 

KARAMAN (Devamla) — Efendim, ben ko
nuşmalarım arasında birinci sualin cevabını 
vermiştim, OYAK'm durumundan da bahset
miştim. Tüm Devlet personelinin - ister Ordu 
mensubu olsun, ister Millî Eğitim Bakanlığı 
mensubu olsun, ister diğer personel olsun • bir 

sandıkta toplanmalarının faydası kaçınılmaz
dır ve çok isabetli olurdu. Mümkün olsaydı da 
bugün hep beraber kurulsaydı, daha iyi olur
du; ama OYAK 10 sene evvel kurulduğu için, 
10 senede teşekkül etmiş olan haklar, durumlar 
çokk büyük farklılık meydana getirmiştir. Bir 
de «% 5 ve % 10 kesenek farklılığı, bu iki ku
rumu birleştirmeyi müşkülleştirmiştir, imkân
sız hale getirmiştir.» dedim. Binaenaleyh, müm
kün olsa da ordu personeli de tüm Devlet me
murunun içerisinde bulunduğu sandığa dâhil 
olsa... Ben şahsan bunda fayda görürüm. 

İkincisine gelince arkadaşlarım; ben bütün 
konuşmalarım arasında dikkat buyurdunuzsa, 
MEYAK'm, bu tasarı ile kurulması öngörülen 
sandıktan çok daha üstün şartlar getireceğini 
iddia etmedim. Çünkü, temelim şu; iki tarafta 
% 5 kestikten sonra nasıl olur da biri diğeri
nin iki katı getirir, bu mümkün değildir. Ben ay
rı ayrı kurulmanın birçok mahzurlarını saymak 
suretiyle her iki tarafın zararı olacağını ifade 
ettim, öğretmenlerin ayrı bir sandık kurması
nın ve bu sandığa ait tasarıda bırakılan birçok 
boşluğun doldurulmasının yönetmeliklere bıra
kılmış olmasının öğretmenlerin aleyhine sonuç
lar getireceğini ifade ettim. 

Bir de, iflâs durumunda olan eski bir san
dığın üzerine kurulacak olan yeni bir sandığın 
elbette ki, diğerine göre biraz daha kısıtlı hak
lar getireceği kanaatiyle birleştirilmelerinin 
faydalı olacağını ifade ettim. Yoksa, MEYAK 
çok daha üstün şartlar getirir iddiasında deği
lim; nasıl ki, öbür iddiayı da kabul etmiyor
sam. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, izahlarında açık kalan kısım var. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca... 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Yani, ce

vaptan tatmin olmadım, onun için rica ediyo
rum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ede
rim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — 10 sene 
evvel kurulmuş olan OYAK'm tasfiyesinin güç 
olduğunu ifade eden hatibin, 28 sene evvel ku
rulmuş olan bir sandığın tasfiyesine nasıl gön
lü razı oluyor? Bir de başka memleketlerde bü-
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tün Devlet memurlarının bir arada sandık kur
masının misalleri var mıdır? Bunun misalleri 
vardır, ayrı ayrı kuruluşlardır. 

BAŞKAN — Kısa olarak cevap verin efen
dim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI SUPHİ 
KARAMAN (Devamla) — Efendim, OYAK'm 
10 sene içerisinde teşekkül edem statüsüyle, ilk
okul öğretmenleri Yardım Sandığının 28 sene
de meydana getirdiği statü ve fonlar, mevcut
lar, kaynaklar birbiriyle mukayese edilmiye-
cek kadar farklıdır. 

Bir tanesi bugün milyarların sahibi oldu ve 
namütenahi haklar - Mesken kredisinden tutun 
da bilmem nereye kadar - verebiliyor, öğret
menler Yardım Sandığının verdiği bir şey yok 
arkadaşlarım; «ilâç veriyormuş, bilmem ne ve
riyormuş» diye iddialar vardı. Merkezde bulu
nanlar hariç hiç kimse, hiçbir öğretmen ilâç al
mamış. Merkezde bulunanlar da 5, 10 senedir 
alamıyorlar. Aslımda tıbbi yardım sandıklarına 
da lüzum kalmadı; Devlet Personel Kanunuyla 
bu boşluk da kapatıldı. Evet, (bu sandığın 28 
senelik bir mazisi var; ama varidatta ve mevzu
atta bir şey yok, verdiği haklar yok ve verdiği 
haklar çok cüzi. Bugün emekli olmuş 700 kişi 
ve son tasarılardan sonra emekli olan belki bin

lerce insana, 7 500 liralık fonu dahi vermekten 
âciz. Diğeri öyle değil ki, emekli ettiği insanlara 
100 binler veriyor. Elbette bu iki statü birleşe-
mıez. 

Sonra diğer ülkelerde hepsinin bir arada 
olup olmadığı konusunu, açıkçası bilmiyorum, o 
kadar derin etüdüm yok. Yalnız, mantığım, 
böyle bir arada sürüklenmekte fayda olduğu 
kanaatini bana veriyor. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır efen
dim. 

nm. 

önergeyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini saygı ile arz ede-

Rifat öztürkçine 
istanbul 

BAŞKAN — Gerçekten 8 sayın üye konuş
muşlar, 'Sayın Bakan ve Komisyon Başkanı da 
ayrıca konuşmuşlardır efendim. 

önergenin aleyhinde söz istiyen sayın üye 
var mı efendim... 

(Beş üye ayağa kalkarak çoğunluğun olma
dığını ifade ettiler) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Mehmet Ali 
Pestilci, Sayın Zihni Betil, Saym Hüseyin At
maca, Sayın Ekrem özden ve Sayın Hüsnü Di-
keçligil ayağa kalkmak suretiyle yoklama ta
lebinde bulunmuşlardır. 

Yoklama yapılacaktır efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bütçe Komisyonu faaliyettedir. 

BAŞKAN — Efendim, onu nazarı itibara 
alıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu 
halen gizli bir toplantı yapmaktadır. Orada 

bulunan saym arkadaşlarınız dâhil, gerekli ço
ğunluğumuz yoktur. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ayrıca, 
bir soruşturma komisyonu ile birlikte bâzı ar
kadaşlarımız istanbul'a gitmişlerdir. 

BAŞKAN — Efendim, o istanbul'a giden 
Komisyondaki arkadaşlarımızı saymamıza im
kân olmadığını takdir buyurursunuz. 

Bu nedenle, mesai saatimizin bitmesine de 
6,7 dakika vardır; 25 Ocak 1972 Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere 23 ncü Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma ^Saati : 18,53 
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VI - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri Özdihli'in, suni gübreye dair soru önergesi 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Ererin 
yazılı eevab. (7/3) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususlar hakkında Sanayi 

Bakanlığının yazılı cevap vermesine delâlet 
buyrulmasını arz ve rica ederim. 

Tabiî Senatör 
Fahri özdilek 

1. Çiftçiye verilen Süper Fosfat'in fabri
kalarımızda yapılanı ile dış kaynaklardan yur
dumuza sokulanları arasında şartname farkı 
var mıdır? Bu fark neden ileri gelmektedir? 

2. Yerli sanayiimizde ıfarklı kolaylık göste
rilmiş ise şartnamelere uygun imalâtı devam 
edebilmiş anidir? 

3. 1968 - 1969 - 1970 ve 1971 yıllarında 
şartnamelere uymıyan 'hususlar tespit edilmiş 
midir? Edilmişse nelerdir? 

4. Yerli Sanayiinde şartnamelere uygun
luktan ötürü senelere göre ne kadar para ce
zası alınmıştır? 

5. Fabrikaların gelişmesi için faaliyete ge
çildiği biliniyordu, bunun neticesi ne zaman .alı
nabilecektir? 

6. Köylüye satılan gübre 'bol miktarda ru
tubetlidir. Bu suretle köylüye suda satılmış ol
maktadır. Bu Ihal daha ne kadar devam ede
cektir? 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Ta
biî üyesi Fahri özdilek'in Suni 
Gübreye dair yazılı soru öner
gesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ANKARA 

İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 
15 . 11 . 1971 tarih Kanunlar Müdürlüğü 
13152 - 77 -13175 sayılı yazısı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri öz-
dMek'in suni gübre konuisundaki yazılı soru 

önergesine Bakanlığımızın ceva.oı 3 nüsha ola
rak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygiyle arz ederim. 
Mesut Erez 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri öz-
dildk tarafından suni gübreye dair yazılı soru 
önergesine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağ
lı resmî kuruluşları ilgilendiren cevaplar aşağı
dadır. 

Soru : 1. Çiftçiye verilen Süper fosfatın 
fabrikalarımızda yapılanı ile dış kaynaklardan 
yurdumuza sokulanları arasında şartname far
kı varmıdır? Bu fark neden ileri gelmektedir?. 

Cevap : 1. Azot Sanayiine bağlı fabrikalar 
1970 yılından beri imal edilen Tripi süper fos
fat ile normal süper fosfat gübreleri beynelmi
lel standartlara göre imal edilmekte olup, yurt 
dışından ithal edilen fosforlu gübreler ile ara
larında teknik şartname farkı bulunmadığı gibi 
imalât teknolojisi bakımından da fark yoktur. 

Soru : 2. Yerli sanayiimizde farklı kolay
lık gösterilmiş ise şartnamelere uygun imalâtı 
davanı edebilmiş midir . 

Cevap : 2. Azot Sanayiine bağlı Samsun 
ve Elâzığ (Sivrice) de bulunan fosforlu gübre 
fabrikaları, şartnamelerde tesbit edilen ve aşa
ğıda takdim olunan evsafta Tripl püperfosfat 
ve normal süperfosfat gübreleri imaline devam 
etmektedirler. 

1. Tripl ssüperfosfat : 

I. Tripl Süperfosıat ; 

P 205 tamamı 
P 205 Apa 
Suda çözünür P 205 bütünü 
Serbest asit (P 205) olarak 
Rutubet 
Tane analizi 
I I . Normal süperfosfat : 
P 205 
Suda çözünür P 205 
Serbest asitler (? 205) olarak 

% 
% 
</r 

/ O 

</'( 
1-4 
0-1 
</( 
(/< 
('r 

45 a 
44 
40-42 

4 
5 
mm. 
mm. 

3gari 
» 
» 

âzami 
» 

f/< 9 5 
</c 5 

18 asgari 
17,5 

4-5,5 
» 
» 
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Rutubet : c/c 6 âzami 
Tane Analizi : 0-1 mm. c/f. 3 

1-4 mm. % 77 
4 mm. </t den 
büyük c/c 20 

Soru : 3. 1968 - 1969 - 1970 ve 1971 yılla
rında şartnamelere uymıyan hususlar tesbit edil
miş midir? Edilmişse nelerdir?. 

Cevap : 3. 1970 yılında üretime geçan 
Samsun ve Sivrice fabrikalarında imal edilen 
fosforlu gübrelerde şartnamelere uynııyan her 
hangi bir husus mevcut değildir. 

Soru : 4. Yerli sanayiinde şartnamelere uy
gunsuzluktan ötürü senelere g'öre ne kadar pa
ra cezası alınmıştır? 

Cevap : 4. Bu konu 3 ncii maddede cevap
landırılmıştır. 

Soru : 5. Fabrikaların gelimesi için faali-
yete geçildiği biliniyordu, bunun neticesi ne za
man alınabilecektir?. 

Cecap : 5. Azot Sanayiine bağlı fabrikalar 
plân hedeflerine g\>re projelendirilmiş olup bu 
esaslar dâhilinde geliştirilmesine çalışılmakta
dır. 

Soru : 6. Köylüye satılan gübre bol miktar
da rutubetlidir. Bu suretle 'köylüye suda satıl
mış olmaktadır. Bu hal daha ne kadar devanı 
edecektir?. 

Cevap : 6. Azot Sanayii fabrikalarının ma
mulü fosforlu gübrelerdeki rutubet miktarı 
beynelmilel standartlardaki nispet ölçüsünde 
olup teslimatı bu şekilde yapılmaktadır. 

Normal süperfosfat Rutubet : % 6 âzaımi 

Tripl süperfosfat Rutubet : f/c 5 âzami 

2. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, öğretmen sorununa dair soru 
önergesi ve Millî Eğitim Bakanı İsmail Arar'm 
yazılı cevabı. (7/9) 

1 . 12 . 1971 

C. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakan

lığınca yazılı 'olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

Malatya Senatörü 
Hamdi Özer 

1. - Arapgir Lisesi 1971 - 1972 ders yılına 
başlamış olduğu Ihalde bu güne kadar bir tek 

öğretmen atanmamıştır. 700 öğrencisi bulnan bir 
liseyi /öğretmensiz bırakmanın sebebi nedir? 

Türkiye'de Ibunun gibi ^öğretmensiz başka 
•bir lise var mıdır? Yoksa bu liseye karşı göste
rilen ihmalin sebebi nedir? 

Arapgir 'lisesi veya 'bu durumdaki liseleri 
reva görülen 'bu ilgisizliğin mağduru bulunan 
öğrencilerin 'hali ne olacaktır? 

Öğretmen yokluğu ileri sürülürse Arapgir 
Lisesine atanmak isteğinde Ibulunan (öğretmen
lerin atanmaları neden yapılmamaktadır? 

2. - Malatya iline 'bağlı lise ve orta okullar
la dengi okulların isimleri 've 'herbirinin idareci 
ve kadroları ile kadro karşılığındaki noksanla
rı nedir? lBu noksanlar nasıl 've ne zaman karşıla
nacaktır? 

3. - Fakülte mezunu iki bin civarında Coğ
rafya ve Tarih öğretmeni yıllardan beri görev 
istedikleri Ihalde bunlara g<örev verilememiştir? 
Bunlardan birçokları yurdun neresinde 'olursa 
olusun 'orta (okul öğretmenliğine daıhi razı ol
dukları 'halde, 'bir çok lise ve orta (okullarımızda 
Coğrafya ve Tarih öğretmeni ile idareci kadro
ları neden 'boş tutulmaktadır? 

4. - Orta (öğretim formasyonu taşıyan 'öğret
menlerle foâzı derslerin idaresi, mümkün olduğu 
halde, esasen dersleri yüklü olan ilkokul (öğret
menleri emekli ve memurlarla bu dersleri idare
ye kalkışmanın sakıncaları düşünülmekte mi
dir? 

5. - Öğretmenlik yapmak üzere İMillî 'Eğitim 
Bakanlığına müracaat eden orta öğretim öğ
retmenlerinin öğretim dalları belirtilmek üzere 
miktarları nedir? 

Lise orta ve (dengi okullarımızda bu öğre
tim 'dallarından 'öğretmenlerle idareci boşluğu 
var mıdır? 

6. - Binlerce öğretmenin yıllardan (beri gö
rev isteklerinin yerine 'getirilmemesi, bunların 
mağdur ve perişan durumda kalmalarına öğ
retmenin ve aydın 'zümrenin Devlete olan gü
venlerini yitirmelerine sebebolmaz mı? Bunla
rın ve bakmakla yükümlü aile fertlerinin ge
çimleri nasıl sağlanacaktır? 

7. - 'Öğretmensiz diplomalarla istikbale atıl
mak istiyen öğrencilerimizin istikbali nasıl ola
caktır? !Bu serabın sorumlusu kimdir? 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 6 . 12 . 1971 tarih ve 7 9-13306-97 sayılı 

yazıları. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi 

özerin, öğretmen sorununa dair, yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İsmail Arar 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi Saym 
Hamdi Özerin, öğretmen sorununa dair, yazılı 

soru önergesi ile ilgili cevabımız 

1. Malatya. Arapkir Ortaokulu 1971 - 1972 
eğretim yılında yalnız 1 nci sınıf açılmak sure
tiyle lise haline getirilmiştir. Lise 1 nci sınıf 
2 şubedir. Her şubede 10 saat edebiyat, 4 saat 
tarih, 4 saat coğrafya, 10 saat matematik. 6 
saat fizik, 6 saat kimya ve 6 saat biyoloji der
si vardır. 

Bu saatler bir öğretmenin kanuni ders saat
lerini dolduracak nitelikte değildir. Buna rağ
men, eldeki imkânlarla ihtiyaçlar göz önüne alı
narak bir fen grupu, bir fransızca ve bir de 
matematik öğretmeni verilerek kısmen de olsa 
ihtiyacın giderilmesine çalışılmıştır. Arapkir 
Lisesinin öğretmen mevcudu ve ihtiyaciyle il
gili cetvel ilişik olup Arapkir Lisesini istiyen ve 
branşından ihtiyaç bulunan öğretmenlerin atan
malarının yapılmaması gibi bir durum da bahis 
konusu değildir. 

2. Arapkir ve Doğanşehir liseleri vekâle
ten yönetilmektedir. Bu liseler, bu yıl ortaokul
dan lise haline getirilmiş olup, her ikisinde de 
okulun eski müdürleri vekâlet etmektedir. Bun
lar belirli bir süre denendikten ve yeterlikleri 
tesbilt edildikten sanala aJsaletl^rimdıı taısdM ci
hetine gidilecektir. 

Ayvalı ve Erkenek ortaokullarına da müdür 
tâyini için çalışmalar yapılmaktadır. 

Bütün okullarda olduğu gibi Malatya ilinde 
bulunan Kız İlkcğretmen Okulu ile Akçadağ 
Erkek ilkcğretmen Okuluna tahsis edilmiş yö
netici kadrosu, 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nununu değiştiren 1327 sayılı Kanunun uygu
lanmaya başlandığı Aralık 1970 tarihinden iti
baren kaldırıldığından, bulunmamaktadır. 

ilköğretmen okullarındaki öğretmen sayısı, 
belli bir kadroya göre olmayıp orta dereceli 

okul öğretmenlerinin kanunen okutmakla yü
kümlü oldukları ders saatlerine ve ihtiyaca gö
re, imkânlar oranında atamalar yapılmak sure
tiyle tesbit edildiğinden, Malatya Kız İlköğret
men Okulundaki dersler mevcut öğretmelerle 
kapatılmaktadır. 

Akçadağ' ilköğretmen Okulunda açık geç
mekte olan is ve müzik derslerinin ise yeniden 
mesleke girme, asker dönüşü ve Şubat dönemi 
mezunîariyle kapatılmasına çalışılmaktadır. Bu 
okula bir meslek dersleri öğretmeni atanmış, 
ikinci bir öğretmenin atanması da düşünülmek
tedir. 

Adı geçen okulların idareci, öğretmen ve 
öğrenci sayıları aşağıda gösterilmiştir : 

Öğrenci öğretmen Müdür 7e Md. 
Okullar sayısı sayısı Ysrd. sayısı 

Malatya Kız 307 19 1 Müdür 
ilkcğretmen Okulu 1 Müdür Yrd. 

1 Eğitim Şefi 
1 Tarım Şefi 
1 Atelye Safi 

Akçadağ 1 270 43 1 Müdür 
İlköğretmen Okulu 5 Müdür Yrd. 

1 Atelye Şefi 
1 Tarım Şefi 

Malatya ili merkezinde bulunan imam - Ha
tip Okulunda 11 meslek dersleri, bir matematik 
1., 2 fen grupu. 1 Türkçe, 1 sosyal bilgiler ve 
4 edebiyat grupu öğretmeni mevcuttur. Bu öğ
retmenler, derslerin, branş içi ve branş dışı ola
rak tamamen kapatmışlardır. 

Sanat Enstitüsünün genel bilgi dersleri öğ
retmenleri kadrosu 1 edebiyat grupu, 2 fen gru
pu (biri müdür yardımcısı) 1 "beden eğitimi, 
1 İngilizce öğretmeninden ibarettir. 

Atelye ve meslek dersleri kadrosu ise; tes
viye atelyesi 6 öğretmen, (biri okul müdürü, 
biri müdür yardımcı) metal işleri atelyesi 5 
öğretmen, (biri müdür yardımcısı) Ağaç işleri 
atelyesi 7 öğretmen, motor atelyesi 6 öğretmen, 
elektrik atelyesi 2 öğretmen, elektronik atelyesi 
2 öğretmenden ibarettir. 

Teknisyen okulunda da 1 matematik - fizik, 
1 fizik - kimya öğretmeni bulunmaktadır. 

Halen ikinci devre 1 edebiyat ve bir kimya 
öğretmenine ihtiyaç vardır. Atelye ve meslek 
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dersleri, sanat enstitüsü öğretmenleri tarafın
dan yürütülmektedir. 

Kız Enstitüsünde 1 okul müdürü, 2 müdür 
yardımcısı, 4 edebiyat grupu, 3 fan grupu, 
1 fransızea, I elin bilgisi, 4 biçki dikiş, 4 ço
cuk gelişimi, 8 camadır - nakıs, 2 moda - çiçek, 
3 resim, 3 ev idaresi - yemek pişirme öğretmeni 
bulunmaktadır. 

1 Biçki - dikiş öğretmenine ihtiyaç vardır. 
Önümüzdeki öğretim yılında naklen veya kur'a 
ile bu ihtiyaç karşılanmaya çalışılacaktır. 

Malatya Ticaret Liselinde 1 tarih ile 1 fran
sızea öğretmenine ihtiyaç vardır. Tarih dersle
ri mahallen kapatılmıştır, öğretmen temininde, 
1 fransızea öğretmeninin tâyini cihetine gidile
cektir. 

3. Bugüne kadar tarih branşından 1 196, 
coğrafya branşından 2 194 aday müracaatta bu
lunmuşlardır. Tarih branşından 1 010 ncu, coğ
rafya branşından 1 099 ncu Kiraya kadar teklifte 
bulunulmuştur. Teklifi kabul edenlerin atan
maları peyderpey yapılmaktadır. Bu branşlar
dan müracaat edenlerin dileklerinin yerine geti
rilmemesi gibi bir durum yoktur. 

4. Orta dereceli okulların 1 nei ve 2 nci dev
relinde görevli öğretmenler maaşları karşılığın
da, ihtisasları içinde 15 - 18 saat ders okutmakla 
yükümlü'llirler. Maaşları karşılığı okutacakları 
ders saatini doldurmıyan öğretmenlere yardımcı 
branştan derz vermak mecburiyeti vardır, Branş 
dışı derslere girip girmeme hususu öğretmenin 
isteğine bağlı bir keyfiyettir. 

İhtiyaçlarının zorladığı hallerde ilkokul öğ
retmenleri veya öğretmen olmıyanlarla ücretli 
olarak açıkların kapanması zaruretlerin netice
sidir. 

5. Çeşitli branşlardan 1971 yılındaki müra
caat, teklif ve atamalar : 

20 . 1 . 1972 O : 1 

Karar-
Müraeaat Teklif namesi 

Branşı eden edilen çıkan 

Edebiyat 
Edebiyat O . 
Felsefe 
Sanat Tarihi 
Matematik «11. 
Fen gvııpıı 
Fizik - Kimya 
Biyoloji 
Fransızca 
İn «il izce 
Almanca 
Beden Eğitimi 
Resim - ts 
Müzik 

levre» 

T. T. 1. Alca demişi 

Top anı 2 

229 
199 
197 
112 
140 
169 
210 
232 
142 
184 
101 

17 
84 
11 

277 

304 

229 
199 
157 
10 

140 
160 
200 
220 
140 
180 
96 
ır> 
80 
11 

244 

2 081 

77 
82 
49 

4 
47 
48 
35 
37 
43 
39 

6 
5 

32 
•1 

100 

6(17 

1 Haziran J971 tarihinden itibaren tâyini ya
pılan mecburi hizmetli eğitim enstitüsü mezun
ları : 

Matematik 
Fen ve Tabiat 
Sosyal Bilgilet 
Türkçe 
İngilizce 
Almanca, 
Resim - İş 
Beden Eğitimi 
Fransızca 
Müzik 

Bi .U'İSİ 

318 
365 
163 

177 
80 
50 
75 
•'57 
30 
27 

Toplam 1 322 
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Yüksek Öğretmen Okulu ve fakülte mezun
ları : 

Matematik II 35 
Matematik Astronomi 61 
Fizik - Matematik 25 
Fizik - Kimya 31 
Biyoloji 51 
Felsefe 10 
Kimya - Fizik 14 
Matematik - Fizik IS 
Kimya 10 
Fizik 5 
Edebiyat 23 
Sanat Tarihi 9 
Coğrafya G 
Tarih 10 

Toplam 308 
Tâyinler devam etmektedir. 
Öğretmen, okullarında görev almak için mü

racaat eden. ve sıra, hekleyen meslek klersleri 
öğretmenlerinin sayısı 17 dir. 

Bunlar dışında ilköğretmcn okullarından 
görev almak üzere başvuran öğretmenlerin 
branşlar üzerindeki sayıları aşağıda gösteril
miştir. 

Türkoloji branşı 
İngilizce 
Fransızca 
Almanca 
Fizik 
Matematik 
Biyoloji 
Tarım 
Meslek dersleri ilköğretim mü
fettişi 
Eğitim enstitüsü eğitim bölümü
nü dışardan bitiren ilkokul öğ
retmenleri. 

Kız enstitüleri ve kız ortaokullarında öğret
men açığı aşağıda gösterilmiştir. 

11 
7 
8 

10 
1 
2 
5 

11 

Branş 
Kız Sanat 

Enstitü Or. Oku. 

10 

Müzik 
Beden eğitimi 
İngilizce 
Fen. Grupu 
Edebiyat Grupu 
Biçki - Dikiş 
Çamaşır - Nakıs 
Çocuk Gelişimi 
Moda - Çiçek 
Ev İdaresi 
Resim 
İdareci 

70 
72 
65 
17 

5 
23 
16 
21 
25 

7 
17 
12 

27 
27 
26 
10 
10 

5 
o 

20 
H 
5 

22 
o (İdareci 

boşlukları vekâleten katılmaktadır. > 

(',. — Çeşitli fakülte ve yüksele okullardan 
mezun olanlardan öğretmenlik formasyonu ol
mayanların atanmaları. Talini ve Terbiye Daire
sinin mütalâasına dayalı olarak yapılır veya 
yapılımız. Birinci maddede ihtiyaç duyulan me
zunların müracaatları peyderpey değerlendiril
mektedir. 

7. — Bakanlığımıza bağlı orta deı eceli okul
ların 1965 - 1966 öğretim yılı başında toplanı 
olarak, öğrenci ımevcudu 514- 318 iken hu sayı 
1970 - 1971 öğretim yılı hasında 1 OH 398 o 
yükselmiştir. Yeni okulların açılması, hızlı nü
fus çoğalmasına paralel olarak bu kurumlarda
ki öğrenci sayısının önemli nisbette artış gös
termesi karşısında ("iğretim ve eğitim hizmetle
rinin her alanında tedbirlerin yeterli hal" geti
rilmesine çalışılmaktadır. Özellikle. öğretmen. 
kadrosunun her yıl takviye edilmesine rağmen 
öğretmen, yetiştiren okullardan ve üniversite 
mezunlarından eğitim görevine atananların top
lamı ile her- yıl büyüyen- ve talebin azlığı sebe
biyle eksikliği hissedilen bâzı branşla rdaki açık
ların. kapatılmasının kolay olmadığı da bir ger
çektir. 

532 — 
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Tekel Gren«l Müdürlüğü 1971 yılı Bütçje Kanıumu:ıa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilm%tiir) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeııocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA. 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi xVipaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 

Üye sayısı 
Oy ver( 

Kabul ede 
înler 
mler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

183 
115 
113 

2 
0 

66 
2 

[Kabul edenler] 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabıi Çağiayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

— 53 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürck 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğiu 
Rifat Öztürkeine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

6 — 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karagöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SÎVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 
İSTANBUL ZONGULDAK 

Ekrem Özden Mehmet Ali Pestilci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünal di (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekaia 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 

BURSA 
Saffet Ura! 

[Oya katılrmyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

Safa Yaleuk 
DENlZLt 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrclioğlu 
ELÂZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
GAZİANTEP 

Salilı Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin An burun (Balkan 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım (İ.) 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkclâmoğlu 
( t Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Sedat Çumralı (î.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Ruhi Tun ak an 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

[Açık üyelikler] 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Selâhattin Babüroğlu 
Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

SÎVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğhı 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hooaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Özer Derbil 

Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Mehmet tzmen 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(î.) 

Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

_ 537 — 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeıuocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekili 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 114 

Kabul edenljer : 112 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 67 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

DENİZLİ 
âli Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Er geneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuz al 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkeine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehnıet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna. 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Ham di Özer 

MANİSA 
Oral Karaostmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
RIZB 

O. Meedi Agun 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeoi 
Fethi Tevetoğlu 
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SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Naaım înebeyli 

SÎVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Y'lmaz Mete 

Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTAIArA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid ]\Ielen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ekrem Özden 

[Oya katıl 
BURSA 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇORUM 

Safa Yalcuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hn/erdağlı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Anburuıı (Başkati' 

Fikret Gün doğan 
Cemal Yıldırım (1.) 

IZMlR 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelânıoğlu 
( t ÂJ 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

mıy anlar] 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işnıen 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Sedat Çunıralı (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki A t a sağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Selâhattin Babüroğlu 
Vehap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Uçak 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 

Nihat Erim (Başbakan) 
Mehmet Izmen 
Cemal Madanoğhı 
Suad Hayri Ürgüplfc 
(t) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkaııat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıeah 

Üye sayısı : 183 
Oy ver. 

Kabul ech 
Redded 

Çekiniş 
Oya kaııluiıy.' 

nler : 111 
-ııler : 109 
•ııler : 2 
-rler : 0 
ular : 70 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul ( 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BlTLlS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeeldin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytüplv 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
NaMt Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Ozçetm 

DENIZLI 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
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denler] 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligii 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkaıı 

KONYA 
Osman NuriCanpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakilı Özlen 
Mehmet Varışlı 

0 — 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldim Mcnteşeoğlu 

NÎGDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Bekir Sıtkı Baykal 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 
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TRABZON 
"Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

Selâhattin Babüroğlu 
Vehap GiİYenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 
İSTANBUL ZONGULDAK 

Ekrem Özden Mehmet Ali Pestilci 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İııkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

[Oya katıl 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Ilazerdağlı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

ÎSTANBUli 
Erdoğan Adalı 

Tekin Arıburnn (Biis^an ; 
Fikret Gündoğatı 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yiklırını 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkel â m o ğlu 
(İ. Â.) 

[Açık ü 

Eskişehir 
Sivas 

mıyanlar] 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Oumralı (İ.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğat Barııtçuoğiu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
ısa Hi san Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

yetikler] 

1 
1 

SİNOP 
Nâzım Inebeylıi 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELt 
Ar si an Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBA S KAN LN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Özer Deıibil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Mehmet îzmen 
Cemal Madanoğlu 
Suad Havri Ürgüplü 
(I.) 

Yekûn 

Î41 — 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Özsgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaktifler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 

M. Kâzını Karaağaçhoğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Ctlâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Nejat Sarlıealı 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 110 

Kabul edenler : 108 
Reddedenler : 2 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Eı tuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

edenler] 
GüMÜŞANE 

Abbas Cilara 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Ak s ol ey 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay ( 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SP7AS 
Nurettin Er türk 
Hüseyin öztaürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

542 
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TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TIRFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuher 
Refet Aksoyoğlu 
Emarıullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

Mehmet Ünal di (Bşk. V 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekatfi 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYrA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(B$k. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cem al ettin İnkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce • 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Selâhattin Babüroğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL ZONGULDAK 

Ekrem Özden Mehmet Ali Pestilci 

[Oya kattlmıy anlar] 
ÇANAKKALE i 

Ziya Termen 
ÇORUM 

! Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELAZIĞ 

Salim Hazerdağlı 
ERZURUM 

1 Edip Somunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer UcuzaI 
GAZİANTEP 

Staüh Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
Ilırsan Topal oğlu 

1 HAKKARt 
I Necip Seyhan 

İSTANBUL 
I Fikret Gündoğan 
I Tekin Arıburuu 

(Başkan) 
Erdoğan Adalı 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım ( Î J 

İZMİR 
1 Mümin Kırlı 

[Açık ü% 

Eskişehir 
Siıvaa 

Yel 

».»>>• • j > > c 
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Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı A t alay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELt 
Hikmet tşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (î.) 

.MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tuna karı 

M AR AŞ 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Şevki A t aşağım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

' ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
| H. Enver Tgıklar 

/elikler] 

1 
1 

kftn 2 

)-<G5a» •<•••-

3 — 

Vahap Güvenç 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üııer 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşik. V.) 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arşları Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
ıarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Mehmet Izmen 
Cemal M ad an oğlu 
Su ad Havri Ürgüplü 
(î.) 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

23. X€C BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1972 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda acık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasansı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/575; 
O. (Senatosu 1/44) (S. Sayısı : 35) (Dağıtma ta-
riihi : 13 . 1 . 1972) 

X 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağh cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/577; C. Senatosu 1/47) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1972) 

X 3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
î /578; C. Senantosu 1/49) (S. Sayısı : 40) (Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1972) 

X 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağh 
(A/ l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/601 ; C. 
Senatosu 2/10) (S. Sayısı :41) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 1 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA -

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır

rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla

nılan keredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet SenaJtosu IKars Üyesi S i m 
Atalay'ın, böljgelerarasında ar tan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato Ara§tırması dstiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Ah
met Yıldız'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7 .1971) 

5. — içel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya üyesi 
Hamdi özer'in, Ankara İktisadi ve Ticari ilim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/1) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, iç
işleri,, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak su-

] retiyle kurulan geçici komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/86; Cumhuriyet Senatosu 1/11) (S. 
Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1972) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 35 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişilik yapılması hakkında kamın tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1/575; C. Senatosu 1/44) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1319/15149 

23 . 12 . 1971 

.MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B üyü'k Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 12 . 1971 tarihirnde kararlaştınılato! «Tekel G eııe'l Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kaıiıununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kamı n tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik ola
rak sunul muştur. 

'-öreğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof- Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Bölüm Madde Eklenen 

13.000 

12.000 12.816 36 000 

13.150 
13.190 
13.210 
13.230 
13.410 
13.420 

250 000 
10 000 
15 000 
50 000 

500 000 
400 000 

(İ E R E K Ç E 

Tekel Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 

İ z a h a t 

Belediye hudutları dışımda çalışan 505 koruyucunun 6245 sayılı Har
cırah Kanununun 49 ucu maddeci gereğince bir aylık tazminatları tu
tarı (27 979,50) lira. bir yulbk tu tan ilse (335 754) liradır. Tekel Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı bütçesinde mevcut (300 000) liralık ödenek yıl so
nuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamadığmdan, bu tertibe daha 
(36 000) liranın eklenmesi gerekmektedir. 

1971 yılı içerisinde yapılmış olan zamlar nedeniyle tertiplerindeki öde
nekler yf. sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıiyacağmdaıı mad
deleri hizalarında «j'österflen miktarların eklenmesine zaruret vardır. 
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(A/3) 

Bölüm .Madde Eklenen î z a lı a t 

34.000 34.620 23.156 Bu Kanun tasarısı ile verilmesi derpiş olunan (3. 985 691) liralık ek 
ve olağanüstü Ödenek ile adı gecen Genel Müdürlük 1971 yılı Bütçe 
Kanununun 5 nei maddesi -gereğince aylık ve emekli kesenekleri mad
delerine eklenen ödeneklerin % 01 karşılığı olan (23 156) Uranın 7126 
•sayılı Kanunun 37 nei maddesi gereğince Sivil Savunma fonu karşı
lığı olarak (34 620) nei maddeye eklenmesi lüzumludur. 

35.000 35.210 167 430 Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunimin 5 nei maddesine 
göre eklenen (16 743 000) liranın % 1 i olan (167 430) lira, T.C. Emek
li Sandığına yapılacak ödeme için 35.210 ucu maddeye bu miktarın 
ilâvesine zaruret bulunmaktadır. 

36.000 36.320 2 375 000 .İnşaatları eski yi M arda ikmal edilmiş olup, kesinhesapları ancak 
1971 yılında tamamlanan tesislerden Tekel Genel Müdürlüğünün mü-
taahhitlere borcu bulunmaktadır. 
Diğer taraftan. Personel Kanunu dolayısiyle intibaklardan doğan fark
lardan 1970 Aralık ayından itibaren 3 aylık özlük haklariyle (D) 
cetveli kadrolarından ücret alanlarla, yevmiyeli" teknik personel 
statüsüne tabi olanhara Aralık 1970 ten itibaren ödenmesi gereken aile 
yardımı ve geçmiş yvlaırlan kalan çeşitli karşılıklı borçlar da mevcut
tur. Karşılıklı olan (borçların tasfiye edilebilmesi rem Tekel Genel 
Müdürlüğü cari yıl bütçesinin 36.320 nei maddesine (2 375 000) lira
nın eklenmesi zorunlu gö raim ektedir. 

İkinci madde : 
Ş;ıvînaınr'sine uygun olarak ikmal edilmemiş olması hasebiyle Rize Cay Fabrikası Müdürlüğünce 

bütçeye masraf kaydediOmdyen 3 adet buhar kazanı bedeli (174 000) lira, ilgili olduğu 1958 yıllı Bütçe
sinin çay fabrikaları tertibinde ödenek bakiyesi mevcut olmadığından mahsubediiemenıiştir. 

1)) Keza, Enstitüler .Müdürlüğünce 1963 yılında sarf olunup ödeneğin mevcut olmaması nedeniy
le ib'şi'kli hesaba kaydolunan kömür bedeli (8 261) liranın da mahsubu yapılamamıştır. 

Mahsup muamelelerinin yapılabilmesi için Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin 36.000 nei (Borç ödemeleri) bölümünde yeniden açılacak 36.330 ncu 
(Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) ma.İdesine toplam olarak (182 261) liranın ilâvesine-ih
tiyaç duyulmuştur. 

Üçüncü madde : 
Birinci ve ikinci maddeler ile eklenmesi derpiş olunan ek ve olağanüstü ödeneklerin karşı

lığı olan (4 008 847) liranın Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 63.000 inci (Çeşitli gelirler ve cezalar) bölümünün 63.130 ncu (Tekel safi hasılatı) madde
sine ilâvesi gerekmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 35) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük 10 . 1 . 1972 
Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/575 
Karar No. : 161 

CUMHURİYET SENATOSU BA ŞKANLIĞIN A 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Tekel Genel Müdürlüğü» 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı; 

Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü. 

Tekel Genel Müdürlüğü, (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm 12.000, 12.816 (Yolluk karşılığı verilen 
tazminat) maddesine konulmuş olan ödeneğin, belediye hudutları dışında çalışan 505 koruyucu
nun 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince ödenen harcırahlarına kâfi gelmediği, 

Bölüm 13.000, 13.150 (Yakacak alımları ve giderleri) 
13.190 (Diğer alımlar ve giderleri) 
13.210 (:Su giderleri) 
13.230 (Aydınlatma giderleri) 
13.410 (Posta - telgraf giderleri) 
13.420 ('Telefon giderleri) maddesindeki ödeneklerin 1971 yılı içerisinde yapılan 

zamlar nedeniyle ihtiyaçları karşılamadığı, 
(A/3) işaretli cetvelin bölüm 34.000, 34.620 (7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince 

•Sivil Savunma Fonu karşılığı) ve 
Bölüm 35.000, 35.210 {c/c 1 ek karşılıkları) (Emekli Sandığına ödemeler) kanuni bir gerek 

olduğu, keza, 
Bölüm 36.000. 36.320 (Diğer geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin, eski yıllarda ikmal 

edilmiş ve kesin hesabı 1971 de tamamlanan tesislerden uıütaahhitlere olan borçlar ve Personel 
Kanunu dolayısıyle intibaklardan doğan farklar için kâfi gelmiyeceği, 

36.330 (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçlan) maddesine, şartnamelere uygun ikmal edilme
miş olması hasebiyle Rize Çay Fabrikası Müdürlüğünce bütçeye masraf kaydedilmiyen 3 adet bu
har kazanı bedeli ile ilgili 1958 yılı Bütçesinin çay fabrikaları tertibinde ödenek bakiyesi olma
dığından mahsubedilemiyen, keza, 

Enstitüler Müdürlüğünün 1963 yılma ait mahsubu yapılamıyan kömür bedeli mahsubu için öde
neğin kâfi gelmiyeceği müşahodc edilmiştir. 

Bu nedenlerle Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapıl
masına dair kanun tasarısının 1 nci maddesi ile (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerdeki bölüm ve 
maddelere ceman 3 826 586 lira ödenek verilmesi, 

Tasarının 2 nci maddesi ile bölüm 36.000, 36.330 ncu maddeye 182 261 liralık olağanüstü öde
nek konulması, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 35) 
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3 ııcü madde ile, bu ödeneklerin Tekel Genel Müdür lüğü 1971 yılı Bütçe K a n u n u n a bağlı (B) 
işaretl i .cetvelin bölüm 63.000, 63.130 (Tekel safi hası lat ı) maddesine 4 008 847 l ira eklenmesi ön
görülmektedir . 

Tasarı , y u k a r d a k i gerekçe muvacehesinde ekli cetvellerle bir l ikte aynen kabu l edilmiştir . 
Genel Kuru lun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

('. Bil ye han 
Adan;1, 

,S'. Kılıç-
Amasya. 

Söz hakkım mahfuzdur 
*S\ Ay yün 

Aydın 
X. Menfese 
Diyarbakı r 

S. Savcı 

İçel 
C. Okyayuz 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Ordu 
B. 8. Baykal 

Sivas 
A. Durak oğlu 

Trabzon 
E. Dikme» 

Başkanveki l i 
Ed i rne 

X. Ergendi 
Afyon K. 

/ / . Hamameıoğhı 
Ankara. 

/ / . Balan 

Bolu 
/ / . / . Cop 
Erzurum 

Söz hakkını mauiuzc 
R. ('inişli 

İzmir 
K. Önder 

Konya 
X. Kalaycıoğlu 

Manisa 
/ / . Okru 

KİZG 
AŞ'. Z. Köse oğlu 

Sivas 
E. Kan yal 

Erfa 
/ . E. KaraL'ayıa 

buzcu 
A n k a r a 

M. K. Yılmaz 
Afyon K. 

K. Karaağaçhoğlu 
Ankara 

Y. Köker 

C. S. Ü. 
R. Ün er 
Giresun. 

M. E. T ur yulafı) 

İzmir 
-1. X. Vntr 

: Kon ya 
./>'. Milderrisoğlu 

Xiğdo 
X. Çerezci 

Sakarya, 
X. Bay ar 

Tabiî Ey e 
A'. Karavelioğlu 

Es ak' 
Söz hakkım imdii'izd 

F. Ala yurt 

Mala tya 
A. Karaaslan 

Amasya 
Y. Acar 
A n k a r a 
/. Yetiş 

Denizli 
/ / . O rai 

H a t a y 
Muhalifim 
H. Özkan 
Kayser i 

.1/. Yüceler 
K ü tah y a 

/ . E. Erdinç. 

Xiğdo 
X. Kodamanoğlu 

Sakarya 
/ / . T'ysal 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 
Zonguldak 

K. Xedimoğlu 

Cumhurivet Senatosu «S. Savısı : 35) 



HÜKÜMET TASARIST 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertipleri
ne (3.826.586) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetve
lin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümünde (ge
çen ve eiski yıllar ıkarşlıksiiz borçları) aidiyle ye
niden açılan 36.330 uncu maddeye (182.261) li
ralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 
Yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
63.000 imci (Çeısâltli gelirler ve cefalar) bölümü
nün 63.130 nen (Tökel safi hasılatı) maddeöine 
(4.008.847) lira eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen-

Dışişleri Bakanı 
Ö. H. Bay ülken 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Arar 

22 . 12 . 1971 

Devlet Bakam 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
İ. Karaöz 

Adalet Bakanı 
S. Bilf/e 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
S. A. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Cumhuriyet Senato* 

BÜTÇE KABMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yaüması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakam Sağ. ve. Sos. Y. Bakanı 
A. Talû G. Ayhan 

(ilini, ve Tekel Bakam Tarım Bakanı 
// . Özalp O. Dikmen 

Ulaştırana Bakanı Çalışma Bakanı 
R. Danışman A. R. Uzuner 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve T ab. Kay.Bakanı 
M. Erez A. Devres 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. Y. Akçal S. Bingöl 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
A. Sönmez S. İnal 

denelik ve Spor Bakam 
A. Karakücük 

(S. Sayısı : 35) 
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Tasanı/a bağlı cetveller 

Tekel Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 

Bölüm ifadele Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Rolüm Toplamı 36 000 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.816 Yolluk karşılığı verdi en tazmin at 36 000 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm Toplamı 1 225 0Ö0 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALDILAR 
13.150 Yakacak a'lımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.210 Su giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

(A/ l ) Toplamı 1 261 000 
(A/3) 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm Toplamı 23 156 

250 000 
10 000, 

15 000 
50 000 

500 0OQ 
400 ÜÛO' 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma fonu 

karşılığı 23 156) 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm Toplamı 167 430 

EMEKLİ SANDIĞINA (»DEMELER 
35.210 % 1 ek ka'rşdıkları 167 430 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ ' Bölüm Toplamıı 2 375 000 

GEOEN YILLAR BORULARI 
36.320 Diğer gecen vıllar bordan 2 375 000 

(A/3) Toplamı 2 565 586 

Genel Toplam 3 826 586 

Bütçe Karma Konmyonunun kabul ettiği cetveller 

Cetvel 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

I » < 1 > » • 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 35) 



Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 00 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/577; C. Senatosu 1/47) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1356/15145 

23 . 12 . 1971 

MİLLET MECLİSİ 'BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 12 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

Birinci madde 
GEREKÇE 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen 1 z a lı a t 

13.000 13.110 
13.120 
13.410 

— 30 000 
— 10 000 
— 120 000 

14.000 14.230 160 000 

(A/ l ) 

Çalışma Başkanlığı 

İş kanunu kapsamıma girecek nitelikte okluğu halde takipsiz
lik yüzünden bölge çalışma müdürlükleri kayıtlarına geçiril
memiş iş yerlerinin saptanması için kırtasiye, basılı kâğıt ve 
PTT giderlerini karşılamak üzere 160 O0Q liraya ihtiyaç var
dır. 
Tertibindeiki ödenek ihtiyaçları karşılıyamadığmdan hizaların-
ıda gösterilen miktarların ilâvesine ihtiyaç vardır. 
İş mahkemelerinde işçi ve işveren temsilcisi bulundurulması
nı öngören 5521 sayılı Kanunun 2 noi maddesinin birinci fık
rası hükmü, Anayasa Mahkemesinin 13 . 4 . 1971 tarih ve 
esas 1970/63, karar 1971/38 sayılı Kararı ile iptal edildiğin
den, Çalışma (Bakanlığının bu maddesindeki ödeneğin kulla
nılması mümkün olamıyacağmdan 160 000 liranın tasarrufu 
mümkündür. 



İkinci madde : 

— 2 

Bölüm, Madde Eklenen İ z a h a t 

14.000 14.430 

21.000 21.114 1 967 692 

(A/ l ) 
Maliyet Bakanlığı 

2 000 000 Bilindiği üzere T. O. Ziraat Bankası aracılığı ile yapılan Hazine ha
valelerine karşılık t ıhakkuk eden acyo tutarları 14.430 ncu (Para ta
şıma giderleri) maddesinden ödenmekte, taşra saymanlıklarının da 
para taşıma ile ilgili masraflarını karşılamak üzere zaruri ihtiyaçla
rı olan ödenek bu tertipten ödenmektedir. 
Tertibindeki ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıya m adı-
ğından daha 2 000 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

(A/2) 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

Köy İşleri Bakanlığı işçi ücretlerini karşılamak üzere Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bu tertibine konulan ödenek 
evvelce kadroya gereceği tahmin edilen işçilerin, geçmemesi sebebiy
le maddesindeki ödenek, yıl sonuna kadar olan ihtiyaca kâfi gelmi-
yeceğinden 21.114 ııcü maddeye 1 967 692 liranın ilâvesine ihtiyaç 
duyulmuştur. 

(A/3) 
Maliye! Bakanlığı 

34.000 34.113 2 500 000 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi. 
34.114 3 440 000 Köy İşleri Bakanlığı için Karayolları ve Devlet Su İşleri 1971 yılı 
34.115 17 200 bütçelerinin ilgili tertiplerine toplam olarak 155 957 200 liralık ek ve 
34.117 87 000 000 olağanüstü ödenek verilmesi hususunda 5 adet kanun tasarısı Türki-
34.119 63 000 000 ye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. 

Adı geçen dairelerin ek ve olağanüstü ödenek karşılığı olan Hazine 
yardımlarının verilebilmesi için tertipleri hizalarında gösterilen mik
tarların eklenmesi zaruridir. 

Üçüncü madde : 

Hükümetimiz ile UNİDO arasında 14 Nisan 1971 tarihinde imzalanan Bakanlar Kurulunun 
23 . 6 . 1971 tarih ve 7/2621 sayılı Kararı ile onaylanıp 13 Temmuz 1971 tarih ve 13894 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan (Mühendisler için, Fabrika içi Eğitim [Merkezi) özel fon projesi uygulama 
plân anlaşması gereğince iSanayi Bakanlığı 1971 yılı Bütçesinde yeni bir madde açılarak bu mad
deye gerekli ödeneğin konulması icabetmektedir. 

1971 - 1972 yılı itibariyle Türk Hükümetince proje personeli, arsa, binalar ve donatım giderle
ri için ceman 8 915 525 liranın harcanması gerekmekte ise de, ancak, 1971 malî yılının son ayları 
içinde sarf edeceği meblâğ göz Önünde tutularak ve gelecek senelerde de bu eğitim merkezine an
laşma gereğince Hazineden ödeme yapılacağından projenin 1971 yılı hizmetleri için Sanayi Bakan
lığı bütçesinde yeniden açılacak 35.780 nci maddeye 3 300 000 liralık olağanüstü ödeneğin konul
ması gerekmektedir. 

Toplam olarak verilmesi derpiş olunan 163 224 892 liralık ek ve olağanüstü ödenek yıl için
de yapılacak tasarrufla (karşılanacaktır. 
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Dördüncü madde : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı levazım hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1971 yılı EBütçe Kanunu
na bağlı (E) işaretli cetvelin 'Sanayi Bakanlığı kısmına 1 adet pick - up '(Şehir içi hiz.) 4 X 4 
taşıt konulmuştur. 

Ancak; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde bu taşıtın hulunmaması nedeniyle, bu taşı
tın kaldırılarak yerine arazi pick - up (3 kişilik) 4 X 4 veya pick - up (Şehir dışı) 4 X 2 taşıtın 
alınması gerekmektedir. 

'Bu itibarla; 3 sayılı cetvelde yazılı taşıtın çıkarılarak yerine (4) sayılı cetvelde yazılı taşı
tın eklenmesi lüzumludur. 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 1 .1972 

Esas No. : 1/577 
Karar No. : 159 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı», Maliye Bakanlığı temsilcisinin de hazır bulunduğu 
oturumda görüşüldü; 

Çalışma Bakanlığı 1971 Bütçesine bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm 13.000. 13.110, 13.120, 
13.140 maddelerindeki ödeneklerin İş Kanununa girebilecek işyerlerinin saptanması için ^gerekli 
PTT, kırtasiye ve basılı kâğıt ihtiyaçlarına kâfi gelmediği. Anayasa Mahkemesince iptal olunan 
5521 sayılı Kanunun 2 nci madde 1 ne i fıkrası hükmü olarak claıha önce bütçeye konulmuş olan Bö
lüm 13.000, 14.230 maddedeki ödeneğin kullanılması mümkün olamıyacağı, hu nedenle yukarıdaki 
adı geçen maddelere aktarılması, 

Maliye Bakanlığı 1971 Bütçesine bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm 14.000, 14.430 maddeden 
ödenen (acyo) giderlerinin karşılanmasına mevcut ödeneğin kâfi gelmediği, bu nedenle 2 000 000 li
raya ihtiyaç olduğu, 

Keza, Toprak ve İskân İşleri Geni Müdürlüğü işçilerine (A/2) işaretli cetvelin bölüm 21.000, 
21.114 maddeden ödenen Köy İşleri Bakanlığı işçi ücretleri daha önce kadroya geçeceği tahmin edi
len işçilerin kadroya geçmemeleri nedeniyle konulan ödneğin kâfi gelmediği ve 1 967 692 liraya ih
tiyaç. olduğu, 

(A/3) işaretli cetvelin bölüm 34.000, 34.113, 34.114, 34.115, 34.117, 34.119 maddelerinden yapılan 
Hazine yardımının ek ve olağanüstü ödenek için T. B. M. Meclisine sevkedilen 5 Kanun Tasarısına 
g-öre miktar olarak çoğalması nedeniyle mevcut ödeneklerin kâfi 'gelmediği ve daha 155 957 200 li
ra toplam ödeneğe ihtiyaç olduğu, 

Hükümetimiz ile (UNİDO) arasındaki 14 Nisan 1971 tarihinde imzalanan ve Bakanlar Kurulunun 
23 . 6 . 1971 tarih ve 7/2621 sayılı Kararı ile onaylanıp, Resmî Gazetede yayınlanan (Mühendisler 
için, Fabrika içi Eğitim Merkezi) özel fon projesi uygulama plân anlaşması gereğince Sanayi Bakan
lığı 1971 Yılı Bütçesinde yeni hir madde açılarak bu maddeye gerekli ödeneğin konulalbilmesinin 
kanuni bir zorunluk olduğu ve 1971 yılı hizmetleri için Sanayi Bakanlığı bütçesinde yeniden açı
lacak 35.780 maddeye 3 300 000 liralık olağanüstü ödenek konulması gerekliliği, 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığının (R) işaretli cetvelinde kayıtlı 1 adet pick - up (Şehir içi hiz
metleri için) konulan 4X2 taşıtın Devlet Malzeme Ofisinde mevcut olmama'sı nedeniyle bu taşıtın 
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kaldırılarak yerine arazi pick - up (3 kişilik) 4X4 veya pick - up (şehir dışı) -4X2 taşıtın alın
ması bir ihtiyacın gereği olduğu, bu itibarla (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtın çıkarılarak yerine 
(4) sayılı cetvelde yazılı taşıtın eklenmesini, 

1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı
nın 1 ııci maddesi ile (1) sayılı cetvelde yazılı tertipler arasında 160 000 liralık aktarma yapılması. 

2 nei madde ile Bütçe Kanununa, bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerime 159 924 892 liralık ek ödenek verilmeği, 

3 neü madde ile Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Sanayi Bakanlığı kısmının 35.000 ııci 
Sosyal Transferler bölümünde (Mühendisler için, fabrika içi eğitim merkezine yardım) adıyla yeni 
35.780 ııci madde açılması ve 3 300 000 liralık olağanüstü ödenek konulması, 

4 neü madde ile (R) işaretli cetvelden ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtın çıkarılması ve yerine 
(4) sayılı cetvelde yazılı taşıtın eklenmesi öngörülen Tasarı, 

Yukarıdaki gerekçeler muvacehesinde ekli cetvelleri ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. B-ilgeli an 
Afyon İv. 

// . Ilamamcıoğlu 

Ankara 
// . Balan 

Bolu. 
Söz hakkım mahfuzdur 

H. İ. Cop 
Erzurum 

•Şöz hakkım mahfuzdur 
R. C inişli 

İzmir 
K. Önder 

Kocaeli 
L, T ol-oğlu 

Manisa 
31. Erten 

Ordu 
B. S. Baykal 

Sivas 
A. Dıırakoğlıı 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Dikmen 

Başkanvekili 
Edirne 

X. Erg en eli 
Afyon K. 

K. Karaağaç 11oğ111 

Ankara 
Y. Köker 
C. S. Ü. 
R. tner 

Giresun 
?J. E. Turgııtaıp 

İzmir 
. i . A. Vner 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

X. Kalayeıoğlu 
Manisa 

II. Okra 

Rize. 
S. Z. Köse oğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Urıa 
İ. E. Karakapıeı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yümaz 
Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
İ. Yetiş 
Denizli 
/ / . O rai 

Hatay 
Muhalifim 
II. Özkan 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Niğde 
X. Çerezci 

Sakarya 
X. Bay ar 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 
Uşak 

Söz hakkım mahfuzdur 
E. Atayurt 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Amasya. 

Söz hakkını mahfuzdur 
S. Ay gün 

Aydım 
X. Menteşe 
Diyarbakır 

S. 8a ve i 

İçel 
C. Okyayuz 

Kayseri • 
11. Yüceler 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Niğde 
Söz hakkım mahfuzdur 

X. Kodamanoğht 
Sakarya 
/ / . Eyml 
Trabzon 

A. 3. Ağanoğlu 
Zonguldak 

K. Xedim oğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 
* 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (160 000) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(159 924 892) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Sanayi Bakanlığı 
kısmının 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münde (Mühendisler için, Fabrika İçi Eğitim 
Merkezine yardım) adiyle yeniden açılan 35.780 
nci maddeye (3 300 000) liralık olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cet A7 elden ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı taşıt çıkarılmış yerine, ilişik (4) 
sayılı cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir. 

MADDE 5. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

22 . 12 . 1971 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
t. Karaöz 

Adalet Bakanı 
S. Bilge 

içişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Ayhan 

Cumhuriyet 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul Gidilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul eidilimistir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul Gidilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kailini Gidilmiştir. 

MADDE 5. — TaisaiT.ım 5 nci maddesi ay
nen kabul Gidilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul Gidilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
/ / . Özalp O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
R. Danışman A. R. TJzuner 

Sanayi ve Tekno. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakam 
M. Erez N. Devres 

Turizm ve Ta, Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. T. Akçal S. Bingöl 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
N. Sönmez S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

(S. Sayısı : 38) 



Tasarıya bağlı cetveller 
(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde Ödeneğin ee şicli Düşülen Eklenen 

(A/ l ) 
Çalışına (BaJkanlıgı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 160 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.110 Kırtasiye alimi]arı ve giderleri 30 CÖO 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 13 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - telgraf giderleri 120 000 

14.000 HİZMET .GİDERLERİ Bölüm toplamı 160 000 
ADALET PÜZMETLERİ İLE î LOİLİ GİDERLER 

14.230 Yargılama giderleri 160 000 

Toplam 160 000 160 COO 

(2) SAYILI CET YEL 
Bölüm Madde Ödeneğin çe,şidi Lira 

(A/ l ) 
Maliye Bakanlığı 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 COO1 000 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDERLER 
14.430 Para taşıma giderleri 2 000 000 

• (A/1) 
Toprak ve i:kân Meri Genel Müdürlüğü 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 967 692 

TARIM SEKTÖR i: 
21.114 Köy İşleri Bakanlığı işçi ücretleri 1 967 692 

.(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 155 957 200 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.113 İstanbul Üniversitesine 2 500 000 
34.114 İstanbul Teknik Üniversitesine 3 440 000 
34.115 Ege Üniversitesine 17 200 
34.117 5539 sayılı Kanunun 19 nen m adde İnin 5 nei fıkrası gereğince Ka

rayolları Genel Müdürlüğüne 87 000 000 
34.119 Devlet Su İşleri Genel Müdürlü güne 63 OGO 000 

(A/3) toplamı 155 957 S 

Genel toplam 159 924 892 
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(3> iSAYILI CETVEL 

Sanayi Bafeaimkğı 

Taşıtın cinsi Kullanılacağı yer 

1 Piek - Up (Şehir içi Hiz.) 4 X 2 Bakanlık Levazım hizmetlerinde 

(4) SAYILI CETVEL 

Sanayi Bakanflığı 

t Taşıtın cinsi 'Kullanılacağı yer 

1 Arazi Piek - Up (3 kişilik) 4 X 4 veya 
Piek - Up (Şehir dışı) 4 X 2 P> a kanlık Levazım hizmetlerinde 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı 1, 2. 3 ve 4 sn yıllı cetveller a; 
nen kabul edilmiştir. 

- * * ı < » f t » 
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Toplantı : 11 / A 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 4 U 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1 /578; C. Senatosu 1 /49 ) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 12 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1355/15137 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye "Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 12 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

G E R E K Ç E 
Birinci madde : 

Bolüm Madde Eklenen İ z a h a t 

Rektörlük 

(A/ l ) 

12.000 12.832 10 000 Cari yılda yapılacak iki toplantı için tertibine konulmuş bulunan 
(6 000) liralık ödenek ihtiyaçları karşılıyamadığından 12.832 nci mad
deye daha (10 000) liranın eklenmesine ihtiyaç vardır.. 

15.000 • 15.414 170 000 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Elektronik Hesap 
Bilimleri Enstitüsünde mevcut İBM 1 620 elektronik hesap makinası-
nın kirası ÎBM World Trade Şirketi ile yapılan mukavele gereğince 
yılda (330 000) lira olarak ödenmekte kik 
[Ancak; 10 . 8 . 1970 tarihinde yapılan devalüasyon nedeni ile bu mik
tar (500 000) liraya yükselmiş bulunmaktadır. Aradaki farkın kar
şılanabilmesi için 14.41.4 ncü maddeye (170 000) liranın eklenmesine 
ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Elektrik Fakültesi 
(A/2) 

23.000 23.811 3 260 000 ikinci Beş Yıl ık Yatırım programında yer alan Elektrik Fakültesi 
yüksek gerilim lâboratuvarlarmın cihaz ve aletlerle teçhizi için, Dev
let Plânlama Teşkilâtınca, 1968 yılında başlayıp 1971 yılında bitiril
mek üzere (6) milyon liralık bir ödenek öngörülmüştür. 
Ancak; 10 . 8 . 1970 tarihinde yapılan devalüasyon nedeni ile 1970 
yılında kur farklarının ödenmemesi yüzünden, firmalar endişelerini 
bildirerek, acilen bu farklarını talebetraektedirler. 
Mezkûr kur farkının ödenebil m esini t emin en Elektrik Fakültesi 1971 
yılı Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 23.811 nei maddesine 
(3 260 000) liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 

İkinci madde : 
Birinci madde ile verilmesi derpiş olunan (3 410 000) liranın İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli eetvelm 72.000 nei (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/578 % 10 . 1 . 1972 
Karar No. : 161 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen «İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», 

Hükümet temsilcilerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 
Tasarının 1 nei maddesiyle, söz konusu üniversitenin 1971 yılı Bütçesi rektörlük kısım (A/ l ) 

cari harcamalar bölüm 12.000 12.832 nei madde, konulan ödeneğin cari yılda yapılacak top
lantılara kâfi gelmiyeceği gerekçesiyle bu maddeye (.10 000) lira, 

Bölüm. 15.000, 15.4.14 ncü maddeye (IBM) makinasmm kira bedelinde, devalüasyon nedeniyle 
vâki artışı karşılamak gerekçesiyle maddeye (170 000) lira, Elektrik Fakültesi kısmı bölüm 23.000, 
23.811 nei maddeye Elektrik Fakültesi yüksek gerilim lâboratuvan için konulan ödeneğin devalüas
yon nedeniyle maksadı karşılıyamıyacağı gerekçesiyle maddeye (3 260 000) lira ilâvesi talebedilmek
te, 

2 nei madde ile de. 1 nei maddede öngörülen toplam (3 440 000) liralık ilâve ödeneğin, mad
denin (B) işaretli cetveli bölüm 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi öngörül
mekte dii'. 

Tasarı, üzerinde vâki görüşmeler ve serd edilen esbabı mucibe muvacehesinde bağlı eetveliy-
le beraber aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözen. Kâtip 

Balıkesir Edirne Ankara Malatya 
C. Bilgehan N. Ergeneli M. K. Yılmaz A. Karaaslan 
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Aiyon K. 
/ / . Hamamcıoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
Söz hakkını mahfuzdur 

/ / . İ. Cop 
Erzurum. 

Söz hakkım mahfuzdur 
it. C inişli 

İzmir 
K. Önder 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Manisa 
M. Erten 

Ordu 
B. ti. Baykal 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Dikmen 

Afyon K. 
K. Karaağaçhoğhı 

Anka ra 
Y. Kök er 
e. s. v. 
R. C'uer 

(liresuu 
31. E. T ur gut alp 

İzmir 
A. X. Ener 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Kalaycıoğlu 
Manisa 

/ / . Okçu 

Bize 
ti. Z. Köseoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Amasya 
T. Acar 

Ankara 
/. Yetiş 
Denizli 

/ / . O mi 

Hatay 
Muhalifim 
/ / . Özkan 

Kars 
Muhalifim 
K. Okyay 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Niğdo 
A. Çerezci 

Sakarya 
A. Bay ar 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 
Uşak 

Söz hakkım mahfuzdur 
E. Atauurt 

Amasya 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Ay gün 
Aydın 

X. Menteşe 
Diyarbakır 

ti. tiavcı 

İçel 
C. Okyayuz 

Kayseri 
J/. Yüceler 

Kütahya 
1. E. Erdinç, 

Niğde 
Söz hakkım mahfıızduı 

N. Koclamanoğlu 
Sakarya 

/ / . Uysal 
Trabzon 

A. ti. Ağanoğlu 
Zonguldak 

K. Nedim oğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine (3 440 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.00€ nei (Özel gelirler) bölümünün 
72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 
(3 440 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

22 . 12 . 1971 

Başbakan 
İV. Erim, 

Devlet Bakanı 
A. 1. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/ . Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakam 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
B. Danışman 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakam 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Adalet Bakam 
8. Büğe 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Aykan 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Çalışma Bakam 
A. R. TJzuner 

En. ve Ta, Kay. Bakam 
N. Devre s 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bingöl 

Orman Bakam 
S. İnal 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvelerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Karakücük 
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Bölüm Madde 
Tasarıya bağlı cetveller 

Ödeneğin cesidi L k 

12.000 

İstanbul Tejkniiik Üniversitesi 
Rektörlük 

(A/1) 

PERSONEL GİDERLERİ : 

YOLLUKLAR: 
Öğretini yollukları : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
15.000 KURUM GİDERLERİ 

ARAŞTIRMA KURUMLARI GİDERLERİ 
Merkez, kurum ve enstitü giderleri: 

15.414 Kira bedeli 

Bölüm toplamı 10 

10 
Bölüm toplamı 170 

170 

(A/ l ) toplamı 180 

23.000 

Elektrik Fakültesi 
(A/2) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 3 260 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.811 Makina, teçhi'zat alımları ve büyük onarımları 3 260 

Genel toplam 3 440 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği cetveller 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / î ) , ( A / 2 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M, Meclisi 2 601 ; C. Senatosu 2 /10) 

Jlillet Meclisi 
İdare Amirliği :29 . 12 . 1971 

Saymanlık Müdürlüğil 
No. : 3187 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1971 mali yılı Bütçe Kanununa bağlı Millet Meclisinin (A/ l ) cari harcamalar ve (A/2) yatı
rım harcamaları (bölümleri arasında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi gerekçesiyle bir
likte takdim kdımıııştır. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 

İdare Amiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
N. Yavuz Kurt M. Kemal Çilesiz M. Salih Yıldız 

G-ERBKOE 

Mecliste bulunan harici telefonların abonman, .şehir içi konuşma ve şehirlerarası resmi konuş
maları ile telefon santralinin masrafları bütçemizin 13.4-20 ne i telefon giderleri maddesindeki öde
nekten karşılanmaktadır. Ancak; 

A) Bu sene telefon ücretlerine yüzde yüz oranında zam yapılmış bulunması, 
1. Millet Meclisinin 11)71 yılında yaz tatiline girmemesi sebebiyle telefon giderlerine üçte bir 

oranımda tesir ederek artması, 
2. 'Sayın üyelerin istifadeleri için Ankara Telefon Başmüdürlüğünce tahsis edilen 6 adet tele

fonun tesis ve abonman .bedellerinin ödenmesinin gerekmesi, 
3. Malî yıl sonuna kadar Telefon Başmüdürlüğünce gönderilecek olan G ayJık telefon ücret 

faturalrınıın ödenmesinin gerekmesi. 
Sebepleriyle mevcut ödenek kâfi gelmediğinden talimini olarak 230 000 lira ek ödeneğin tvmi

nine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
B) 'Millet Meclisi .Bütçesinin 13.130 ncıı döşeme, demirbaş alımları ve giderleri maddesine ko

nulan ödenek, yıllık cari giderler ile bakım ve onarım giderlerini karşılıyacak miktarda olması
na.(mukabil, yıl içindeki uygulamada; 

1. Millet Meclisinin temizliği için lüzum görülen 14 adet büyük elektrik- süpürgesini Amerika'
dan ithal etmek üzere 1970 yılında akreditif açılmıştı, süpürgelerin gelmesi 1071 yılma kaldığı 
gibi bu arada yapılan devalüasyon sonucu gerek mal bedeli ve gerekse gümrük resmi fark
ları toplamı -olarak fazladan (50 000) liranın ödenmesi zorunluğunda kalınması. 

2. Bu yıl yeni teşekkül ettirilen; 
Genel (Sekreter Yaridıımcılığı, 
Millet Meclisi Müşavirliği, 
Hukuk Müşavirliği, 

41 
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Eski yazılı t u t anak la r ı çevirine bürosu, 
'Soruşturma Komisyonu, 
Bâzı p a r t i gruplar ı B a l k a n ve Başkauvokilleri odaları . 
Oda ve 'salonlarının düşeni'' ve demirbaş ihtiyacının sağlanması zor unluğunda kalınması, 
o. A. P.. C. II. 1\, 1). i'., ve M. (i. I', gruplarına yapl ı r ı lan ki tapl ıklar ın bedelleri, 
4. Üyeler lokantası , memur tabldotu, kahve ocakları um tabak bardak tuman ve benzeri ihti

yacının sağlanması . 
Bütçede mevzu oöO 000 lira üdmıek yetmediği gibi diğer madd.clçrden "Yüksek 'Başkanlık Divanı 

kara r ı ile 4b 000 lira aktarma .suretiyle ilave edilmesine rağmen bu miad'dede çok az bir ödenek 
ha kıy esi kalmıştır . Mali yıl sonuna k a d a r bulunan iki aydan fazla süre Meclis çalışmalarının en 
yüksek ve masraf lar ın da en fazla, olacakı günlerdir . Mevcut cüzi miktardaki ödenek bakiyesi 
ile ihtiyacın karşılanması mümkün görülemediği gibi geçen yıl larda ayrı olarak kuru hm Soruştur
ma Komisyonu ile reform komisyonlarındaki konuşmaların teyp ile banda abıııııası ve bant fiyat
larının da günden <yüne aritmisi karşısında malî yıl sonuma kadar olan ihtiyacı karş ı lamak üzere 
tahminî olarak .100 OOU lira ek ödeneğe ihtiyaç bulunmakladı r . 

Bu maksatla •Müh.'t ' ieelisi Bütçesinin 2I.Üİ0 n c u e l ü t ve proje giderleri maddesindeki ödenek
ten :;:]!) 00O liranın tenzili im 240 Oiin Jirasnıuı .14.120 tmi telefon giderlerine, 100 000 lirasının da 
14.140 nen döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri maddesine aktarı lmasına zaruret vardır. 

(M ,Ayrıca .11)71 malî yılı içinde Ankara Belediyesi taraf ından elektrik fiyatlarına. ri 17 nishe-
t inde zam yapılnıışlir . 

1971 yılında Meclis çalışmalarının devamlı olusu elektrik sarf iyat lar ında ela geçen yıllara naza
ran çok fazla bir art ış kaydedilmişti! ' . Yukarda belirtilen hususlar medeniyle Ankara Belediyesi 
E. G. O. İşletmesine Ekim. 1(J71 sonuna k a d a r olan elektrik bedelleri ödenmiş, halen malî yıl sonuna, 
k a d a r Kasım. Aralık. 1971 ve Ocak. Şubat . 1972 aylarına ait elektrik 'bedeli olarak (İÖ0 000 liraya 
ih t iyaç hâsıl olduğu tahmin edilmiştir. 

197.1 Malî yıkı Bütçesinin 1.0.812 uci Milli Saraylar onarımı maddesindeki 4 421 (»00 lira öde
neğin yıl sonuna k a d r sarf edilemiyeceğ.i nazara alınarak bu maddeden 6-öü 000 liranın düşülerek 
14.240 ncıı Aydınlatma giderlerine ilâvesi zaruret i hâsıl olmuştur. 

Bütçe Karma 'Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 10 . 1 . 1972 
Esas No .: 2/601 

Karar Xo. : 105 

İ /UMHUKİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu kemıisyouıım.uza havale buyuruları . «Millet 'Meclisi İdare Âmirler inin. 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) . (A/2) işaretl i cetvellerde değişiklik yapılması hakk ında kanun 
teklifi». 

Maliye Bakanl ığı temsilcisinin de hazır bulunduğu o t u r u m d a ' g ö r ü ş ü l d ü ; 
Millet Meclisi Bütçesinin 18.000 .nei bölümün, 14.420 nei maddesinden karş ı lanmakta olan «Te

lefon giderlerim n m hu sene telefon ücret ler ine yapılan yüzde yüz ;zam medeniyle kâfi gelmediği. 
keza 14.000 nei bölüm 13..1.40 neu maddesinden ödenen «döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri» ile ilgili harcamalar ın . Millet Meclisinin temizliği için lüzum görülen 14 adet büyük elektrik 
süpürgesinin Aaner ika/hm ithal edilmesi için 1970 yıl ında akredit if açıldığı, ancak, süpürgeler in 
gelmesinin 1.971 yılma kakmış olması, ayın zamanda, bu yıl içinde kuru lan Genel Sekre ter yardım
cılığı. Millet Meclisi Müşavirliği. H u k u k Müşavirliği, eski yazılı tutana.kları çevirme bürosu, So-
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r u ş t u r m a Komisyonu, bâzı pa r t i g ruplar ı P>aşka.n ve Başkanvekil ler i odaları , bunun yanında A. P., 
C. H. I \ , D. P. ve M. G. P. gruplar ına yapt ı r ı lan k i tapl ık lar ın bedelleri, üye lor lokantası , memur 
tabkl'otu, kahve ocaklarının tabak, bardak , fincan ve benzeri ihtiyacı gibi, oda ve benzeri salon
lar ın .döşeme ve demirbaş ihtiyacının sağlanması zorunlu luğunun bu maddelerdeki ödeneklerin 
kâfi gelmemesine sebe'bolduğu müşahede edilmiştir. 

Ayrıca, Ankara .Belediyesinin elektriğe <% 17 zam yapması uıeılenyile, ayldınlatma giderleri 
için konmuş olan ödeenk de kâfi gelmeımiştir, 

.Millet -Meclisi i d a r e Amirlerinin, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin 13.000 
yönelim giderleri bölümünün. (13.130 döşeme, demirbaş alımları ve gider ler i ) , (13.120 telefon gi
der le r i ) , (13.230 Aydıınlatma giderleri) maddelerine sırasiyle (100 000), (üöO 1)00) (230 000) lira 
ki toplamı olarak (HS0 000) liranın ilâvesiyle bölüm toplamına. konulmasını ve bu meblâğın 
1(5.000 Çeşitli giderler 'bülümünün (10.812 Milli Saray lar Oııa.rumı) maddesinden '(ÜAO 000) lira, 
2L.00Ö E tü t ve proje giderleri bü lümünün (21.010 E t ü t ve proje giderleri) ımaddesiuden (330 000) 
lira 'tenzil snreiyle sağlanması hususundak i kanun teklifinin 1 nei. 2 nei ve 3 aıcü makldeleri ile 
ekli cetvelleri yuka rdak i gerekçe muvacehesinde aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur . 

Başkan 
Balıkesir 

('. HU ut h un 
afyon K. 

77. Ilaınanıcıoğhı 

Ankara 
II. Balan 

I'.olu 
ir. i. c<n> 
Bıv.uruııı. 

7v. Ctııisli 

İçel 

C. Ola/onuz 

Başkanvcki l i 
Edirne 

A'. Er geneli 
A I ' V M U İv. 

K. Karaayachoğlu 

A n k a r a 
) . Kökrr 
('. s. ı". 
7ı. i'ner 

( î a / . i a n t r p 
>>'. Tanyeri 

İzmir 
7ı'. Önder 

Sözeıi 
A n k a r a 

M. 7ı. Yılmaz 
Amasya 
Y. Acar 

A n k a r a 
/ . Ye Ih 
Denizli 

77. O rai 
Giresun. 

M. E. TnrgutaJp 

İzmir 
A. X. iner 

Kât ip 
Mala tya 

A. Karaaslan 
Amasya 

Söz hakkını mahfuzdur 
S. Ay gün 

Aydın 
X. İlenirse 
Diyarbakır 

.S'. Sarcı 
H a t a y 

Muhalifim 
ir. Özkan 

Kars 
Muhalifim 
7ı. Oh-yay 

Konya 
B. Alilde rrisoğlıı 

Niğde 
X. Çerezci 

Sakarya 
X. Bay ar 

Tabii Üye 
7ı. Keıravelioğlu 

Uşak 
Söz Hakikim Mahfuzdur 

F. At ay art 

Kayseri Koca eli. Konya 
M. Yücelir L. T ok oğlu X. Kalaynoğlu 

K ü t a h y a Manisa Manisa 
/. E. Enline Jl. Erten II. Okçu 

Xiğrl<> Ordu Kizo 
Söz Hakk ım Mahfuzdur B. S. Baykal S'. Z. Köscoglu 

X. Koduma.ııoğla 
Sakarya,, Sivas Sivas 

77. Yysid A. Dınakoğlu E. Kangal 
Trabzon Trabzon l ' r f a 

A. S. Ağanoğln Söz Hakkım Mahfuzdur î. E. Karakapıcı 
E. Dikmen 

Zonguldak 
7ı. X edimoğl u 
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'Millet Meclisi İdare Amirlerinin teklifi 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
işarıtü edecilerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ' (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millet 
Meedisi kısmının ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 980 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer, 

Bu kanun vavımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kaimi edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Bolüm Madde 

Teklife bağlı cetvel 

Ödeneğin çeşidi 

13,000 

16.000 

21.000 

YÖNETİM GİDERLERİ 

13.130 Döşeme, demirbaş alımları ve giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

16.812 Millî saraylar onarımı 
ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 

21.610 Etüt ve proje giderleri 

Bölüm toplamı 

Bolüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Genel toplanı 

Düşülen Eklenen 

650 000 

650 000 
330 000 

330 000 

9S0 000 

980 000 

100 000 
650 000 
230 000 

980 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

CETYEL 

Teklife bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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Toplantı : 11 fF f% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 p 

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardırn Sandığı hakkın
daki 4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması 
ve Milli Eğitim mensupları sağlık ve sosyal yardımlaşma sandığının 
kurulmasına dair kanun tasarrs?nnı Millet Meclisince kabul, olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarımdan 5 er üye alınmak suretiyle 

kurulan Geçici Komisyon rcpcsru (Millet Meclisi : 1/532; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1) (Ret) 

(Not : Millet Meclisi S. Bayisi : 431) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 .11. 1971 

Kananlar Müdürlüğü 
Sayı : 4458 

(TAmr iUYKT SENATOSU BAŞKAVI<;[XA 

'Millet Meclisinin 29 . ili , İÖ71 talihli 8 nci Birleşiminde c;ıcelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, İlkokul öğretmenleri iSağlık ve İçtimai Yardım 'Sandığı hakkındaki 4357 sayılı 
Kanunun 11 ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Milli Eğitim mensupları Sağlık ve Sosyal 
Yardımlaşma 'Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısı,-'dosyası ile l)ir]ikt2 (sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Sabit Osman A vcı 
"illet Meclisi {] a s kam 

NOT : Bu tasarı «i . 10 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş re Genel Kuru 
l un 27 . 10; M, 29 . rll . '1971 tarihli 185, 6 ve 8 nci Birleşimi erinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 431) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

İlkokul Oğrcimcnh ri Sağlı],' n İçtimai Yardem Sandığı lınkkmdaki 1357 saydı Kanunun 11 ve 
11 ncii )>w.ddel( riıriu Jndd'rdma;-/ v<: Milli Eğitim 'Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma 

Sandığnun laa. \dmasma dair kanau tasarısı 

Kiirui.us : 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığına hafh, bakanlık gözetim ve denetiminde, özel hukuk hü
kümlerine itaibd, tüzel kişiliğe haiz «MM Eğitim Iv-kusupları bağlık ve iSosyal Yardımlaşma San
dığı» adıyla bir sandık kurulmuştur. 

'Sandığın merkezi Ankara'dadır, 

Nuı.iŞitnı : 

MADDE 2. — Sandıkta üç türlü üyelik vardır. 
1, Mecburi v-3 •sürekli üyelik : 
a..) 857 sn yık Devlet 'Meretvmuu Kruvııu kepe- er.ua giren vo Millî Eğitim Bakanlığı kadrola

r ınla görevli'öğretmen ve meuıurlar. 
b) Sandık hizmetlerimle çalışanlar, 
.seneliğin mecburi ve is lir ekli üyesidirler, 
'2. İsteğe bağlı sürekli üyelik : 
a) Emekli Sandığı iştirakçisi olıınyanlardan, 

(1) Sermayesinin % 50 isinden fazlası .saldığa amelen kurum ve kuruluklarda çalışanlar, 
(2) özel öğretim ;krramlarında g'er evli obmlar. 
b) Emekli Sandığı veya Sosyal 'Sigortalar iştirakçisi olanlardan : 

(1) 'Milli Eğitim Bakan kğmm illerdeki okul. kurum vo kuruluşlarında 'sürekli görevli olup 
il özel idareleri kadrolarında .ay'b.k veya i: er et akanlar. 

(2) Üniversite ve Akademi mensuplaru 
(3) Eğitim ve eğretim, klarnetleri ile bımbera iJkkm görevlerde sürekli görevli -olup "bu fıkra

nın (1) ve (2) ne! kantleri dışında kalan kamu kuruluşları mensupları, 
İsterlerse bir defaya mahsus olmak üsere Devlet Memurlar. Yardımla&ma Kurumu yerine, bu 

sandığın sürekli üyem olabilirler. 
o) 'Bikri ve becerisi ile, samkğm «absm- veya işletme abımarmda (hizmetlerinden yararlanıla

bileceğine .Genel Kurulca karar verilenler isterleree ^rmkğiîi rürskli üyesi olabilirler. 
d) Sandığın üyesi iken veya bu kanunun üyelik kapsamına girip de seçimle Yasama Meclis

lerine veya mahalli İdarelere seçilmiş olanlarla P arlamento dışından bakanlıklara atanan bakanlar 
da mecburi ve sürekli üye olurla**. 

3. Geçici üyelik : 
'Sürekli üyelerin, calvbıkk'rı burum ve kurulu, şiar r'a sözleşmeli olarak 'en .az 'bir yıl geçici sü

reli çalışanlardan (yabancı uyruklular dâhil) bu gseici görev süresince üye olmak istiyanler 
sandığa geçici üye olabilirler. 

Gelirler : 

MADDE ".. — Sandığın gelirleri şunlardır : 
1. Üyelerin aylık tutarlarından kesilecek % 5 1er, 
Sandık üyeleri hakkında 657 sayılı SEanunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 190 ncı maddesi 

hükümleri uygulanmaz. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 58) 
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Üye kesenekleri ve borç (taksitleri kurumlan":m bordrolarında gönderilir, kepilir ve 10 gün için
de sandığa veya belli edilecek 'bankaya yatırılır', 

Sanidık alacaklarını tahakkuk ettirmiyeıı, kesmlytii ve eilrîei kinde göiidermiycmlerden bu ala
caklar % 10 gecikme samını ile birlikte âmme alacaklarınım tan mi imknmdnki Kanuna göre ma
hallî maliye teşkilâtınca tahsil 'olunarak rmevlmn gmnimHiea 

2. Devletçe gerçek veya tüzel kişilerce yapı: ner--İmet" ae m-ekn. -,;• ' a^etma 
3. Samdığm yapacağı ikraz yardımlarından elide edilecek gelirler, 
4. fbımığın buracağı ve işlefecâği feoeyal kirmoi kiarduaraa'eaae ı en'k tdikai'.fck yekrlsr. 
5. Gelir gayeli yatırımlardan e-'le edilecek gelirler. 

()ffj<ü\lar : 

MADDE 4. — Sandığın organları şunlardır : 
1. Genel Kurul : 
Üç yıl için 'seçimle görevlendirilen 120 üya lk kurulur, 
Her il 'bir seçim ;çevresi olup mı az bir üye ile temsil olunur. İllere e seçilenlerin toplamı 100 

üyeyi geçemez, kalan 20 üye de Millî Eğitim "B'ek mama -ae'me ime- mrl me aynı sayıda ye
dekler de 'seçilir, Genel Kurul hm Temmuz aymda lemkımr. 

2. Yönetim Kurulu : 
Üç yıl için seçilen 9 sandık üyesinden kurulur. Beş üye Genel Kurulca, dört üye de Millî Eği

tim Bakanınca 'seçilir, Aynı 'miktarda ve aynı usullerle yedek üyeler de '.seçilir. 
3. Denetçiler : 
Üç yıl için seçilen üç 'sandık üyesidir. İki asıl ve 'iki yedik üye Genel Kurulca, bir asıl ve 

bir yedek üye de Millî Eğitim Bakanınca •seçilir. 

4. Genel Müdürlük : 
Genel Müdür ve yardımcılarının atanma ve islerine :-:o:ıi vs:Lime yetkili Yönetim Kuruluna 

aittir. Yönetim Kurulunda Gsnel Müdürün oyu gemdedir. il-kmı maka:'ne Genel Müdür katıl
maz. 

Yönetim Kurulunda görev alacaklardan en i\z beyi. ile 'denetçiler, Gaaael Müdür ve yardımcı
ları (İdari Genel Müdür Yardımcısı desında) iktisat, sigorta ve enklmenin çeşitli dallarında 
yüksek öğrenim görmüş ihtisas 'sahibi k'sllrrekn okm-bvı nera ''mm.a (i.':-:;:'•'..;.ae.vde amnen Fin
liye ve nmhaiseibe iblgileri de aranır.) 

Bunlar içinde, .benzer kuruluşlarda basardı teenümei maniar, lisans üstü öğrenim gören
ler, bu işe gerekli yabancı dil bilenler tercih edilir, 

Genel Müdürlük 'kadroları, Yüne M TI. Kurulurca eaekrmr bn lee.nenkera atama yetkisi Genel 
Müdüre aittir. 

iBu kanunla kurulan 'sandık orgamarmda görev a'krdae eaakeme. amenluşlarmda ve iştirakle
rinde ikinci bir görev alamazlar. 

Sandık 'organlariyie 'Genel Müdürlük kadre! armda 'saaaa. e;v mama d- görevlendirilen Dev
let memurlarına ve G57 'sayılı Kanunun 1327 sayılı Kamuna değiminden V'7 nci maddesine kı-
yasen işlem yapılır. Emekli 'Sandığı de ilişki! mi dârk .nıyıh E.aam.m:m 17 nci maddesine göre 
sürdürülür, Bunların 'atamaları ve görevden aka makamı m:ulam- göre ilgili makamlarca yürü
tülür. 

Sandık işlerinde 'ek görevle çalıştırılan Devin" nke-mleri kayanda Gn? raydı Kanunun 
87 nci maddesi uygulanmaz. 
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Sandığın faaliyetleri : 

MADDE 5. — Sandık : 

A) Mecburî yardımlar : 
B) Sosyal yardım ve hizmetler, yapmak .suretiyle faaliyette ıbuhmmak. 

A) Mecburî yardımlar : 
1. Emeklilik yardımı : En az 10 yıl üyeliğini sürdürmüş veya (borçlanmış olanlar (bu yardı

ma hak kazanırlar, 
Bu yardım üyenin sandığa üye olduğu tarihteki 'keseneğe esas aylığı rıle 'emeklilik sure

tiyle, üyeliğinin ısona erdiği tarihe (kadar gördüğü artışların; üyelik ısüresinin iher tam yılı
na karşılık olarak bu kanuna ekli (1) numaralı tablodaki emsaller ile çarpımından «İde edi
lecek miktarların toplanmasından ibarettir. 

Aylıklarda azalma halinde, yönetmelikte bel iırtileoek usule göre (2) numaralı tablodan ya
rarlanılır, 

2. Maluliyet yardımı, 
3. Ölüm yardımı, 
Maluliyet ve ölüm yardımları üyenin maluliyeti: veya ölümü tarihine kadar geçen süre 

emeklilik süresi kabul edilerek bulunacak eme klikk yardımı ile almakta olduğu son aylığının 
altı katının toplamından ibarettir. 

Yukarıda (1), (2) ve (3) ncü fıkraların dışında üyelikleri sona erenlerden, üyelik süreleri 
£<ii az üç yılı doldurmuş bulmıaMara kesenekleri iade edilir. 

Kesenekleri iade edilmiyenler tekrar üye olurlarsa hakları 'devam eder. 
Sandıktan ayrılmayı gerektiren 'başka 'ibir Devlet görevine atanarak isandik üyeliğinden 

a/ynlamilara hakları ekli tablolara göre hesabedilerek kesintisiz olarak ödenir. 
Türkiye'nin fiilen katıldığı foir harbin başlaması veya öldürücü bir salgın hastalığın baş-

gasttrmesi ile mecburi yardımlar ve [kesenek iadeleri yapılmaz durur, 
öldürücü salgın hR^t?lık halinde uygulanacak esaslar derhal alınacak aktüsr raporlarına isti-

radeıı Yöre tim Kur ulu .teklifi iizeri'ne Genel Kıı rulca saptanır, 
Harb siTii'imi:1. üyelik sıfatını kaybetmiş olanlarla mirasçılarına uygulanacak esaslar aynen 

yukarıdaki usul dây'unul: ve harbin fiilen -sona ermesinden sonra kararlaştırılır. 
4. Talsii Rfcl'.er:;k-.'ii sarar görsmlarb evlenme ve oluğum halleriiMle aktüer raporlarına uygun 

olarak yörıstmclikLc gastsulseek miktar ve koşullara göre sandık üyelerine yardım, yapılır. 

B)1 fasval v:-rd:r.i vs h.'iınıîk? : 
1. ikraz yardımları : 
Okutma, evlendirme, kariler, verem ve akıl hastalık!arı gibi uzun süre'l] bir tedaviye ihtiyaç 

gösteren hastalık, mesken ve otomobil edinme ve benzeri amiaclarla yapılacak ikraz yardımları
nın miktar ve koşu'lan yön-;-.malikte belirtilir, önceliği ve miktarı Yönetim Kurulunca saptanır. 
îkraz yardımlarından alınacak faiz, teknik faiz nisbeltiniden az (olamaz. 

9, ? v ; v r 1 '• ' ' ?• s•*.[.)>••••< • 

üye "o: in vs aiklsrinin hsr turlu sosyal ve moral ihtiyaçlarının giderilmesi anıaelyla sandık : 
a) Tl'ketûn maddeleri satış yerleri açabilir, 
b) üyiksrn.n sağbkla ilgili ihtiyaçlarını gideriri teşebbüslerde bülurahilir. 
c) Çocuk yıu abıru öğrenci yurtlan, öğretmen lokal ve mi saf irhanf^rl açabiikr. 
d.) Tatil ve umkıuus kampları, spe-r tesisleri ve eğlence yerleri kurabilir, 
c) Yar: içi veya yurt dışı seyaluiıtler tertiplemede ve ev taşıma işlerinde üyelere kolaylıklar 

sağ by.: erk is .ebtriskrde bulermktltr. 

(yiLihıiriyei .Sena'.osu ('S. Sayışa : 5S) 
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f) 'Huzur jsiteleri kurabileceği gibi bu yolda ki teşebbüslere de 'katılabilir. 
g) Eğitsel ve bilimsel yayın evleri ağabilir. 
h) Üyelerin, yukarıda sayılanlar dışında ka lan diğer sosyal ihtiyarlarını karşılayıcı teşebbüs. 

lerde bulunabilir. 
Sandığın ilk ve esa-* amacı üyelerine yukarı da 'sıralanan mecburi yardımları yerine g&tinnek 

olup (B) fıkrasında sıralanan sosyal yar imi ve hizmetler .mecburi yardımların yapılmasına da
yanak olan aktüeryal ikesaplar sonucuna göre artan fon bulunduğu haJllerde ve öncelikleri Yöne
tim Kurulunca tâyin edilmek'suretiyle yapılır. 

j) Millî 'Eğitimi mensuplarından emekli olmuş ve 'olacaklarla, bunların bakmakla mükellef 
aile efradı, dul ve yetimleri •sandığın sosyal hiamet ve tesislerinden yararlanır. 

C) Gelir »gayeli yatırımlar : 
Sandık (matematik rezervlerinin karşılıkları ile bunların teşkilinden 've sosyal yardım ve hiz

metlerin karşılanmasından sonra kalan serbest aktifler (aşağıdaki esaslar (dâhilinde ve yurt kal
kınması ile millî ekonominin gelişmesine katkıda bulunacak şekilde kullanılır. 

Bu yatırımların bir holding örgütü ile işletilmesi esastır. ıSandığm (hesap dönemi takvim yılı 
olup sandık 'matematik rezervi İner takvim yılı sonunda y önetmelikte gösterilen esas ve usuller 
dâhilinde aktüellere ıhesap 've Ikon trol ettirilip Genel Kurulun tasdikine sunulur. 

Sandık Genel Kurulunca 'tasdik edilen matematik rezervlerin karşılıkları sigorta şirketlerinin 
teminatlarının yatırım yerleri, şart ve oranlarının tabi olduğu hükümler Igcaönünde tutularak 
yönetmelikte gösterilen esaslar dahilinde Genel 'Kurul 2 a tesbit ve teşkil olunur. 

Sandığın imalı durumu !her beş yılda bir, en az bir yıl 'öncesinden başlamak üzere yönetme
likte gösterilecek esaslar dahilinde aktürlsre tetkik ettirilerek aktüerlerce (hazırlanan rapor gene 
yöneltmıelikte 'belirtilecek yetkili orgariiların tasdikinden sonra 'Genel Kurulun tasvibine sunulur. 
Aktüer raporlarında 'kanuna ekli tablolarda veya mecburi yardım miktarlarında değişiklik yapın
masına 'kati zaruret olduğu belirtilir ve bu husus Genel 'Kurulca tasvibedilirse, durum tablolarda 
gerekli değişiklik yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına sunulur. 

Emsal tablolarında yapılacak değişiklikler, ancak değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra
ki ık'e'senıelklere uygulanır. iDk aktüeryal tetkikat ve imalı durum tesbiti bu kanunun yürürlük ta
rihinden en geç iki yıl içinde yaptırılır. 

Her beş yılda bir sandığın malî durumunu t£:;'oit maksadiy'le hakiki değerler üzerinden çıkarı
lacak bilançosunda elde edilecek teknik ve plasman Ikârı, o tarihte sandığın üyesi bulunanlar ara
sında isandığa olan iştirakleri nisbetinde ve yönetmelikteki esaslar dâhilinde paylaştırılır. 

Üyelerin 'sözü geçen kâra iştirak payları, kendilerine derhal cdenmeyip 'bunların 2 !No. lu tab
loda arada geçen ;süreye tekabül eden emsaller çarpımından elde edilecek miktarı emekliliklerin
de kendilerine ödenir. 

Emekli yardımımı hak kazanmadan isindik üyeliğinden ayrılanlarla Millî Eğitim Bakanlığı dı
şında bir devlet (memurluğuna atananlara kâra iştirak payı tutarları ödenmez. 

Bu paylar, sandığa kalır ve candık üyeleri .ırasında yukardaki esaslar dâhilinde paylaştı
rılır. 

Yönet')n<'7//,' ; 

MADDE 6. — Bu kanunun uygulanm:asınia ilişkin bütün hususlar ve özellikle organların se
çim koşulları, görev ve yetkileri çalışma düşeni, y ardım ve hizmet koşulları, matematik rezerv 
ve bunların karşılıklar mm teşkili esasları, fonların işletilmesi ve diğer ayrıntılar Bakanlar Ku
rulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikte belirtilir, 

C'unıİLiınyi-t' Scnaı.'iiL i S. Sayısı : -ÖS) 
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bandığın muaf illetleri : 

MADDE 7. — Earıdlk üyelerinin aylıkkrrmdam ba kanun g-ereğmce yapılacak kesenek tevki -
fatı G-eiir Vergisinden muaftır. 

Çe.şitli h iıl üjıilrr : 

MAiDBE 8. — Sandığın amrcutları ve alacaklara Devlet mallarma ait hak ve rüehanları haiz. 
dir. Sandığın gelirleri haoiz ve temlik edilemez. Sandığın ödemeleri Sayıştay vizesine tâbi de
ğildir. 

(rccici hü.'eiiın'li r : 

MADDE 9, — Eu 'kanuna 'aşağıdaki g'eeici maddeler eklenmiştir. 

GIEÖİOİ MADDE 1. — Ea 'kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, sandığın eski üyesi olup 10 
yıllık geriye doğru koredamımyı kabul eâ:nûi^â-:n, evvelce 'sandığa ödedikleri aidat 'toplamın
dan 'kendilerine yapılana yardımlardan paylarına düşen miktar çıkarıldıktan sonra kalan, borçla
rından düşülür, Evvelce odenruie ulan aidatın miktarı Yönetim Kurulunca teknik faiz haddi 
üzerinden aktüerlere yaptırıl roak 'h&isap sonunda saptanır. 

Emekli olan, ölen malûl olanı veya üyelikten ayrılanlara veya -humarın miraecplarms yapıla
cak yardımlardan 'Gdemnsmtj koro miktarı düylllür. 

En az 10 yıllık eski üyelerin ellerine geçecek emeldi yardımı 7-oGÖ liradan az olamaa. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Sandığın e-ski üyeei olup bu .kanunun yürürlüğe girdiği "tarihten -Önce 
emekliye ayrılmış ve emekli yardımı almareış olarlann. 'hakları saklıdır. Bu kaklar eski koeul-
k r a 'göre ödenir. 

Eski sandığın üyesi ikan 1327 raydı ıEana.nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra emekliye ay
rılmış olanların, kaybetmiş oldukları üyelikleri dolayısıyla alamadıkları emeklilik yardımı esiri 
koşullara emre, e dermedirler! alımdan aernau.it: mmlrv'k, ödenir. 

GEÇİCİ ÜflÂBDE o. — Bu sandığın üyesi bulananlardan 657 -sayılı Devlet Memurları Kanu-
nanun 190 ncı madc-eeine güre Devler îde a: arkın yarderekuma Kurumu aidatı marak maaşların
dan kesilip ;T. 'C. ı'Morkez Ikukarırdatsi bael hm-Ya bkakmş olan aidailaım toplamı kanunun ya
yamı tarihinden itibaren dialıel -ve ea y : ; 're ey ireebe. 'bu kamm ey/ereğin:e kurulacak san.uğm 
kurucu komitesine devre dilde 4 

Bu kanunun yaymı: trriüiudeu yürürlm: tarihine kadar germeek aürede ibn sandık üyelerinden 
kesilecek ve T. <Ö. rlorkeu 'Beımmumlakl hesapta toplanacak keseneklerin tutarı da bankaya inti
kalinden itibaren en geç îa yüa iyede kuraeu ke remim yemerereği milli bankalara devredilir. 

Bu kanunun yayıma tarikine ka.dar ü) maden kml , ek mbaaan u •!. 0. Merkez 'Bankasındaki 
hesaptan devromnaeak ıkeaeımkier toplamı kanumt ekli 2 İT o. la tablüd.rki emmilerle, üyenin emek
lilik, ölüm ve maluliyetine veya üyelikten ayır m e m e kadar yaeeeek sürelerle mepıkaak sureliyle 
elde edilecek toplam, üyenin, emeklilik, maluliyet -.e . .ke ' ymk. bmbele ay.ildiği tarikte hak ka
pandığı yardım veya aearemm eklenerek o '^em 

GEÇİCİ kaADBE a. bbmYYe yeniden dameueaerciyle iiyili, : 
a) 6 ne- îeaddedr' beliraka; yommamya bu kamaran y,ymıı tarihinden itibaren 'bir ay içinde 

hazırlamak, 
b) Bu kamın ve y.-.ymk.aır.ıeak yebmmel iğe yeire yer enli diğm hazırlıkları yapmak, 
e) Yeni organların kurmay güre ve baelatılmaeraı ıliekln bulan iyleri tamamlarnak. 
d) 1 'Ocak 1972 tarihinden İtibaren yeni oryrmiar bmmmte yecip görevlerini devralmeaya 

kadar yueçeer-k -direr]e bu kanunda ark yy-em oryamamı bütrbî yorevı yetki ve sorum!ulaklarını 
taşımak, 
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e) Üyelerinden kesilen ve 'T, C. Merkez Bankacında kirikmis ve "birikecek kesenekleri 'devral
mak, 

Üzere 'Milli Eğitim Bakanı tarafından 'bir kurucu komite görevlendirilir. 
Bu komitede 'çalınacak komite üyeleridir» ücreti 'Millî Eğitini Bakanı tarafından 'tesbi't edilir 

ve sandıkça ödenir. 
Ko'mite yeteri kadar ücreti komite tarafından tesb.it edilecek usmaıı vjya müşavir çalıştırmaya 

yetkilidir. 

G-EÇiCî MADDE '5. — ilkokul o^Tetms'n.bri Sjglık ve Sosyal Yardım 'Sandığının 'Genel Kuru
lu, yönetim kurulu ve denetçilerinin görevleri 31 Aralık 1971 tarihinde, ilçe kurullarının görevle
ri ise geçici 4 ncü madde ile kurulan kurucu komitenin uygun göreceği tarihte sona erer. 

Bu organlar geçmiş 1971 hesap yılına ait muamelât, rapor ve ibraa mütaallik görevlerini tas
fiye organı sıfatiyle usulüne göre tamamlar ve en geç iki ay sarfında bütün muamelât ve hesap
ları kurucu komiteye devretmek zorundadır. 

Vi'ıri'ırl\\J;l<_n Imlıltrdifiı. lıitlrihııJcr : 

MADDE 10. — 4357 sayılı Kanunun 14 ncü ve aynı Kanunun 7117 sayılı Kanımla değişik 11 
nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Komin i! ıı yuriırUif/H : 

MADDE 11. — Bu kanunun geçici 3, 4 ve 5 ııci maddeleri kanunun yayımı tarihinde diğer 
maddeleri ise 1 Ocak 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

1 NUMARALI TABLO 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
• ) 

•) 
4 
5 
6 
7 
8 
i) 
10 
11 
12 
13 
14 
13 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
29. 
23 
24 
25 

0.501.700 
1.0(17.4:];: 
1.652.7:;!; 
2,275.3 i:! 
2,937.431 
3.641.699 
4,390.573 
5.186.858 
6,033.470 
6,933.495 
7,890.193 
8,907.012 
9,987.917 

11.136.012 
12,355.856 
13.651.632 
15,027.849 
16.489.252 
18.040.836 
19,687.838 
21.435.788 
23.290.474 
25,2^7.971 
27.344.648 
29,557.149 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
o 3 
34 
:.!-.) 
36 
37 
38 
39 
40 
4! 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

31,902.406 
34.387.780 
37.020.809 
39,809.409 
42,761.766 
46,886,415 
49,192.293 
52,688.509 
5fî, 384.545 
60,290.193 
64,415.506 
68,770.805 
73,366.726 
78,214.117 
83,324.009 
88,707.573 
94,376.366 

100,341.810 
106,615.569 
113,208.986 
120,134.047 
127.402,425 
135.025.536 
143,014.898 
151,381.583 
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2 NUMARALI TABLO 

Yıl Emsaller Yıl Emsaller 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1,0633 
1,1307 
1,2023 
1,2784 
1,3594 
1,4455 
1,5370 
1,6344 
1,7379 
1,8480 
1,9650 
2,0895 
2,2218 
2,3625 
2,5121 
2,6712 
2,8404 
3,0203 
3,2116 
3,4150 
3,6313 
3,8612 
4,1058 
4,3658 
4,6423 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

4,9363 
5,2490 
5,5841 
5,9349 
6,3108 
6,7105 
7,1355 
7,5874 
8,0679 
8,5789 
9,1222 
9,6999 
10,3143 
10,9675 
11,6621 
12,4007 
13,1861 
14,0212 
14,9092 
15,8535 
16,8575 
17,9252 
19,0604 
20,2676 
21,5512 
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Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet 8e n atosu 
Geçici Komisyon 14 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/1 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 11 . 1971 tarihli 8 ııci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen ve Cumhuriyet Senatomu Başkanlığınca 5 . 1 . 1972 tarhiııde Geçici Komis
yonumuza havale trayrulan •«'İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı hakkındaki 
4357 sayılı Kanunun 11 ve 14 ucü maddelerinin kaldırılması ve Milli Eğilim Mensupları Sağlık 
ve Sosyal Yardımlaşma Sandığının kurulmasına dair kanun tasarısı» Komisyonumuzun 6. 1. 1D72 
ve 11 . 1 . 1972 tarihinde yaptığı toplantılarda Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri 
ile Device Personel Dairesi Başkanlığı temsilcilinin de katılmaları ile tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda, aşağıdaki nedenlerle. Komisyonumuz 
ekseriyetinin oylan ile maddelere geçilmesi kabul edilmemiş ve tasarının tümü reddedilmiştir. 

1. — 657 sayılı Devle: Personel Kanununun tazı maddelerine değişiklikler getiren 1.327 sayılı 
Kanuninn 199 ııeı maddesi, sadece Ordu Yardımlaşma Kurumu kapsamına giren personel dışında, 
tüm Devlet Personelini içerisine alan bir Memur Yardımlaşma Kurumunun kurulmasını öngör
mektedir. Milli Eğitim Mensupları yada bir başka mesleğin mensupları için ayrı bir kurum ku
rulması kanunun bu açık hükmüne aykırı görülmektedir. 

2. — Devlet. Personeli için kurulacak sosyal güvenliği sağlayıcı nitelikteki yardımlaşma kurum 
ve «andıklarının büyük adetler içerisinde bir İÜ!yük kurum yerine birden fazla çeşitli kurum ve 
sandıklar halinde kurulması bu kurumlar arasında, farklı özelliklerden ötürü kaçmılamıyacak 
olan, hukukî koordinasyonsuzluklar sonucu her bir kuruma bağlı personel arasında sosyal haklar 
yönünden dengesizlikler meydana getireçekiür. Ayrıca bu türlü bölünmeler malî ve idari harca
maları bir ölçüde artıracağı için kurumların iş1 etme maliyetleri yükselerek rautabiliteîerini azal
tacaktır. Bu da sosyal güvenlik bekliyen personelin bir ölçüde aleyhine olacaktır. 

Diğer yönden uzun hizmet yılları süresinde. Bakanlık ve Kurum değiştirecek olan personelin 
bağlı olduğu bir yardımlaşma kurumundan diğerine geçişte, sosyal güvenlik yönünden, hak ka
yıplarına uğramasına, hiç olmazsa zorluk çekmesine sebebolaeaktır. 

3. Çeşitli yardımlaşma kurumları çeşitli malî ekonomik ve sosyal görüşlerin sahibi olabilir
ler. Bu hal sosyal güvence bekleyen personelin aleyhine sonuçlar doğurabileceği gibi bu çeşitli 
kurumlardan birinin kötü bir yönetim sonunda personelini zarara sokması halinde tüm Devlet 
personelinin sosyal güvenliğindeki eşitlik bozulmuş olacaktır. 

4. Esasen 1327 sayılı Kanunun 190 ncı maddesine göre Hükümetçe hazırlanan «Memur Yar
dımlaşma Kurumu (MEYAK) kanun tasarısı» Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuş bulunmakta
dır. Birkaç aylık bir zaman aralığı ile millî eğitim mensupları için daha önceden bir kanun çı
karmanın yukarda'ki mahzurlarına karşı sağhyaeağı hiç bir fayda da yoktur. Personel Kanununun 
malî hükümlerinin uygulanması ile birlikte, yalnız millî eğitim mensuplarından değil, tüm Dev
let personelinden % 5 yardımlaşma keseneği kesildiği için haklarmında aynı zamanda bağlıyacağı 
tabiîdir. 

Cumhuriyet Senatosu (.S. Sayısı : 58) 
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5. Evvelce 4357 sayılı Kanunla kurulmuş olan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimai Yar
dım Sandığı Kanununun mevcudiyeti, millî eğitim mensupları için tüm Devlet personelinden ay
rı bir statüde yeni bir sandık kurulması için yeter bir sebebolaraaz. Bu eski sandığın ilkokul öğ
retmenleri için sağladığı haklar, yeni statü ve görüşlerin sağladığı haklar karşısında o denece 
küçük kalmaktadır ki, bu tüm millî eğitim mensuplarını ayrı bir sandıkta toplamanın gerekçesi 
olarak kabul edilememiştir. Kaldı ki, evvelce sandık kurmuş olanlar yalnız öğretmenlerde değil
dir. Başka meslekler için evelcc kurulmuş sandıklar da vardır. Diğer yönden ilkokul öğretmenleri 
ve diğer başka meslek mensupları için kurulmuş olan nanclıklarda teşekkül eden hakların, yeni 
Yardımlaşma Kurumu kanunlarında geçici maddelerle zayi olnrasını önlemekte mümkün görül
mektedir. 

G. Komisyonumuzda müzakeresi yapılan tasarıda noksan ve ' hatalı olarak tesbit 
edilen diğer hususta, tasarıda birçok boşlukların bulunması ve bunların ileride yapılacak 
yönetmeliklerde doldurulmasının düşünülmüş olmasıdır. Millet Meclisine sunulmuş olan MEYAK 
tasarısında bu durumun bulunmaması ya da başka yönde boşluklar bulunması halinde tüm Devlet 
personelinin sosyal güvenliği yönünde eşitlik sağlaması mümkün olamıyacaktır. 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiyerek böylelikle tümü reddedilen tasarı G-enel Kurulun tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
>Sy. Karaman 

Tabiî Üye 
ö. Süersan 

Manisa 

Sözcü 
'Verilen kararın 

aleyhindeyim 
H. Atmaca 

Denizli 
F. Özlen 
Konya 

.V. X. Ergendi 
Edirne 

0. BE 

Kâtip 
Ny. Turan 

Kayseri 
21. İzmen 

ışkaniığmca S. Ü. 
Üye 

t. E. Erdinç 
Kütahya 

Bu Kanunda Sözcü 
Â. Yılmaztürk 

Bolu 
A. Kavak 

Siirt 

*><&<( 
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