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3. — GELEN KÂĞITLAR 

4. _ YOKLAMA 

650:651 

651 

5. _ BAŞKANLİK DİVANİNİN GL-
NEL KURULA SUNUŞ!KVIM 652,729 

1. _ Vazife ile yurt dışına giden Millî 
Eğitim Bakanı ilhami Ertem'e Devlet Ba
kanı Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/1162) 652 

2. — Kâmil Ocak'm vefatiyle açılan 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsa
mettin AtaJbeyli'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumlhurbaşkanlığı 
teafkeresi (3/1163) 652 

3. — Adana Milletvekili Turhan Dilli-
gil'in, Meclis dışından gelen bir direktifi 
Meclis içine intikal ettirerek, Cumhuriyet 
parlömanterlerinin vicdani karar hürriyet
lerine baskı yaptığı iddiasiyle Başbakan, 

Sayfa 
hakkında gensoru açılmasına dair önergesi 
(11/82) 652:654 

4. — Aydın Milletvekili Reşat özar'da'-
nın, vaitlerini yerine getirmemiş olması se
bebiyle Başbakan hakkında gensoru açıl
masına dair önergesi. (11/83) 654:655 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nm, Emniyet ve asayişi korumakla görevli 
toplum polisinin tutum ve davranışları se
bebiyle İçişleri Bakanı hakkında gensoru 
açılmasına dair önergesi (11/84) 655 

6. — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu'nun, Türkiye'de kurulmakta 
olan üçüncü demir - çelik tesislerinin ku
rulma yerinin iktisadi şartlara uygun şe
kilde tesbit edilmesi için bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/53) 655: 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
zaffer özdağ'ın, rejim buhranına sebebiyet 
verdiği iddiasiyle Hükümet hakkınlda Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gen
soru açılmasına dair önergesi (11/81) 656 
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Sayfa 
8. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'in, verdiği sözlü soruların yazılı so
ruya çevrilmesine dair önergesi (4/452, 
6/519, 544, 549, 558, 582, 583, 628, 669, 
738, 739) 656:657 

9. —Bâzı tasarı ve tekliflerin gündem
de bulunan diğer işlere terc'ihan görüşül
mesine dair Başkanlığın teklifi (1/606, 
1/190, 2/26, 2/42, 2/83, 1/674, 2/645, 
2/716, 2/717, 2/722, 2/839, 2/863, 2/876, 
2/877,1/678,1/643, 2/737, 2/219) 657 

10. — A. P. Grup başlkanvekilleri, 12 
Ekim 1969 tarihinde yapılacak genel mil
letvekili seçimleri sonuçları hakkında Yük
sek Seçim Kurulunca Türkiye radyoların
dan yapılacak nihai bildiri tarihinden üç 
gün sonra saat 15 te toplanılmak üzere Mil
let Meclisinin tatil kararı almasına dair' 
önergesi 729:748 

11. — Millet Meclisinin 2 nci Dönem 
çalışmaları hakkında Başkanlığın açıkla
madı ve sayın üyelere sağlık, başarı ve iyi 
şans temennileri 748.749 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 657 

1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve 
Plân komisyonlarından 6 şar üyeden kuru
lu Geçici Komisyon raporu. (1/606) (S. 
Sayısı : 799) 657,792:795 

2. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanibul üyesi Ri-
fat öztürkçine, Trabzon Milletvekili Ah
met Şener ve 10 arkadaşı ile Cumhuriyet 
Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci'-
nin, Su ürünleri kanunu teklifleri ve Güm
rük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, Maliye, 
Adalet, Tarım ve Plân komisyonlarından 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı: 
210 ve 210 a 1 nci ek) 657,788:791 

3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Tekirdağ Milletve
kili Kemal Nefcioğlu ve 3 arkadaşının, 
Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, Bur
sa Milletvekili Kasım önadım'ın, İstanbul 

— 644 

Sayfa 
Milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkadaşı
nın, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Turgut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhu
riyet ıSenatosu istanbul Üyesi Rifat Öz
türkçine'nin ve Adana Milletvekili Bekir 
Tünay ve 8 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu G-eçici Komisyon ra
poru (1/674, 2/645, 2/716, 2/717, 2/722, 
2/839, 2/863, 2/876, 2/877) (S. Sayısı : 
897) 657 

4. — 991 sayılı Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçi
leri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 
Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesi
ne dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu. (1/678) (S. Sayısı : 886) 657:688 

5. — 4936 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih 
ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 
32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik ya
pılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstan
bul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik 
için bekleme süresinin dört yıldan iki 
yıla indirilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/643, 2/737) (S. Sayısı : 915) 688: 

689,689:729 
6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin 

Karaca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şen-
kaya Eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan 
kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sa
yılı Kanunun (E) bendi gereğince mes
lekten ihracı hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca verilen disiplin cezasının kal
dırılması hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/219) (S. Sayısı: 
282 ye 2 nci ek) 729 

7. __ SORULAR VE CEVAPLAR 749 
A) Yazüı sorular ve cevaplan 749 

1. — Giresun Milletvekili Kudret Bosu-
ter'in, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuru
luşların merkez teşkilâtında çalıştırılan, 
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personele ve yapılan işlere dair sorusu ve 
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan'm yazılı ce
vabı (7/754) 749:750 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu
rat Öner'in, Devlet, iktisadi Teşekkülü, 
Özel idare ve Belediyeler tarafından iş ve 
işçi Bulma Kurumu aracılığı ile alınan işçi
lere dair sorusu ve Başbakan Süleyman De
mirci'm yazılı cevabı (7/822) 750 ;751 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı 
Pamukova Bucağında oturan bir Millî Mü
cadele Kahramanına, istiklâl Madalyası be
ratı ile şeref aylığı verilmesine dair sorusu 
ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/852) 751:752 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Adapazarı'nm Budaklar köyü 
arazilerinin su baskınlarından korunması
na dair sorusu ve Köy işleri Bakanı Salâ-
hattin Kılıç, Maliye Bakanı Cihat Bilgehan 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re-
fet Sezgin'in yazılı cevapları (7/960) 752:757 

5. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Gür-
sen köyündeki ırza geçme ve öldürme ola
yına dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan 
Dinçer ile içişleri Bakanı Faruk Sükan'-
ın yazılı cevapları (7/990) 757 ;759 

6. — Ankara Milletvclnli Ahmet Dallı'-
nın, Türkiye'deki toplanı kredi hacminin, 
hangi sahalarda ve ne nisbctte kullanıldı
ğına dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat 
Bilgehan'm yazılı cevabı (7/1010) 759:762 

7. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sanyüce'nin, Çanakkale Seramik Fabri
kasında yapıldığı iddia olunan yolsuzluk
lara dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in yazılı cevabı (7/1012) 763:764 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, Sivrihisar'ın Buzluca ve Çan
dır köylerindeki toprak tevziinden istifade 
ettirilmiyenlere dair sorusu ve Köy işleri 
Bakanı Salâhattin Kılıç'm yazılı cevabı 
(7/1034) 764 

Sayfa 
9. — Kastamonu Milletvekili ismail 

Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Kastamonu'nun 
Taşköprü ilçesine bağlı Urgancı ve Sa-
manlıören köylerinin sulama işine dair so
rusu ve Köy işleri Bakanı Salâhattin Kı
lıç'm vazıh cevabı (7/1041) 764:765 

10. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Adapazarı depreminde evleri yı
kılanlardan yardım alamıyanlara dair soru
su ve imar ve İskân Bakanı Haldun Men-
teşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/1043) 765:766 

11. — Burdur Milletvekili ismail Hakkı 
Boyacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatın
da, 1969 ve 1970 yılları icra programına 
alman Toprak - Su çalışmalarına dair so
rusu ve Köy işleri Bakanı Salâhattin Kı-
lıç'm yazılı cevabı (7/1051) 766;768 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Sakarya'nın, Akyazı ilçesine bağ
lı Çakıroğlu köyünün Osmanlar Mahallesi 
camiine imam verilmesine dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin 
yazılı cevabı (7/1052) 768:769 

13. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'-
ın, Bilecik'te Devlet Su İşleri başmühendis
liği teşkilâtı kurulmasına dair sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 

Sezginin yazılı cevabı (7/1053) 769 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'ın, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı 
Şerefiye Köyü Muhtanna yapılan tecavüze 
dair sorusu ve Adalet Bakanı Hasan Din
çer ile içişleri Bakanı Faruk Sükan'm ya
zılı cevapları (7/1090) 769:772 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yıl
maz'm, Aydın'm Karacasu ilçesine bağlı 
Dikmen köyündeki yer kaymasına dair so
rusu ve imar ve İskân Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı (7/1091) 772 

16. — Konya Milletvekili Seyit Faruk 
Önder'in, Konya'nın merkez ilçesine bağlı 
Yarma bucağındaki sulama kanalının ge
nişletilmesine dair sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Refet Sezginin ya
zılı cevabı (7/1092) 772:774 

— 645 — 
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17. —r Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, şeker pancarı çiftçilerinin 
haklarına dair sorusu ve Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut'un yazılı cevabı (7/1093) 774: 

776 
18. — Zonguldak Milletvekili Ekmel 

Çetiner'in, Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası 
ile hammadde müteahhidi arasında, ihtilâf 
çıkıp çıkmadığına dair sorusu ve Sanayi 
Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı cevabı 
(7/1104) 776 

19. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, Maraş'm Göksün ilçesi Jan
darma Karakolunda, iki şahsın, dövülüp 
dövülmediğine dair sorusu ve İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan ile Adalet Bakanı Ha
san Dinçer'in yazılı cevapları (7/1118) 776:778 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Akşehir Emniyet kadrosunun tak
viyesine dair sorusu ve İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/1119) 778 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı 
Küçükcek köyünde, depremden zarar gö
renlere, ek yardım yapılmasına dair sorusu 
ve imar ve iskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1125) 778:779 

22. — Adana Milletvekili Kemal Sarıib-
rahimoğlu'nun, Adana'nm, Ceyhan ilçesin
de, spor tesisleri inşasına dair sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâmil Ocak'm yazılı ceva
bı (7/1129) 779:780 

23. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Hadim çarşısında bir vatandaşa kö
tü muamele yapan jandarma hakkında, 
ne işlem yapıldığına dair sorusu ve içişleri 
Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı 
(7/1132) 780:781 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Ermenek jandarma karakol ku-

8 ay fa 
mandanınm nakil sebebine dair sorusu ve 
içişleri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı ce
vabı (7/1133) 781:782 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Kulu ilçesine bir Hükümet tabibi 
ile sağlık merkezi mütehassısı tâyinine 
dair sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Vedat Âli Özkan'ın yazılı cevabı 
(7/1134) 782 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Karasu ilçesi Müf
tülük telefonu için tahsisat verilmesine 
dair sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin 
Atabeyli'nin yazılı cevabı (7/1141) 782:783 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı 
Boğaz köyünde, depremden zarar görenle
re ek yardım yapılmasına dair sorusu ve 
imar ve iskân Bakanı Haldun Menteşeoğ-
lu 'nun yazılı cevabı (7/1144) 783:784 

28. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'-
nin Muş'un, Korkut bucağının ortaokul ih
tiyacına dair yazılı sorusu ve Millî Eğitim 
Bakanı Ilhami Ertem'in yazılı cevabı 
(7/1145) 784 

29. — Muş Milletvekili Nermin Neft
çi'nin, Muş'un Geligüzan mıritakasında 
yatılı bölge okulu açılmasına dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in 
yazılı cevabı (7/1147) 784:785 

30. — Kocaeli Milletvekili ismail Arar'-
m, Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlana
cak 1 000 temel eser serisine dair sorusu 
ve Millî Eğitim Bakanı Ilhami Ertem'in 
yazılı cevabı (7/1152) 785:786 

31. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken , 
aramaya tabi tutulup tutulmadığına dair 
sorusu ve Çalışma Bakanı Turgut Toker'-
in yazılı cevabı (7/1163) 787 

646 — 
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1. — GEÇEN TU" 

İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç, Dev
let Başkanının Parlâmentonun bir tasarrufu 
hakkındaki beyanlarını uygun bulmadığına ve 

Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan da, 
Ceyhan ilçesi köylerindeki su baskınlarına ve 
bu konuda gereken tedbirlerin alınmasına dair 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer Öz-
dağ'ın, rejim buhranına sebebiyet verdiği iddia-
siyle Hükümet hakkında bir gensoru açılmasına 
dair önergesi okundu ve gelecek birleşimde gün
deme alınıp alınmaması konusu üzerinde görü
şüleceği bildirildi. 

Adıyaman Milletvekili Süleyman Arif Emre'-
nin, Parlâmentonun yasama faaliyeti üzerinde 
mânevi baskı yapılmasına teşebbüs edilip edil
mediği konusunda bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi okundu ve gündeme alına
rak sırası geldiğinde görüşüleceği bildirildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına Başkanlık tezke
resinde gösterilen müddet ve sebeplerle izin ve
rilmesi kabul olundu. 

Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademile
ri kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Senato-

2. — BU BİRLEŞİM 

Birinci Oturum 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 

Bakanı llhami Ertem'e Devlet Bakanı Seyfi 
Öztürk'ün ve 

Kâmil Ocak'ın vefatiyle açılan Devlet Ba
kanlığına da Devlet Bakanı Hüsamettin Ata
beyli'nin vekillik etmelerinin uygun görüldü
ğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Adana Milletvekili Turhan Dilligil'in Mec
lis dışından gelen bir direktifi Meclis içine inti
kal ettirerek, Cumhuriyet parlömanterlerinin 
vicdanî karar hürriyetlerine baskı yaptığı iddi-
asiyle Başbakan, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, vaitle-
rini yerine getirmemiş olması sebebiyle Başba
kan ve 

Emniyet ve asayişi korumakla görevli top
lum polisinin tutum ve davranışları sebebiyle 
İçişleri Bakanı haklarında gensoru açılmasına 
ve 

'ANAK ÖZETİ 

şunca yapılan dğişi'kliklerin benimsendiği hak
kında Millet Meclisi Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarından 9 ar kişi seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu kabul olundu ve tasarının 
kanunlaştığı bildirildi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun 
tasarısı ile 

Su ürünleri kanun tasarısı ve bu konu ile il
gili tekliflerin maddeleri kabul olunarak tüm
leri açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımının 
birleşim sonunda açıklanan sonuçlarına göre, 
çoğunluğun sağlanamadığı, oylamaların gelecek 
birleşimde tekrarlanacağı bildirildi. 

26 . 5 . 1969 Pazartesi öğleden sonra ve 
27 . 5 . 1969 Salı günlerinin tatil olması sebe
biyle 28 . 5 . 1969 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,30 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiü Çorum 
Atıf Şohoğlu Abdurrahman Güler 

Kâtip 
Kars 

Âdil Kurtel 

TUTANAK ÖZETİ 

Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu'-
nun, Türkiye'de kurulmakta olan üçüncü De
mir - Çelik Tesislerinin kurulma yerinin iktisa
di şartlara uygun şekilde tesbit edilmesi için 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önerge
leri okundu ve gerekli işlemlerin yapılacağı bil
dirildi. 

Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer Öz-
dağ'm, rejim buhranına sebebiyet verdiği iddi-
asiyle Hükümet hakkında bir gensoru açılması
na dair önergesini, işçi emekli ve üniversite ile 
ilgili kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülme
sine imkân hazırlamak üzere, geri aldığına dair 
önergesi okundu ve gensoru önergesinin geri ve
rildiği bildirildi. 

Bâzı tasarı ve tekliflerin gündemde bulunan 
diğer işlere tercihan görüşülmesine dair Baş
kanlığın teklifi kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ka
nun tasarısı ile, 
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Su Ürünleri kanunu tasarısı ikinci defa açık I 
oya sunularak, oyların ayrımının oturum sonun
da açıklanan sonuçlarına göre, kabul olunduğu 
bildirildi. 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
verdiği sözlü soruların yazılı soruya çevrilme
sine dair önergesi okundu ve gereğinin yapıla
cağı bildirildi. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu ve 3 ar
kadaşının, Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, istan
bul Milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkada
şının, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Turgut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin 
ve Adana Milletvekili Bekir Tünay ve 8 ar
kadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifleri ile, 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler ek- ~ 
lenmesine dair kanun tasarısının tümü üzerin
deki görüşmelerin birlikte yapılması ve öncelik 
ve ivedilikle görüşülmeleri hususları onaylana
rak adı geçen kanun tasarı ve teklifleri kabul 
olundu. 

Birleşime saat 18,30 da 1 saat ara verildi. 
ikinci oturum 

4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu 
kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka- I 

Yazılı sorular 

1. — Burdur Milletvekili ismail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ve mülhakatında yapıla
cak PTT tesislerine dair yazılı soru önergesi 
Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir (7/1186) 

2. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'
in, Trabzon hava meydanının tevsi edilmesine 
dair yazılı soru önergesi, Ulaştırma, Bayındırlık 

nunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddele
rinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı 
madeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için 
bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilme
si hakkında kanun teklifinin gelen kâğıtlardan 
gündeme alınması, 48 saat geçmeden ve öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesi hususları onaylanarak 
tasarı kabul olundu. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ve 
10 arkadaşının, Erzurum Şenkaya Eski Ekrek 
köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç 
hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) bendi gere
ğince meslekten ihracı hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kafbul edildi. 

A. P. Grup Başkanvekillerinin, 12 Ekim 1969 
tarihinde yapılacak genel milletvekili seçimleri 
sonuçları hakkında Yüksek Seçim Kurulunca 
Türkiye radyolarından yapılacak nihai bildiri 
tarihinden üç gün sonra saat 15,00 te toplanıl 
mak üzere Millet Meclisinin tatil kararı alması
na dair önergesi, yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul olundu. 

Başkanlıkça Millet Meclisinin II nci dönem 
çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunuldu 
ve sayın üyelere sağlık, başarı ve iyi şanslar te
mennilerinin iletilmesinden sonra, 

Tatilden sonra toplanılmak üzere birleşime 
(29 . 5 . 1969) saat 1,55 te son verildi. 

Kâtip 
Başkan Konya 

Ferruh Bozbeyli ismet Kapısız 
Kâtip 
Bursa 

Barlas Küntay 

ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/1187) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'
in, Trabzon sahillerinde balıkçı limanı, barınak 
ve çekek yerleri yapılmasına dair yazılı soru 
önergesi, Ticaret ve Bayındırlık bakanlıklarına 
gönderilmiştir. (7/1188) 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya'nın bâzı köylerindeki topraksız 

SORULAR 
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köylülere dair yazılı soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (7/1189) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaçla
rına dair yazılı sorusu Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1190) 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında çalı
şanların terfilerine dair yazılı sorusu Tarım 
ve Maliye bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/1191) 

7. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölgesin
deki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun ye
terli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair yazılı sorusu imar ve iskân ve 
Köy işleri bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/1192) 

8. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin gelişmesi 
için ne gibi tedbirler alınacağına dair yazılı 
sorusu Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1193) 

9. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair yazılı sorusu 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1194) 

10. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Kara Ordusu görev malûllerine dair 
yazılı sorusu Millî Savunma Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1195) 

11. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Trabzon fabrikasında elde olunan çimen
tonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem dâhi
linde yürütüldüğüne dair yazılı sorusu Sanayi 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1196) 

12. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Diyanet işleri Başkanına ve Diyanet İşleri 
Teşkilatındaki atanmalara dair yazılı sorusu 
Başjbakanlığa gönderilmiştir. (7/1197) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Ziraat fakülteleri ile Orman fakültelerinde 
okuyan öğrencilerin tedris düzenini sarsan yö
netmeliğe dair yazılı sorusu Başbakanlığa gön
derilmiştir. (7/1198) 

14. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
iu, Atatürk'e, Millî Mücadele ruhuna ve Anaya
samıza dil uzatan Çaykara İlköğretim Müdürü 

hakkında, ne gifbi bir işlem yapıldığına dair ya
zılı sorusu Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/1199) 

15. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Millî Eğitim Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1200) 

16. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan1 yatırım
lara dair yazılı sorusu Bayındırlık Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1201) 

17. -— Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Sanayi Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1202) 

18. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1203) 

19. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1204) 

20. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1205) 

21. _ Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yıllan arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Devlet Bakanlığına1 

gönderilmiştir. (7/1206) 

22. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Devlet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1207) 

23. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1065 - 1969 yıllan arasında, yapılan yatıran
lara dair yazılı sorusu İmar ve İskân Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1208) 
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24. — Burdur Milletvekili ismail Hakkı Bo-
yacıoğltı'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Devlet Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1209) 

25. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yaıcıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1905 - 1969 yılları arasımda, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/1210) 

26. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yaıcıoğlu'nun, Burdur iji ve mülhakatında, 
1905 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Maliye Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1211) 

27. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1212) 

28. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1905 - 1969 yıllan arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Tarım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1213) 

29. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında,, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1214) 

30. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 

1965 - 1969 yıllan arasında, yapılan yatırım
lara dair yazılı sorusu Köy İşleri Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/1215) 

31. — Burdur Milletvekili İsmail Hakjkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatıran
lara dair yazılı sorusu Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1216) 

32. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yılları arasında, yapılan yatıran
lara dair yazılı sorusu Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1217) 

33. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yaıcıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yıllan arasında, yapılan yatıran
lara dair yazılı sorusu Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/1218) 

34. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 
1965 - 1969 yıllan arasında,, yapılan yatıran
lara dair yazılı sorusu Millî Savunma Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/1219) 

35. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar
san,'in, Gazetecilerin polis tarafından dövülme 
olayına dair yazılı soruısu İçişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1220) 

36. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Boyabat Hükümet konağı inşasının bu yılkı 
programdan çıkanlma sebebine dair yazılı so
rusu Başbakanlığa gönderilmiştir. (7/1221) 

GELEN KÂĞITLAR 

TEKLİFLER 
1. — Konya Milletvekili Yunus Koçak ve 

Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya E'kmci'nin 
Genel Af kanunu teklifi. (2/895) (Adalet Ko
misyonuna) 

2. — Ankara Milletvekili tlyas Seçkin ve İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 648 sayılı Si
yasi Partiler Kanununa yeni 74 ncü madde kon
masına dair kanun teklifi (2/896) (İçişleri, Ada
let ve Anayasa komisyonlarına) 

TEZKERE 
3. — Malatya Milletvekili Hamit Fendoğ-

lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması

na dair Başbakanlık tezkeresi. (3/1160) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

RAPORLAR 
4. — Millî Eğitim Mensuplan Yardımlaşma 

Kurumu kanunu tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ve 9 ar
kadaşının, Ankara milletvekilleri Ali Rıza Çe-
tiner, Zühtü Pehlivanlı ve Kemal Yılmaz'm, 
Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat ve 17 arka
daşının, Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay ve Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'nın, Uşak Milletvekili Meh-
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met Fahri Uğrasızoğlu ve Gaziantep Milletve
kili Naşit Sarıca'nın, Millî Eğitim Mensupları 
Yardımlaşma Kurumu kanunu teklifleri ve Ma
liye, Millî Eğitim, Ticaret, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (1/641* 2/56, 2/191, 2/408, 
2/813, 2/843) (S. Sayısı : 907) 

5. — 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele kadrolar eklenmesi ve Atatürk Üniver
sitesinde kurulacak Teknoloji ve Ev Ekonomi
si Araştırma ve Yayım Enstitüsü ile Kürk Hay
vanları Yetiştirme ve Yayım Çiftliği işletmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları. (1/685) (S. Sayı
sı : 909) 

6. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı Ticaret ve Plân komisyonları raporla
rı. (1/602) (S. Sayısı : 910) 

7. — Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan ve 
99 arkadaşının, 25 . 5 . 1961 tarih ve 306 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanunu ile 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanunlara bâzı maddeler ve 
fıkralar eklenmesine dair kanun teklifi içişle
ri, Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilen 

6 şar üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(2/826) (S. Sayısı : 911) 

8. — 4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçent
lik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla 
indirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1/643, 
2/737) (S. Sayısı : 915) 

9. — Harcırah Kanununun 50 nci maddesi
nin 1 numaralı bendinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/55) (S. Sayısı : 
912) 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3636 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri 
Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 
içişleri ve Plân komisyonları raporları (1/677) 
(S. Sayısı : 913) 

11. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
11 arkadaşının Harb okulları kanunu teklifi, 
Millî Savunma ve Plân komisyonları raporları 
(2/110) (S. Sayısı : 914) 

mtmçmm 

KÂTİPLER 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılıma saati: 15,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
İsmet Kapısız (Konya), Barlas Küntay (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 98 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin kabul düğmelerine 
basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza

kereye başlıyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, Sayın Nazif Kuru
cu 'nun, Konya'nın bâzı ilçelerini ve bölgelerini 
göl sularının kaplaması ve köylerin ortada kal-
masryle ilgili hususlarda gündem dışı söz talebi 
vardır. 

Sayın Ahmet Tahtakılıç da, «Hürriyet ve 
Anayasa Bayramı mesajlarında Sayın Sunay'in, 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakanı ilhami Eıiem'c Devlet Bakanı S ey fi 
Oztürk'ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1162). 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının Genel 
Kurula sunuşları arasında bulunan iki Cumhur
başkanlığı tezkeresi var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim 

Balkanı ilhami Ertem'in nönüsüne kadar; Millî 
Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Seyfi Oz
türk'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Kâmil O cali'm ve f atiyle arılan Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
li'n-in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/d 163) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kâmil Ocak'ın vefatiyle açılan Devlet Bakan

lığına; asaleten tâyin yapılıncaya kadar, Dev
let Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Adana Milletvekili Turhan DilligiVin, 
Meclis dışından gelen bir dire ki fi Meclis içine in
tikal ettirerek, Cumhuriyet P a rlömant eri erinin 
vicdanî karar hürriyetlerine baskı yaptığı iddi-
a siyle Başbakan, hakkında gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/82) 

Anayasanın Cumhurbaşkanının görev ve sorum
suzluk ve yemin maddesi esaslarını aşan ve bu 
noktalarda zararlı alışkanlıklara yol açabilecek 
görüşlerinde ısrar buyurmuşlardır. Konunun 
önemini göz önüne alarak gündem dışı söz ta-
lebediyorum.» diyor. 

Bugün, mevzuumuzun çokluğu dolayısiyle, 
gündem dışı söz verilemiyecektir. 

BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş üç genso
ru önergesiyle bir Meclis araştırması önergesi 
vardır, bunları sırasiyle okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Divan Başkanlığına 

Eski D. P. lilerin siyasi haklarının iadesi ile 
ilgili olarak 219 imza ile Yüksek Meclise sunu
lan Anayasa tadil teklifi, Anayasanın şartları 
içinde gerekli işlemiş görmüş ve Yüce Mecldısin 
309 oyu ile onaylanarak Senatoya sunulmuş
tur. 

Teklifin Senatoda görüşülmesine takaddüm 
eden günlerde, Sayın Cumhurbaşkanı konuya 
müdahalede bulunmuş ve tasvibi asla mümkün 
olmıyan bir yetki aşması ile, 19 Mayıs mesajın
da, Senatoyu baskı altına alan ve Anayasa şart
ları içinde cereyan etmekte olan bir parlamen
to olayını tasvilbetmediğini bildiren beyanda bu
lunmuştur. 

Sayın Cumhurbaşkanı, bununla da iktifa et-
miyerek, 27 Mayısta yayınladığı mesajında: 

«Maksadı aşan bir tutumla Anayasmm de
ğiştirilmesini öngören teşebbüsün, Cumhuriyet 
Senatosunda geçmemiş olmasının, millî iradeyi 
gölgelediği iddiaları isabetli sayılmaz.» 

Demek suretiyle önceki müdahalesinin mu
hasebesini de yaparak haklılıklarını tescil et
tirmek arzusuna kapılmışlardır. 

Bu durumda : 
1. Cumhurbaşkanı, Millet Meclisince kabul 

edilen Siyasi af kanunu metninin Senatoda mü
zakeresinden önce verdiği beyanat ile görev ve 
yetkilerinin dışına çıkmıştır. Cumhurbaşkanının 
görev ve yetkilerinin ne olduğu Anayasanın 
97 nci maddesinde gösterilmiştir. Maddeye gö
re : 

«Cumhurbaşkanı gerekli gördükçe, Bakan
lar Kuruluna başkanlık eder, yabancı Devletle
re Türk Devletinin temsilcilerini gönderir ve 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Türkiye'ye gönderilen yabancı Devlet temsilci
lerini kabul eder, milletlerarası andlaşmaları 
onaylar ve yayınlar: Sürekli hastalık, sakatlık 
ve kocama sebebiyle belirli kişilerin cezalanın 
hafifletebilir veya kaldırabilir.» 

Cumhurbaşkanı, Anayasanın 98 nci madde
sine göre : 

«Göreviyle ilgili işlemlerinden sorumlu de
ğildir.» 

Cumhurbaşkanının göreviyle ilgili olmıyan 
işlemlerinden dolayı ise, sorumlu addedilebile
ceği aşikârdır. Bu sorumluluk cezai de olabilir, 
siyasi de olabilir. 

19 Mayıs 1969 tarihli beyanatiyle Cumhur
başkanı siyasi bir sorumluluğun içine girmiştir. 
Anayasanın kendisini görevlendirmediği bir ko
nuda, Anayasanın 5 nci maddesinde yer alan; 

«Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Mec
lisinindir.» 

Hükmünü hiçe sayarak, yasama organının 
üzerinde tesir icrasına tevassül etmiştir. 

Bu suretle Sayın Cumhurbaşkanı millet ege
menliğine karşı gelmek gibi bir durum yarat
mıştır. 

Cumhurbaşkanı, Anayasanın 93 ncü madde
sine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisince ka
bul edilen kanunları on gün içinde yayınlar. 
Uygun bulmadığı bir kanunu bir daha görüşül
mek üzere T. B. M. M. ne geri gönderir. Buna 
rağmen T. B. M. M. kanunu yine kabul ederse, 
Cumhurbaşkanı kanunu yayınlamak mecburiye
tindedir. 

Bu kaidenin iki istisnası vardır : Bütçe Ka
nunları ve Anayasa değişikliği ile ilgili olan ka
nunlar! 

Cumhurbaşkanı, bu kanunları iade yetkisine 
sahip değildir, aynen yayınlamak mecburiyetin
dedir. 

Hal böyle olunca, Anayasanın kendisine iade 
yetkisini bile tanımadığı bir kanun hakkında 
Cumhurbaşkanı evleviyetle bir mütalâa derme-
yanı hakkını haiz olamaz. 

Ancak, Anayasa gereğince Bakanlar Kuru
luna, gerekli gördüğü bir konuda başkanlık 
ederek, Hükümet politikası ile ilgili görüşlerini 
o toplantıda bildirebilir. 

Sayın Cumhurbaşkanı, 19 Mayısta yayınla
dıkları mesajlarında siyasi affı hedef tutan Ana
yasa değişikliği ile ilgili kanun teklifi hakkın

da, umumi efkâra düşüncelerini bildirmekle, 
görev ve yetkilerinin dışına çıkmıştır. 

Teklif henüz Senato'dan geçip kanunlaşmadı
ğı bir sırada Sayın Cumhurbaşkanı milletin tem
silcilerinin iradesi üzerine, hem de milletin or
dusu ile, tesir icra etmek istemiş ve bilindiği şe
kilde, Hükümete ve Parlâmentoya baskı yapa
rak teklifin Senato'dan çıkmasını önlemiştir. 

Anayasanın 96 nci maddesi gereğince, Ana
yasaya sadakat yemini eden Sayın Cumhurbaş
kanı, bu davranışı ile, yemininin dışına çıkmış
tır. 

Bu, yetki aşımının müeyyidesi ne olacak
tır? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa ge
reğince kendi seçtiği Cumhurbaşkanını düşür
me yetkisine sahip değildir. Fakat, Cumhurbaş
kanının harekât ve beyanlarını eleştirmek ve 
şayet gerekirse davranışını, «Takbih» ile kına
mak T. B. M. M. nin vazifeleri cümlesinden-
ddr. 

Bir siyasi partinin amblemini taşıyan bas
tonla gezdiği için bir Cumhurbaşkanını kınaya
cak ve hattâ bu davranışını idam talebine mes
net yapacak kadar Reisicumhur makamının ta
rafsızlığına bağlı ve hassas görünen bir toplum
da, bir başka Cumhurbaşkanı, kendi yetkilerini 
aşıp, millî iradeyi gölgeliyecek şekilde, Hükü
mete ve Parlâmentoya baskı yaparsa, bu hare
ketin Yüce Meclis tarafından cevapsız bırakıl
maması ve hareketin, «takbih» edildiğinin ka
rar altına alınması iktiza eder. 

2. Siyasi haklar teklifinin Senato Umumi 
Heyetinde görüşülmesinden önce, Senato A. P. 
Grupunda bir konuşma yapan Sayın Başbakan; 

«Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydu
ğu yeni faktör ve diğer değiştirme tekliflerini 
tetkik etmek üzere, kanun teklifini komisyona 
havale edelim...» 

Demek suretiyle, Sayın Cumhurbaşkanının 
Parlâmento kararını değiştirecek direktifte bu
lunduğunu anlatmış olduğu gibi; 

Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu yeni fak
törü benimsiyerek, kanun teklifinin komisyona 
çekilmesine mesnet kabul etmekle, Cumhurbaş
kanının yetkilerini aşmasını olağan telâkki et
tiğini de belirtmiş olmaktadır. 

Sayın Başbakanın, meclisler dışında ve mec
lislere taJhakküm edecek bir direktifi benimsiye-
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rek parlömanterlere bu yönden tesir etmesi tas-
vibedilecek bir tutum olamaz. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası millî irade
nin yegâne tecelligâhı olarak Türkiye Büyük 
Millet Meclisini tanır ve her ne suretle olursa 
olsun, Meclislere baskı teşebbüsünü reddeder. 

Bu sebeple, Meclis dışından gelen bir direk
tifi, Meclis içine intikal ettirerek, Cumhuriyet 
parlömanterlerinin vicdani karar hürriyetlerine 
baskı yapan Sayın Başbakan hakkında da gen
soru açılmasını yüce heyetinizden arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
Adana Milletvekili 

Turhan Dilligil 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, okun
muş olan önerge hakkında gensoru önergesi 
muamelesi yapılacaktır. 

(1) başlığı altındaki, «Cumhurbaşkanını 
kınama» talebi, Sayın Turhan Dilligil'in bilâ-
hara kendisi tarafından çizilmiş ve yanma imza 
edilmiştir. 

Gensoru muamelesi yapılacaktır. 
Bilgilerinize sunulur. 

/. — Aydın Milletvekili Kesat Özarda'nın, 
•valilerini yerine getirmemiş olması sebebiyle 
Haşbakan, hakkında gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/83) 

BAŞKAN — İkinci gensoru önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Başbakan Sayın Süleyman Demire!, bu gö
reve başladığı günden beri verdiği sözleri ço
ğunlukla tutmamış, yaptığı vaidleri yerine ge
tirmemiş, böylelikle kendi şahsında Hükümete 
ve Hükümet dolayısiyle Devlete olan vatan
daş güvenini büyük ölçüde sarsmıştır. Bunlara 
birkaç örnek verelim: 

1. Son olarak yurdumuzda büyük çalkantı
lara yol açan siyasi hakların iadesi hakkındaki 
Anayasa değişikliği, Sayın Başbakanın samimi
yetsiz davranışlarının bir sonucudur. Kendisi 
bir taraftan Dışişleri Bakanı ile Sayın Celâl Ba-
yar'a haber gönderip Anayasa değişikliğini ön
gören kanunun mutlaka çıkarılacağı yolunda te
minat verirken, diğer taraftan Millî Savunma 
Bakanı ile de Kuvvet Komutanlarına, haber gön
dererek bu kanunun çıkmıyacağına dair kesin 

töminat veriyordu.? İşte böyle samimiyetsiz bir 
politikanın uygulanması sonucudur ki, kanun 
teklifi Cumhuriyet Senatosuna gelince, konu 
çetrefil bir hal almış, hattâ Türkiye'de yeni bir 
rejim buhranına ve zaten çok zayıf olan iktisadi 
'durumumuzun büsbütün sarsılmasına yol açmış
tır. 

Sayın Başbakan işin başından itibaren açık 
kalplilikle ve cesaretle hareket etmiş olsaydı 
bunların hiç birisi olmazdı. Hâdiseler siyasi par
tiler arasında bir istismar konusu halini alınca 
Sayın Başbakan: «Biz eski yaraların sarılma
sına çalışırken, yeni yaraların açılmasına mey
dan veremezdik» şeklindeki konuşması ile de 
Türk Milleti ile Türk Ordusunu karşı kargıya 
getirecek tehlikeli bir durum yaratmış olduğu
nun farkında bile değildi. 

2. Başbakan Sayın Süleyman Deımirel, 1966 
yılında verdiği beyanatlarda, Devlet Memurları 
Kanununun (Personel Kanununun) 1966 Mart 
ayından itibaren uygulanacağını kesin olarak 
ifade ederken bu vaadinin teminatı olarak da 
kendi sözünün senet olduğunu söylemeyi ihmal 
etmemişti. Bu söz yerine getirilmedi. Bu yılın 
Mart ayında yaptığı bir Baısın Toplantısında 
ise Personel Kanununun Nisan ayı sonundan ev
vel mutlaka Meclise getirileceğini söylemiş ol
masına rağmen bu vaadini de yerine getirmemiş
tir. Böylece Devlet memurlarında, Hükümet 
Başkanının hiçbir sözüne inanılmryacağı intiba
ını haklı olarak yaratmış bulunmaktadır. 

3. On milyon orman köylüsünün kaderi ile 
ilgili Orman- Kanunu değişikliği bütün kesin 
vaadlere rağmen çıkarılmamış, bu vatandaşlar 
bir kere daha dert ve ıstırapları ile başbaşa 
bırakılmıştır. 

Hükümetin icraatında acze düşmesi karşı
sında, Hükümet kararlarının hiçe sayıldığını 
görmek de mümkündür. Bunun en taze örneği 
olarak Odalar Birliğinde Hükümetin erteleme 
kararma rağmen kongrenin ve seçimlerin yapıl
mış olması ve bu müessesede yaratılmış olan 
huzursuzluk gösterilebilir. 

Sonuç olarak üç buuçk yıllık Başbakanlığı 
sonunda yetersizliği ve ehliyetsizliği ortaya 
çıkmış bulunan Başbakan Sayın Süleyman Demi-
rel hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince gensoru açılmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Emniyet ve asayişi korumakla görevli toplum 
polisinin tutum ve davranışları sebebiyle İçişleri 
Hakanı hakkında gensoru eıçılmeısrna dair öner
gesi (11/84) 

BAŞKAN — Üçüncü gensoru önergesini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Yurdumuzun büyük şehirlerinde emniyet ve 
asayişi korumak amaciyle kurulmuş olan Top
lum Polisi Teşkilâtı, İçişleri Bakanı Sayın Fa
ruk Sükan'm elimde bir asayiş kuvveti olmaktan 
çıkmış, kanunsuz ve sorumsuz bir «kabadayılar» 
topluluğu halini almıştır. 

özel olarak seçilip bu teşkilâtın başına geti
rilen âmirin davranışları ise, İçişleri Bakanının 
aşın müsamahası ve belki de teşvik ve tahrikleri 
neticesinde tahammül edilmez hal almıştır. Kı
saca ifade edilmek istenirse, toplum polisi bu
günkü haliyle bir sorumsuz saldırganlar toplu
luğu haline gelmiştir. 

Toplum polisinin son zamanlarda, özellikle 
basın mensuplarını saldırılarına hedef aldığı 
üzüntü ile görülmektedir. Hemen har toplum 
olayında, görevini yapmak amaciyle harekete 
geçen basın foto muhabirlerinin, toplum polisi
nin saldırılarına uğrayarak insafsızca, merha
metsizce dövülmesi, hattâ kemiklerinin kırılıp 
gözlerinin kör edilmesi karşısında, kılı bile kı-
pırdamıyan bir içişleri Bakanının, bu koltuğu 
daha fazla işgale devam etmesi, bir^ün halkla 
toplum polisd arasında kanlı olayların meydana 
gelmesine yol açacak bir ağırlık taşımaktadır. 

Bu Bakanın sorumluluğu altında görev ya
pan toplum polisi, masum halka ve özellikle foto 
muhabirlerine karşı şuursuzca işliyen bir işken
ce makinesi haline getirilmiştir. 

Belirtilen gerekçe ile içişleri Bakanı Sayın 
Faruk Sükan hakkında Anayasanın 89 ncu mad
desi gereğince gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Sivas Milletvekili Mustafa Kımal Pa-
laoylu'nun, Türkiye'de kurulmakta olan üçün

cü Demir - Çelik tesitlerinin kurulma yerinin- He
liseldi şartlara uygun şekilde tesbit edilmesi için 
bir Meclis Anıştırması açıhnasına dair önergesi 
(10/53) 

BAŞKAN — Kemal Palaoğlu arkadaşımızın 
bir Meclis araştırması önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiyenin, endüstri devrimini, yeni demir 
çelik tesisleri kurmakla ve böylece çelik üreti
mini ve fert başına düşen çelik tüketimini hızla 
artırmakla başarabileceği inancını taşıyorum. 

Bütün ömrüm, yurdumuzun demir cevheri 
rezervinin en büyük kesiminde - doğup büyüdü
ğüm Sivas topraklarında - geçti. Bunun için
dir ki, Sivas'ta, büyük ve entegre bir Demir -
Çelik tesisleri kurulması fikrini, ilk gençlik yıl
larımdan beri, kendim için ve Sivas için her hal
de ulaşılması gereken aziz bir ülkü bildim. 

Bunun için çalıştım, çalışıyorum, çalışacağım. 
Millet Meclisinde Sivası temsil şerefini ka

zandığım ilk günden beri bu konuyu pek yakın
dan izlemekteyim. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâniyle Türkıye-
de, üçüncü Demir - Çelik tesislerinin kurulması
nın öngörülmesinden sonradır ki, kuruluş yeri
ni tesbit çalışmaları başladı. Biz Sivaslılar, bu 
tesislerin, Sivas'ın açık ve inkâr edilmez hakkı 
olduğuna inanarak bu yönde çalıştık ve haklı 
ümitlerle bekledik. Ama birgün, bu dev tesis
lerin, Sivas'ın söz götürmez hakkı iken, isabet
siz bir tercihle iskenderun körfezinde kurul
masının kararlaştırıldığını hayretle öğrendik. 

Üçüncü Demir - Çelik tesislerinin iskende
run körfezinde kurulması kararının ve tercihi
nin haksız, isabetsiz, sübjektif ve keyfi olduğu
na inanmaktayım. 

Şöyle ki 
1. Türkiyenin, bu konuda çok sayıda, değer

li ve iyi yetişmiş yerli teknisyeni vardır. Türk 
mühendisleri ve teknisyenleri varken bu işin 
etüdü yersiz bir kararla bir yabancı müşavir fir
maya, ingiliz John MİLİS firmasına verilmiştir. 

2. Konu bütün önemine ve büyüklüğüne 
rağmen, bu yabancı firmanın çok sathi tetkikle
rinin sınırları içine sıkıştırılmış ve herşey, Sa
nayi Bakanlığının kapalı kapıları arkasında ce
reyan etmiştir, 
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3. Kuruluş yerinin tesbiti işi Türk teknis
yenlerine yaptırılmadığı gibi, Devlet Plânlama 
Teşkilâtından da geçirilmemiştir. Birkaç mil
yonluk kamu yatırımlarının kuruluş yerlerinin 
tesbiti işi dahi Devlet Plânlama Teşkilâtının 
incelenmesinden ve onayından geçerken, bu bir
kaç milyar liralık DEV yatırımın Devlet Plân
lama Teşkilâtından âdeta kaçırılmış olması, 
plânlı kalkınma döneminin en affedilmez skan
dali olarak kalacaktır. 

4. Bütün bunlar bir yana, Hükümet, isti-
nadettiğini söylediği John Milis raporunu dahi 
açıkljyamamaktadır. Aradan bunca zaman feç-
tiği halde elde, Sanayi Bakanlığının çıkardığı 
küçücük bir propaganda broşüründen başka, 
ciddî gayriciddî tek doküman yoktur. 

5. Zaman geçtikçe, kömüre de, demire de 
pek uzak iskenderun körfezi tercihinin isabet
sizliği ve ağır malhzurları ortaya çıkmaktadır. 

Daha şimdiden meydandadır ki bu isabetsiz 
tercihte ısrar edildiği takdirde, demir, kömür ve 
elektrik enerjisi çok pahalıya mal olacak, fahiş 
istimlâk bedelleri ödenecek ve eğer bu sakat ter
cih, cevher ithali fikrine dayalı ise bunun da 
yenilmez güçlükleri ve imkânsızlığı ortaya çı
kacaktır. 

Savaşını verdiğimiz bu tesis, bir tuğla fabri
kası, bir kiremit faJbrikası değildir. 

Milyarlara malolaoak bir dev tesis'fcir ve isa
betsiz kuruluş yerinin yükünü, bütün Türk Ço
cukları ve gelecek kuşaklar yüklenecektir. 

Bütün bu nedenlerle, iş işten geçmeden ger
çeklerin gün ışığına çıkarılması için, Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygıla-
ıımla dilerim. 

Sivas Milletvekili 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, rejim buhranına sebebiyet verdiği 
iddiasiyle Hükümet hakkında Anayasanın 89 
ncu maddesi gereğince bir gensoru açılmasına 
dair önergesi (11/81) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; şim
di Sayın Muzaffer özdağ tarafından verilmiş 
ve bundan evvelki birleşimde bilgilerinize su

nulmuş olan gensoru önergesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Sayın özdağ, Başkanlığa bir önerge ile mü
racaat ederek bu gensoru önergesini geri aldı
ğını beyan ediyor. Bu önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yaşanan buhranın doğuşunda Hükümetin 

sorumluluğu ispat istemez bir açıklıkla belir
miştir. 

Buhranı yaratan Siyasi af konusunu, mem
leketin ilk meselesi haline getirenlerin sami
miyetsizlikleri, basiretsizlikleri millet iz'an ve 
vicdanında tescil edilmiştir. 

Gensoru önergesini Hükümete asli vazifesi
ni; çözüm bulmamış sayısız meselelerin yükü 
altında yokluk, çaresizlik sıkıntıları içerisin
deki zavallı halkımızın hayati ihtiyaç ve men
faatlerinim hizmetinde bulunma, milletçe saa
det ve refalh temin edecek tedbir ve icraatı ha
zırlama ve yürütme, Meclislerin verimli mesai
sini sağlamak lüzum ve ödevini hatırlatmak 
için vermiştim. 

Bugün Meclis gündemindeki İşçi, Emekli, 
Köylü ve dar geçimli yurttaş ile ilgili teklif 
ve tasarılar görüşülüp kanunlaşmadan tatile 
girmek durumu ile karşılaşıyoruz. 

Bu neticenin sorumlusu da elbette Hükü
mettir. 

Yüzbinlerce yurttaşın yeniden uzun ve çile
li bir bekleyiş devresine girişlerini önlemek, 
gündemdeki işçi, emekli ve üniversite ile ilgi
li öncelik ve ivedilik kazanmış teklif ve tasa
rıların görüşülmesine ve kanunlaşmasına im
kân hazırlamak dilek ve şartiyle Gensoru öner
gemi alıyorum. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 
Muzaffer özdağ 

BAŞKAN — Gensoru önergesi, Sayın öz
dağ'ın talebi üzerine geri verilmiştir. 

Teşekkür ederim, Sayın özdağ. 
8. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-

in, verdiği sözlü soruların yazılı soruya çevril
mesine dair önergesi (4/452, 6/519, 544, 549, 
558, 582, 583, 628, 669, 738, 739) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımız, daha evvel 
vermiş olduğu sözlü sorularının yazılı soruya 
çevrilmesi talebini ihtiva eden bir önerge ver
miştir, önergeyi okutuyorum, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . 2 . 1967 tarihinden bu yana Yüksek 

Başkanlığa sunmuş olduğum yazılı soru öner
gelerim, içtüzüğün -âmir hükümlerine rağmen 
bugüne kadar cevaplandırılmamıştır. 

İlgili bakanların sorulara ayrılan müzakere 
saatlerinde bulunmayışı veya bu müzakereler 
başladığı anda müzakere salonunu terk edişle
r i ; bir milletvekili olarak murakabe görevimi 
engellemiş bulunmaktadır. 

Ayrıca Yüksek Başkanlığın İçtüzük ahkâ
mını tatbik görevini bu yönden yerine getire
memesi, Parlâmento faaliyetlerimizin büyük öl
çüde aksıyan bir yönü olagelmektedir. 

Dönemin sona ermesi dolayısiyle, sözlü so
rularımın görüşülemiyeceği sabit olursa, Yük
sek Başkanlığa sunduğum bütün sözlü soruları
mın yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletini
zi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Ali Rıza Uzuner 

Trabzon Milletvekili 

5. — GÖRÜŞÜ: 

1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân ko
misyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu. (.1/606) (S. Sayısı : 799) 

2. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürk-
çine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 
ve 210 al nci ek) 

BAŞKAN — Daha evvel müzakeresini bitir
diğimiz iki kanun tasarısı açık oylarınıza sunu
lacaktır. Bunlardan bir tanesi Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası kanunu tasarısı, ikincisi, 
Su Ürünleri kanunu tasarısıdır. Her iki tasarı 
için iki ayrı kutu sıralar arasında dolaştırıla
caktır. Lütfen oylarınızı kullanınız. 

3. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ku
tluna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta-

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Bâzı tasarı ve tekliflerin gündemde bu
lunan diğer işlere tercihan görüşülmesine dair 
Başkanlığın teklifi (1/606) (1/190, 2/26, 2/42, 
2/83) (1/674/2/645, 2/716, 2/717, 2/722, 2/839, 
2/863, 2/876, 2/877) (1/678) (1/643, 2/737) 
(2/219) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu
günkü gündemimizde sözlü sorular, Meclis araş
tırmaları ve genel görüşmeler vardır. Umumi
yetle bütün Meclisimizin, gündemdeki işçilerle 
ve üniversite ile ilgili kanunların biran evvel 
kanunlaştırılması arzusu vardır. Bu sebeple, 
Yüce Heyetinize; gündemdeki kanun tasarı-
ve tekliflerinin sözlü soru, araştırma ve genel 
görüşme önergelerinden daha evvel görüşülme
si hususunu teklif ediyorum. Bu teklifimi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

tLEN İŞLER 

sarısı, ile Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu 
ve 3 arkadaşının, Aydın Milletvekili Reşat Özar-
danın, Bursa Milletvekili Kasım Önad im'nı, İs
tanbul Milletvekili Orhan Bir git ve 6 arkadaşı
nın, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Tur
gut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Bifeıi Ö'ztürkçine'nin ve Ada
na Milletvekili Bekir Tünay ve 8 arkadaşının 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/674, 2/645, 2/716, 2/717, 2/722, 2/839, 
2/863, 2/876, 2/877) (S. Sayısı : 897) (1) 

4. — 991 sayılı Devlet Demilyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 
ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 

(1) 897 S. Sayılı basma yazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Geçici Komisyon raporu (1/678) (S. tfayısı : 
886) (1) 

BAŞKAN — 897 S. Sayılı raporla ilgili ka
nun tasarısının raporunda öncelik teklif edil
miştir. Bu teklifi oyunuza sunuyorum. 

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

886 S. Sayılı raporla ilgili kanun tasarısı
nın raporunda öncelik ve teklif edilmiştir. Bu 
teklifi de oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şayet münasip 
görüyorsanız, bu iki kanunun tümü üzerindeki 
görüşmelerin tevhiden yapılması hususunu oy
larınıza arz edeceğim. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Şimdiye kadar söz istiyen iki arkadaşımız 

vardır; C. H. P. Grupu adına Sayın Reşit Ül
ker ve bağımsız Sayın Reşat özarda. Diğer 
söz istiyen arkadaşlarımı da şimdi sıraya kay
dedeceğim. 

Buyurun Sayın Ülker, C. H. P. Grupu adına. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(istanbul) — Değerli arkadaşlarım; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda bâzı 
değişiklikler getirmiş olan kanun tasarısı üze
rinde, zamanın darlığını da nazarı itibara al
mak suretiyle, kısaca Grupumun görüşlerini 
ifade etmek istiyorum." 

Her şeyden evvel şunu ifade etmekte fayda 
var ki, daha evvel Halk Partili arkadaşla
rımızın, İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ve 
6 arkadaşının, aynı mealde yapmış olduğu tek
lif komisyonlarda zamanında ele alınmış olsay
dı ve Hükümet tasarısının getirilmesini bekle
mek gibi, Anayasaya uygun olmıyan bir yol 
seçilmeseydi ve milletvekillerinin kanun teklif 
etme haklarına iktidar tarafından saygı gösteri
lerek desteklenmiş olsaydı, bu kanun bugüne 
kadar çıkmış olacaktı. Şimdi, konuşmakta ol
duğumuz bu kanun belki çıkacak, belki de çık
madan kalmak durumunda olacaktır. Onu, şu 
anda kesin olarak kimsenin söyleme imkânı 
mevcut değildir. 

(1) 886 S. Sayıl), hasmayazı tutanağın so
nuna ehlidir. 

Değerli arkadaşlarım; kanun tasarısı esas 
itibariyle 1964 te getirilmiş olan Sosyal 
Sigortalar mevzuatında, kanununda bâzı de
ğişiklikleri öngörmektedir. Bu değişiklikler 
arasında, teferruata sapmaksızm, belli başlı 
olanları şunlardır: Yaşlılık, malûllük ve ölüm 
sigortalarında aylıkların artırılması. Gerekçe
den de anlaşıldığı gibi 1961, 1962 fiyatları mev
cut kanunda esas kabul edilmişti, bugün, bu
günkü duruma uydurma, ayarlama esası getiril
mektedir. 

Yine, kanunda malûl ve emeklilerin geçin
dirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarının 
sağlık yardımlarından istifade ettirilmesi esası 
getirilmektedir. 

Yine, yanlılık sigortalarında yararlanma ya
şının 60 dan 55 e indirilmesi öngörülmektedir. 

Yine aylık veya gelirin hesaplanmasındaki 
nispet yüzde 50 den yüzde 70 e çıkarılmak
tadır. 

Daha birtakım ayrıntı seçimleri vardır; fa
kat anaesaslar bunlardır, bunlarla ilgili kaç 
madde mevcut ise buralardaki oranlar, seneler 
değiştirilmek suretiyle intibak, uydurma, ayar
lama yapılmaktadır. 

Bu kanun, hiç şüphe yoktur ki, Anayasamız
da öngörülen sosyal hakların geliştirilmesi yo
lunda bir adımdır. Anayasamız insanca yaşa
manın sağlanmasını öngörmektedir. Bu, insan
ca yaşamaya doğru ileri bir adımdır. Fakat. 
şu no'ktayı d'a ifade etmek gerekir ki, bugün 
sosyal haklardan faydalananların oranı, fayda-
lanmıyanlara nazaran çok düşüktür. Bugün ta
rım memleketi olan ülkemizde tarım işçilerine 
-ki büyük bir kütledir- Cumhuriyet Halk Parti
si iktidarı zamanında imkân tanıma hazırlıkla
rına girişilmişti. Maalesef, henüz sosyal hak
ların hiçbirisine bu kütle sahip bulunmamakta
dır. 

Netice olarak, bu kanun işçi hayatında nis
pi bir ferahlık yaratacaktır. Kanun yerinde
dir. 

Saygılarımızla. (C. H. P. sıralarından alkış-
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın Enver Turgut, 
Milbt Partisi Grupu adına Sayın İşgüzar, Tür
kiye işçi Partisi Grupu adına Sayın Kemal Ne-
bioğlu, Güven Partisi Grupu adına Sayın İnce-
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sulu, Yeni Türkiye Partisi Grupu adma Sayın 
Diler ve ikinci olarak Millet Partisi Grupu adı
na Sayın Enver Turgut'undur. Buyurunuz efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA ENVER TURGUT 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; huturunuza, çalışanların sosyal güvenliği 
ilo ilgili Adalet Partisi Grupunun görüşünü arz 
etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 5'06 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
ten bu yana memleketimizde meydana gelen eko
nomik ve sosyal gelişmelere muvazi olarak çalı
şanların sosyal güvenliklerinin de insan haysi
yetine yaraşır bir seviyeye çıkarılması zarureti 
doğmuş bulunmaktadır. Çalışanların sosyal gü
venliklerini düzenliyen 506 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerini tadil ederek yeni bâzı maddeler ek
leyen bu kanun teklifimizin bilhassa yaşlılık. 
malûllük, ölüm ve sair sigorta kollannda aylık 
almakta olanların bu gelirlerinin, günümüzün 
şartlarına uygun olarak artırılması, emekli ve 
malûl işçilerin kurumca sağlanmakta olan 
bütün sağlık pardımlarından parasız olarak 
istifade ettirilmeleri, yaşlılık sigortasından 
yararlanma yaşının, memleketimiz şartlarına 
uygun olarak, kanunlar için 55 ten 50 ye 
ve erkekler için 60 dan 55 e indirilmesi 
ve ayrıca sürekli iş görememezlik, yaşlı
lık ve malûllük gelirlerinin de yüzde 70 üze
rinden hesaplanması gibi, çalışanlar lehine yeni 
ve ileri hükümler getirmektedir. Bu sebeple
dir ki, Anayasamızın sosyal güvenlik ve sosyal 
adalet ilkelerine uygun olarak, çalışanların sos
yal güvenliklerini ileri Batı memleketleri sevi
yesine çıkartacak olan bu kanun teklifinin Ge
çici Komisyonda kabul ve teklif edilen şekli ile 
aynen kanunlaşması lehinde oy kullanmanızı 
rica ediyorum. 

Her gün muhtelif sebeplerle konuşan mu
halefet temsilcileri, özellikle bu kanun tasarı
sının Meclisten çikmayışmı ileri sürmekte ve 
Hükümeti çalışanların karşısmdaymış gibi gös
termektedirler. Bu kanunun çıkarılması ile bir 
istismar konusu daha muhalefetin elinden alın
mış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; gensoru önergeleri
nin, kanunların görüşülmesine set çektiği bir 
atmosferde Türk işçisi için büyük bir hizmet 

olarak ortaya çıkmış bu kanunun çalışanlara 
hayır getirmesini diliyorum. Gerek kanun tek
lifinde bulunan ve gerekse komisyonlarda hiz
meti geçenlere huzurunuzda Adalet Partisi Gru
pu adına teşekkür etmeyi borç sayarım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Söz sırası Millet Partisi Gru
pu adına Sayın Hilmi İşgüzar'ın'dır, buyurunuz 
efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri ; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddelerin eklenmesine dair olan kanun 
tasarısı üzerinde Millet Partisi Meclis Grupu
nun görüşlerini kısaca arz etmek istiyorum. 

Anayasamızın, bilhassa sosyal adalet ve 
sosyal güvenlik esaslarına göre hazırlanması lâ-
zımgelen kanunlardan bir tanesi de, hiç şüphe 
yok işçilerin, emeğinin karşılığını almak sure
tiyle hayatlarını idame ettiren insanların, bu 
haklardan istifade ettirilmesine dair kanun ta
sarılarından birisidir. 

Geç kalmış olmakla beraber, biz, bu kanun 
tasarısının bugün gündeme alınmış olmasından' 
dolayı memnuniyet duyduğumuzu da ifade et
mek istiyoruz. 

Sosyal sigortalar, bütün medeni memleket
lerde ve özellikle Batı memleketlerinde sosyal 
adaleti ve sosyal güvenliği sağlamak için atılan 
ilk adımdır ve bir asırdan fazla mâzisiyle Av
rupa'da tatbik edilegelmiştir. Bizim memleke
timizde ise bu, yeni olmakla beraber, esasında 
1961 Anayasasının gerek 48 nci maddesinde ve 
gerekse 41 nci maddesinde yer alan ilkelere uy
gun olarak hazırlanmış bir kanun tasarısıdır. 

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Bu hakkı sağlamak için Sosyal Sigortalar ve 
sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak 
Devletin ödevlerindendir. İşte 48 nci maddeye 
uygun olarak bu kanun tasarısı hazırlanmış ve 
bugün buraya getirilmiştir. 

Her ne kadar Sosyal Sigortalar Kanunu, sa,-
dece sosyal güvenliğin hedefine varması bakı
mından ilk adım olmakla beraber memleketimiz
de gerek sosyal, gerekse ekonomik gelişmelere 
uygun olarak da tedvin edilmiş olan bir kanun
dur bu. 
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İnsanlar, geleceğinden emin olarak, yarınını 
düşünmeden, bütün sosyal haklardan istifade 
etmek suretiyle bir cemiyette bulunur ise ora
daki çalışmaları huzur içinde olacağı için daha 
verimli bir çalışma yapabilirler. 

işte bu kanun tasarısı işçilerimize, emeğinin 
karşılığını alan şahıslara yeni imkânlar getir
mek" suretiyle bu konuda yardım etmektedir. 

•Memleketimizde sanayi gelişmeleri, yeni bir 
şekilde ilerlemekte olduğu için, belki de bu ka
nun tasarısını kabul etmiş olsak bile, birkaç se
ne sonra sanayi dallarının daha ziyade inkişaf 
ötmesi karşısında sosyal ve ekonomik baskıla
rın tesiriyle bu kanun tasarısı da ihtiyaca cevap 
vermiyecek bir hale gelecektir. 

Buna rağmen bu kanun tasarısı, iyi şekilde 
hazırlanmış bir kanun tasarısıdır. Yalnız, biraz 
sonra temas edeceğim bâzı konuların halledil
mesi zaruretine de inanmaktayız. 

Biz, temenni ederdik ki, tarım sahalarında, 
bilhassa verimsiz topraklar üzerinde, rizikolu 
yerlerde çalışan, orman içinde, tarım sahalarının 
çeşitli dallarında çalışan işçilerin de sosyal 
halklara kavuşturulması ele alınmış olsun. 

Bu kanun, bâzı arkadaşlarımızın da ifade ey
lediği gibi, 1961 ve 1962, 1963 yıllarından bu ya
na cemiyetimizldeki sosyal ve ekonomik oluşların 
karşısında ihtiyaca cevap vermediği için bâzı 
maddelerin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddelerin ilâvesi zarureti kendisini göstermiş
tir. 1962 den bu yana yedi sene geçmiştir, bu 
yedi senelik zaman içerisinde ekonomik ve sos
yal gelişmelerde hayat değişiklikleri toptan ve 
perakende eşya fiyatlarında artış mesken mese
lelerinde çeşitli değişimler olmuş ve bunun karşı
lığında işçilere ödenen ücret buna eşit ve paralel 
bir seviyeye getirilmediği için, hayatın sıkıntı
ları karşısında ezilir duruma gelmiş işçilerin 
haklan vikaye edilmek üzere bu kanun tasarı
sını hazırlamak mecburiyetinde kalınmıştır. 

Bilhassa bu kanun tasarısının getirdiği en 
büyük yenilik, madde 60 da belirtildiği veçhi
le, yaşlılık sigortasından yararlanma yaşının 
60 dan 55 e indirilmiş olmasıdır. 

Bilindiği üzere ortalama yaşama seneleri 
muhtelif memleketlere ve hayat şartlarına göre, 
o memlekette yaşayan insanların yaptıkları mü
cadeleye göre azalmakta veya çoğalmaktadır. 
Bâzı memleketlerde ortalama yaş haddi 45 oldu

ğu halde bâzı memleketlerde 60 - 65 i bulmak
tadır. Bizim memleketimizin sosyal imkânları
nın ve ekonomik güçlüğün meydana getirdiği 
problemler yüzünden Türk halkı, Türk işçisi ve 
memuru sıkıntılı bir hayat geçirdiği için, diğer 
memleketlerde yaşayan insanlara nazaran daha 
çabuk yıpranmaktadır. Onun için, beş yıllık 
bir avantajın çalışanlara tanınmış olması ger
çekten yerindedir. 

Bu arada, daha önce Devlet personel kadro
sunda çalışan emekli insanlara tanınan hakların 
bunlara da tanınması, yani % 70 haktan istifa
de etme imkânlarının verilmesi suretiyle Devlet 
memurlariyle işçiler arasındaki sosyal adaleti 
sağlıyan, farklılığı gideren bir maddenin bu ka
nunda yer almış olması memnuniyet vericidir. 
Bilhassa sürekli ve tam iş görmezlikte yıllık 
kazancın % 60 tan % 70 e çıkarılmış olmasını 
biz yerinde görüyoruz. 

İş kazaları; memleketimizde iş kazaları ve 
meslek hastalıkları çoktur. Bunun çeşitli ne
denleri vardır. Arz ettiğim üzere maddi imkân
lardan mahrum olan insanlar tam gıdalarını ala
mamaktadır. İş sahalarında iş emniyeti de ndi-
ğer memleketlerde olduğu gibi- iyi bir şekilde 
organize edilmediği için iş kazaları, meslek has
talıkları diğer memleketlere nazaran daha çok 
durumdadır. 

Bunun için, iş kazaları ve meslek hastalıkla
rı neticesi ölen sigortalıların hak sahiplerine 
bağlanan aylığın % 70 esasına dayandırılmış 
olması da Devlet memurlariyle olan münasebet
lerin ahenkli hale getirilmesi olarak nitelenebi
lir. 

Keza, iş kazaları ve meslek hastalıklarından 
ölen sigortalıların hak sahipleri olan ana ve ba
balarına gelir sağlayıcı imkânların verilmiş ol
ması bu kanunun getirdiği yeniliklerden biridir. 

Malûllük aylığının bilhassa hesaplanmasın
da yedi yıllık ortalama gelirin % 70 nin alınma
sını da, artan ekonomik baskının karşısında fi
yatların yükselmesi neticesinde işçilere ve sigor
talı olan hak sahiplerine getirilen yeni bir avan
taj olarak telâkki ediyorum. 

Kısaca ifade etmek istersek, bu kanun ay
ni zamanda iktisadi ve sosyal hayatın düzenini 
sağlayıcı maddeleri taşımaktadır. Tümünün le-
hindeyiz. Daha önce de arz ettiğim üzere, ta
rım işçilerini de içine almak suretiyle kül olarak 
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hepsinin sosyal adalete, sosyal güvenliğe ka
vuşturulması bakımından geniş çapta ve ka
nunlar reformu içerisinde yeni bir kanun tasa
rısıyla buraya getirilseydi çok daha yerinde 
olundu. Temennimiz, inşallaJh bundan sonra
ki dönemlerde, arz etmiş olduğumuz hususlar, 
gelecek olan hükümetler tarafından ele alınmak 
suretiyle tarım işçilerinin de ihtiyaçlarına cevap 
verme imkânları doğacaktır. 

Bu vesileyle grupum adına hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — T. i. P. Grupu adına Sayın Ke
mal Nebioğlu, buyurun efendim. 

T.Î.P. GRUPU ADINA KEMAL NEBÎOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, ©ayın milletvekil
leri, işçilerin sosyal güvenlikleriyle ilgili 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, kısa bir süre 
geçtikten sonra, tekrar tadil edilmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

29 Temmuz 1964 yılında Resmî gazetede ilân 
edilen bir kanunun iaradan bu kadar zaman 
geçtikten sonra tekrar huzurumuza gelmiş ol
ması, Meclislerimizden kısa süreli kanunların, 
kısa dönem gözetilerek, çıkarıldığı intibaını 
vermektedir. Sadece, bu kanunla ilgili değil, 
diğer kanunlar için de bu iddia geçerlidir. 

Bir endişemizi ifade etmeden geçemiyeceğim. 
Bu da : Bu çalışma döneminde gerçekten büyük 
bir ihtiyaca cevap verecek olan bu tadil tasarı
sının Senatodan çıkıp çıkmıyaoağı konusudur. 

(Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik konu
sunu iki kısımda mütalâa etmek gerekir. Bi
rincisi, genellikle çalışırken, ikindisi, işsiz iken. 

Yurdumuzda sosyal güvenlik, çalışırken gö
zetilen bir müessesedir. 506 sayılı Kanun bu 
konuyu kapsamaktadır. Gerçekte ise 1 milyon 
civarında olan sigortalı yanında zaman zaman 
7 milyona kadar çıkan işsiz kütlesi, sosyal gü
venliği asgari koşullarından yoksun bulunmak
tadır. Bir ülkede sosyal güvenlikten tam an
lamı ile balhsedilebilmesi için çalışmaya âmâde 
bütün yurttaşların gözetilmesi gerekir. Anaya
samız Devlete işsizliği önleyici tedbirlerin 
alınması hususunda görev vermiştir. Böylesine 
bir eyleme, Anayasanın kabul edildiği tarihten 
beri girilmemiştir. Sekiz yıllık iktidarlar dev
resi içinde işsizliğin önlenmesi hususunda olum
lu, tutarlı bir politika izlenmemiştir. Bu gö

rüşümüzü destekliyen incelemeler sonucu, işsiz
liğin bugünkü plânla eksilmediği, her yıl mu
ayyen ölçüde arttığı gerçeğidir. 

İktidar, bir konuda samimî olmadığını gös
termiştir. Zira, tam üç yıl evvel, 1966 yılımda 
partimiz Millet Meclisi Grupu üyeleri İşsizlik 
Sigortası kanunu tasarısını Meclise vermişler
dir. Ancak, iktidar grupu, İşsizlik Sigortası ka
nun tasansiyle ilgili bu teklifimize iltifat etme
miştir. 

Sosyal güvenlik, Batıda 100 yıla yaklaşan bir 
tarihî gelişim içindedir. Bizde mazisi çok yeni
dir, bizim bu arayı kapatmamız gerekmektedir. 
Anayasamız, bu konuda çalışanlardan yana 
ileri hükümler getirmiştir. Aradaki farkı kapa-
tabilmemiz, kalkınmamızla çok yakmdıan ilgi
lidir. Kalkınma tempomuz ve yöntemimiz tu
tarlı ve gereken miktarda olmadığına göre, ça
lışmak istiyen işsiz yurttaşlarımız sosyal gü
venlikten uzun yıllar yoksun kalacaklardır. 

Tadil tasarısı yenilikler getirmektedir. Tadil 
tasarısının getirdiği bu yeniliklerin en önemlisi, 
hiç şüphesiz yaş briminin indirilmesiyle ilgili 
olanıdır. 

Şu hususa da bilhassa işaret etmek gerekli
dir : Gerçekten İktisadi Devlet Teşekküllerin
de ortalama yaş nisbeti yüksektir. Bu yüzden, 
ortalama yaş miktarının yüksek oluşu dolayı-
sîyle üretimin muayyen ölçüde düştüğü id
diası vardır. 

Bir diğer husus, bu kanunun çıkmasını bek-
liyenler ve kanun çıktığı takdirde emekliye 
ayrılacaklar vardır. Bunların ayrılması netice
sinde yerlerine yeni işçilerin, genç işçilerin gir
mesi basit de olsa, palyatif de olsa işsizlikle 
ilgili küçük bir tedbirdir. 

Bir diğer konu : Grupumuz milletvekilleri 
tarafından verilmiş olan ve Sosyal Sigortalar 
Kurumu hastanelerinde emekli işçilerin bakım
larının ve ilâçlarının verilmesiyle ilgili husus
tur. Bu konu da kanun tasarısında yer almıştır. 

Kanun tasarısında diğer bir önemli nokta : 
Eskiden emekliye sevk edilecek olan işçinin 
son 7 yıllık en yüksek ücret ortalaması alın
makta ve buna göre emekli maaşı bağlanmakta 
idi. Getirilmekte olan tasarıda, son 5 yıllık 
en yüksek 3 yılın ortalaması alınmak suretiyle 
emekli maaşı bağlanmaktadır. Hiç şüphesiz, 
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bu, bir aşamadır. Ancak işçilerin, bilhassa ik
tisadi Devlet Teşekküllerinde uzun yıllar emek 
vermiş, ömrünü tüketmiş olan işçilerin, Emekli 
Sandığına ıbağlı memurlarda olduğu gibi, son 
aldığı en yüksek ücret üzerinden emekliye ssvk 
edilmesi hususu düşünülmeye değerdir. 

Bir diğer ve çok önemli husus : Taban olan 
miktarın % 70 e çıkarılması hususudur. % 70 e 
çıkarılması konusu ortaya atıldığı vakit me
murların, dul ve yetimlerinin emeklilik maaşla
rının % 70 e çıkarılması ile ilgili tasarı ve so
nuçları aklımıza gelmektedir. Elimde, grupu-
muz başkanlığına gönderilmiş olan çok entere
san bir mektup vardır. Bu mektupta, T. C. 
Emekli Sandığının istanbul irtibat Müdürlü
ğünden gönderilmiş olan bir de tebligat var
dır. Bu tebligattan anladığımıza göre, yetim 
maaşı olarak, nisbetin % 70 e çıkarılması so
nucunda dört aylık artmış olan miktarın 2,80 
kuruş olduğunu görmekteyiz. Kesin rakamlar
dan malûmatımız yoktur. Ancak, böylesine 
gülünç rakamlara, işçi emekli maaşlarının var-
dırılması hususu hiç şüphesiz endişemizi mu-
cibolmaktadır. 

25 yıllık hizmet süresinin kabul edilmiş ol
ması, gerçekten bir aşamadır. Eskiden, 506 
sayılı Kanunun 60 ncı maddesine göre 60 yaşı
nı doldurmadan emeldi olmak mümkün değil
di. 931 sayılı iş Kanunumuz, 11 yaşındaki, 
10 yaşındaki ve hattâ 9 yaşındaki çocukların 
çalışıma hayatına girebileceklerini kabul et
mektedir. Bu, geri bir adımdır. Buna öncelikle 
işaret etmekte fayda vardır. 

Batının birçok ülkesinde ortaokulu bitirme
miş, 16 yaşını bitirmemiş olan çocukların çalış
tırılması yasak edilmişken, yurdumuzda ilkokul 
çağındaki çocukların çalışma hayatına sokul
ması hakikaten meslekin yeni nesil için kötü, 
tutarsız bir maddesidir. 10 yaşında bir çocu
ğun işe başladığını kabul ederseniz, 50 yıl 
sigortalılıktan sonra, yani 60 yılını doldurduk
tan sonra emekliye sevk edilmiş olması, sevk 
edilebilme durumu gerçekten çok tutarsız idi. 
Bu durum 25 yıla bağlanmakta ve işçinin kendi 
isteğine bırakılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; çözümlenmesi hususun
da tereddütlerimizi çeken noktalara da işaret 
etmek istiyorum. 

% 70 e çıkarılmaktadır emekli maaşı. Bir 
ileri adım olduğunu biraz evvel ifade etmiş-
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tim. Ancak, Türkiye'miz geri kalmış bir mem
lekettir. Daima fiyatlar yükselmektedir, hayat 
pahalılığı alabildiğine ilerlemekte yükselmekte
dir. % 70 ile ayrılmış olan bir emekli işçinin 
eline, farzımuhal 400 lira geçtiğini kabul edin, 
bu 400 lira iki sene sonra 380 lira, belki 4 sene 
sonra 350 lira alım gücüne sahibolacak bir du
ruma düşecektir. 

1964 yılında Ticaret Bakanlığı Konjonktür 
Dairesinin yayınladığı son istatistiğe göre, 152 
olan: genel endeks, 1969 yılının birinci ayında 
195 puvana çıkmıştır. Böylesine istikrarsız dü
zenin bulunduğu bir memlekette % 70 e çıkar
makla meseleyi, bu sorunu çözdüğümüz iddia
sında olmamalıyız, işçiler, fabrikalarda çalışır
ken sendikalar toplu sözleşme yapmak sure
tiyle iki senede bir, bu hayat pahalılığını ko-
vaİTyalbilecek kadar bir zam alabilmekte ve hiç 
olmazsa bu hayat pahalılığını arkadan takiJbe-
decek zamma kavuşmaktadır. Ancak, emekli 
işçiler bu durumda değillerdir. Başka gelirle
ri yoktur, Sosyal Sigortalar Kurumunun bağ
ladığı emekli ödeneği ile geçinmek zorunda
dır. iktidarların aklına gelecek, iktidarlar 
hamiyete gelecek ve zaman zaman bu konuda 
ayarlamalar yapacaklardır. Ama, fasulya fiyat
ları, bulgur fiyatları ve nohut fiyatları mer
hametli değildir. 

Bu sebeple aklımıza, bu hayat pahalılığı ile 
ilgili endekslerin, emekli maaşı açısından de
ğerlendirilmesi gelmektedir. Acaba, ilgili bir 
komisyon kurmak suretiyle muayyen süreler 
içinde meseleyi mütalâa ederek, hayat paha
lılığının muayyen nisbetinm emekli maaşlarına 
intikali yoluna gitmek mümkün değil midir? 

Bir diğer husus; hepimizin bildiği gibi, bu
güne kadar asgari emekli tabanı 250 lira idi. 
Gazetelerden öğrendiğimize göre, yurdumuz ge
nel çapta bölgelere ayrılmak suretiyle asgari üc
retler tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bir emekli 
işçi, aldîğı emeklilik maaşının asgari işçi ücreti
nin altına düşürülmemesi hususu da pekâlâ dü
şünülecek hususlardan birisidir. Kendi bölge
ni içinde asgari ücretten daha düşük emekli öde
neğinin o işçiye verilmemesi, hiç şüphesiz akla 
gelen ve Anayasamızın getirdiği insanca yaşama 
düzeni ile, hiç olmazsa yakın derecede bir üc
ret olur kanaatindeyiz. 
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Bir diğer husus, geçen dönemlerde kendi
lerine toptan ödeme yapılmış bulunan sigortalı
ların, bu kanun tasarısından istifade edemiye-
cekleri hususudur. Grupumuz, bu eksikliklerine 
rağmen, bu kanun tasarısına müspet oy verecek-
t İ i \ 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, hita
bet kürsüsünün önünde bulunan kanun taşanla
rının kutularına, oylarını kullanmamış arkadaş-
arım lütfen oylarını kullansınlar. 

Bu kanunlardan bir tanesi; Merkez Banka
sı ile ilgili bir tanesi de Su Ürünleri kanun tasa
rısıdır. Oylarını kullanmamış olan arkadaşla
rım, lütfen oylannı kullansınlar. 

Söz sırası Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Bekir Tünay'ındır. 

Buyurun Sayın Tünay. 

BEKİR TÜNAY (Adana) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, emeklilik süresinin kısal
tılması yaşlılık, malûllük ve ölüm halinde bağ
lanacak aylığın •% 70 e yükseltilmesi için, Gü
ven Partisi benim ve 8 arkadaşımın imzası ile 
bu kanun teklifini sunmuş bulunuyor. Kanun 
hakkında uzun konuşacak değilim. Güven Par
tisi bu kanunun biran evvel çıkmasını, biran ev
vel maddelere geçilip sonuçlanmasını gönülden 
arzu ettiği için konuşmalarımı kısaca birkaç 
madde üzerinde toplıyacağım. 

Kanun her haliyle faydalıdır ve zaruridir. 
Bu bakımdan bu kanunu gönülden destekleriz. 
Bizim için, A. P. sözcüsünün iddia ettiği gibi, bu 
kanun bir istismar konusu değildir, bir inanç ko
nusudur. Güven Partisi kurulduğu günden bu 
yana programına bu maddeyi koymak suretiyle 
bu yoldaki gönülden inancını daha iki sene ev
vel belirtmiş bulunmaktadır. 

Memurlar için 25 - 30 yıllık emeklilik kabul 
edilirken, çok genç yaşta, 17 - 18 yaşlarında iş
çiliğe başlıyan vatandaşlarımızın 55 - 60 yaşına 
kadar uzun bir süre yıpratıcı, yorucu ve ken
disini çökertici bir işte bekletilmesi âdil bir sis
tem olmıyacaktı. Bu bakımdan, teklifimizde be
lirttiğimiz gibi, kadınlar için bu yaşın 50 ye in
dirilmesi, erkek işçilerimiz için 55 e indirilmesi, 
hakikaten isabetli olmuştur. 

Bugün Türkiye'de geçim sıkıntısı, geçim dar
lığı herkes tarafından çekilmektedir. Bugünkü 
emeklilik, malûllük ve ölüm halindeki aylıkla iş

çilerimizin geçinmesi de mümkün değildi. Haki
katen bunun, benzeri tcşekküllerdeki seviyeye 
yükseltilmesi isabetli ve zaruri bir iştir. Mesele, 
sadece kanunun süratle Millet Mecisinden geçi
rilmesi değildir. Meclisten, kanunu bu hızla 
belki bugün çıkarabiliriz, üzerinde fazlaca tar
tışılmadan, maddelere geçip çıkarabiliriz. Fakat 
aslolan, kanunun Senatodan da geçirilip yürür
lüğe girmesidir, tatbikata girmesidir. Eğer bu
gün Meclisten geçirilip, bir tatil kararı ahnacak-
sa, belki bu kanunu kadük olmaktan kurtanrız 
ama, yürürlüğe de koyamayız. 

Bu bakımdan, Güven Partisinin samimî inan
cı şudur ki; daha birkaç gün, hiç olmazsa bir 
hafta, 10 gün Meclisin mesaiye devam ederek 
bu ve buna benzer kanunların süratle Meclisten 
çıkarılmasının gerçekleştirilmesi bizim için en 
büyük bir vazifedir. 

Komisyonda belirtilen ve tasarı halinde eli
mizde bulunan maddelerde işçiler lehine bâzı 
tekliflerimiz olacaktır, bâzı eksiklikler dikkati 
çekmektedir. Bu bakımdan bunlar hakkındaki 
görüşlerimizi, maddesi geldiği zaman ayrıca 
arz edeceğiz. Bugün bu kanun tasarısını Güven 
Partisi olarak, bütün gönlümüzle, bütün sami
miyetimizle destekliyoruz. Biran evvel madde
lere geçilmesi için de sözlerimizi kısaca bağlıyo
rum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na Sayın Nihat Diler, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Eaşkan, sayın milletvekil
leri, 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı üzerinde Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupunun görüşlerini açıklıyacağım. 

Sayın milletvekileri, modern toplumlarda ve 
demokrasilerde toplumun her bir ferdinin, geç
mişin tesirinden ve geleceğin endişesinden uzak 
yaşaması, o toplumun sıhhatli bir bünyeye sa-
hibclmasınm en başta gelen bir delilidir. 

Modern mânada bir toplum denildiği zaman, 
o toplumun içinde yaşıyan insanların kendi ge
leceğinden, hayat ve yaşamasından endişe duy
maması lâzımdır. 
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1961 tarihli Anayasamız, memleketimizi ve 
memleketimiz üzerinde yaşıyan vatandaşlarımı
zı modern bir toplum düzenine ulaştırmak için 
bâzı maddelerinde lüzumlu müeyyideleri koy
muştur. 41 nci maddesi «Herkesin, insan haysi
yet ve şerefine yaraşır şekilde yaşamasını te
min etmek.» demekte, 48 nci maddesi ise; sigor
taların tesis edilmesini âmir bulunmaktadır. 

Geri kalmış bir ülke olarak çalışan vatandaş
larımızı insan haysiyet ve şerefine yakışır bir 
şekilde hayat seviyesine ulaştırabilmemiz için 
plânlar yapmış bulunmaktayız. Plânların he
deflerine ulaşabilmesi için, yani kalkınmamızın 
sürekli ve sağlam olabilmesi için, çalışanların ha
yatlarının sosyal güvenlik altına alınması ve sos
yal adalet içinde emeklerinin değerlendirilmesi 
lâzım gelmektedir. 

506 sayılı Kanun çıkarıldıktan sonra birta
kım aksak yönleri tesbit edilmiş ve bundan dola
yı bu tasarı yüksek huzurlarınıza getirilmiş bu
lunmaktadır. Tasarının hedefi, yaşlılık, malûl
lük, ölüm halinde sigortadan aylık almakta olan
ların sosyal adalet ilkelerine uygun olarak ge
çindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları
nın sağlık yardımlarından istifade ettirilmesi ve 
özellikle yaşlılık sigortasından yararlanma yaşı 
olan 60 yaşın, memleketimizin geçim şartlarına 
uygun bir şekilde 55 yaşa indirilmesi düşünülmüş 
ve bu suretle milyonlarca diyebileceğimiz bü
yük bir işçi kütlesini memnun edecek bir adım 
atılmıştır. 

Saym milletvekilleri, bu kanun tasarısiyle 
iyi bir adım atılmıştır, iyi bir adım atıl
mıştır, çünkü milyonlarca işçiyi ilgilendi
ren, yaşlılık, malûllük hallerinde bizzat 
işçinin kendisine, ölümü halinde eş ve 
çocuklarına verilen sigorta primlerinin, ha
yat pahalılığına uygun bir şekilde ayarlanma
sını derpiş etmektedir. Konjonktür dalgalan
masına uygun bir tarzda düzenlenmiştir, bu 
memnuniyetimizi muci'bolmaktadır. 

Yine emeklilik yaş haddinin erkeklerde 60 
tan 55 e indirilmesi, kadınlarda ise 50 ye in
dirilmesi keyfiyeti iyi bir adımdır, işçilerimizi 
memnun edecektir, biz de bundan memnun 
olacağız. 

Emeklilik nis'betnde de yüzde 50 den 70 e 
çıkarılması bir adaletin tesisine imkân vere
cektir. Çünkü, bundan evvel Devlet memur

larının emeklilik aylıklarında emeklilik nisbe-
tinin yüzde 50 den 70 e çıkarılmasını Yüce Mec
lis kaJbul 'buyurmuştur. Buna mütenazır ola
rak işçilerin de emeklilik haklarının yüzde 70 e 
çıkarılması memnuniyetimizi mucibolmuş ve bir 
adalet tesis edilmiştir, bu tasarıyla. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarıyla bütün ada
letsizlikler tam mânasiyle giderilmiş sayılamaz. 
Çünkü, bu kanun tasarısının hudut ve şümu
lünün haricinde kalan birçok kimseler vardır. 
Devlet ve iktisadi Devlet Teşekkülleri meka
nizması içinde çalışan ne memur, ne de işçi sa-
yılalbilen birçok kimseler vardır ki, bunlar 
her türlü sosyal haklardan mahrum bulunmak-
tadrılar. Bu kanun, iyi bir adım olmakla be
raber, Devlet mekanizmasının içinde çalışan, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri içinde çalışan ve 
bunların dışında işçi durumunda bulunan bir 
kısım vatandaşın da sosyal durumları na
zarı dikkate alınıp sigortayr bağlanmış olsaydı 
daha çok memnun olacaktık 

Sayın milletvekilleri, bunun yannıda ta
rım işçileri sosyal imkânlardan hayatları ve 
yaşayışları itibariyle emniyet nimetlerinden 
maJharum bırakılmışlardır. 

Ayrıca «sosyal güvenlik» denildiği zaman 
memleketimizde umumiyet itibariyle hatıra ge
len işsiz vatandaşlardır. 

Eğer, vatandaşlarımız bir işe kavuşturul
muş ve işsizlikleri sigorta altına alınmış olsa, 
bu takdirde tam ve kâmil mânada, bizim an
ladığımız istikamette sosyal bünyemiz bir sos
yal güvenliğe kavuşmuş olacaktır, işsizlik si
gortası kanununun da çıkarılmasına Yeni Tür
kiye Partisi taraftardır. 

Bütün bunlar ikmal edilirse sosyal bünye
miz, sosyal adaletin ve sosyal emniyetin ge
rektirdiği imkânlardan istifade edecek, plânlı 
kalkınmamız sürekli ve sağlam şekilde ger
çekleşecektir. Aksi halde, bu iyi bir adım 
olmakla beraber kifayetsizdir. Arz ettiğim, 
gibi, bunları ileride nazarı dikkate almak 
kaydiyle bu kanuna müspet oy vereceğiz. 
Çünkü milyonlarca işçi bundan istifade ede
cektir, işçi aileleri bundan istifade edecektir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 

Nuri Eroğan ve Saym Fahri Ugrasızoğlu, iki 
ayrı önerge vererek, müzakerelerin kifayetini 
teklif ediyorlar. 6 grup konuşmuştur. 

— 664 — 
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Kifayet önergelerini oylannıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İki tasarının tümü üzerinde müşterek mü
zakere olduğu için iki tasan için de kifayet 
karan verilmiştir. 

Şimdi, 1 nci tasarı, yani 506 sayılı Kanun
da değişiklik getiren tasannın maddelerine 
geçilmesi hususunu oylannıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
mişte. 

Müsaade ederseniz, raporda ivedilik teklifi 
de vardır, ivedilik teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler ekelenmesine dair Kanun 

'Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 20. — Sürekli iş göremezlik geliri, 
sigortalının meslekinde kazanma gücünün ta
mamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına 
göre hesaplanır. 

Sürekli veya tam iş göremezlikte sigortalı
ya yıllık kazancının % 70 ine eşit yıllık bir ge
lir bağlanır. 

Sürekli kısmı iş göremezlikte sigortalıya 
bağlanacak gelir, tam iş geremezlik geliri 
gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik dere
cesi oranındaki tutan kendisine verilir. 

'Sürekli kısmı veya sürekli tam iş göremez 
durumundaki sigortalı,- başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır. 

'BAŞKAN — Sayın Mustafa Ertuğrul, «Mad
deler üzerindeki konuşmalar 10 ar dakikayla 
taJhdidedilsin.» demişsiniz. 

Umumiyetle bütün gruplar ve bütün millet
vekili arkadaşlar, bu kanun biran evvel çık
sın, mütalâasmdadırlar. Bunun aleyhinde, le
hinde konuşmalar (belki daha çok zaman kay
bına müncer olabilir, önergenizi geri alır mı
sınız? 

MUSTAFA ERTUĞRUL (istanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, önergeniz 
geriverilmiştir. 

Birinci madde hakkında söz istiyen? Yok. 
1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 23. — işkazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygu
lanır : 

I - Ölen sigortalının 88 nci madde gereğince 
tesbit edilecek yıllık kazancının % 70 inin : 

A) Dul kansına % 50 si, gelir alan çocu
ğu bulunmıyan dul karısına üçte ikisi, 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışa-
mıyacak durumda malûl veya 55 yaşını doldur
muş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kacasma % 50 si, gelir alan 
çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya 
üçte ikisi, 

C) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması 

halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne 
olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl bu
lunanların her birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve baibasız kalan veya ana ve 
babalan arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan 
yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik 
bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonra
dan evlenenlerin her birine % 50 si, 

Oranında yıllık gelir bağlanır. 
II - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye ola

rak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halin
de haksahiplerine, sigortalıya verilen sermaye 
nazara alınmaksızın, bu kanun hükümlerine 
göre gelir bağlanır. 

III - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, 
tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut baba
lığı hükme bağlanmış çocuklariyle, sigortalı
nın ölümünden sonra doğan çocukları, bağ
lanacak gelirden yukanda belirtilen esaslara 
göre yararlanırlar. 

IV - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak 
gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancı
nın % 70 ini geçemez. Bu sınırın aşılmaması 
için gerekirse, hâk sahibi kimselerin gelirle
rinden orantılı olarak indirimler yapılır. 
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V - Sigortalının çocuklarına bağlanan ge
lirler; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması 
halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar de
vam eder. !Bu yaşlan doldurdukları tarihlerde 
çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların 
gelirleri, Tbu yaşlara vardıktan sonra da kesil
mez. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri 
kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme 
son bulunca gelir yeniden bağlanır, sonraki 
kocasından da gelir almaya hak kazanan dul 
karıya, bu gelirlerden fasla olanı ödenir. 

VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocuk
ların gelirleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol 
açan evlenmenin son bulması halinde, V nci fık
ra hükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten 
başlanarak yeniden gelir bağlanır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bâzı 
•baskı hataları var, biz doğrusunu okuyoruz 
ve şekliyle oyunuza arz edeceğiz. 

Bu madde hakkında söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 506 sayılı Kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 24. — Sigortalının ölümü tarihinde 
eşine ve çocuklarına bağlanması gereken gelir
lerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının 
% 70 inden aşağı ise, artanı, eşit hisseler halin
de geçimi sigortalı tarafından sağlandığı bel
gelenen ana ve babasına gelir olarak verilir. 
Ancak, bunların her birinin hissesi sigortalının 
yıllık kazancının % 70 inin dörtte birini geçe
mez. 

ıSigortalınm ölümü ile eşine ve çocuklarına 
bağlanabilecek gelirlerin toplamı, sigortalının 
yıllık kazancının % 70 inden aşağı değilse ana 
ve Tbabanın gelir bağlanma hakları düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 508 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 36. — Bu kanuna göre, sürekli iş I 
göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylı
ğı almakta olanlar, hastalıkları halinde bu ka
nunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardım
lardan yararlanırlar. j 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun 5i ncü maddesinin (ib) fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 54. — b) En az 5 yıldan beri sigor
talı bulunmak, her yıl için ortalama olarak en 
az 120 gün veya toplam olarak 1 800 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş olmak, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... 
KaJbul edilmiştir. 

Madde 6. — 50ö sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 55. — Malûllük aylığı bağlanması
na hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı 
tarihten önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortaları primi ödenmiş son 5 takvim yılının 
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları 
toplamı en yüksek olan 3 takvim yılına göre 
bulunacak ortalama yıllık kazancının % 70 i 
oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

4 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının 
ortalama yıllık kazancı da yukarıki fıkraya 
göre hesaplanır. 4 takvim yılından az malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş 
olan sigortalının yıllık malûllük gelirinin 
hesabına esas tutulacak ortalama yıllık ka
zancı prim ödediği takvim, yılları esas alın
mak suretiyle tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç du
rumda olan sigortalıya yukarki fıkralara göre 
hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 80 i 
oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

Malûllük aylığı, yıllık malûllük gelirinin 
onikide biridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, kanunlar 
daima birbirine eşit olmalı, bir zümrenin ka
nunu şöyle, bir zümrenin kanunu böyle ol
mamalıdır. işte bunun içindir ki, bugün si
vil, asker, işçi farkı kaldırılmak suretiyle bu 
kanunlar Hükümetimiz tarafından teklif edil
miş bulunuyor. Bu bakımdan Hükümetimize 
şükranlarımı arz ederim. 

— 036 - -
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Yalnız burada, biraz evvel arz ettiğim eşit
liği, maalesef bu madde ile bozmuş bulunuyo
ruz. Memurlara ve askerlere maluliyet maaş
ları bağlandığı zaman, son maaşları esas alı
narak onun yüzde 70 i bağlanmaktadır. Hal
buki burada görüyoruz ki, son 5 senenin en 
çok prim ödenen üç senesinin vasatisinin 
yüzde 70 i bağlanmaktadır. Bu, bence doğru de
ğildir. Diğer zümrelerde, askerlerde, sivillerde 
olduğu gibi, işçilerimizde de son aldığı maaş 
esas olmak üzere yüzde 70 i olmalıdır. Bu ciheti 
saygıyla arz ediyorum ve bir önerge vereceğim, 
kabulünü rica ediyorum, 

Buyurun Sayın Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Aziz Zeytinoğlu'nun mütalâalarına 
Komisyon olarak iştirak etmemize imkân yok. 
Sebebi şu : Gerek özel sektörde, gerek kamu 
sektöründe çalışan işçiler zamanla, halen çalış
makta oldukları işi bırakıp başka bir işi ter
cih ediyorlar. Bu iş değiştirmelerde ücret dü
şüklüğü de vâki. Ücreti düşen bir arkadaşımı
za, aslında iyilik yapıyoruz derken, netice itiba
riyle fenalık yapmak gibi bir durum meydana 
gelebilir. Bu bakımdan, bu önergeye iştirak 
etmeye imkân yok. Zaten son 5 yılın üç yıl or
talamasının en yüksek oranı olan üç yılı esas 
almamızın esbabı mucibesi de bu idi. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, önergenizi 
veriniz. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Önerge 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Henüz önerge okunmadı Sayın 
Nebioğlu. 

Önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Son aylığın yüzde 70 olmasını arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bu önergeniz hakkın
da bir muamele yapmamıza imkân yoktur. Çün-
jkü, bu önergenizle ne talebettiğiniz belli değil. 
Bir temenniyi ihtiva ediyor. Önergede umumi
yetle, falan maddenin falan fıkrasının şu iba
re ile değiştirilmesini istiyorum, demeniz lâzım 
Burada böyle bir şey yok. Diyorsunuz ki; son 

aylığın yüzde 70 olmasını arz ve teklif ederim. 
Bu, bir temennidir. Sarih bir önerge yok. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — «Mad
de 6» diye yazılı efendim. 

BAŞKAN — Madde 6, bu cümleden ibaret 
mi olsun efendim? Yani «Madde 6 : Son aylığın 
yüzde 70 olmasını arz ve teklif ediyorum» mu 
olacak? Biz bunu oya sunacağız. Oya sunduğu
muz metin kanun metni haline gelecek, Heyeti 
Umumiye kabul ederse. 

Ben bu takriri muameleye koymuyorum. 
Çünkü, bu takrirde ne talebedildiği belli değil. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Madde 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sayın 
Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Bu madde ile getirilmiş olan bu hüküm, ka
naatimizce bundan önce çıkarılmış olan ka
nunlara muvazi bir durum ihdas etmiyor, bilâ
kis tenakuz teşkil ediyor. O itibarla, biz bu 
maddenin, Sayrn Komisyon sözcüsünün de ifa
de ettiği gibi, diğer kanunlara muvazi bir an
layış içerisinde çıkmıyacağı endişesiyle değiş
tirilmesini arz ve talebediyoruz, buna diar bir 
önergemiz Yüksek Başkanlığa takdim edile
cektir, mâruzâtımız; son 5 yıl içerisinde, han
gi yılda en fazla ücret ödenmiş ise, bunun 
emeklilik maaşına esas alınmasıdır. 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, buyurun mad
de üzerinde. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Milletvekilleri; Sayın Komisyon Başkanının 
söylediği husus bir anlamda geçerlidir, ger
çekten işçi muayyen yerden çıkmış, bir başka 
işyerinde daha az ücretle işe başlamış olabilir. 
Türkiye'de işsizliğin nasıl kol gezdiği malûm. 
Geçerlidir bu iddia. Ancak, son beş yıl içinde 
en yüksek almış olduğu aylık maaş üzerinden 
tekaüt olursa, emekliliği mevzuubahis olursa 
bu da geçerlidir. 

Bir diğer husus, eski bir müessese olan 
Emekli Sandığı sosyal güvenlik konusunda en 
yüksek maaş üzerinden emekliye sevk yapıl
maktadır. İşçiler için de Komisyon «son 5 yılın 
en yüksek 3 yıllık gelir ortalaması» demiş. Bu 
3 yıllık süre içindeki en yüksek aylık ücreti 
ne ise, bunun üzerinden emeklilik mevzuuba-
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his olursa, konu gerçekten çözüme vardırılmış 
olur. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — önerge veriyor musunuz, lüt
fen efendim. 

Sayın Zeytinoğlu, siz sarfınazar mı ettiniz 
önerge vermekten efendim? 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Efen
dim; «son 3 yılın en yüksek aylığı üzerinden» 
şekline katılıyorum ve önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Kendi önergenizden sarfınazar 
ettiniz, verilecek önergeye katılıyorsunuz. 

Sayın Adnan Şenyurt'un önergesini okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

6 ncı madde ile değiştirilen 55 nci madde 
metninin ilgili kısmının aşağıdaki şekle geti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

« son beş takvim yılı içinde 
elde edilmiş olan en yüksek yıllık kazancın 
% 70 i oranında..» 

Erzurum 
Adnan Şenyurt 

BAŞKAN — Bunun, 55 nci maddenin 1 nci 
fıkrasının, «en yüksek olan 3 takvim yılına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazancın» iba
resinin yerine konulmak üzere diyor. Bu husu
su tavzih ediyorum, bu şekilde buraya monte 
edilecektir. 

Komisyon katılıyor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Katılmıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Bu okuduğum önergeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

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

Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesinin (A), (B), (C) 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından ya
rarlanabilmek için sigortalının : 

a) IKadm ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş olması ve en az 5 bin gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödemiş bu
lunması veya, 

| b) Kadın ise, 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş olması ve sigortalılık süresi en az 15 
yıl olup, her takvim yılı için ortalama olarak 
en az 120 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları pirimi ödemiş bulunması veya, 

c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmamış olmakla beraber en az 25 yıldan be
ri sigortalı bulunması ve bu süre zarfında en 
az 5 bin günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortası primi ödemiş olup, emeklilik aylığın
dan yararlanabilmek için yazılı talepte bulun
ması, 

Şarttır. 
B) Yukarki (a) ve (b) bendlerinde yazılı 

I şartlardan birini veya her ikisini yerine getir-
I memiş olmakla beraber, sigortalılık süresi 
I 15 - 20 yıl olan ve her yıl için ortalama olarak 

en az 120 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalıya 
da yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken 
yaşlanmış olduğu tesbit edilen ve sigortalılık 

I süresi en az 15 yıl olup, her takvim yılı için 
I ortalama olarak en az 120 gün malûllük, yaş-
I 'ılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan 
I sigortalı da yaşlılık aylığından yararlanır. 
I BAŞKAN — Bu madde ile ilgili komisyo

nun bir önergesi var, okutuyorum. 
Sayın özdemir; Komisyon Başkanı olarak 

I soruyorum, okutacağım bu önerge daha evvel 
I okuttuğum 7 nci maddenin yerine mi kaim ola

cak? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (istanbul) — Evet, Sayın Başka-
I mm. 
I BAŞKAN — 7 nci madde kalkacak, bu oku-
I bacağım önerge metni 7 nci madde olacaktır. 

Okutuyorum efendim. 
I Yüksek Başkanlığa 
I 60 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
I Geçici Komisyon 

Sözcü Başkanı 
Ankara istanbul 

Hasan Türkay Kaya özdemir 
Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
I değiştirilmiştir : 

Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından ya-
| ^arlanabilmekİçin sigortalının : 
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a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş olması ve en az 5 bin gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödemiş bu
lunması veya, 

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmamış olmakla beraber en az 25 yıldan 
beri sigortalı bulunması ve bu süre zarfında en 
az 5 bin gün malûllük, yaşlılk ve ölüm sigor
taları primi ödemiş olması ve yazılı talepte bu
lunması şarttır. 

B) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
duran, sigortalılık süresi en az 15 yıl olan ve 
her yıl için ortalama en az 120 gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulu
nan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) a) 50 yaşını dolduran : 
b) Erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen 

veya malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına 
tabi çalışmalarının en az 1 800 gününü maden 
işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan, 

Sigortalı da yukarki (A) veya (B) fıkrala
rında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığın
dan yararlanır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen? Yok. 

Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonun bu önergesini tasarının 7 nci 
maddesi olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 61. — 60 nci maddenin (A) fıkra
sında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık 
aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya iş
ten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödenmiş, son 5 takvim yı
lının prim hesabına esas tutulan kazanç tutar
ları toplamı en yüksek olan 3 takvim yılına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazancının 
% 70 i oranında yıllık yaşlılık geliri bağla
nır. 

4 takvim yılı prim ödemiş bulunan sigorta
lının ortalama yıllık kazancı da yukarki fıkra
ya göre hesaplanır. 

4 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının 

yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak 
ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim 
yılları esas alınarak tesbit edilir. 

60 nci maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık 
geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya 
yukardaki oranda sigortalılık süresinin 25 yıl
dan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme ya
pılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Kadın ise 50, erkek ise 55 ten yukarı yaşta 
aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geli
ri yukarıki fıkralara göre kadın ise 50, erkek 
ise 55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her 
tam yaş için % 1 artırılarak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı yıllık yaşlılık gelirinin on-
ikide biridir. 

BAŞKAN — Bu maddede de bâzı baskı ha
taları var, biz doğrusunu okuyoruz. 

Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiıtir. 

Madde 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı iş
ten ayrılan ve malûllük ve yaşlılık aylığı bağ
lanmasına hak kazanamıyan, 

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş bulunan sigortalıya, 

b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken 
yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, ken
disinin ve işverenlerinin ödediği, malûllük, yaş
lılık; ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, 
yazılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde veri
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 66 nci maddesinin (d) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 66. — d) ölüm tarihinde, en az 5 
yıldan beri sigortalı bulunan ve her yıl için 
ortalama olarak en az 120 gün veya toplam 
olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm si
gortaları primi ödemiş bulunan* 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

— 669 — 
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Madde 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, 
ihak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde: 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağ
lanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
dıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başla
ması sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm 
tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esasla
ra göre tesbit edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her 
yıl için ortalama olarak en az 120 gün veya 
toplam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigorta
lının ölüm tarihinden önce malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son 5 tak
vim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç 
tutarları toplamı en yüksek olan 3 takvim yı
lına g*öre bulunacak ortalama yıllık kazancının 
% 70 i üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin 
onikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına 

muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağ
lanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış 
ise. (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek 
aylıklarda bu hal nazara alınmadan sigortalı
ya bağlanabilecek 4 takvim yılı prim ödemiş 
olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) 
fıkrasına göre hesaplanır. 4 takvim yılından az 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödemiş olan sigortalının hesabına esas tutu
lacak ortalama yıllık kazanç prim ödediği tak
vim yılları nazara alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 
için istekte bulunmamış olan sigortalının kadın 
ise 50, erkek ise 55 ten yukarı yaşlarda ölü
mü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak 
yıllık gelir bu fıkrada belirtilen oran kadın 
ise 50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurmuş 
olduğu her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?. Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; daha evvel-
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ce huzurunuzu işgal ettiğim andaki konuşmam 
veçhile bu madde de yine bir haksızlığı ifade 
ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım; işçilerimiz, arz et
tiğim gibi, memurlardan, subaylardan farklı 
kimseler değildir. Bu memleketin menfaati için 
alınlarının teri ile çalışan, kazanan kimseler
dir. Binaenaleyh; onlardan farklı bir muamele 
görmesine, gönlümüz razı olmuyor. Bu bakım
dan huzurunuzu işgal ediyor ve önergeler veri
yorum. Maddede olduğu gibi son üç takvim yı
lının vasatisi değil, son üç takvim yılındaki en 
yüksek maaşının % 70 i nisbetinde olmasını 
arz ve teklif ediyorum. Yine bir önerge takdim 
ediyorum, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak Sa
yın Aziz Zeytinoğlu'nun önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 

11 nci maddenin (c) fıkrasındaki «Üç tak
vim yılının kazancının % 70 oranında» değil, 
(Son üç takvim yılının en yüksek aylığının 
% 70 nisbetinde aylık bağlanır) şeklinde ol
masını arz ve teklif ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar; Sayın Zeytinoğlu, bir haklı 
konuyu ele almış olması dolayısiyle, peşinen 
sizlerden özür dilemek durumunda kaldı. Ben 
de mazur görmeniz ricasiyle söz aldım. Zira, 
bir haksız durumu önlemek için sizlere bu hu
susta yine kısa olarak maruzatta bulunmak is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; demin de arz ettiğim 
gibi, bundan önce çıkarılmış olan, asker ve si
vil emeklilere tatbik edilen kanunlarda, böyle 
bir hüküm yoktur, işçiler de sosyal güvenlik 
altına alınması lâzımgelen kişiler olduğuna, 
Devletin birinci vazifelerinden birisi de bu ol
duğuna göre, bunlara bu imkânları sağlamak 
üzere Sayın Aziz Zeytinoğlu'nun burada ifade 
ve önergelerinde derpiş ettikleri gibi, son üç 
yıl içerisinde en yüksek ücret ve maaşlarını 
nazarı itibara almak suretiyle emeklilik maaşı 
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bağlanması daha âdil ve daha güven verici bir 
hal tarzı olur. 

Bu itibarla, Sayın Komisyonun buna iltifat 
etmesini rica ediyorum. Sayın Komisyon buna 
itiraz edecekse, burada açıkça sebeplerini izah 
etmelidir; tatminkâr bir cevapla bunu Yüce 
Meclise arz etmelidir. Kısaca arz ettiğim gibi, 
bir eşitliği sağlıyacağı ve daha güven verici 
bir hal tarzı olduğu cihetle, demin kabul edil
medi, ama şimdi Yüce Meclisin iltifatına maz-
har olur kanaati ile saygılarımızla arz ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Bu Önergeye komisyon katılı
yor mu efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz, Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmı
yor. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 68 nci maddesinin (B) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 68. — B) Sigortalı eşinin ölümü 
tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 
55 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigorta
lı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına 
% 50 si, aylık alan çocuğu bulunmıyan aynı 
durumdaki kocaya üçte ikisi, 
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Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların üst sının 120 lira 
alt sınırı 12 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asga
ri hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan 
sigortalıların günlük kazançları alt sınır üze
rinden, günlük kazançları 20 liranın üstünde 
olanların günlük kazançları da 120 lira olarak 
hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise 
bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait si
gorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde 
çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen 
primler yukarda yazılı üst sınır üzerinden he
saplanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının 
müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine 
geri verilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen var mı?. Yok. Bir önerge var, Sayın Reşat 
özarda'ya ait, okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

897 sıra sayılı Kanun tasarısına 14 ncü 
madde olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini 
ve tasarı metnindeki 14 ve mütaakıp maddele
rin 15 ve mütaakıp maddeler olarak değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Aydııl 
Reşat özarda 

Madde 14. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 77. — İkinci fıkra : 
Şu kadar ki; çocuk ve aile zamları, ölüm, 

doğum ve evlenme yardımları ile aynî yardım
lar ve kasa tazminatları, sigorta primlerinin 
hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tuta
rının tesbitinde nazara alınmaz. 

BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde buyu
run Sayın özarda. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

26 . 6 . 1968 ve 28 . 6 . 1968 tarihlerinde 
Yüksek Meclise, Sosyal Sigortalar Kanunu ile 
ilgili iki kanun teklifi vermiştim. Bunlar, Hü
kümetten gelen tasarı ile birleştirilerek, hazır
lanmış yeni bir metin halinde Yüksek Huzurla
rınıza getirilmiştir. Bir kanun teklifinde ileri 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. —- 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 71 nci maddesinin 1 numaralı fık
rasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 71. — I - B) Sigortalı eşinin ölü
mü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl ve
ya 55 yaşım doldurmuş olan ve geçiminin si
gortalı tarafından sağlandığı belgelenen koca
sına % 50 si, toptan ödeme yapılan çocuğu bu
lunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen var mı? Yok. Tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir 
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sürdüğüm hususlar, Hükümet ve bilâhara Ko
misyon metnine, aşağı - yukarı alınmış, ancak 
77 nci madde ile ilgili hüküm her nedense alın
mamıştır. 

77 nci madde şudur: «Prime esas ücretler» 
başlığı altında işçiye ödenen hangi ücretlerin 
sigorta primine tabi olduğu teker teker sayıl
maktadır. Bunlar arasında kasa tazminatı zikre
dilmemektedir. Yani, işçiye ödenen kasa tazmi
natının da sigorta primine tabi olduğu madde
nin şümulünde zikredilmemektedir. Maddenin 
ikinci fıkrasında ise hangi ödemelerin sigorta 
priminden istisna edlidiği tesbit edlmekte, bun
lar da çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve ev
lenme yardımları ile aynî yardımlar olarak be
lirtilmektedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bâzı işyerlerin
de ve meselâ bankalarda çalışan sigortalı perso
nelden bir kısmına kasa tazminatı verilir. Ka
sa tazminatı, özel kanunlara göre verilir, ver
giye tabi değildir. Kasa tazminatı personel için 
bir kazanç değildir. Kasa tazminatı, münhasıran 
para işleri ile meşgul olan personele, tediyede 
bulunurken fazla para vermek suretiyle her ay 
uğradıkları maddi zararları karşılamak maksa-
diyle ödenen küçük ödemelerdir. Memurun veya 
sigortalının kasa işleri ile, para işleri ile meş
gul olduğu müddet içerisinde ödenen munzam 
bir tediye olup bir kazanç değildir. Çok defa 
kasa tazminatı alan memur, aldığı kasa tazmi
natın çok daha fazlasını, fazla tediyede bulun
mak suretiyle, ödemektedir. 

Bu kanun teklifimin komisyonda ilk müza
keresi sırasında, o zaman Çalışma Bakanı bulu
nan Sayın Ali Naili Erdem, Bakanlık erkânı 
ile istişare ettikten sonra, «Biz zaten bu kasa 
tazminatından artık prim almıyoruz.» demişti. 
Sayın Komisyon Başkanı da bunu gayet iyi ha
tırlayacaklardır. 

Ben de Bakanın bu cevabı üzerine şu ce
vabı verdim: Eıvet, Sosyal Sigortalar Kurumu 
ıson zamanlarda kasa tazminatından sigorta pri
mi kestirmeme kararı almıştır. Bunun da gerek
çesi istanbul'da bir sigortalının zannedersem 
13 ncü Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı bir 
dâva neticesinde kasa tazminatından sigorta 
primi kesilemiyeceğine ve kendisinden o güne 
kadar kesilmiş olan kasa tazminatının da iade
sine karar verilmiş, bu karar Sigorlta tarafından 

temyiz edilmiş, Temyiz Mahkemesince tasdik 
edilmiştir. Binaenaleyh, mahkeme tarafından 
verilmiş ve Temyiz Mahkemesince tasdik edil
miş, kaziye! muhkeme halini almış bir ilâm kar
şısında, o gün için Sigorta yetlkilileri kasa taz
minatı üzerinden sigorta primi alınmamasını 
uygun gördüler. Fakat, bir müddet sonra bak
tık, kasa tazminatından, eskisi gibi, prim kes
meye devam ediliyor. Bunun hikmeti de anla
şılamadı. 

Muhterem arkadaşlarım, size bir misal vere
ceğim, geçmişten. Vaktiyle PTT idaresiyle bir 
ihtilâf çıkmıştı. Bakım masrafı, diye bir ücret 
alıyordu PTT. Birkaç kişi mahkemeye dâva etti, 
Kazandı. PTT idaresi bunları almakta ısrar etti, 
kararından dönmedi. Ne oldu? Her yerde birer 
ikişer avukat çıktı, ne kadar telefonu olan va
tandaş varsa bunları dolaştılar, vekâletnamele
rini aldılar ve PTT idaresi aleyhine dâva açarak 
milyonlarca lira para aldılar. PTT idaresi bu 
paraları ödemekle kalmadı, ayrıca çok fazla 
ücreti vekâlet ve mahkeme masraflarını ödeme
ye mecbur kalmıştı. 

Şimdi, Sosyal Sigortalar Kurumu da aynı 
durumla karşılaşacaktır. Bu bakımdan, Sayın 
Komisyon Başkanının da gayet iyi hatırlayacak
ları gibi, Komisyonda bu kasa tazminatlarından 
artık prim almmıyaçağı ifade edilmiş olmasına 
rağmen, tekrar bu primlerin alınmasına devam 
edilmesi Sosyal Sigortalar Kurumunun yanlış 
bir yolda olduğunu, yakında birçok dâvaların 
açılıp Sigortanın da zarara gireceğini ifade ede
lim ve kendi kanun teklifimde mevcudolan hük
mü, sırasına göre 14 ncü madde olarak, 77 nci 
maddenin ikinci fıkrasında bir değişiklik ola
rak kabul edeceklerini, kendilerinin de bu tek
life iltihak edeceklerini ümidederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bu önerge hakkında komisyo

nun bir mütalâası var mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Sayın Başkan, kasa taz
minatı ile ilgili olarak bir yargı organı kararı 
vardır. O kararın uygulanması gerekir. 

Sayın Özarda'nm bahsettiği diğ-er hususlar, 
sigortalının aleyhine olarak tecelli eder, Bu 
bakımdan katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 15 nci maddeye geçmeden evvel bir 
yeni 15 nci madde teklifi var. Bu önergeyi oku
tuyorum. 

Başkanlığa 
Aşağıdaki madde teklifinin kanun tasarısının 

14 ncü maddesinden sonra 15 nci madde olarak 
yenliden kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Tekirdağ Ankara 

Kemal Nebioğlu Rıza Kuas 
Yeni Madde 15. — Her iki yılda bir hayat 

pahalılığını göz önüne alarak malûllük ve yaş
lılık aylığı ile Dul ve Yetim aylıklarını ayarla
mak için bir Komisyon kurulur. Komisyonun 
getireceği rapora göre ödenekler yeniden artı
rılır. 

Bu Komisyon Maliye, Ticaret, ve Çalışma 
Bakanlıklarından birer temsilci ile en büyük 
iki işçi konfederasyonundan birer temsilcinin 
iştirakiyle kurulur. 

Bu ödenekler o bölge için tesbit edilen ge
nel asgari ücretten düşük olamaz. 

BAŞKAN — önergenizi izah edeceksiniz 
değil mi efendim?. Buyurun Sayın Nebioğlu. 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
milletvekilleri, vermiş olduğumuz önergeyle, 
yeni bir maddenin kanun tasarısına ilâve edil
mesini ve bu suretle hayat pahalılığından, malûl, 
yaşlılık ödeneği alan emekli işçi, dul ve yetim
lerin mutazarrır olmamasını arzu etmekteyiz. 

Kanunun tümü üzerinde yapmış olduğum ko
nuşmada bayat pahalılığı ile ilgili bir rakam ver
miştim. Bu rakamları biraz daha derinleştirmek
te yarar görüyorum. 

Ankara ilinin genel indeksine baktığımız va
kit, 1964 yılında - ki, bu yılı 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanunu tasarısının Meclis
ten çıkış tarihi olarak alıyorum - genel indeks 
puvanı 152,1968 yılı ortalaması ise 190 puvandır. 
Arada 38 puvanlık bir yükselme olmuştur. 1969 
yılının 1 nci ayındaki puvan ise 195 dir. Yani, 
1964 yılına göre 1969 yılının 1 nci ayındaki ha
yat pahalılığı 43 puvandır. 

En büyük ilimiz olan istanbul İlinde ise du
rum; 1964 yılında 157 puvan olan genel indeks, 
1968 yılında 215 puvan, 1969 yılı 1 nci ayında 
222 puvandır. 1968 yılı ortalamasına göre 58 pu

vanlık bir artış vardır. 1969 yılının 1 nci ayına 
görs ise 65 puvanlık bir yükselme vardır. 

Demek ki, 1964 yılında emekliye ayrılmış 
olan bir işçi, belirttiğim rakamlar kadar, ücre
tinden kaybetmiştir. Yani, alım gücünden kay
betmiştir. Bu ise, daimi olarak bir seçim yatırımı 
olmakta ve Meclislerin huzuruna gelmektedir. 
Halbuki, bunu seçim yatırımından daha uzak 
tutmak gerekir. Bu sebeple de tarafsız olacağına 
inandığımız, Maliye Bakanlığından bir kişi, Ça
lışma Bakanlığından bir kişi ve Ticaret Bakan-
jğı Konjonktür Dairesinden - Ticaret Bakanlığı
na bağlı olması dolayısiyle - bir kişi ve iki de 
işçi temsilcisi olmak üzere kurulan bir heyet 
iki yılda bir - malûmuâliniz toplu sözleşme süre
leri de iki yıldır - hayat pahalılığını tesibt etmeli 
ve bu miktar, otomatik olarak işçinin emekli 
ödeneğine, malûllük ödeneğine, dul ve yetim ay
lığına ilâve etmelidir, diyoruz. 

Bir diğer konuya kısaca değinmekte yarar 
görüyoruz. Deniliyor ki, Sosyal Sigortalar Ku
rumu kuruluş yönünden devletin prim iştiraki 
bulunmıyan bir kuruluştur. Bu sebeple böylesi
ne bir tasarrufta bulunmamız mümkün değildir.' 

Hepimiz biliyoruz ki, bu durumda olan Sos
yal Sigortalar Kurumunun birikmiş paralarının 
işverenlere ödenmesi konusunda hükümetin ge
tirdiği teklifler vardır. Geçmişte 50 milyon lira 
olan işverenlere verilen kredinin 500 milyon li
raya çıkarılması pekâlâ düşünülebilmektedir. 
Bunlar düşünülebildiğine göre, kendi parası ile 
kurulmuş olan bir kurumun gerçekten sosyal 
güvenliği süresi içinde ifa edebilmesi için de bu 
temelde yatan gerçeğe eğilmek ve bunu gözet
mek mecburiyetindeyiz. 

Bir diğer husus ise, teklifler vardı, biraz ev
vel görüşüldü ve reddedildi, Malûmuâliniz, Avu
katlar Kanunu görüşüldüğü vakit, avukatların 
da Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesi içine 
alınması kabul edilmişti ve bu*kabul edilişte, 
hepimizin bildiği gibi, son en yüksek üç aylık 
maaşının ortalamasının ödenek olarak verilmesi 
kabul edilmişti. E! Pekâlâ bir avukat en yüksek 
ödeneğini son üç aylık gelir olarak gösterebilir 
ve kurumdan da, en yüksek ödenek miktarı olan 
120 liralık bir tavana dayanabilir. Şayet burada 
gerçekten emekli işçilerin, dul ve yetimlerinin 
hcyat pahalılığı karşısında mutazarrır olmasını 
istemiyorsak bu teklife evet demek mecburiye
tindeyiz. 
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Bir diğer husus ise, hepimizin bildiği gibi, 
Türkiye'miz altı bölgeye ayrılmak suretiyle ge
nel asgari ücretler tesbit ediliyor. Gazetelerden 
öğrendiğimize göre, tesbit edilmiş, fakat henüz 
ilân edilmiş değil. Diyoruz ki, asgari taban, o 
bölgede tesbit edilmiş bulunan asgari ücretten 
ıda'ha düşük olmamalıdır. Hepimizin bildiği gibi, 
asgari ücret çalışan bir insanın asgari yaşantı
sını sağlıyabilecek olan bir ücret demektir. O 
halde, bu ücreti emekli işçiden veya eşinden 
veya dul ve yetiminden esirgememeliyiz. Tek
lifimiz bunları getirmektedir, iltifatınızı rica et
mekteyim. 

Teşekür ederim. 

BAŞKAN — Yeni bir 15 nci madde teklif 
eden bu önergeye komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sayın Başkanım katılmı
yoruz. Esasında Sayın Kemal Nebioğlu? tasarı
yı tüm olarak Komisyondan geçen metniyle oku
mamış olsalar gerektir. Geçici 2 nci madde, 
emeklilerin bağlanmış olan aylıklarını yeni bağ
lanacak seviyeye getirmek için bir hüküm geti
riyor. 

Ayrıca aktuerya hesaplarına dayanan Sos
yal Sigorta hesaplan üzerinde, şu anda, her han
gi bir tasarrufta bulunmanın isabetsizliği de 
aşikârdır. Bu bakımdan iştirak edemiyoruz, 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu önergeyi, yani yeni bir 
15 nci madde teklif eden önergeyi tasvibinize 
sunuyorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Eaibııl 
edilmemiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 96. — Bu kanuna göre malûllük ve 
yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile, 
ö'Jüm sigortasından halk sahibi kimselere bağla
nacak aylıkların heslbına esas tutulan aylığın 
yıllık tutarı 78 nci maddedeki günlük kazanç 
alt sınırının 360 katından daha az, prime esas 
günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı 
üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarın
dan fazla olamaz. 

BAŞKAN — Komisyonun bu maddeyle ilgili 
yeni bir metin teklifi var, onu okutuyorum. 

28 . 5 . 1969 O : 1 

Yüksek Başkanlığa 

96 ncı maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
irlesin! arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
İstanbul Ankara 

Kaya özdemir Hasan Türkay 

Madde 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun 96 ncı maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 96. — Bu kanuna göre malûllük, ve 
yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile, 
ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağ-
lanaoaık aylıkların hesabına esas tutulan aylığın 
yıllık tutarı 78 nci maddedeki günlük kazanç 
alt sınırının 360 katından daha az, prime esas 
günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı 
üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarından 
fazla olamaz. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan 
sandıklardan 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesine göre bağlanmış emekli, adi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylıkları ile mezkûr Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına 
göre Kurumca bağlanacak aylıklarla dul ve ye
tim aylıMarı (aylık alan tek kişi de olsa) top
lamı yukarıki fıkraya göre bulunacak alt sınır
dan aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen? Yok. 

Komisyonun önergesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi Komisyon bu önergesini, metnin 15 nci 
maddesi olarak teklif etmiştir. Bu kabul ettiği
niz metni 15 nci madde olarak oylarınıza sunu
yorum. KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun 101 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşa-
ğmdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 101. — Malûl koca 55 yasını doldur
duktan sonra kontrol muayenesine taıM tutul
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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M. Meclisi B : 98 28 . 5 . 1969 O : 1 

Madde 17, — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun 106 ncı maddesinin (a) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 106, — a) Karısı çaltşamıyacak du
rumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş kocası, 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 107. — 2 nci maddede belirtilen si
gortalılardan hastalık ve analık sigortalarının 
uygulanmasında ödenen primin ilişkin olduğu 
günü takibeden onuncu günden başlanarak yi
tirilmiş saydır. 

Ancak, sigortalının ücretsiz izinli olması, 
greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yap
ması haillerinde sigortalılık niteliği bu sürele
rin sona ermeısini takilbeden onuncu günden 
başlanarak yitirilmiş sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında soz istiyen? 
Yok. Tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir : 

Ek Madde — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunda Sosyal Sigortalarla ilgilendirilenler hak 
kında da 506 sayılı Kanunla bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde ha'kkmda söz istiyen?.. 
Buyurunuz Sayın Uzuner. 
ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 19 ncu madde 
ile «1136 sayılı Avukatlık Kanununda Sosyal 
Sigortalarla ilgilendirilenler hakkında da 506 
sayılı Kanunla bu kanun hükümleri uygulanır» 
şeklinde bir ek madde getirilmektedir. 

Şimdi, bu ek madde kamu oyunda gerçek
ten bir tartışma konusudur, bendeniz bunun 
içine girecek değilim. Şahsan Avukatlık Kanunu 
Yüksek Meclislerde görüşülürken aleyhindeki 
kanaatlerimi izhar etmek imkânını bulamamış
tım. 

Şimdi [burada şöyle bir konu beni düşündür
müş ve o vesile ile Yüksek Huzurunuzu işgal 
etmiş bulunuyorum. Sayın Başkanlık bugün S. 
sayısı 897, 886, 915 olan kanun teklifi ve taşa
nlarının görüşüleceğini, iyi taMbedemedim, 

795 S. sayılı, yani 228 sayılı Kanunun bazı mad-
| delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
I 'bugün görüşülüp görüşülmiyeceği hususunda

ki görüşlerini öğrenemedim, fakat bu vesile 
ile bir görüşümü bir takrirle de sunmak isti
yorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 228 sayılı Ka
nunun tatbikatında, çeşitli hizmetlerde çalı
şan kimselerin Emekli Sandığı ve Sosyal Si
gortalardan her birinde aylık bağlanmasına 
hak kazanmaları şartı konulmuş bulunmak
tadır. Bir kimsenin ömrü, her Üki teşekkülde 
hizmetini doldurmaya kâfi gelmiyor, yani; İki 
statüde geçen hizmetin birleştirilmesi zaru
reti ortadadır. Gerçi bunun için bir kanun tek
lifi mevcuttur. Ama, benim şahsi kanaatime 
göre, bu kanuna bir ek madde ilâve etmek 
suretiyle meselenin esasını halletmek de müm
kün olacaktır. 

Yüksek malûmunuzdur; işçi midir, memur 
mudur, statüleri belli olmıyan mühendislerin bü
yük bir problemi var ve o statüye tabi olan
ların - bu uzun bir münakaşa konusu olmuştur -
greve kadar, boykota İkadan varan davranış
ların gerekçesi olmuştur. Bu yönden, şimdi bu 
kanunun görüşüleceğinden yani, 795 S. sa
yılı teklifin bulgun görüşüleceğinden ve bu 
dönem Yüksek Meclislerden kanunlaşarak çı
kacağından duyduğum endişe dolayısiyle bu
raya bir ek madde ilâvesini şahsan uygun gör
mekteyim. Ek maddemi, bir ikinci ek madde 
şeklinde arz ve teklif ediyorum ve bu teklifim 
şu mealde oluyor : 

«506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
işyerinde çalışanların bundan önce T.ö. Emek
li Sandığında çalışmaları halinde hizmet süre
leri birleştirilir.»! 

Bu şekilde bir görüş şayet Yüksek Heyeti
nizce kalbul edilirse endişe duyduğum ve dör
düncü sırada bulunan, şayet gündemde ise, bu
gün görüşülecek mevzular arasında ise, bir 
konuda kanaatime göre halledilmiş olur. Di
ğer tefarruata taallûk eden konular başka bir 
vesile ile ele alınabilir. Yüksek Huzurunuzu 
bu vesile ile işgal ettim. Bu gayeye matuf öner
gemi Yüksek Başkanlığa sunuyorum. îltifat 
buyurmanızı istirham ederim. 

Şayet Komisyon böyle bir ihtiyacı hissediyor
sa, kanun tekniği yönünden belki 19 ncu mad-
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deye ek bir madde olmıyabilir, amıa bu kanun 
tasarısı içinde her halükârda yer almasını fay
dalı görmekteyim. 

Teşekkür ederini. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bugün: 

506 sayılı Kanundan sonra 991 sayılı Kanunu, 
onu takiben de üniversitelerle ilgili Tazminat 
Kanununu, zamanımız olursa ve Yüce Meclis 
çalışmaya devam ederse 228 sayılı Kanunu gö
rüşeceğiz. 

Sayın Uzuner'in işaret ettiği husus 228 sa
yılı Kanunla ilgilidir. Fakat bu kanunu görüşüp 
görüşmemek Yüce Meclisinizin bileceği bir iş
tir. Bu tavzihimden sonra yine önergenizde ısrar 
ediyor musunuz Sayın Uzuner? 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bugün görüşülecekse buyurduğunuz 
veçhile önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — işte şu şartlarla, Meclis çalış
maya devam eder, gece de olsa çalışırız, der ve 
görüşürse elbette görüşeceğiz. Yani üniversite 
Tazminat Kanunundan sonra 228 sayılı Kanunu 
ele alacağız. 

ALt RIZA UZUNER (Trabzon) — Bir husu
su istirham edeceğim Sayın Başkan; 

Acaba Komisyon bu görüşüme iltifat buyu
rurlar mı? Bunu öğrenmek istiyorum, ondan 
sonra beyanda bulunacağım. 

BAŞKAN — Peki, bu önergeye katılıyor mu 
Komisvon? 

GEMİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMÎR (İstanbul) — Sayın Başkanım, ka
nun tekniği bakımından mümkün değil, 228 
sayılı Kanunla alâkalı. O Komisvonda bendeniz 
Sözcüyüm, fırsat gelirse orada iştirak ederiz. 

ALİ RIZA UZUNER (Trabzon) — önergemi 
geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — önerge geriverilmiştir. 
Şu halde bu okunmuş olan 19 ucu maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş

kan, Komisyon Başkanından bir sualim var, 
ondan sonra oylanmasını istirham edeceğim. Da
ha evvel işaret ettim, fakat görmediniz. 

BAŞKAN — Peki, görmemiş olabilirim. Bu
yurunuz sualinizi sorunuz efendim. 

KEMAL ÇETÎNSOY (Adana) — Efendim, 
henüz meriyete girmek üzere bulunan Avukat

lık Kanununun ilgili maddesine atıf yapan bu 
hüküm mevcut bir dengesizliği izale için mi 
getirilmiştir, yoksa yine geriye dönüş, Avukat
lık Kanununda verilmek istenen sosyal hak
ları ortadan kaldırmak isteniyor, bu hususu Ko
misyondan rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim* lütfen oturun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (İstanbul) — Sayın Başkanım, sos
yal güvenlik bakımından sosyal sigortalar için
de bir bütünlük getiriyoruz. Bu bakımdan bu 
değişikliğin yapılmasında zaruret hâsıl olmuş
tur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka sözü, suali olan?... Yok. 
19 ncu maddeyi tasvibinize sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 20. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

İleri yaştakilere aylık bağla/ma şartlan 

Geçici madde 8. — A) Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan 
sigortalılardan, 55 yaşını doldurmakla "be
raber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine geti
remediklerinden yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendi
nin (A, C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden 
gayri işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tev
sik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az 
ortalama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az 5 yıl sigortalı bulunan. 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

3 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, 
H, i, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalış
malar yukardaki (a) fıkrasında belirtilen en 
az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 

Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, 
500 sayılı Kanun ila bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte sigortalı bulunanlar için 1972 yılı 
sonuna kadar sigortalılıkları işbu kanun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra başlıyan sigorta
lılar için de sigortalılıklarının başladığı tarih-
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ten itibaren en geç bir yıl içinde kuruma ve
rilecek belgelerle tevsik edilir. 

1 . 3 . 1966 tarihinden bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen 
çalışma belgeleri ide kanuni süresi içinde veril
miş çalışma belgesi olarak kabul edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işve
renden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu 
düzenliyenler gerekse ilgili sigortalılar, kuru
mun bu yüzden uğrıyacağı zararları % 50 faz-
lasiyle ve kanuni faizi ile birlikte kuruma öde
mekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümle
re göre ceza kovuşturması da yapılır 

B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan, 50 ya
şını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit 
edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine 
getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak ka-
zanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şart
larla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 
olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye gö
re topluluk sigortası yoliyle tabi olanlar hak
kında yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — Bu maddede de bâzı baskı ha
taları var, biz düzelterek okuyoruz. 

Bu madde hakkında mütalâa beyan etmek 
istiyen arkadaşımız var mı?.. Yok. Maddeyi 
tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, iş kazaları ve meslek hasta
lıkları sigortasından gelir almakta olanlar 
ile malûllük, yaşlılık ve ölümı sigortalarından 
aylık almakta olanlar ve gelir veya aylık bağ
lanmasına hak kazanmış durumda olup da, he
nüz işlemi tamamlanmamış bulunanlar, yürür
lük tarihinden, 

Daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden 
kanunun yürürlük tarihinden sonra gelir veya 

aylığın kesiliş sebebinin ortadan kalkmasiyle 
gelir veya aylık ödenmesine tekrar hak kaza
nanlar, hak kazandıkları tarihten itibaren gelir 
veya aylık tutarları bu kanunun hükümlerine 
göre yeniden tesbit edilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre yeniden tesbit 
edilecek gelir ve aylık tutarları gelir veya ay
lıklara esas olan eski yıllara ait kazançlar ile 
kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak 
aylıklara esas olan yıllık kazançlar bu kanu
na bağlı cetvelde yazılı katsayılarla çarpılmak 
suretiyle hesaplanır. 

Şu kadar ki; 
a) Yeniden tesbit edilecek ve bundan böy

le bağlanacak aylık tutarı ve kanunun 96 ncı 
maddesine göre hesaplanan âzami aylık tuta
rını aşamaz. 

b) Aylıkların hesabına esas olarak seçi
len 3 yıl kazançlarının aidoldukları katsayılar
la çarpılarak meydana gelen değerleri, en yük-
sı:k yıllık kazancın katsayısı ile çarpılan değe
rini geçemez. 

Artırmalar neticel'eninceye kadar ödenmekte 
olan gelir veya aylıklar sonradan mahsubu ya
pılmak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. An
cak, 50ö sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarın
ca alt sınıra göre kendilerine gelir veya aylık 
bağlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde hakkında 
söz istiyen?.. Yok. 

Geçici 1 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul elenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici Madde 2 — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce çeşitli sigorta kanunları 
hükümlerine göre bağlanmış olan iş kazası ve 
meslek hastalığı gelirleri ile maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm aylıkları da 506 sayılı Kanunun 
Ibu kanunla değiştirilen 20, 23, 24, 55, 60, 01, 
67 nci maddelerinde belirtilen esaslara uygun 
olarak bağlanacak aylıklar seviyesine getirilir. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde hakkında 
söz istiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — 212 sayılı Kanuna tabi 
olup, 1 , 4 . 1950 tarihinden itibaren maluliyet, 
ölüm ve ihtiyarlık sigortası kanunları şümu
lüne alınmıyan fakir işçilerin kanun kapsamı-
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na alınmadan önceki en çok iki yıllık hizmetle
ri bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren bir 
yıl içinde malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası 
Kanunu kapsamına alındıkları zamanki ilk ay
lık ücret veya yevmiyeleri üzerinden işveren 
ve işçi sigorta primlerini defaten veya eğit tak
sitlerle öledikleri takdirde mevcut hizmetleriyle 
birleştirilir. 

BAŞKAN— Bu geçici 3 ncü madde ile il
gili olarak Komisyonun yeni bir 3 ncü madde 
teklif eden önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Geçici Madde 3 ün aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcüsü 

İstanbul Ankara 
Kaya Özdemir Hasan Türkay 
Geçici Madde 3. — Bu kanunun yayımın

dan önce çeşitli işyerlerinde fikir ve beden iş
çisi olarak çalışmakta olup, her ne sebeple 
olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumuna veya 
bu kuruma devredilen çeşitli emekli sandıkla
rına emekli ve yaşlılık aylığına esas olacak 
prim ödememiş olanlar hizmetlerini belgelen
dirdikleri ve! o zamana ait ilk aylık ücretleri 
üzerinden işçi ve işveren sigorta primlerini en 
geç beş yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle 
ödedikleri takdirde toplam olarak en çok 10 
yıllık hizmetleri Sosyal Sigortalarda veya Sos
yal Sigortalara devredilen sandıklarda geçen 
hizmetleriyle birleştirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. 

Komisyonun bu yeni metnini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Kabul ettiğiniz bu metni geçici 3 ncü mad
de olarak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Bu kanunun uygulan
masına ait işlemlerin zamanında yapılmasını 
ve prim tarifesi ile teknik bilançonun hazırlan
masını sağlamak maksadiyle, çalışma saatleri 
dışında görevlendirilecek personele, Kurum 
Müdürler Kurulunca tesbit edilecek esas ve 
miktarlar dâhilinde bir ücret ödenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmü 506 sayılı Kanu
nun tatbiki dolayısiyle munzam mesaiyi ge
rektiren her türlü haller için de uygulanır. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmüne tabi değildir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?. Yok, 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Orhan Birgit arkadaşımız yeni bir ge
çidi madde teklif ediyor : 

«506 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici madde: Sigortalılık hakkı tanınan gö
revlerde bulunup da, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyesi seçilenler, seçildikleri ta
rihten itibaren altı ay içinde Sosyal Sigortalar 
Kurumuna müracaat ettikleri takdirde, bu ka
nunun sigortalılara tanıdığı haklardan faydala
nırlar. Sigorta primleri de işveren hissesi Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca öde
nir.» diye yeni bir geçici madde teklif ediyor. 
Bu madde kabul edildiği takdirde geçici madde 
5 olacaktır. 

Komisyon bunu kabul ediyor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ

DEMİR (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başka
nım. Memurlarda olduğu gibi bir paralellik ge
tiriyor, bu bakımdan iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu kabul ettiğiniz önergeyi geçici 5 nci 

madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun geçici 1 nci maddesinin bu kanuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu 22 nci maddeyi tadil eden 
bir önerge var, onu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 22 nci maddesinin aşağıdaki şekil

de değiştirilmesini arz ve talebederim. 
İstanbul 

O.şman Nuri Ulusoy 
Madde 22. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sa

yılı Avukatlık Kanununun geçici 1 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 86 ncı maddesi gereğince barolarla 
Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak 
sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme bu 
kanunun geçici 10 ncu maddesi uyarınca Tür
kiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı 
takibeden 3 ay içinde Çalışma Bakanlığı, Türki
ye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu 
arasında yapılacak görüşmelerle tesbit edilir. 

Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu tarafından bir hafta 
içinde bütün barolara gönderilir. 

Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan 
avukatların bağlı bulundukları barolar tip söz
leşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yap
mak üzere tip sözleşmesinin baroya gelişi tari
hinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar 
Kurumuna başvururlar. Sözleşmeler, baronun 
başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay için
de yürürlüğe konur. 

186 ncı maddeye göre, toplu sigortaya tabi 
olacak avukatlar hakkında 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun geçici 8 nci maddesinin 
(A) ve (B) bendleri yerine aşağıdaki hükümler 
uygulanır. 

A) Topluluk sigortasına tabi oldukları ta
rihte otuz yaşını geçmiş bulunan avukatlardan 
55 yaşını doldurmakla beraber Sosyal Sigorta
lar Kanununun 60 ncı maddesinde yazılı şartla
rı yerine getiremediklerinden yaşlılık sigorta
sından aylık bağlanmasına hak kazanamıyan ve: 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde en az yetmiş ay baro levhasın
da kayıtlı avukat olduklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az orta
lama 7 ay sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az 5 yıl sigortalı bulunan avukatla
ra sogartalılık süresi 15 yık doldurmuş olanlar 
gibi Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci mad
desindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

(a) bendinde sözü geçen avukatlık süresi 
avukatların sigortalılıklarının başladığı tarih
ten itibaren en geç bir yıl içinde ilgili barolardan 
ahnarak Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek 
belgelerle tesbit edilir. 

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemek
ten kaçınırlarsa sigortalı avukatların ilgili ba

ro yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar 
ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Avukatlık süresini gösteren belgelerin ger
çeğe uymadığı bir hükümle tesbit edildiği tak
dirde gerek bunu düzenliyenler, gerekse ilgili 
sigortalılar Sosyal Sigortalar Kurumunun bu 
yüzden uğnyacağı zararları yüzde elli fazlasiy-
le ve kanunî faiziyle birlikte adı geçen kuruma 
ödemekle yükümlüdür. Bu gibiler hakkında ay
rıca ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Topluluk sigortasına tabi oldukları ta
rihte 30 yaşını geçmiş bulunan avukatlardan 50 
yaşını doldurup erken yaşlanmış oldukları tes
bit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 
ncı maddesinde yazılı şartları yerine getireme
diklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamı-
yanlara (A) fıkrasındaki şartlarla, sigortalılık 
süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal 
Sigortalar Kanununun 61 nci maddesindeki esas
lara göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

BAŞKAN — Sayın Ulusay, bu okunmuş 
önergenin tamamı bir madde oluyor değil mi 
efendim? 

OSMAN NURİ ULUSAY (İstanbul) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Peki Komisyon buna katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sayın Başkanım, katılmı
yoruz. Esasen daha evvel kabul edilen madde 
ile sosyal sigortalar bütünlüğü içinde avukat 
arkadaşlarımızın da haklarının ve menfaatleri
nin korunacağı öngörülmüş idi. Kaldı M, bu 
maddede getirilen tip sözleşmeler ve saire hu
suslar, Avukatlık Kanununda var ve bunlar 
sosyal sigorta ile ilgili olarak yapılacak. Değerli 
arkadaşlarımızın verdiği önergede ileri sürdü
ğü hususlar, Avukatlık Kanununun geçici 1 nci 
maddesinde gerçekleştirilecektir. Bu bakımdan 
iştirak etmeye imkân yok. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. 
OSMAN NURİ ULUSAY (istanbul) — Söz 

istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN NURİ ULUSAY (istanbul) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, çok kı
sa maruzatta bulunacağım. 

Şimdi biliyorsunuz ki, Avukatlık Kanunu ge
niş tepkiler uyandırdı. Bendeniz Çalışma Ko-
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misyonunda da arkadaşlarla birlikte bu konuya 
temas ederek, söz hakkımın malhfuz olduğunu 
beyan ettim. Bu itibarla hazırlamış olduğum 
önerge avukatları tamamen 506 sayılı Kanunun 
dışında bırakmak gibi bir vasfı haiz olduğu 
için, bu önergemi tanzim ettim. Takdir buyu
rursunuz ki, 1136 sayılı Kanunun geçidi 1 nci 
maddesi gayet sarihtir. Bu tip sözleşmeler sos
yal sigortalarda mevzuubalhis değildir. Yani 506 
sayılı Kanunun hükümlerinde yoktur. 1136 sa
yılı Avukatlık Kanununun geçici 1 nci madde
sinin kanuna aykırı hükümleri deyince, aykırı 
hükümler o kadar geniş bir mânayı kapsamak
tadır ki, göreceksiniz tatbikatta hiçbir surette 
Avukatlık Kanunu yürümiyecektir. Bendeniz 
bu kürsüden onu tescil etmek için, sırf arkadaşı
mıza bir kolaylık olsun diye evvelâ önergemi 
verdim. Tasvibederlerse, bâzı tâdil şekilleriyle 
huzurunuza getirilmesinde fayda umuyorum. 
Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Komisyon Sayın Osman Nuri 
Ulus ay'm önergesine katılmıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (istanbul) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım, endişeleri varit değil efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etaıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
ŞÂDİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Madde 

üzerinde söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim madde hakkında ko
nuşuldu. Yani madde hakkında söz istiyen var 
mı diye sordum, sonra önergeye geçildi. 

Şimdi maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Çok 
mühimdi Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanoğlu, çok mü
him ise daha erkenden davranılabilir. Yani biz 
sıra sıra soruyoruz, madde hakkında söz istiyen 
var mı, yok mu diye. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Ben 
dışjarda değildim. Araya takrir girdiği için söy-
liyemedim. 

BAŞKAN — Şimdi 23 ncü maddeyi okutu
yorum. 

Madde 23. — Bu kanun yayımı tarihini ta-
kibeden ilk üç aylık ödeme dönemi başlangıcın
dan itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 23 
ncü madde ile ilgili olarak iki önerge var. Birisi 
Sayın Özdemir imzalıdır. Burada madde 17 di
yor, bu, 23 olacak. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ
DEMİR (istanbul) — 23 olacak Başkanım. 

BAŞKAN — Önergeyi okuyorum : 
«Sayın Başkanlığa 

17 nci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İstanbul 

Kaya özdemir 
Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girer.» 
BAŞKAN — Yine Sayın Mehmet Ali Ar

san'm da bir önergesi vardır, okuyorum. 
«Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Kanunun değişen veya ilâve edi
len maddesinin uygulama tarihinin 1 Mart 1969 
olarak 23 ncü maddenin değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Çankırı 
Mehmet Ali Arsan» 

BAŞKAN — Sayın Arsan, siz Kaya özde
mir'in önergesine katılıyor musunuz efendim? 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Aynı 
mahiyette olduğu için katılıyorum. 

BAŞKAN — Şu halde bu önerge bütün vu
zuhu ile şöyle oluyor: 

«Bu kanun 1 Mart 1969 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer» Bu okuduğum ibare de, 23 ncü 
madde oluyor. 

Şimdi, bu önerge Komisyon Başkanı tarafın
dan verilmiş. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Önerge 
hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
AZİZ ZEYTİOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Bu, yürürlük maddesi. Bence bu yürürlük 

maddesi diğer zümrelerle eşit olmalıdır. Nasıl 
memurlara 1 Mart 1969 ise, subaylara öyle ise, 
işçilere niçin geciktirdik biz bunu? Geciktirme 
bizim yüzümüzden olmuştur, Meclisin yüzünden 
olmuştur. Geç kalmıştır. Binaenaleyh muhterem 
arkadaşlarım, bu maddenin 1 Mart 1969 olması 
icabeder. Diğer bir arkadaşımın verdiği önerge 
çok yerindedir. 1 Mart 1969 olmasını arz ve tek
lif ediyorum. («Zaten öyle» sesleri) 

— 680 — 



M. Meclisi B : 98 28 . 5 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, önergede, 
«1 Mart 1969 tarihinden itibaren» yazılı efen
dim. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ben 
1970 olarak anladım. 

BAŞKAN — 1 Mart 1969 yazıyor önerge. 
Sizin de talebiniz bu değil mi efendim? 1970 de
ğil, 1969 yazıyor. 

Şimdi bu önergeleri, yani Sayın Arsan'm ve 
Sayın Kaya Özdemir'in önergelerini birlikte 
oyunuza sunuyorum. 

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

Madde 24. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Bu madıje hakkında söz isti-
yen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen?.. 
KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Yazılı 

talebim var Sayın Başkanım. 
MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Bizim 

de yazılı talebimiz var efendim. 

BAŞKAN — Efendim, tümü hakkında daha 
evvel müracaat olmuş. Lehte bir kişiye, aleyhte 
bir kişiye söz vereceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sayın Başkanım bu iki 
tasarıyı birlikte müzakere ettiğimize g"öre tümü 
üzerinde de birlikte söz veriniz efendim. 

BAŞKAN — Tasarının lehinde buyurunuz 
Sayın Arsan. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
bugün Yüce Mecliste müzakeresi sırasında 
siyasi parti grup temsilcisi arkadaşlarımızın 
bu kanunun lehinde bulunması ve süratle bu 
kanunu çıkarma yönündeki gayret ve çabala
rını, bir milletvekili olarak, şükran ve takdir
le karşılıyorum. 

Yalnız, şurasını beyan etmek isterim ki, 
Adalet Partisi Grupu adına konuşan arkadaşı
mızın, bu kanun tasarısını kendi gruplarının, 
hükümetlerinin bir başarısı imiş gibi, sanki 
sırf iktidar partisinin gayret ve çabalan neti
cesinde çıkan bir kanun tasarısıymış gibi bu 
kürsüden göstermesinin yanlış bir tutum oldu
ğu kanaatindeyim. 

Bu kanunun çıkması için bir değerli millet
vekili arkadaşımızın gündemlerin boşalması 
hakkındaki gensoru talebini geri almasını, yine 
diğer arkadaşlarımızın aynı mealdeki gayret 
ve çabalarını, zannederim ki, iktidar partisi
nin sayın üyeleri de ve arkadaşlarımız da şük
ranla karşılarlar. 

Şimdi, böyle bir tutum karşısında bu kanu
nun yalnız bir partinin gayret ve çabalariyle 
çıktığını beyan etmek, biraz insafsızlık olur 
kanaatindeyim. Bu, Yüce Meclisin ve bütün si
yasi partilerin kabullendiği, uzun zamandan 
beri, hattâ «Meclisler tatile gitmesin, bu kanun
lar çıksın, ondan sonra tatile gidelim» diye si
yasi partilerin sayın liderlerinin ve yetkilileri
nin beyanları her gün gazete sütunlarını işgal 
ederken böyle bir muhalefet partilerini suçla
maya gitmek, her halde vicdan ölçüleriyle ölçül
mez kanaatindeyim. 

Bu kanunun çıkmasında büyük hizmetleri 
dokunan Parlâmentonun Çalışma Komisyonu
nun, başta başkanı ve muhterem üyelerini ve 
Çalışma Bakanlığı mensuplarını, bir milletve
kili olarak, şükran ve takdirle yadetmeyi Türk 
işçisi adına bir borç bilirim. 

Bu kanuna müspet oy kullanacağım ve sa
yın arlkadaşlarımm da müspet oy kullanması
nı temenni ederken kanunun Türk Milletine ve 
Türk işçisine hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederim. 

Saygılarımla. (M. P. sıralarından alkışlar) 
ABDÜLBÂRI AKDOĞON (Ağrı) — Ben de 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Abdülbâri Akdoğan, 
efendim, bir hususu tavzih etmek isterim. 

Ben size aleyhte söz veriyorum. Üzerinde 
konuşmanıza müsaade edemem. Aleyhte konu
şacaksanız söz vereceğim, çünkü İçtüzük mü
sait değildir. İçtüzük, «Lehte ve aleyhte birer 
kişi» diyor. Aleyhte konuşacaksanız söz verece
ğim. Üzerinde konuşursanız sözünüzü keserim. 

Lehte mi, aleyhte mi? Bir şey söyliyeceksiniz 
beyefendi. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Efendim, bu kanun tasarısının tümünü oyu

nuza arz etmeden evvel komisyon, İçtüzüğün 
109 ncu maddesi uyarınca, bâzı siyaku sibak, 
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tertip, tanzim hususlarında hatalar oldu, bun
ları aylarınızla düzeltmemizi teklif ediyor. 

32 nei sayfada, 20 nci maddenin 1 nci ilk 
satırı «işgörmezlik», doğrusu «işgöremezlik» ola
cak. 

OBurada bir «düşünceler» var. Bu nedir,, iza--
hat mı efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-
DEMİR (İstanbul) — Sayın Başkanım, bâzıla
rında satırbaşı olması gereken yerler var. Onun 
için böyle bir şekil yaptık. 

BAŞKAN — Diğerleri de «işgöremezlik» şek
linde tek kelime olacak. 

32 nci sayfanın 20 nci maddesinde, ikinci 
fıkrada ilk satırdaki «veya» «ve» olarak düzel
tilecek. 

32 nci sayfada 23 ncü maddenin 4 ncü satı
rı yanlış olarak «ölüm» yazılmış, «ölen» ola
cak. Biz de «ölen» olarak okuduk» 

32 nci sayfada yine 23 ncü maddede 1-C/b 
fıkrası yanlış olarak parantez içinde büyük (A) 
fıkrasında, parantez içinde küçük (a) fıkrasın
da, olarak düzeltilecek. 

35 nci sayfada 61 in birinci fıkrasında, 5 nci 
satırda «ödemiş» «ödenmiş» olarak düzeltilecek. 

36 nci sayfada 64 ncü maddeye temas eden 
maddenin (b) fıkrasında «siogrtalıya kendisi
nin» cümlesi «kendisinin» satırbaşı olacak şe
kilde düzeltilecek. 

37 nci sayfada 67 nci maddede «sigortalı» 
diye başlıyan fıkra, «bağlanabilecek 4 takvim 
yılı»; «bağlanabilecek aylık esas tutulur» şeklin
de düzeltilecek. (4 takvim yıh) satırbaşı olacak. 

37 nci sayfada 67 nci maddeye temas eden 
«sigortalı» diye başlıyan fıkrada «sigortalının 
hesabına» cümlesi, «sigortalının yıllık gelirinin 
hesabına» şeklinde düzeltilecek. 

37 nci sayfada 67 nci maddeye temas eden 
son fıkrada «fıkrasında»; «fıkrasına» olarak dü
zeltilecek. 

38 nci sayfada 68 nci maddeye temas eden 
büyük (B) fıkrasındaki «geçimini» kelimesi 
«geçiminin» olarak düzeltilecek. 

38 nci sayfada 96 nci maddeye temas eden 
ikinci satırda; «sigortasından» kelimesi «sigor
talarından» olarak, 

40 nci sayfada geçici 8 (A/B) «her yıl en 
az», «her yıl için enaz» şeklinde düzeltilecek. 

Okuduğum bu hataları, yine okuduğum ye
ni şekilleriyle, İçtüzüğün 109 ncu maddesi gere

ğince tasvibinize sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, kanun tasarısının 
tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kanun tasarısı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandı
ğı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısının müzakeresine ge
çiyorum. 

Bu kanun tasarısının tümü, bundan evvelki 
kanun tasarısı ile birlikte görüşüldü. 

Şimdi, bu kanun tasarısının maddelerine ge
çilmesi hususunu oyunuza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporda ivedilik teklifi de vardır. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı 
ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San-

- dığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hak
kındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenme

sine dair Kanun 

Madde 1. — 991 sayılı Devlet Demiryolları 
ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü işçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kuru
muna devri hakkındaki kanuna aşağıdaki ek 
maddeler eklenmiştir. 

Ek madde 1. — 991 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesine göre sağlanacak emekli aylık
larının tesbitinde fiilî ve itibari hizmet süreleri
nin toplamı 25 yıl olarak değiştirilmiştir. Fiilî 
ve itibari hizmet sürelerinin' toplamı 25 yıl olan
lar için emekli aylığının nisbeti emekli aylığı 
bağlanmasına esas tutulan aylık veya ücretin 
% 70 i olarak uygulanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 25 
yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, 
fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası 
üzerinden emekli aylığı bağlanır. 

— 682 — 
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Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplammdaki 
ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin 
her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas 
tutulan aylık veya ücret tutarının % 1 inin oni-
kide biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak aylığın toplamı emekli
liğe esas aylığın % 80 ini geçemez. 

0 

BAŞKAN — Komisyon bu ek 1 nci maddeyi 
bir önerge ile yeniden tanzim etmiştir, okutu-
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının Komisyonu
muzda kabul edilen Ek Madde 1 in aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Komisyon Sözcüsü 

istanbul Milletvekili Ankara Milletvekili 
Kaya özdemir Hasan Türkay 

Ek Madde : 1. — 991 sayılı Kanunun Geçici 
1 nci maddesine göre bağlanacak emekli aylık
larının tesbitinde fiilî ve itibari hizmet sürele
rinin toplamı 25 yıl olarak değiştirilmiştir. Fii
lî ve itibari hizmet sürelerinin toplamı 25 yıl 
olanlar için emekli aylığının nisbeti emekli ay
lığı bağlanmasına esas tutulan aylık veya üc
retin % 70 i olarak uygulanır. Yaşlılık aylığı 
bağlanmasında 1 ay 30 gün üzerinden hesapla
nır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 25 
yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, 
fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası 
üzerinden emekli aylığı bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplammdaki 
ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her 
ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas tutu
lan ayhk veya ücret tutarının % 1 nin onikide 
biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak aylığın toplamı emeklili
ğe esas aylığın % 80 ini geçemez. 

091 sayılı Kanun hükümlerine göre işçilere 
verilecek emekli ikramiyesinde de fiilî hizmet 
süresi 25 yıl olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu, geçici 1 nci madde hakkın
da söz ıstiyen? 
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Buyurunuz Sayın Tünay. 
BEKİR TÜNAY (Adana) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; 
Devlet Demiryolları ve Limanlarında çalı

şanlar ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandığına bağlı olarak vazife gören aske
rî fabrikalar mensuplarının, Sosyal Sigortalar 
Kanunundaki değişikliklerden yararlanması he
defini güden bu kanun da yerindedir ve bir 
denge sağlamaktadır. Bu kanuna da Güven 
Partisi olarak gönülden katılıyoruz. 

Ancak bu vesile ile, tıpkı emeklilik, malûl
lük ve ölüm aylıklarını yüzde 70 e çıkaran ve 
emeklilik süresini kısaltan kanun tasarısı ile 
birlikte, Devlet Demiryolları ve Askerî Fabri
kalar mensuplarına ait bu kanun tasarısının da 
Meclisten geçirilmekle yetinilmiyerek, Senato
dan da geçirilmesi suretiyle kanunlaştırılmasını 
temenni ediyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, biraz 
evvel bu maddeyi «geçici madde» diye ifade 
etmişim, yanlış oldu, doğru şekli : «Ek Mad
de 1» dir. 

Ek Madde 1, hakkında başka söz istiyen var 
mı? Yok. 

Komisyonun biraz evvel okuttuğum metnini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun bu kabul ettiğiniz metnini, Ek 
Madde 1 olarak oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 2 yi okutuyorum. 

Ek Madde 2. — 1 . 8 . 1968 tarihinden önce 
Demiryolları Emekli Sandığı ile Askerî Fab
rikalar Tekaüt Sandığınca aylık bağlanmış 
olan emeklilerle, 991 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince ay
lık bağlanan emeklilerin ve T. C. Emekli San
dığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanmış 
olanların, T. C. Emekli Sandığı Kanununa ta
bi daire, kurum ve ortaklıklar ile Sosyal Sigor
talar Kanununa tabi işyerlerinde çalışmaları 
halinde, buralarda çalıştıkları sürece, emekli 
aylıkları kesilir. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı kimseleri çalıştı
ranlar, bunları, vazifeye başladıkları tarihler
den itibaren bir ay içinde yazı ile Sosyal Sigor
talar Kurumuna bildirirler. 
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Şu kadar ki, mahiyeti itibariyle hizmetin 
görülmesi mücbir bir sebebe dayandığı ve özel 
bir ihtisası gerektirdiği ilgili bakanlığın tekli
fi ve Çalışma Bakanlığının mütalâası alınmak 
suretiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen 
yerlere tâyin edilecekler hakkında birinci fık
ra hükmü uygulanmaz. 

Yukardaki fıkralarda belirtilen kimseler 
hakkında çalıştıkları sürece, Malûllük, yaşlı
lık ve ölüm sigortaları uygulanmaz. 

BAŞKAN — Komisyon, bu ek 2 nci madde
yi de bir önerge ile yeniden tanzim etmiştir. 

Komisyonun önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının Ek Madde 2 
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Komisyon Sözcüsü 
İstanbul Ankara 

Kaya Özdemir Hasan Türkay 
Ek Madde 2. — 1 . 8 . 1968 tarihinden önce 

Demiryolları Emekli Sandığı ile Askerî Fabri
kalar Tekaüt Sandığınca aylık bağlanmış olan 
emeklilerle, 991 sayılı Kanunun geoici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrası bereğince aylık bağ
lanan emeklilerin ve T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa göre emekli aylığı bağlanmış olanların, 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa tabi daire, ku
rum ve ortaklıklar ile Sosyal Sigortalar Kanu
nuna tabi işyerlerinde çalışmaları halinde, bu
ralarda çalıştıkları sürece, emekli aylıkları ke
silir. Bu durumda olanlar hakkında 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 63 ncü maddesi
ne göre işlem yapılır. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı kimseleri ça
lıştıranlar, bunları, vazifeye başladıkları ta
rihlerden itibaren bir ay içinde yazı ile Sosyal 
Sigortalar Kurumuna bildirirler. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde hakkında söz 
istiyen? 

Sayın Çetnısoy buyurunuz efendim. 
KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Ecn, maddenin aleyhinde konuşacak deği
lim. Yalnız, bu iş için kurulan bir Karma Ko
misyon üyesi olarak, komisyonda bulunan - bu
gün takrir veren - iki arkadaşıma bir serzenişte 
bulunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlar, malûmuâliniz, muvaz
zaf komisyonların dışında müstaceliyet arz 
€ıden kanunların görüşülmesi için, ihtisas ko
misyonlarından seçilen arkadaşların toplanıp 
bir Karma Komisyon kurduğu ve bu Karma Ko
misyonda ihtisas erbabı arkadaşların fikirlerine 
de hürmet edildiği, geleneksel bir vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer komisyonda 
böyle bir değişiklik derpiş edilecek ise, o tak
dirde, o zaman fikirlerini söylerlerdi. 1 nci Ek 
Madde için, 2 nci Ek Madde için, iki arkadaşı
mızın takrir vermek suretiyle Komisyon yerine 
ikame edildiğini, esefle müşahede etmekteyim. 
Hiçbir zaman aleyhinde değiliz; ama aceleye 
gelen bir husus, teknik bir arkadaşın bir fikrin
den mahrum kalmak suretiyle, yarın kanun ta
sarısının tekrar değiştirilmesini icabettirecektir. 

Bu itibarla, komisyonda görüşülen madde
nin aynen kabulünde zaruret vardır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZBEMİR (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sa-
ym Kemal Çetinsoy arkadaşımız, filhakika Kar
ma Komisyonunun üyesi idi. 

BAŞKAN — Geçici Komisyonun, efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 

ÖZDEMİR (Devamla) — Evet, Geçici Komis
yonun üyesi idi ve Geçici Komisyonun bir tek 
toplantısına dahi icabet etmedi. 

Biz burada, sadece «5ö8 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 63 ncü maddesine göre işlem 
yapılır.» ibaresini getirdik. Bunu getirmemizde 
teknik zaruret var. Bu teknik zarureti, bilâha-
ra teknik heyetteki arkadaşlarımız bize hatır
lattılar. Kanunun eksik çıkmaması için, bu tek
nik zaruretin icabı olan hükmü ilâve ediyoruz; 
başka bir şey yaptığımız yok Sayın Başkanım. 
Kabulünü istirham ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun yeni getirdiği 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bu önergeyi, Ek 2 nci madde 
olarak oylarınıza sunuyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 991 sayılı Devlet Demiryol
ları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri hakkındaki kanuna 
'aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce Demiryolları Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandı
ğı kanunlarına göre bağlanmış olan emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 
aylıkları ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre bağ
lanmış olan emekli aylıkları hakkında da bu 
kanunun ek 1 nci maddesi hükümleri uygula
nır. 

Ancak, vazife malûllüğü aylıklarında, aylı
ğın toplamı emekliliğe esas aylığın % 100 ünü 
geçemez. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 2. — Geçici 1 nci madde hük
müne göre tesbit edilecek emekli âdi malûl
lük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıkları 
tutarı emekli aylığının bağlanmasına esas tu
tulan aylık veya ücret tutarları, bu aylıkların 
bağlandığı tarihten beri ücret seviyelerinde vu
kua gelen yükselmeler de nazara alınmak su
retiyle hesaplanır. 

Ücret seviyelerinde vukua gelen yükselmeler 
kurumca hazırlanıp Çalışma Bakanlığınca onay
lanacak ve en geç üç ay içinde yürürlüğe kona
cak bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Artırmalar sonuçlanıncaya kadar ödenmek
te olan aylıklar, sonradan mahsubu yapılmak 
üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak, 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sayılı Kanun gere
ğince yükseltmeye tabi tutulan emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü veya dul ve yetim ay
lıkları hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 3. — a) Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte Demiryolları Emekli ve 
Askerî Fabrikalar Tekaüt Sanlıkları Kanun
larına göre emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylığı almakta, olanlar 
ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine 
göre emekli aylığı bağlanmış olanlar veya ay
lık bağlanmasına hak kazanmış durumda olup 
henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların ay
lık tutarları yürürlük tarihinden, 

b) (a) fıkrasında belirtilen aylığı bu ka
nunun yürürlük tarihinden önce kesilmiş bulu
nanlardan, aylık kesiliş sebebinin ortadan kalk
ması ile aylık ödenmesine tekrar hak kazanan
ların, aylık tutarları, bu hakları kazandıkları 
tarihten, 

İtibaren bu kanun hükümlerine göre yeni
den tesbit edilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 4. — Halen ek 2 nci madde
nin birinci fıkrası şümulüne giren emekliler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 1 yıl içinde, görevlerine devam edip etmi-
yeceklerini, Sosyal Sigortalar Kurumuna yazı
lı olarak bildirmeye mecburdurlar. Bu yazılı 
bildirmeyi yapmıyanlann emekli aylıklan, bu 
sürenin bitimini takibeden ilk üç aylık ödeme 
dönemi başangıcından itibaren kesilir. 

Yukandaki fıkrada yazılı kimseleri çalış
tıranlar, bunlan, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren üç ay içinde yazı ile Sos
yal Sigortalar Kurumuna bildirirler. 

BAŞKAN — Bu geçici 4 ncü madde hakkın
da söz istiyen?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu kanunun uygulan
masına ait işlemlerin zamanında yapılması
nı sağlamak maksadiyle, çalışma saatleri dışın
da görevlendirilecek personele, Sosyal Sigor
talar Kurumu Müdürler Kurulunca tesbit edi
lecek esas ve miktarlar dâhilinde bir ücret 
ödenir. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmüne tabi değildir. 
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BAŞKAN — Bu geçici madde hakkında söz 

istiyen?.. Yok. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Reşit Ülker ve Sayın Hayrettin Uysal 

arkadaşlarımız yeni bir geçici madde teklif 
ediyorlar, kabulü halinde geçici 6 ncı madde 
olacaktır. 

Sayın Uysal arkadaşımızın önergesi şu: 

«991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısına aşağıdaki geçici 
6 ncı maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
rim.» 

Metin şu oluyor: 
«Geçici madde 6. — Demiryolları Emekli ve 

Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıklarına ödedik
leri aidatı geri alan sandık üyelerinden, bu ka
nunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
ilgili sandığa yazılı olarak müracaat eden ve 
geri aldıkları aidatları, en geç bu kanunun hü
kümlerinin yürürlüğe girdiği tarihi taldbeden 
birinci yılın sonuna kadar ve yüzde 5 faizi ile 
ilgili sandığa veya kuruma yatıranların bu hiz
metleri hakkında 2 nci madde hükmü uygula
nır.» 

Metin bu. Bu metin geçici 6 ncı madde olsun, 
diyorlar. 

Komisyon katılır mı buna? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Sayın Başkanım, bu 
önergeye katılıyoruz. Aslında 506 sayılı Kanun
la ilgili olarak yapılan geçici 3 ncü maddede bir 
hüküm vardı, 10 yıllık hizmet sürelerinin birleş
tirilmesiyle alâkalı, ama bu, keseneklerini geri 
alanlarla ilgili bir hükümdür. Bu bakımdan iş
tirak ©diyoruz. 

BAŞKAN — Bu arada Sayın Ülker'in öner
gesi biraz daha değişik. O da bir geçici 6 ncı 
madde teklif ediyor, diyor ki: 

«23 . 1 .-1968 tarih ve 991 sayılı Kanunun 
geçici 4 ncü maddesindeki hak, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süre için
de kullanılabilir.» 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Aynı anlamda. 

BAŞKAN — Aynı anlamda ise, siz Sayın 
Üysal'ın önergesine iltihak eder misiniz efen
dim? 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şu halde, sizin önergenizi, 
«aynı anlamdadır» dediğiniz için birlikte mua
meleye koyuyoruz, komisyon da buna katılıyor, 
fakat metin olarak Sayın Uysal'm önergesi esas 
olacak. 

Bu, geçici 6 ncı madde teklifidir, Komisyon 
da katılıyor, önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul edilmiş olan bu önerge metnini geçici 
6 ncı madde olarak oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun uygulanması 
dolayısiyle aylıklarda yapılacak artırmalar, 
991 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde belirti
len matematik karşılıkların hesabına dâhil edi
lir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 23 . 1 . 1968 tarihli. 991 sa
yılı Kanunun 2 nci madesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Hizmetleri aynı müessesede devam etmek
te iken, sonradan memur statüsüne tabi bir va
zifeye geçirilmeleri sebebiyle, evvelce tabi bu
lundukları sandıklardan veya sandıkların dev
ri dolayısiyle ilk defa 1 . 8 . 1968 tarihinde 
tabi oldukları Sosyal Sigortalar Kurumundan 
T. 0. Emekli Sandığına tabi duruma geçmek 
suretiyle 15 . 7 . 1965 tarihli, 668 sayılı Kanun 
ile ilgilendirilmiş olanların, 5 . 1 . 1961 tarihli, 
228 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, 
emekli aylığı bağlanması ve 15 nci maddesine 
göre ikramiye verilmesi, hakları saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti
yen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ek 2 nci ve geçici 4 ncü mad
delerde belirtilen yükümlülükleri süresi içinde 
yerine getirmiyenler hakkında 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 
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BAŞKAN — Beşinci madde hakkında Sayın 
Zeytinoğlu söz istemiştir. Buyurun Sayın Zey-
tînoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu madde ile biz bunu yüklenenleri iki defa 
cezalandırmış oluyoruz. Burada; «Ek 2 nci ve 
geçici 4 ncü maddelerde belirtilen yükümlüler» 
diyoruz. Geçici 4 ncü maddede; bu vazifelerini 
yapmıyanlann aylıkları kesilir, diyoruz. Bir bu 
suretle cezalanıyor, bir de bu madde ile; «100 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur» diyoruz. 

Şimdi bir vatandaşa iki şekilde ceza ver
mek bence doğru değildir. Binaenaleyh, bu 5 
nci maddenin tasarıdan çıkarılması icabettiği 
kanaatindeyim. Çünkü, aylıkları kesilir, dedi
ğimize göre mahrum oluyorlar. 

Bir önerge veriyorum, tasvibinizi rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Zeytinoğlu bu tasarıda 5 nci maddenin tayyını 
teklif ediyor. 

Komisyon buna katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA ÖZ-

DEMİR (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Komisyon katılmamaiktadır. 
Bu çıkarılma teklifini oyunuza sunuyorum. 

Rabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Beşinci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunun 4 ncü maddesi 
1 . 8 . 1968 tarihinden, diğer maddeleri de yayı
na tarihini takilbeden ilk üç aylık ödeme döne
mi başlangıcından itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili olarak Ko
misyon yeni bir önerge veriyor ve bu önerge
sinde ; 

«Bu kanunun 4 ncü maddesi 1 . 8 . 1968 ta
rihinden, diğer maddeleri 1 . 3 . 1969 tarihin
den itibaren yürürlüğe girer» demektedir. 

Komisyonun bu önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu kabul ettiğiniz önergedeki metni 6 nci 
madde olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Kemal Çetinsoy tümü üzerinde lehte 
buyurunuz efendim. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Bu komisyonun üyesi olduğum için biraz ön
ce Komisyon Başkanı sayın arkadaşımın, ko
misyon toplantılarına iştirak etmediğim yolunda 
telmiıhli bir sözü olmasaydı söz almıyacaktım. 
Yalnız, mazeretimi arkadaşım da biliyor. Ken
dilerine komisyon toplantılarından birkaç gün 
sonra haberim olduğunu da ben söylemiştim. Bu 
bakımdan önemli bir husus değil. 

Kabul etmiş bulunduğunuz bu kanun ile be
nim hesabıma göre asgari 20 000 - 25 000 DD 
personeli, yine 15 000 - 16 000 Devlet Denizyol
larında çalışan personel istifade edecektir. Bun
dan önce işçi mi idi, memur mu idi bilinmiyen ve 
bir türlü sosyal haklardan istifade edemiyen 
memur, işçi kardeşlerimiz ve bilhassa askerî fab
rikalardaki büyük işçi kütlesi kardeşlerimiz is-
tiiade edeceklerdir. 

Yıllardan beri çektikleri ıstırapları, memle
ket için sarfettikleri gayretleri takdir eden ik
tidarımız, - bundan evvel bir kanun konuşulur
ken, «Adalet Partisi Grupu sadece kendisine 
mal etmesin» diyen arkadaşınla hitaben söylü
yorum - iftiharla söylüyoruz ki, kendi grupumuz 
bu işçi kütlesinin, bu memur kütlesinin seçimle
rin yaklaştığı şu günlerde dertlerine parmak 
basmış ve kendilerine büyük haklar sağhyan bu 
kanun tasarısını hazırlamış, getirmiştir. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Seçimler 
yaklaştığı için çıkarıyorsunuz. 

KEMAL ÇETİNSOY (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, hiçbir suretle seçim için de
ğil. Bir münakaşanın yolunu açmak için de ko
nuşmuyorum. Yolda gelirken bana lâf atan arka
daşlara da cevap vermek lüzumunu duymuyo
rum. 

Bundan 15 - 20 gün evvel bunların Sivas'ta 
Orta - Doğu Personel Sendikası toplantısına 
iştirak etmiş, kendilerinin âdeta fahrî davacısı 
ıolan arkadaşınız olarak söylüyorum, her hangi 
bir siyasi yatırım için değil, seçim için değil, 
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onların tozlanmış, raflara kaldırılmış haklarını 
sağlamak için konuşuyorum. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Seçim 
için konuşuyorsunuz.. 

KEMAL ÇETİNSOY (Devamla) — Şimdi, 
sevgili arkadaşlarım; bu kanun dolayısiyle bu 
kanundan faydalanan arkadaşlarımıza hayırlı, 
uğurlu olması temennisinden başka bir düşünce
miz yoktur. Şu veya bu şekilde, Adalet Partisi 
Grupunun komisyonda çalışan diğer partili ar
kadaşların da emeği geçtiğinden ve yine Hükü
metin bu işte emeği olduğundan dolayı hepsi
ne bu memur ve işçi sınıfındaki arkadaşlarım 
adına da şükranlarımı arz ederim. Hayırlı, uğur
lu olsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI KAYA 
ÖZDEMİR (istanbul) — Sayın Başkanım bir te
şekkür etmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, mümkün değil. Lehte 
aleyhte birer kişi konuşur. Teşekkür etmesi için 
Sayın Bakana söz vereceğim. 

Aleyhte söz istiyen yok. 
Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Bakan teşekkür etmek istiyorlar. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI HAYRETTİN TURGUT 
TOKER (Ankara) — Saym Başkan, pek muh
terem ve değerli milletvekilleri; 

Huzurunuzda müzakeresi yapılan ve lûtufkâr 
oylarınızla kabul buyurulan tasarılarla, Türk 
iş hayatına gerek endüstrinin beden iş sahasın
da ve gerek fikir iş sahasında çalışan insanları
mıza sosyal politikamız anlayışına ve görüşüne 
uygun ve cidden diğer memleketlerle de kıyas 
edildiği zaman ileri mânada yeni sosyal güven
lik şartları ve tedbirleri getirilmektedir. 

Uzun süre emek vermek suretiyle hazırlan
mış olan bu tasarıya tasvipkâr oylarınızla katıl
dığınız ve iltifatınızı esirgemediğiniz için hepi
nize ve bu arada komisyonda güçlü bir çalış
ma yapan komisyon üyelerine ve Geçici Komis
yon Başkanına gerek Hükümet adına ve gerek
se Türk işçisi adına yürekten şükranlarımı ve 
teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Saygılarımla. (A. P. sıralraında alkışlar). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım böy
lelikle 991 sayılı Kanuna ilâveler yapan ve 506 

I sayılı Kanunu değiştiren iki ayrı kanun tasa
rısı Meclisinizce kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. 

5. — 4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 
ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı 
Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci madde
lerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarın 
ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçent
lik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla 
indirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/643, 
2/737) (S. Sayısı : 915) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım Hükü
metin bir önergesi var, bu önergesinde; 

«Bugünkü gelen kâğıtların raporlar bölü
münün 6 nci sırasında yer alan, 4936 sayılı Ka
nunun 20 nci maddesi ile bu Kanunun 115 sa
yılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısının gündeme alınarak 48 saatlik bekleme 
kaydı aranmaksızın görüşülmesini arz ve teklif 
ederim» diyor. 

Bu Kanun Üniversitenin Tazminat Kanu-
mınudur. Bu, gelen kâğıtlarda bulunduğu için, 
gelen kâğıtlardan evvelâ gündeme alınması, 48 
saat geçmeden müzakeresi ve öncelikle görüşül
mesi istenmektedir. Sırası ile oyunuza sunuyo
rum. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınması husu
sunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme aldığınız bu kanun tasarısının 48 
saat geçmeden şimdi görüşülmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. 

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

I Bu kanun tasarısının öncelikle görüşülmesi 
I hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, öncelikle görüşülmesine karar verdi
ğiniz bu kanun tasarısı hakkında şahısları adına 
konuşmak üzere şimdiye kadar bize, Sayın Reşit 
Ülker, Saym Reşat özarda, Sayın Fahri Uğra-

(1) 915 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
I ? una eklidir. 

688 — 
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sızoğlu, Sayın Osman Saraç, Sayın Celâl Sungur 
müracaat etmişlerdir. 

'Sayın Nihat Diler Y. T. P. Grupu adına, Sa
yın Ahmet Bilgin MilM Partisi Grupu adına, 
Sayın Hilmi incesulu Güven Partisi Grupu adı
na, Sayın Benice Boran Türkiye işçi Partisi 
Grup adına, Sayın Cevdet Aykan da Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına söz talebinde bu
lunmuşlardır. 

Şahısları adına söz alanlar, sırası ile, demin 
ismini okuduğum arkadaşlarımdan sonra, Sayın 
Huri Kodamanoğlu, Sayın Hayrettin Uysal'dır. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 18,30 a geliyor. 
Yemek molasını şimdi verdikten sonra çalış
maya devamımız daha uygun olur mütalâasın-
dayım. 

BAŞKAN — Bugünkü birleşimin ikinci otu 
rumuna devam ediyoruz. 

öncelik karan almış olduğunuz, 4936 sayılı 
Kanunun 20 nci maddesi ile bu kanunun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddelerinde de
ğişiklik yapılmasına, ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için bekle
me süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporlarının tümü üzerinde görüş
melere başlıyoruz. 

Komisyon? Yerinde. Hükümet? Yerinde. 

Tümü üzerinde, Y. T. P. Grupu adına ilk söz 
Sayın Nihat Diler'indir. 

Buyurun Sayın Nihat Diler. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NÎHAT DİLER 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 
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Açık oylamanın neticesini almamız icabedi-
yordu. Onu şimdi sizlere arz edeceğim. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ka
nun tasarısının açık oylamasına 330 arkadaşımız 
iştirak etmiş, 317 kabul, 21 ret, 2 çekinser oy 
kullanılmıştır. Tasan, Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Su ürünleri kanun tasansınn açık oylamasına 
406 arkadaşımız iştirak etmiş, 401 kabul, 4 ret 
1 çekinser oy kullanılmıştır. Tasan, Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

Her ikisi için de hayır temenni ederim. 
Saat 19,30 da toplanılmak üzere birleşime 

ara veriyorum. 
Kapanma Saati : 18,30 

mm »m 

4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu 
kanunun 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 
32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılması
na ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasansı üzerinde Yeni Türkiye Partisi 
Meclis Grupunun görüşlerini açıklamak üzere 
yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
Hükümetin teklifinin kapsamı daha geniş

tir. Bütçe Plân Komisyonu, asıl üniversite refor
mu tasansı getirilinceye kadar, üniversite refor
mu mahiyetinde telâkki ettiği bir kısım madde
lerin tasarıdan çıkanlmasını ve yalnız 32 ve 38 
nci maddelerde değiştirme yapılmasını kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Toplumların karşısına çıkan güçlükleri ay

dınlatıp onlara bu güçlükleri yenmenin yolları
nı gösteren ilimdir. Bir mülletin gücü, sahiboldu-
ğu ilim ve fikir gücü ile ölçülür. Onun için Bü
yük Atatürk; «Hayatta en hakiki mürşit ilim-

ÎKINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : îsmet Kapısız (Konya), Barlas Küntay (Bursa) 
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dir» diye bu durumu ifade etmiştir. Biz millet 
olarak ilim yapmayı ibadetle eşit telâkki etmi
şiz. ilim, ibadet yapma kadar mukaddestir, diye 
bunu kabul etmiş bir milletin mensuplarıyız. 
Sosyal ekonomik, kültürel meselelerimizi ilmî öl
çülere güre halletmeyi bu geleneklerimizle ka
bul etmiş bir milletiz. 

Sayın milletvekilleri; 

Bugün ilim müesseselerinin en başında gelen, 
ilmî hakikatleri tesbit eden, ilmin verilerini tes
bit eden ve birçok bunalım içinde bulunan, sos
yal, kültürel, ekonomik meselelerimizde bize ışık 
tutma görevi üniversitelerimize verilmiş bulun
maktadır. Üniversitelerimize, kendi bu üstün 
görevlerini yapabilmek için ilimsel muhtariyet 
tanımış bulunmaktayız, 4936 sayılı Kanuna gö
re. Ancak, 4936 sayılı Kanun, zamanın gerekle
rine, ihtiyaçlarına cevap vermediği için 115 sa
yılı Kanunla değiştirilmiş. 115 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş 4936 sayılı Kanun, bugünün ihti
yaçlarına cevap verememektedir. Görüyoruz, 
memleketin hangi tarafına el atarsak atalım, her 
tarafında bir bunalım vardır. Bu bunalımın en 
mühimi üniversite camiasının içinde cereyan et
mektedir. En esef verici taraf budur. Bir şairi
mizin dediği gibi meşhurdur ki, 

«Zulm ile olmaz cihan harap,» 
«Eyler ânı müdahane - i âliman harap» 

Biz, bu bunalımların içinde ıstırap çekerken 
birçok kimseler, aklı başında olan kimseler, 
memleketimizin içinde bulunduğu bu bunalımlı 
hâdiseleri gördüğü vakit esef ve üzüntü içinde 
bulundukları zamanda, onların en fazla ümit ve 
teselli duydukları üniversitenin içinde de buna
lımlar peşpeşe devam etmektedir. Bir seneden 
beri, 1968 in Haziran ayından itibaren başlıyan, 
üniversite camiası içinde işgal ve boykot hâdi
seleri son safhasına kadar gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bunun sebepleri araştırıldığı zaman temel 

nedeni şuna dayanmaktadır; bir materyalist 
felsefe maalesef üniversite camiamızın içine sin
miştir. öğrenme ve öğretme aşkı yerine, yürüme, 
boykot ve işgal yapma fikri aşılanmaktadır. 
Halbuki ilim yolunda yürüyen insanların mihnet 
ve meşakkate katlanmak suretiyle hak yolunda, 
hakikat yolunda fedakârlığa katlanmaları lâ
zım. Âlimlerden beklenen bunlardır. Âlimlerin, 
kendilerine düşen görevleri ilim yolunda vazife 

almış olan kimselerin, her türlü maddi ve mâne
vi fedakârlıklara katlanmak suretiyle bu millete 
hizmet etmeleri lâzımdır. Bugün maalesef bunun 
aksini görmekteyiz ve bundan üzüntü duymak
tayız. îlim sevgisi, hakikat sevgisi yerine, yürü
me sevgisi, boykot ve işgal etme sevgisi, huzur
suzluk yaratma sevgisi, anarşi sevgisi genç di
mağlarımıza aşılanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 

Üniversitelerimiz, görüldüğü üzere buhran 
içindedir. Biz Yeni Türkiye Partisi olarak bu 
buhranın çeşitli yönlerinin olduğunu ileri sür
müş ve bunun tedbirlerinin süratli şekilde ele 
alınmasını istemiştik. Bütçe müzakereleri dola-
yısiyle, yine buraya getirilen gensoru, Meclis 
araştırma önergeleri dolayısiyle fikirlerimizi 
ortaya koymuştuk. Fakat maalesef bugüne ka
dar bizim fikirlerimiz yerine getirilmemiş, üni
versite camiasının ihtiyaçlarına cevap veren ka
nunlar çıkarılmamıştır. 4936 sayılı Kanun top-
yekûn ele alınarak bir üniversite reformu ciheti
ne gidilmemiştir. Üniversite mensupları ile gö
rüştüğümüzde her üniversitenin, bugün içinde 
bulunduğu durumun önüne geçmek için, üni
versiteyi salâha götürebilmek, yani Türk mille
tinin hayat hamlesini Türk Milletine yakışır bir 
şekilde devam ettirebilmek için gereken tasarı
ları hazırlayıp Millî Eğitim Bakanlığına sunul
duğunu ifade etmişlerdir. Millî Eğitim Bakanlı
ğından ayrı, Üniveristelerarası Kurulda da bir 
tasannm görüşüldüğü ifade edilmiştir. Artık 
bunun ne derece hakikat olduğunu iyice tesbit 
edemedik. Sayın Millî Eğitim Bakanı bize bu hu
susta aydınlatıcı bilgi vermek durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, 

Üniversite reformu zamanında yapılmazsa, 
bu takdirde - arz ettiğim gibi - Türk Milletinin 
hayat hamlesi zayıflıyacaktır, tökezliyecektir ve 
Türk Milleti olduğu gibi geriye doğru veyahutta 
bulunduğu yerde saymakta devam edecektir. Bu 
durumda, sosyal, kültürel ve ekonomik bakım
dan inkişaf etmesine imkân yoktur. Çünkü bu 
hayat hamlesini Türk Milletine kazandıran sis
tem haline konmuş mevsuk bilgidir. Bu mevsuk 
bilgiyi bize veren de üniversite camiasıdır. Üni
versite camiasını kendine düşen görevi yapacak 
vaziyete getirmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, getirilmiş olan bu tasan bizi memnun 
etmiştir. «Üniversite» denildiği zaman üniversi-
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tenin temel unsuru asistanlar hatıra gelmekte
dir. Asistanlık müessesesi kendini ilim yoluna 
adamış, ilmî hak ve hakikatleri keşfetmek için 
hazırlanmış bir kimse hatıra gelmektedir. Bun
ların durumu yürekler acısıdır. Kendilerini ikti
sadi müzayakadan kurtarıp ilmî hak ve hakikat
lere verememektedirler. Onların imkânları ca
zip olmadığı için, Devletin başka sektörlerine 
ve diğer sektörlere gidip vazife görmektedirler. 
Üniversite asistansız kaldığı için ilmî mesaisini 
tam mânasiyle yapamamaktadır. Ancak bu ka
nun tasarısiyle asistanlık müessesesi cazip hale 
getirilmektedir ve bizim memnuniyetimizi mu-

- ciptir. 

Öğretim üyesi ve yardımcılarının ayrıca on
ların durumlarını da cazip hale getirmektedir. 
Bu, üniversite reformunun sadece bir veçhesini 
teşkil etmektedir. Bundan sonra artık asistanla
rın sokaklara düşüp birtakım haklar iddia edip, 
dolayısiyle bir kısım kimselere de bu yolda Ör
nek olmalarına imkân vermiyecektir. Bu baha
neler ortadan kalkacak, umarız ki, asistanlar 
olsun, öğretim üyeleri olsun kendilerine düşen 
ilmî vazifelerini yerine getireceklerdir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bu kanunla verilmiş olan imkânlar, gerek 

üniversite öğretim üyelerine, gerek yardımcıla
rına ve gerekse asistanlarına Türk Milletinin 
büyük bir fedakârlığıdır. Şayet bu muhterem 
zatlar, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu 
nazarı dikkate alıp, bir de Türkiye'nin Devlet 
mekanizmasında çalışan personeline atfı nazar 
etmiş olsalar, Türk Milletinin bunlar için ne ka
dar fedakârlığa katlandığını müşahsûe edecek
lerdir. 

öyle memur, öyle ücretli müstahdem vardır 
ki, bunlar bugünkü hayat pahalılığı karşısında 
250 lira maaş almaktadırlar. Binaenaleyh kendi
lerine 2 000 lira, - diğer avantajlarının yanında -
bu millet tazminat verdiğine göre, üniversite 
profesörleri artık ilim koluna kendilerini has
redecekler, aynı şekilde asistanlar da ilim yolu
na kendilerini hasredecekler ve kendi öğrenci
lerini bu istikamette haşir neşir etmek suretiyle 
kendilerini yetiştirecek, sokaklara düşüp ilmi 
sokaklarda arama yolunu tercih etmiyecekler-
dir. 

Biz Yeni Türkiye Partisi olarak bundan do
layı memnuniyet duymaktayız. 

Sayın milletvekilleri; 
Üniversite mensuplarının maaş, ücret ve taz

minat sistemi arasında büyük farklar vardır. 
Ankara, İstanbul, İzmir ve Ege Üniversitesi ile 
Atatürk, Karadeniz üniversitelerinin maaş, ücret 
ve tazminatları arasında büyük farklılıklar var
dır. Geri kalmış yerlerdeki üniversite profesör
lerinin kendilerine düşen görevleri mihnet ve 
meşakkat altında bihakkın yapabilmeleri için 
kendilerine bir mahrumiyet zammı verilmiştir. 
Bugünkü hayat pahalılığı karşısında bu mahru
miyet zammı tesirini kaybetmiş durumdadır. 
Bu tasan getirilmekle, geri kalmış bölgelerde, 
Atatürk Üniversitesi gibi, Karadeniz Üniversi
tesi gibi, yeni açılan Diyarbakır Üniversitesi 
gibi, bölgelerde görev almış olan üniversite pro
fesörlerinin cazip avantajları kaybolmuş bulun
maktadır. Şayet bu durum da ilerde süratli bir 
şekilde nazarı dikkate alınıp, bunların da mah
rumiyet zamları eski hallerine irca edilir şekil
de tedbir alınırsa bu takdirde bu üniversiteler 
öğretim görevlisi bulabileceklerdir, bulmakta 
sıkıntı çekmiyeceklerdir ve kendi görevlerini 
bihakkin yapabileceklerdir. 

Eğer, bunun yanında mahrumiyet zamları 
şimdiki hayat pahalılığının konjonktür durumu
na göre ayarlanmazsa bu üniversitelerdeki öğ
retim üyeleri kendi görevlerini bırakacak, yine 
Ankara, İstanbul gibi gelişmiş şehirlerimize ge
lecek ve burada vazife göreceklerdir. Karadeniz, 
Atatürk ve diğer yeni kurulmuş üniversiteler 
öğretim üyesi bulmakta sıkıntı çekeceklerdir. 

Biz Yeni Türkiye Partisi olarak, Türk Mille
tinin, üniversitelerimize bu ve bundan daha faz
la fedakârlığa katlanmasını istiyoruz. Çünkü 
Türk Milletinin beyni mesabesindedir, Türk 
Milletinin ekonomik, sosyal ve kültürel meşele
rine ilmî ölçülerle ışık tutacak olan müesseseler 
bunlardır. Bu müesseselere ne kadar fedakârlık 
edersek yeridir. Üniversitelerden de bizim bek
lediğimiz, Türk toplumunun hayati menfaatle
rini, hayat hamlesini sekteye uğratmadan bu 
memleketin menfaatlerini dikkate almak, çocuk
larımıza madde ve mideyi ve materyalist felsefe
nin menfur taraflarını aşılamanın yerine bu 
memlekete hizmet etmek için feragat ve feda
kârlığı öğretmek ve hak ve hakikat aşkını ken
dilerine aşılamaktır. Şayet bunu yaparlarsa kar
şılıklı birbirimize düşen görevi yerine getirmiş 
olacağız. 
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Bu tasarı ile üniversite öğretim üyesi, öğre
tim yardımcısı ve asistanların içinde bulunduk
ları ekonomik güç durumlar ıslah edilmiş ola
caktır, fakat tam mânasiyle üniversite mesele
leri halledilmiş olmıyacaktır. Üniversite refor
mu tasarısının süratle üniversitelerarası kurul
dan ve Millî Eğitim Bakanlığından Meclise inti
kal ettirilmesi temennisiyle tasarının, milletimi
ze, sayın üniversite mensuplarına ve memleketi
mize hayırlı olmasını diler, grupum adma Yüce 
Meclisi saygiyle, sevgiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adma Sa
yın Ahmet Bilgin, buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA AHMET BÎLGÎN 
(Edirne) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; 

Müzakeresine başladığımız bu tasarı, üniver
sitelerimize hayatiyet vermeye matuf ve onların 
geleceklerini tanzim etmek için esas olarak alın
mış bir tasarıdır. 

Millet Partisinin bu husustaki, görüşlerini 
Heyeti Aliyenize arz etmek için söz almış bulu
nuyorum. 

Parti olarak bu tasarının lehinde olacağımız 
tabiîdir. Ancak, kifayetli olduğuna kaani deği
liz arkadaşlar. Biz, bunu daha esaslı bir şekilde, 
dahi iyi bir tanzimle, daha iyi bir tasarı halinde 
görmek isterdik. Bu, üniversite için ne bir re
form tasarısıdır, ne de ilerisini tam bir teminata 
alacak, istikbalini sağlıyacak bir tasarı halinde
dir. Bu, ancak ve ancak öğretim üyelerinin ve 
öğretim üyesi yardımcılarının bir nebze olsun 
maddi -sıkıntılarına deva bulacak şekilde tanzim 
edilmiş bir tasan olmasına rağmen, bunu da ki
fayetli olarak yapmakta olduğunu görmemekte
yiz. 

öğretim üyelerinin, bilhassa asistanların, öğ
retim üyesi yardımcılarının şimdiye kadar çek
mekte oldukları maddi sıkıntının tehvini için, 
esasen yapılmış olan bu tasarı görülüyor ki, 
maddeleri arasında; geldiği zaman arz edeceğiz, 
bunlar hemen hemen lâşey kabilinden birtakım 
serpiştirme yapılma suretiyle kapatılmak isten
mektedir. Muhterem arkadaşlarım, biz her şeyi 
yarım yapmakla yarım netice alırız, aslını ta
mam yaparsak çok faydalı olacaktır. Maddeler 
arasında eğer mâruzâtımız kabul edilecek olur
sa, bu tasan kısmen tekemmül etmiş olacaktır. 

Tasarının esası hususunda mâruzâta başla
madan evvel gerekçesindeki şu noktaları huzu
runuzda bir kere okumama müsaadenizi rica 
edeceğim : 

Gerekçe şöyle diyor. «Öğretim üyeliğinin çe
kici bir nitelik kazanması, üstün vasıflı genç
lerin öğretim üyesi olmalarının teşvik edilmesi 
ve halen üniversitelerde görev almış bulunan 
öğretim üyelerine ve yardımcılarına çalışma 
güçlerine ve toplum içindeki görevlerine uygun 
malî imkânlar sağlanması gerekmektedir.» Çok 
güzel bir gerekçe. Hakikaten bizim de arzumuz 
bu. Ama maddelerinin tetkikine geçilirse bu ge
rekçe ile maddeler arasında çok fark olduğunu 
göreceksiniz. 

Öğretim üyeleri yardımcılarının maddi ba
kımdan uygun bir hale getirilmesini istiyen bir 
tasarı da, evvelce kendilerine lâakal 1 900 lira, 
2 000 lira tahsis edilmesi, Millî Eğitim Komisyo
nunca kabul edilmişken bunlann 1 000 liraya, 
1 250 liraya indirilmesi haklı bir tasarruf değil
dir. Bilhassa Bütçe Komisyonunda bunun bu 
hadde indirilmesi M. P. tarafından asla tasvibe-
ıdilmemektedir arkadaşlar. 

Bir taraftan üniversitedeki yardımcı asistan
ların, bilgili insanların, hakikaten ihtisas yap
mış olan doktorlarımızın memleket dışına, Al
manya'ya, Amerika'ya, şuraya buraya gidip va
tani vazifelerini ihmal etmekte olduklarından 
dert yanarız, bir taraftan onları memlekete bağ
lamak için çareler ararız, öbür taraftan da tah
sisata gelince akim ve mantığın alabileceği bir 
tahsisatı mümkün olduğu kadar kısmaya çalışı
rız. Elbette ki, bu iki lâzime birbirleriyle tev'em 
olarak geçinemez. Biz bununla yine öğretim üye
lerini dışarı kaçırmaktan ve gidip başka yerler
de fazla para için mecburi olarak vatanı terk et
melerine mâni olamıyacağımızdan müteessiriz 
arkadaşlar. Biz isterdik ki, hiç değilse öğretim 
üyelerini tatmin ederek mesleke bağlamak sure
tiyle önümüze bir tasan gelsin. Sonra, bu şekil
de yapılan bir tasarı ile gençlerimizi öğrenim 
üyeliğine, asistanlığa nasıl teşvik etmiş olabili
riz? Bu mümkün değil arkadaşlar. Öğretim üye
leri yardımcılarını daima biz çoğaltmaya mecbu
ruz. Çünkü bir taraftan mütemadiyen yeni üni
versiteler ihtiyacı ile karşı karşıya olduğumuz 
ifade edilir, bir taraftan yeni yeni fakülteler 
açılır, tıp fakülteleri açarız ve açmakta devam 
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edeceğimizi, hattâ bu memlekete daha on yedi 1 
üniversitenin lüzumlu olduğundan bahsederiz, 
sonra da, öğretim üyesi ve öğretim üyesi yardım
cılarını tamamiyle oraya bağlıyacak nitelikte 
bir tahsisat vermeyiz. Bununla elbette ki, bu söz- I 
lerin hepsi havada kalır ve açacağımız bütün 
üniversiteler, emin olunuz ki, öğretim üyesi bul- I 
maktan âciz kalır ve noksan kalır, noksan işimiz 1 
de noksan olarak devam eder, bundan da millet 
olarak, memleket olarak bir netice istihsal etme
miş oluruz arkadaşlar. 

Mâruzâtımın burasına gelmişken, bu tezatla
rı kısmen olsun maddeler geldiğinde daha açık-
lığiyle arz edeceğiz ama, mücmelen şöyle bir fi
kir verebilmek için huzurunuza sermek istiyo
rum. I 

Asistanlara verilen maaşlar şöyledir; 1 000 
lira, ihtisas yapmış olanlara 1 250 lira, ey
lemsiz doçentlere 1 350 lira. Bunlar arkadaşlar, 
bir asistanın almış olduğu tahsisata ilâve edil
se dahi, bir doktar mütehassısın yetişmesi; bir 
defa altı sene tıbbiyede okuyacak, ondan son
ra sekiz ay yani bir sene staj yapacak, dört 
sene ihtisas için çalışacak, hiçbir sene kalma
mak suretiyle, her sene muvaffak olmak şar-
tiyle ihtisas yapacak, altı sene kalacak. Asis
tanlıkta çalışacak, ondan sonra ancak bir öğ- i 
retim üyesi yardımcısı olabilecek ve buna da 
siz; aldığı maaş zaten 1 350 lira, 1 300 lira ci-
varlarıidadır, 1 250 lira daha ilâve edeceksi
niz, 2 500 lira filân raddesinde bir maaş ala
cak, bunun da vergisi kesilirse elinde 2 000 
lira bir şey kalacak. Halbuki dışarda serbest 
çalışsa bu arkadaş, emin olun ki, bunun üç 
misli değil, belki on misli para kazanabilir. 
Siz bunu nasıl tekrar öğretim üyeliği yardım
cılığına veya asistanlığa bağlıyabilirsiniz? 

Bu itibarla, bu tasarının maddeleri geldi
ğinde vereceğimiz önergelerle bu tahsisatların 
artırılması hususunda Yüksek Heyetinizin de 
iltifatını rica edeceğiz. Hakiki bir yardıma ih-
tiyacı olan bu öğretim üyelerine sizlerin de him
metiyle bir şey kazandırmaya çalışacağız. 

Bu tasarı hakikaten şimdiye kadar çok ge
cikti arkadaşlar. Çok geç kaldı, bekledi ve 
şimdiye kadar bunun çıkması lâzımgelirdi. Bir
çok sebepler dolayısiyle komisyonlarda, şurada | 
burada gecikti. Böyle bir tasarının daha geniş 
bir zamanda müzakere edilerek hiç olmazsa bu I 
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teşriî görev zarfında bunu çıkartmaya muvaf
fak olmamızı arzu ederdik. Ne yazık ki, buna 
da muvaffak olamıyacağız. Bunu biz kabul 
edeceğiz, bu çıkacak ama, yine bizim zamanı
mızda tamamiyle kanuniyet kesıbetmiş olmıya-
caktır. Biz ancak bunu kadük olmaktan kur
taracağız. Kabul edilecek, Senatoya gidecek, 
orada kalacak. Yeni Meclise gelecek arkadaşlar 
inşallah bunu kanunlaştıracak bir duruma geti
receklerdir. Bir sene zarfında iktisadi duru-
mumuzdaki temevvüçler nazarı itibara alınırsa 
şimdiki yapacağımız zamların, yani eklerin 
bir sene sonra emin olunuz ki, ben ne diyeyim, 
hiç olmazsa yüzde 30, yüzde 40 kadar noksan 
bir seviyeye düşeceği de muhakkaktır. Bu iti
barla da gelecek devre hiç olmazsa kanunlaşa
cak bu zamlara bir miktar daha ilâve edilmesi 
hususunu hepinize arz eder, hürmetlerimle he
pinizi selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Hilmi incesulu. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Türkiye İşçi Partisi Grupu adı
na Sayın Behice Hatko Boran. 

T. i. P. GRUPU ADINA HATİCE BORAN 
(HATKO) (Urfa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

Müzakere edilmekte olan tasarının çıkması
na elbette ki taraftarız. Hattâ kanaatimizce bu 
konuda geç bile kalınmıştır. Yalnız, Hüküme
tin teklifini, Millî Eğitim Komisyonunda yapı
lan tadilâta ve nihayet Bütçe ve Plân Komis
yonunda yapılan tadilâta bakıp bunları karşı
laştırdığımız zaman bizde o kanaat hâsıl oldu 
ki, Plân ve Bütçe Komisyonunda aldığı son 
şekli ile tasarı, kanunun gerekçesinde belirti
len mahzurları ortadan kaldırabilecek veya el
de edilmesi düşünülen faydaları sağlıyabilecek 
nitelikte pek görülmüyor. 

Kanunun çıkması için ileri sürülen gerekçe
ler - ki bunlara biz katılıyoruz - kısaca şöyle 
sıralanıyor : Bugünkü hayat şartlarına göre 
üniversite öğretim üyelerine ve yardımcılarına 
gerekli bir geçim seviyesi, hayat standardı sağ
lamak, üniversite öğretim üyeliğini çekici kıl
mak, üstün vasıftaki gençlerin üniversite kari
yerine girmesini temin etmek, asistanlıkların 
boş kadrolar halinde kalmasını önlemek - ki 
bu kadroların bilhassa fen dalındaki öğretim 
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kollarında iboş kaldığını, zira bu kollardan me
zun olan gençlerin üniversite dışındaki çevre
lerde, özel çevrelerde, hattâ diğer resmî ku
rumlarda daha yüksek ücretle iş buldukları bi
liniyor ve asistanlık maaşı ve tazminatı bunun 
yanında çok yetersiz kalıyor - bunu gidermek 
de kanunun bir gerekçesi olarak öne sürülü
yor. Üniversite öğretim üyelerine ve yardımcı
larına ilmî araştırmalarda bulunmak imkânını 
sağlamak, onları geçim temini için başka vazi
feler almak mecburiyetinden kurtarmak, bü
tün zamanlarını üniversiteye hasretmelerini te
min etmek de bir başka gerekçe olarak ileri 
sürülüyor. Ve nihayet son önemli bir gerekçe; 
üniversitelerimiz arasındaki ücret dengesizliği
ni düzeltmek, bunu ortadan kaldırmaktır ki, 
ıbu hem sosyal adalet icabıdır, hem de üniver
siteler arasında öğretim üyelerinin bir kısım 
üniversitelerden daha fazla ücret, ödenek ödi-
yen diğer bâzı üniversitelere kaymasını önle
mektir. 

Bütün bu gerekçeler doğrudur. Ama kanu
nun son şeklinde ileri sürülen tazminatlara bak
tığımız zaman, bu mahzurları ortadan kaldıra
cağı veya öngörülen faydalan sağlıyacağı bize 
şüpheli görülüyor. Faraza fen kollarındaki 
asistanlık kadroları acaba boş kalmaktan kur
tulacak mıdır, burada öngörülen ek tazminat
larla? Çok şüpheli. Hele teklif edilen tazmi
natlarla üniversiteler arasındaki dengesizliğin 
ortadan kalkmıyacağı ve bâzı üniversitelerden 
diğerlerine öğretim üyeleri akımının önlenemi-
yeceği hemen hemen şüphesizdir. Çünkü tasa
rıda öngörülen tazminatlara rağmen aradaki 
dengesizlik hâlâ bariz bir şekilde devam ede
cektir. Bunun için maddelere geçildiği zaman 
da bu husus belirtilebilir, fakat bütünü ile bu
rada teklif edilen tazminatların artırılması ve 
Millî Eğitim Komisyonu teklifinde ileri sürü
len tazminatın kabulü, partimiz kanaatince, 
daha uygun olacaktır. Şayet fon meselesi, kay
nak bulunamama gerekçesiyle Bütçe ve Plân 
Komisyonunda bu ödenekler indirilmiş ise ve 
bu da bir mecburiyet ise, o zaman hiç değilse 
gerek maaşları, gerekse aldıkları ödenek da
ha aşağı seviyelerde olan asistanların ve öğre
tim yardımcılarının tazminatları Millî Eğitim 
Komisyonunun teklif ettiği seviyede olmalıdır. 
Çünkü, zaten bunların gelirleri aşağı katego
ridedir, zaten tazminatları, Millî Eğitim Ko-
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misyonunun tasarısında teklif edilenler de olsa, 
yine esas öğretim üyelerine kıyasla düşük ola
caktır. Binaenaleyh en düşük gelirli olan asis
tanların, öğretim görevlilerinin ve yardımcı
larının tazminatlarının tasanda öngörülenden 
daha fazla olmasını münasip görüyoruz. 

Diğer dikkatimizi çeken bir husus; Hükü
met tasarısında ve Millî Eğitim Komisyonunda 
teklif edilen birden beşe kadar olan maddeler 
Bütçe ve Plân Komisyonu tarafından kaldı
rılmış ve kaldırılmanın gerekçesi de; hali hazır 
tasan daha ziyade bir Tazminat kanunu tasarısı 
niteliğindedir, halbuki kaldırılan söz konusu 
maddeler daha ziyade üniversite reformu ile 
ilgili maddelerdir, binaenaleyh bu kanımdan 
(bunları çıkaralım denmiş, çıkarılmıştır. Komis
yonun gerekçesinde, üniversite Reformu Kanu
nunun biran önce çıkarılması temennisi ile ye-
tinilmiştir. 

Şimdi, burada evvelâ bir 5 nci madde var ki, 
bu 5 nci madde kanaatimizce çok önemli bir hu
susa değinmiştir. Bu 5 nci madde çok tartışıl
mış ve hemen hemen bilhassa ilgili üniversite 
çevrelerinin üzerinde mutabık kaldığı bir husus
tur. Yani, üniversitede öğretim üyeleri ve yar
dımcıları tam zaman, full - time çalışmalarında 
bütün zamanlarını üniversite faaliyetlerine has-
retmelidir. Bu madde önemli ve zannediyorum 
ki hiç kimsenin ve bilhassa üniversite çevreleri
nin buna itirazı yok. Bu maddenin kalkması
nın gerekçesini doğrusu biz anlayamadık. Bu 
madde kalkar ve reform kanunu daha teferruat
lı olarak hazırlana dursun, üniversite öğretim 
üyelerinin, yardımcılarının ve asistanlarının tam 
zaman çalışmaları ve bütün zamanlarını üniver
siteye vermeleri temin edilse yerinde olur, sa-

Diğer taraftan, 1 - 4 ncü maddelere baktığı
mız saman, bunlar, doçentlerin ve profesörlerin 
tâyini ile ilgili maddeler olduğu görülüyor ve 
doçentlerin, profesörlerin tâyini ile ilgili bu mad
deler üniversite reformuna mütaalliktir, bu ise 
tazminat kanunudur gerekçesi ile kaldırılıyor. 
Halbuki, 5 nci madde asistanların tâyinine nıü-
tanllik bir maddedir. Binaenaleyh; aynı mantık 
ile bunun da reform kanununa taallûk eder gö
rünmesi icabeder, bunun da kaldırılması icate-
dei'. Halbuki 5 nci madde yani asistanların tâ
yini ile ilgili madde, doçentlerin ve profesörle-
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rin tâyini ile ilgili maddeler kaldırıldığı halde, 
bırakılıyor ve asistanların tâyini ile ilgili bu 
maddeye baktığınız zaman, bunun asistan küt
lesi tarafından şiddetle öne sürülen bir şikâyeti 
ortadan kaldırdığım görmüyoruz. 

Üniversite meseleleri gensorular veya genel 
görüşmeler dolayısiyle burada konuşulduğu za
man belirtmiştik; çeşitli üniversitelerimizdeki 
asistan arkadaşlarımızın başlıca şikâyetlerinden 
biri de kürsü tahakkümü, profesör tahakkümü
dür. Kullandıkları tâbir broşürlerinde aynen şu
dur: «Asistanların kaderi, profesörlerin iki du
dağı arasındadır.» Eu 5 nci maddeye baktığı
mız zaman görüyoruz ki, asistanların tâyini esas 
itibariyle profesörlerin veya enstitü müdürleri
nin veya öğretim kolu başlarının teşebbüsüne, 
onayına bağlı kalıyor. Her ne kadar kuruldan 
geçme şartları varsa da, yine maddeden aldığı
mız intiba, asistan arkadaşlarımızın bu konuda
ki şikâyetlerine cevap vermediğidir. Binaena
leyh bu maddeyi de itiraz ile karşılıyoruz. 

Bu mülâhazalar dışında, konuşmamın başın
da da belirttiğim gibi, kanunun çıkmasına taraf
tarız, hattâ tazminatların artırılması ile çıkma
sına taraftarım. 

Sözlerimi bitirmeden bir noktaya da işaret 
etmek istiyorum. Senato zannediyorum tatile 
girmiştir. Söylendiğine göre şartlı bir tatildir 
vakıa, ama eğer bu kanunlar biz burada böyle 
gece yarılarına kadar oturup, burada nefes tü
ketip çıkarmaya çalışıyoruz ve geç de kaldık, 
dediğim gibi, daha önce bunları ele almamız lâ
zımdı; bunu çıkaracaksak, Senatoda yarın ve
ya Pazartesi günü toplanıp bunları çıkarmıya-
caksa; acaba bu isticalin, hem de pek de samimî 
görünmiyen böyle bir isticalin gerekçesi ve mâ
nası nedir? Bunu da anlıyamıyorum. Temenni 
ederiz ki, bu kanun tasarısı buradan bu akşam 
çıksın ve Senatomuz da yarın veya Pazartesi 
günü toplansın ve bu tasarılar bu devre bitme
den evvel kanunlaşarak ilgili kütleler tatmin 
edilmiş olsun. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

pu adına Sayın Cevdet Aykan. 
C. H. P. GEÜFU ADINA CEVDET AYKAN 

(Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Meçisin bu saatte çalışmasından ve arkadaş

larımızın söylediklerinden anladığımıza göre 
Meclis bugün tatil kararı alacak. 

Bana grupum, 4936 sayılı Kanunun tadili ile 
ilgili konuda sözcülüğü takriben bir ay kadar 
önce vermişti. Meclisin bu son toplantısında 
zatıâlinizi ve değerli arkadaşlarımı selâmlamak 
imkânım bulduğum için kendimi bahtiyar addet
mekteyim, ama bir tereddütümü ve esefimi de 
belirtmek isterim. 

Yine duyduğuma göre, Senato şartlı olarak 
bugün tatil kararı almış durumda. Bu durum
da bizim üzerinde bugün konuştuğumuz kanun 
tasarıları Yüksek Meclisin tasvibi ile kanunlaş-
salar dahi, yürürlüğe girmek imkânına pratik 
olarak sahip değildirler. Muhtemeldir ki bu 
tasarının yürürlüğe girmesi 1970 yılı içinde ola
caktır. Böyle bir durumu Sayın Başkan, Baş
kanlık ettiğiniz bu Mecliste şahsan yadırgadığı
mı ifade etmek isterim. Grupumdan bu cümle
yi kullanmak için müsaade almadım; eminim, 
Grupum da bu tutumu samimiyetle ve Parlâ
mento gelenekleriyle bağdaştıramıyacak ve 
Grupum da büyük bir ihtimal ile bunu yadır-
gıyacaktır. Grupum bana bu cümleyi kullan
mak yetkisini vermediği için, bu cümleyi şah
sım adına kullanmış, Grupum adına bu sert 
cümeyi kullanmaktan Bakınmıştım. Şahsım adı
na belirtecek olursam, bu tutumu samimî bul
muyorum, Parlâmento geleneklerine yakışır bul
muyor ve yadırgıyorum. 

Grupum bana bu vesile ile bu tasarı ile ilgi
li ve üniversite reformu ile ilgili düşüncelerini 
belirmek için görev vermişti. 4936 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair Hükümetin tek
lifinde şu hususlar vardır: üniversite öğretim 
görevlilerine verilecek tazminatların yeniden 
değerlendirilmesi veya ayarlanması; öğretim 
üyesi ihtiyacını karşılamak bakımından doçent
lik ve üniversite profesörü olabilmek için gere
ken süre ile ilgili zamanın yeniden ayarlanması; 
doçent ve profesörlerin, asistanların olduğu üze
re tam gün üniversite çalışmalarının sağlanması, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversitelerinde ça
lışan öğretim üyelerinin, profesör ve doçentle
rinin yurdumuzun az gelişmiş bölgelerinde ku
rulmuş olan üniversitelerinde bir süre içerisin
de görev görmelerinin sağlanması ve asistanla
rın çalışmalariyle ilgili bâzı hükümler Hüküme
tin teklifinde yer almakta idi. 

Bütçe ve Plân Komisyonu, Hükümet tasarı
sında geniş değişiklikler yaparak veyahut da 
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geniş atlamalar yaparak, basında bir üniversite 
reformu olarak takdim edilen bu kanunu, bir 
tazminat kanunu olarak Meclisimize sunmuştur 
ve gerekçesinde bir de temenni ilâve etiv,iştir. 
önümüzdeki devrenin başına yetiştirilmek üze
re reform çalışmalarının hızlandırılması temen
nisinde bulunmuştur. Bu tasarının daha ziyade 
bir kazanç kanunu niteliğini taşımasını uygun 
görmüştür, cümlesini ve düşünmesini de müta
lâasına ilâve etmiştir. 

Grupum, bir ihtiyacı kısmen karşıladığı için, 
Bütçe ve Plân Komisyonunun, üniversite asistan, 
doçent, profesör ve öğretim görevlilerine bir 
tamzinatın verilmesi teklifini, şüphesiz miktar
lar üzerinde ayrı düşünmekle beraber, destekle
mektedir, fakat üniversitemizin temel ihtiyacı
nı bir üniversite reformu şeklinde grupum gör
mektedir. 

Muhterem Meclisimizin hatırlıyucağı üzere 
bir yıl kadar önce bu Mecliste üç tane genel gö
rüşme teklifi birleştirilmiş ve uzun konuşmala
rın ve görüşmelerin konusu yapılmıştı. Say n 
Başbakan bu vesile ile sekiz saat kadar konuş
muşlardı. Bu uzun konuşma bu toplumda üni
versite ile ilgili ciddî ihtiyaçların muhtemeldir 
ki, bir ifadesi idi, fakat bir yıl evvelki bu tar
tışmalara ve bu konuşmalara bugün baktığımız
da toplumumuz olumlu hiçbir şey kazanmamış
tır. Bir yıl sonra bir Hükümet tasarısı olarak 
getirilen, Bütçe ve Plân Komisyonundan çıkan, 
yalnız, üniversite öğretim üyelerine, asistanları
na verilecek bir tazminat tasarısıdır. Grupu-
mun kanısına göre bu ne üniversitenin ihtiyacı
na, ne de üniversitelerden hizmet bekliyen top
lumumuzun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik
te değildir. Şüphesiz, bir yıl uzun bir zaman
dır. Bir yılda daha ciddî çalışmalar içerisinde 
üniversitelerin temel ihtiyaçlarına hizmet edebi
lecek, faydalı olabilecek tasarılar getirilebilir, 
düşünceler kanun tasarısı halinde Meclise su
nulabilirdi. 

Birkaç ay öncesine bakarsak, gazetelerde sık 
sık, üniversitelerdeki boykot ve işgal olayları 
ve üniversitedeki ciddî tartışmalarla ilgili, üni
versitedeki muhtelif kurumların üniversite re-
formlariyle ilgili düşüncelerini bildiren bildirile
rin neşredildiğini ve bunların toplumumuzda ge
niş tartışmalara ve meraklara konu olduğunu 
hepimiz hatırlamaktayız. Bütün bunlara rağ
men, toplumdaki bu uyarmalara ve ciddî tenîıid 
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ve ihtiyaç sunmalarına rağmen Hükümet olum
lu bir tasarıyı maalesef Meclise sunamamıştır. 

Bilin.Jiiği üzere, 4936 sayılı Kanun 1946 yı-
lıntL1, hazırlanmış ve kanunlaşmıştır. Aradan 
14 yıl geçtikten sonra 1060 yılma kadar bu ka
nun ile ilgi;i ciddî hiçbir değişiklik yapılma
mıştı. Bu kanan ile ilgili ilk ciddî değişiklik 1960 
yılı 27 Ekininde 115 sayılı Kanunla yapılmıştır. 
1946 dan 1960 yılma kadar geçen bu süre içe
risinde üniversite, siyasi iktidar ve o zamanki 
toplum karışımları içersinde siyasi bir konu 
olarak ele alınmıştır. Üniversite bir ilim ve 
araştırma yuvası ve bunun ihtiyaçları dikkate 
alınarak düşüncelere konu yapılmamıştır. 

1960 yılından sonra yeni bâzı kanunlarla 
bâzı üniversiteler kurulmuştur. Anayasamız 
120 nci maddesi ile, üniversiteye idari, ilmî ve 
denetim ile ilgili özerklik tanımıştır. Fakat 
1969 yılında üniversitelerin ciddî ve hepimize 
endişe veren sonrunlarınm çözümlenmemesin
den hepimiz üzütü duymakta ve acaba Hükü
met bununla ilgili tasarı ve teklifleri neden 
Meclise sunmuyor endişesisini taşımaktayız. 

Hepinizin bildiği üzere üniversite, öğretim 
üyelerinin; üniversite, öğrencilerin; üniversite, 
vatandaşlarımızın tenkidlerinm konusu ya
pılmakta ve yine üniversite, öğretim üyeleri
nin, talebelerin vatandaşların yeni bir şekil 
içersinde çalışmasını arzu ettiği bir kurul ola
rak görülmektedir. Üniveri&tenin nazari duru
mu ile fiili durumu arasındaki bâzı tutarsız
lıklar hem üniversite öğretim üyelerinin ve 
hem de üniversite talebelerinin, vatandaşları
mızın şikâyetlerine konu yapılmaktadır, üni
versitelerin meselelerinin araştırmalara konu 
yapılması Ve bilinmesi, hepimizin müşterek fay
dasının gereğidir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 

4938 sayılı Kanunun kapsamına giren üni
versite kurumlarına bir yılda verilen para tak
riben 600 milyon lira civarındadır. Üniversi
telere, yüksek okullara ve diğer mümasil okul
lara verilen paranın tutarını takriben bir 
milyarın üzerinde olarak düşünebiliriz. Millî 
gelirimizin takriben % 4, 1 i eğitim harcama
larına tahsis edilmektedir. Bütçemizin de tak
riben % 18 veya 19 u eğitim giderleri için kul
lanılmaktadır. Tabiî bu kadar harcamalar 
ve emeklerle okutabildiğimiz nüfus grupu da, 
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19 ilâ 24 yaş arasında bulunan vatandaşları
mızın takriben % 3,3 üdür. 

Türk toplumu, Cumhuriyetin kurulduğu an
dan bugüne kadar vatandaşlarının % 70 inin 
yaşadığı köylerin elektrik ihtiyaçları, su ihti
yaçları, yol ihtiyaçları için 4 milyar liranın 
altında para harcanmıştır. Eizim millî eğitim 
harcamalarımız yılda takriben 4 milyardır. 
Vatandaşlar olarak ve bu vatandaşların seç
tiği Parlömanterler olarak bu 4 milyar lira 
ile ne gibi bir randıman aldığımızı ve yaş 
grupu itibariyle % 3,3 olarak okutabildiğimiz 
vatandaşlarımıza üniversitelerimizin ne oranda 
laydalı olduğunu sormak ve bunun üzerinde 
düşümek bizim tabiî bir görevimizdir. 

Halen üniversitelerimizde takriben yüz bin 
talebe - yüksek okullar da dâhil - okumaktadır. 
Bu rakama özel okullarda okuyan talebe dâ
hil değildir. Bu rakama baktığımız zaman, 
bu talebenin sınıf geçme olarak veriminin dü
şüklüğü, üniversitelerimizin araştırmaya yö-
nelememiş olmaları veyahut da yeteri araş
tırmaları yapmamış olmaları, ister bu husus 
Hükümetin üniversitelere sağladığı imkânın ye
tersizliğinden olsun, isterse üniversitelerimi
zin içersinde çalıştığı şartlardan olsun, araştır
ma yetersizliği ve yine üniveristelerimizin ge
lecek nesillerimizin hizmetinde vasıflı, dünya 
seviyesinde insanlar yetiştirilememesi ve üniver
sitelerimizin büyük şehirlerde toplanıp yurdu
muzun az gelişmiş bölgelerine yeteri ölçüde da 
ğılamamış olmaları hepimizin ciddî olarak 
üzerinde durduğumuz ve endişe duyduğumuz 
konulardır. 

Grupum çok samimî olarak şunu temenni 
ederdi : Toplumdaki bu kadar ciddî uyarma
lara, ciddî ve samimî tenkidler sonunda Hükü
met üniversite reformunu, kısmen de olsa, 
sağlıyabilecek bir teklifi bu Meclisin huzuru
na getirsin ve bunun kanunlaşması ile üniver
site öğretim üyelerinin, talebesinin ve toplu
mumuzun bu konu ile ilgili şikâyetleri azal-
sın ve bu kuruluşların bu topluma hizmet
leri artabilsin. Bunu görememekle C. H, P. 
Grupu cidden üzgündür. 

Konuşmamın başında da ifade ettiğim üzere, 
şayet Büyük Meclis bu akşam bir tatil kararı 
'alacaksa, bizim buradaki konuşmalarımızın pra
tik hiç bir anlamı yoksa, Senato şartlı bir karar 
gereği tatile girecekse, bu tasarılar kanunlaşsa 

dâhi 1969 ekiminden sonra Senatoda dikkate 
alınacak ve büyük bir ihtimalle 1970 yılında yü
rürlüğe girecekse, grupum bunu Parlâmento 
gerekleriyle bağdaştıramamakta, bunu ciddî bir 
tutum olarak bulamamakta ve bun'dan samimî 
olarak üzüntü duymaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, konuşmamın başın
da arz ettiğim üzere, üniversitemizde hizmet gö
ren değerli asistanların, doçentlerin, profesör
lerin ve diğer öğretim görevlilerinin maddî ih
tiyaçlarını - kısmen de olsa - karşılayabilecek 
bir tasarının bu Mecliste tasvip görmesini gru
pum desteklemekte ve böyle bir tasarının biran 
önce yürürlüğe girmesini de samimî olarak te
menni etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Konuşmamın başında arz ettiğim üzere, Mec
lis bugün tatile girerse, bunu da ben kendim, 
şahsım için, hem zatıâldnizi, hem de siz değerli 
arkadaşlarımı selâmlamak için bir vesile olarak 
kullanmak istiyorum. Hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi, Millet 
Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Cumhuriyet Halk 
Partisi adına yapılan konuşmalardan sonra Gü
ven Partisi grupu adına Sayın Fethi Çelikfoaş 
buyurun efendim. 

GP GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, Yüksek Meclisin 
değerli üyeleri; 

Benden evvel konuşan sözcü arkadaşlarımm 
sonunda temas ettiği noktaya ben başında değin
mek istiyorum. 

Gerek bugün öğleden sonraki toplantıda sırf 
geniş bir adaletsizliği gidermek maksadiyle sev-
kedilen teklif ve tasarıları bir an evvel kanuni-
yet kazansın maksadiyle geri alman gensoru so
nunda müzakresine başlanılan, işçilerle ilgili ka
nun tasarısı, gerekse halen müzakere etmekte ol
duğumuz kanun tasarısı esasen yürürlüğe giren 
maddelerle alâkalı kısmında: «1 Mart 1969 dan 
itibaren yürürlüğe girer» diyor. Keyfiyet bu 
olunca bu camiada yok yere bir huzursuzluğa 
meydan vermekten ise, T. B. M. M. nin müşterek 
toplantılarında Başkanlık vazifesini deruihde eden 
Sayın Başkanımızın Senato ile temasa geçerek, bu 
iki kanun tasarısının da tatile girmeden evvel 
iki Meclisten çıkması hususunda gayret göster
mesini bilhassa temenni etmeye değer görüyo-
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rum. 1 Mart 1969 da yürürlüğe girecek maddele
ri bulunmasına rağmen, endişemiz odur ki, bu 
zümreler içerisinde bu mevzular güçlenmeye de
vam edecek ve bu da ayrıca bir huzursuzluk ko
nusu olmakta berdevam olacaktır. Buna meydan 
vermemeliyiz arkadaşlar. Bu lüzumsuz bir şey
dir, bunu bıçak gibi kesip atmak lâzımdır. 

Bu temennimizi izhardan sonra müzakere et
tiğimiz tasarıya gelince; hafızalarınıza hitabede-
ceğim; olayları zikretmiyeceğim, Hükümetin 
muayyen konularla ilgili çalışmalarında cemiye
timizin beklediği süratli bir gayreti görememek
ten müteessiriz. 

Fransa'da da yalnız üniversite ile ilgili de
ğil, öğretim ve eğitimle ilgili geniş bir ıslâhat 
çalışmalarına Mayıs olaylarından sonra başlan
dı. Daha evvel orada başladı. Ama eski Baş
bakanlardan, halen Millî Eğitim Bakanı olan 
Edgard Faure bu işi 5 - 6 ay içerisinde parlâ
mentolardan çıkardı arkadaşlar. Böyle bir taz
minat kanunu olarak değil, çok daha geniş hü
kümleri ihtiva eiden ve hakikaten esaslı birtakım 
ıslâhalt tedbirlerini muhtevi bir kanun tasarı
sını. Şu halde mesele üzerinde eğilirken, süratle 
'bunun tedbirlerini alarak bir an evvel hangi 
neticeye ulaşacaksak oraya ulaşmamızda Hükü
metin çok gayretler göstermesini bilhassa te
menniye değer görmekteyiz. Birçok meseleler 
huzurunuza gelmiştir, Meclislerde konuşulmuş
tur, ondan sonra onlar geride kalmıştır. Bu 
çalışmalar memlekette huzursuzluğun devam et
mesinde âmil olmaktadır. 

Şimdi, kanun tasarısı Hükümetin sevk ettiği 
naitonun hakikaten bugün öğleden sonra ko
nuştuğumuz kanun tasarıları esasen ihtiva et
tiği madde itibariyle Mart 1969 da yürürlüğe 
gireceğine göre, iki gün daha çalışarak biran 
evvel bunları intaçetmenin, memlekette bü
yük bir huzurun bu zümreler içerisinde teessü
süne imkân vermesi bakımından fevkalâde isa
betli olacağı, kanaatini taşıyoruz. 

Şimdi, kanun tasarısı Hükümetin sevk ettiği 
şekilden çok daha geniş bir mahiyette Millî Eği
tim Komisyonun'dan ilâvelerle Bütçe Komisyo
nuna sevk edilmiş. Bütçe Komisyonu da bir Alt 
Komisyon kurmuş, üniversite ile ilgili bütün 
konuları tetkik ettirerek, bunun, Millî Eğitim 
Komisyonunda olduğu gibi bâzı noksanlarının 
telâfisi ile değil, fakat ilgili üniversitelerden ge

lecek bütün çalışmaları mezcedip bir tasarı ha
linde, üniversite ıslâhatı tasarısı halinde getir
menin dalha uygun olacağını görerek bâzı mad
deleri çıkartmış ve tamamen bir Tazminat Ka
nunu haline getirmiştir ve halen müzakere edi
len metin de, tabiî maddeler üzerinde cereyan 
edecek müzakereler sırasında gerekli taîdil tek
lifleri yapmak hakla mahfuzdur, nihayet son 
'komisyondan gelen tasarıdır, yani Bütçe Ko
misyonu. tasarısıdır. 

Komisyon ve Hükümet tasarısı muayyen 
noktalarda ittifak halindedir. Benden evvel ko
misin arkadaşlar da temas ettiler; üniversitele
rimizde öğretim üyelerinin fidanlığını teşkil et
mek durumunda olan, ilk kademeyi teşkil ede
cek olan asistanlar konusu hakikaten büyük 
bir ehemmiyetle kangren olmuş vaziyettedir. 
Evvelâ talibi olmamaktadır, olsa dahi bir müd
det sonra gitmektedir ve bir taraftan da yeni 
yoni üniversiteler, fakülteler açmak ihtiyacı 
duyulmakta, buralara da yetişmiş elemanlar 
bulımtımamaiktadır. Şu halde evvelemirde asis
tanlardan başlamak itibariyle bu meslekin ilk 
•kademesini cazip hale getirmek, kaabiliyetleri 
buraya sevk etmek çarelerini aramak mecburi
yetindeyiz. 

Muhterem, arkadaşlar; 
4936 sayılı Kanun çıktığı sırada Türkiye'nin 

ekonomik gelişmesi bugünkü merhalede değil
di. Türkiye'nin ekonomik gelişmesine muvazi 
olarak o tarihte çok makbul görünen rakamlar 
bnjüf'i fevkalâde ehemmiyetsiz hale gelmiştir. 
Bir taraftan ekonomimiz genişliyecek, orası ye
ni yeni. elemanlar istihdam, edecek, beri taraf
tan siz memleketin yüksek kademesinde öğre
tir1. vazifeli, ile görevlendirilmiş kişilere 20 yıl 
evvelki, statü içerisinde ücret ödemeye devam 
edeceksiniz; buna elbette imkân yoktur. 

Şu halde buradan şu neticeyi çıkartmak is
tiyorum: Her müessese bir uzviyettir, orga
nik bir yaşayışı vardır, bu, gerek kendi bünye-
ri içerisinde, gerek ona ihata eden çevrenin ge-
üşmesine muvazi olarak bir gelişmeye tâbi tu
tulmaz ise, yani zaman zaman gerekli tashihat, 
tadilât yapılmıyacak olursa, aradan bir müddet 
geçtikten sonra bakarsınız kurduğunuz müesse
senin yerinde yeller esmiştir, kadrolar boşal
mıştır, elemanlar yoktur. E, bu da kolay te
lâfi edilmez. Bir hoca en aşağı 8 - 10 senede 
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yetişiyor. Bu bakımdan, Bütçe Komisyonu her 
ne kadar Millî Eğitim Komisyonunun tazminat 
rakamını indirmişse de, eğer Hükümet imkân gö-
rebiliyorsa, bu daha çok bütçe imkânları ile il
gilidir, üniversite öğretim üyelerinin ilk ka
demesini teşkil eden ve gelirleri esasen alt ka
deme gelirlerinden olan asistanlara mümkün ol
duğu kadar fazla tazminat vermek yerinde olur 
kanaatindeyiz. 

Asistanların çalışmaları konusunda bütün 
münasebetlerin kanunlarla tanzim edilmesinin 
mümkün olacağı kanaatini taşımayız. Beşerî 
münasebetlerin çoğu, ilgililer arasında teessüs 
edecek iyi hava şartlarına göre gelişir. Her 
noktayı kanunla tanzim edeceğiz demek son de
rece iptidai bir görüşün mahsulüdür, bunu da 
zararlı telâkki ederiz. 

Bu bakımdan birçok çevrelerde bu mevzu çok 
üzerinde durulan bir konudur. Muayyen kad
rolar dışında, bâzı tanzim edici hükümler dı
şında her münasebetin illâ kanun hükümleriyle 
tanzim edilebileceği noktai nazarına iştirak et
mek mümkün değildir. Ama bu demek değildir 
ki, üniversite öğretim üyesi olmak için mesle
kinin ilk kademesine giren kaabiliyeti sabit ol
muş, iyi çalışan, disiplinli, metotlu ve Üniversi
te Kanunu hükümlerine göre vazife gören bir 
kişi fikir ihtilâfı sebebiyle kendisinin üst kade
meye geçmesine her hangi bir kişi tarafından 
mâni olunmasına göz yumulsun. Buna mâni ola
cak hükümler kanunun bu maddeleriyle değil, 
üniversitenin ilgili organlarıyla tanzim edilebi
lecek hükümlerdir, yoksa iki kişi arasındaki 
münasebetin tanzimi ile ilgili değildir. 

Şimdi bakın, 4935 sayılı Üniversiteler Ka
nununa tabi fakültelerdeki öğretim üyeleri ve 
bilhassa asistanlarının durumu: Bu kanundan 
çok sonra çeşitli kanunlarla, hususi kanunlarla 
üniversiteler kurulmuştur ve onların asistanları
nın, eğretim üyelerinin aldığı ücret, tazminat 
ve saire ile 4936 sayılı üniversiteler Kanununa 
tâifoi fakültelerde vazife görenlerin aldığı ücret 
ve tazminat arasında büyük farklar vardır. 
Bu farkların arkadaşlar, elbette bir noktada 
giderilmesi lâzımdır, ilk ortaya çıktığı andan 
itibaren. Orası neresidir? Millî Eğitim Bakan
lığıdır. Millî Eğitim Bakanlığı bu kanun tasa
rılarını sevk ederken muadeleti temin etmediği 
takdirde, elbette muayyen bir fakültenin öğ

retim üyesi, çok daha müsait şartlarla kendisi
ni tatmin eden fakülteye gidecektir. Buna mâ
ni olmak imkânı yoktur. Yalnız, bu ücret ve 
tazminat mevzuunda bir noktaya daha temas 
etmekte fayda mütalâa etmekteyim. Akade
mik kariyer, demin arz ettiğim şekilde vazife 
görecekleri tatmin etmelidir ama, özel sektör 
imkânları içinde tatmin edelim düşüncesi hâkim 
olursa buna Devletin gücünün yetmesine de 
imkân yoktur arkadaşlar; onun şartları ayrıdır. 
Akademik kariyer ve umumiyetle Devlet idare
sinde vazife görenler muayyen bir tatminin öte
sinde özel sektörün imkânları içerisinde bulun
mak dünyanın hiçbir memleketinde sağlanabil
miş bir vaziyet değildir. 

Şu halde bu vazifeler biraz da feragat ve bu 
vazifelerde çalışan arkadaşların cemiyetin ken
dilerine karşı gösterdiği sevgi ve saygı ile mu
ayyen bedelini almak telâkkisi memleketimize 
hâkim olmalıdır. Yoksa her noktada para ile 
bunu ölçmeye kalktığımız andan itibaren Türki
ye'nin bu imkânlardan mahrum kaldığını kes-
tiremiyecek izan sahibi vatandaşın bulunması 
mümkün değildir. 

Şu halde memleketimizde üniversitelerle il
gili konularda da, diğer âmme konularında 
olduğu gibi muayyen bir dengeyi, adaletli bir 
dengeyi bulmak mecburiyetindeyiz, öyle bir 
denge ki buraya gelecek kişiler geliştikçe, üst 
kademelere yükseldikçe maddi endişelerden kıs
men daha uzak kendilerini geniş ölçüde araş
tırma imkânlarına verebilsinler. Bunu sağiıya-
bildiğimiz andan itibaren ve bu çalışmaları sü
rekli olarak yürütme imkânı bulabildiğimiz 
andan itibaren bugünkü müstaceliyette ve bu
günkü ehemmiyette dertlerin ortaya çıkması 
elbette düşünülecek değildir. Bu, memleketi
mizde yapılamamıştır, ama ücret bakımından, 
tazminat bakımından bir ölçüde bugün yapıl-
ma'k istenmektedir, yoksa üniversitelerin ilgili 
işleriyle alâkalı ıslahat tedbirleri tamamen geti
rilmiş olmaktan çok uzaktır. Bunu Hükümetin 
bugüne kadar getirememiş olması hakikaten ta
lihsizliktir. 

Bütçe Komisyonu, demin arz ettiğim görüş
ten hareketle bir boşluğu doldurmuştur. 1959 
da hususi bir kanunla teşkil edilmiş Türkiye ve 
Orta - Doğu Âmme Enstitüsü diye bir araştırma 
ve yetiştirme müessesesi kurulmuştur. Bütçe 
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Komisyonunda bu meseleler konuşulurken ve 
fakültelerden mezun olmuş, yetişmiş, çeşitli ida
relerde üç, beş, altı, yedi yıl vazife görerek na
zari bilgiler yanında Türkiye'nin şartlarına gö
re tatbikatın da ne olduğunu bilerek, yetişmiş 
bâzı kişileri bünyesinde toplayıp yetiştiren bir 
müessese; Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İda
resi Enstitüsü. 1059 da kurulmuş, mensupla
rı akademik kariyer evsafında olmak lâzımge-' 
len kişiler ve takibeden arkadaşların meçhulü 
değildir, son derece güzel araştırmalar yapan, 
Hükümetçe verilen araştırmalara da kendi kat
kısını koyan ve mümkün olduğu kadar âmme 
idaremizde çalışacak iyi yöneticiler yetiştirmek 
maksafdiylö de uğraşan bir müessese. Bakmış 
ki üniversite eğretim üyeleriyle ilgili tazminat 
meselesi yalnız hallediliyor, kendileri konuyu 
öyle telâkki etmişler, tahdidetmişler, bu da ay
nı karakterdedir, bu noksanı ikmal edelim ve 
hakikaten isabetli olarak iyi çalışan ve aynı va
sıfta olan bir müessesenin velev üç beş sene 
sonra bugün üniversite fakültelerinde gördüğü
müz daha kötü duruma düşmesini önlemek için 
-çünkü kadrosunda kırk küsur kişilik asistan
lık var- onaltı kişi muhafaza edilebilmiş aynı 
'dertten o da malûl, gelmiş dışarda iş bulmuş 
gitmiş, bu imkândan faydalandırmak maksa-
ıdiyle bir ilâve yapmış ve kanun tasarısını da 
bu. hale ifrağ etmiş, başlığını da değiştirerek. 
Bizim görüşümüze göre bu, aynı vasıfta çalışan 
bir müessesenin, memleket için faydalı araştır
malar yapan bir müeseısserıin ileride daha müş
kül şartlar içerisinde bulunmasını önlemek mak-
sadiyle boşluğu dolduran bir çalışmadır ve ta
mamen yerindedir. Bu da, başlığın ikinci kıs
mımda yazıyor; «7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun» ki, bu 
demin arz ettiğim gibi, Türkiye ve Orta - Do
ğu Âmme İdaresi Enstitüsünde görevli bulu 
nanlarla ilgili bir maddenin tadilidir. 

Muhterem Heyetiniz Bütçe Komisyonunun 
bu tadilini de kabul ettiğiniz takdirde yarın, 
Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün kad
rosuzluk dolayısiyle ve elemansıslık dolayısiyle 
bugüne kadar iyi görmeye çalıştığı vazifelerini 
görememek durumuna düşürmesi kuvvetle muh
temel. Bu yüzden de Bütçe Komisyonu bunu 
sağlamış bulunmaktadır. 

Burada doğrudan doğruya üniversitelerle 
ilgili olmamakla beraber yine çalışmaları ona 
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müşabih olan bir başka konuyu da bâzı temas
larımızdan öğrenmiş bulunuyorum. Bu da Dev
let hastanelerinde çalışan asistanların durumu
dur. Bununla alâkalı değildir ama Sayın Ba
kanı deniin bir aralık burada gördüm, Devlet 
hastanelerinde vazife gören asistanlar var ki, 
bunların da çalışmaları hakikaten üniversitede 
vasftfe gören, tabip asistan arkadaşların vazife
lerine müşabih, bâzı ahvalde beraberce çalı
şıyorlar. Şimdi, onların da şikâyeti var. Şu 
halde bununla ilgili bir konu değildir, ama 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, üzerine 
eğilmesine değer gördüğümüz bir boşluk konu
sudur, bunun da üzerinde durulmasını bu vesi
le ile temenniye değer görüyoruz. 

Üniversite ıslahatından beklediğimiz tedbir
lerin bu olmadığını evvelce belirtmiş olmakla 
beraber, muayyen bir ölçüde şiddetle hissedi
len ihtiyaca cevap vermesi bakımından tasarıyı 
tamamen uygun bulmaktayız ve bu suretle 
G. P. G-rupu olarak müspet oy kullanacağız. Fa
kat arz ettiğim gibi, eğer imkân bulunabilirse 
Bütçe Komisyonunu malî meselelerde daha yet
kili görürüm, Millî Eğitim Komisyonu biraz da 
derde yakından nüfuz etmiş olmalı ki miktarla
rını artırmıştır, eğer bu imkân sağlanabilir de 
Millî Eğitim Komisyonunun tazminat miktarları 
kabul edilirse, o ihtiyacı cüzi bir ölçüde de ol
sa, ferahlığa kavuşturur, onu da kabul ede
riz. 

Fakat huzurunuzdan ayrılırken ehemmiyetle 
rica ediyoruz. Aksi takdirde bugün öğleden 
r̂>rr> ve gecenin bu geç vaktine kadar yaptığı

mız bütün çalışmaların, vatandaş nazarında 
1 Mart 1989 da yürürlüğe girme maddesi olmak
la, beraber ve gerçekte o tarihte girse dahi ara
dan geçen zaman içerisinde bunu huzursuzluk 
sebebi olmasından endişe ettiğimizden, buna 
meydan verilmemesini de temenni etmekteyiz, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Mustafa 
Kema Yılmaz, buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 4936 sayılı Kanunun tadil tasa
rısı hakkında A. P. Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Üniversite eğretim üyeliği hakikaten feda
kârlık istiyen, büyük bir gayret istiyen, fera-
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gatin yanında azim istiyen şerefli bir meslek. 
Bunun maddi ölçüler yanında mânevi değeri ve 
kıymeti büyük olan bir meslek. Büyük Meclis
ten bu vazifelerde çalışan arkadaşlarımıza kıy
met olarak, para olarak ne değer verilirse ve
rilsin, hakiki ölçüsünü bulamıyacağına inanı
yoruz. Ancak memleket imkânlarını, bütçe im
kânlarını bu hesabın yanma katmak zaruretin-
deyiz de. Bu hususta bendeniz de Sabahattin 
Savacı ve Sayın Nihat Akay arkadaşlarımızla 
Üniversite Kanununun tadiline dair bir teklif 
vermiştik; fakat gerek Millî Eğitim Komis
yonunda, gerekse Bütçe ve Plân Komisyonun
da müzakerelerde, bütçe imkânları da nazarı 
itibara alındığı zaman, tadil tasarısında son 
şeklini bulmuş olan ölçüde bir tazminat veril
mesi esası kabul edilmiş bulunmaktadır. Arz 
ettiğim gibi, bu miktar hakikaten mânevi ba
kımdan çok büyük ehemmiyeti olan bu mesle-
ke bir karşılık olarak gösterilemez. Ancak 
onun karşılık olarak alacağı, bu memleket sat
hında yetiştirmiş olduğu kıymetli, vatanperver 
evlâtlarının hikmetleridir. Bu bakımdan Gru
pumuz, üzüntü ile, bu miktarın bütçe im
kânları içerisinde mümkün olabidiğini müsaha-
de etmiştir. Bu miktar arzu edilir ki, Millî 
Eğitim Komisyonunda kabul edilen 3 000 ilâ 
2 000 - 1 500 esası üzerinden çıkmış olabilsin; 
fakat ihtisas komisyonu olan Bütçe ve Plân 
Komisyonu, bütçe imkânlarını daha iyi, ya 
kinen bildiği içindir ki, son metinde gelmiş 
olan nisbetleri kabul etmiş bulunmaktadır. 

Biraz önce konuşan Sayın Çelikbaş hoca
mız, Türkiye ve Orta - Doğu Amme idaresi 
Enstitüsünün de bu tasarı içine alınmış olma
sını memnuniyetle müşahade ettiğini ifade et
miştir. Grupumuz da, hakikaten aynı gaye 
için çalışmakta olan bu enstitünün de bu ara
da mütalâa edilmiş olmasını memnuniyetle ka
bul etmektedir. 

Hakikaten üniversitemiz, sözlerimin babın
da da ifade ettiğim gibi, çalışmalarında mad
di değerden ziyade, bu memleketin yapısında 
maneviyatını kazandıran, ona kıymet veren 
müesseseler olarak hiçbir şekilde maddiyatla 
ölçülemiyecek değerde hizmetler ifa etmekte
dirler. Bu bakımdan grupumuz, üniversite 
camiası içinde çalışan bütün görevlileri hürmet
le selâmlarken, vazifelerinde başarılar diler ve 

bu kanunun üniversite camiasına hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder, hepinize saygı
larımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Güven arka-
kaşımız; «müzakereler kâfidir» kanaatiyle bir 
önerge vermiştir, bu önergeyi okutuyorum. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki konuşmaların ki

fayetini arz ve teklif ederim. 
Trabzon 

Selâhattin Güven 
BAŞKAN — önerge aleyhinde Sayın Celâl 

Sungur, buyurun efendim. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem 

Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Konuşmuş olduğumuz 4936 sayılı Kanunun 

115 sayılı Kanunla muaddel bâzı maddelerini 
tadil eden kanun tasarısı hakkında gruplar adı
na birer arkadaşımız konuşmuştur. 

Grupların konuşmasından sonra verilen bu 
yeterlik önergesi ile, kıymetli arkadaşım Selâ
hattin Güven, kişisel görüşlerin belirtilmesine 
imkân vermemektedir. 

Şayet bu yeterlik önergesi kabul edilecek 
olursa; başından pek çok hikâyeler geçmiş olan 
bu «üniversitelerin reform ve tazminat kanunu» 
diye vadedilip de, Büyük Meclise sadece «taz
minat kanunu» olarak getirilen bu kanun hak
kında, görüşler açıklanamıyacaktır. 

Bu kanun hakkındaki kifayet müzakeresi 
kabul edilecek olursa; Millî Eğitim Komisyo
nunda Hükümetle noktasına, virgülüne kadar 
mutabık olarak yapılıp, 35 gün Bütçe - Plân 
Komisyonunda kaldıktan sonra meydana geti
rilen bu eserin nasıl yıkıldığı, yapılan reform
ların nasıl kenara itildiği burada dile getirile-
meyip zabıtlara geçirilemiyecektir. 

öğrendik; iktidar Partisinde de arkadaşla
rımız var, Meclis bugün tatile girecek imiş... 
Senato tatile girmiş... Olacak şudur: Bu kanun 
çıkmaz... Bu kanunun Millet Meclisinden çık
mış olması kanunlaşması demek değildir. 5 - 6 
ay sonra Meclis açıldıktan sonra hangi hükü
met buna tesahübedecek? Onu ise bugün bil
mek kabil değildir. (A. P. sıralarından «İsmet 
Paşa gelir» sesi) ismet Paşa da gelebilir; geldi
ği zaman gayet beraberce, birlikçe yürüyebili
yorsunuz... 

— 701 — 



M. Meclisi B : 98 

Onun için; saat 12 den evvel tatil edilme 
çabası var olan bu Mecliste, bırakın müsaade 
edin de, bu kanunun geçirdiği badireleri, bu 
kanunda vurulan darbeleri açıkça anlatalım... 

Üniversite senatolarının almış oldukları ka
rarlar var; hepsi full - time'ye gitmek istiyor
lar, full - time kenara itiliyor, tam gün çalış
masından uzaklaşılıyor, sadece bir tazminat ka
nunu olarak getiriliyor. Hattâ Hükümet o şekil
de bir davranış içerisinde ki, unuttuğu, Türkiye 
ve Orta - Doğu Âmme idaresine ait bir hususu 
bir madde ile bu kanunun içerisine sıkıştırmak 
çabasında bulunan Komisyona «evet» demek 
mecburiyetinde kalacak. 4936 sayılı Üniversite
nin Kuruluş Kanununda yeri olmadığı halde; 
«£Buna taraftarım,» demek zorunda kalacak... 
Şimdiye kadar, kuruluş kanunu ayrı olan bu 
müessesenin kanunun getirilmesi icabederdi. 

Gene Hükümet, getirmiş olduğu tasarıda, 
doçentlik çalışması yapacak olan doktor asis
tanların, tıpta uzmanlık yetkisini kazanmış 
olanların sürelerini iki yıla indirmekte oldu
ğu tasarının bir maddesinden de vazgeçmekte
dir. Daha bunun gibi... 

BAŞKAN — Sayın Sungur, kâfi miktarda 
esası hakkında konuşmalar oldu; lütfen ki
fayet aleyhine inhisar ettiriniz. 

AHMET TAHTAKILÎÇ (istanbul) — Ki
fayetin lehinde söz istiyorum. 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Onun için 
değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanımın ikazı 
dolayısiyle, daha fazla derine girmiyeceğim. 
Mevzu aydınlanmamıştır, söyliyeceğimiz sözle
ri söyliyemedik. Üniversiteler, burada tatil ol
muş bir Cumhuriyet Senatosu ile, sanki taz
minat kanunu çıkarılmış gibi, doğru olarak be
yanda bulunmadan, aldatılarak bir davranış 
karşısındadırlar. Bunu açıklamak istiyoruz; 
müsaade edin, kifayeti reddedin de söyliyecek-
lerimizi söyliyelim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç, kifayetin le
hinde konuşmak mümkün değil. Kifayet öner
gesinin leyhinde sadece bir arkadaşımıza söz 
verdim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — işi 
bitirelim diye rica ettim. Nasıl olsa hilekârlık 
içerisindeyiz... 
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BAŞKAN — Bu sözünüzü söylememiş farz 
ediyorum Sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Hile 
ile devlet olmaz Sayın Başkan; hile ile mede
niyet olmaz, hile ile üniversite reformu olmaz.. 
Hakkımda ne muamele yaparsanız serbestsi
niz... 

BAŞKAN — Siz bu kadar cesur olduktan 
sonra hiçbir şey yapmayız Sayın Tahtakılıç, 
lütfen yerinize oturun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Sizin 
de benim kadar cesur olmanızı arzu ederdim. 

BAŞKAN — Efendim, okunmuş olan kifa
yet önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cevdet Ay-
kan arkadaşımız bir önerge veriyor ve «4936 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısının görüşülmesinde Millî Eğitim 
Komisyonu metninin esas alınmasını teklif ede
rim» diyor. 

Sayın Celâl Sungur da aynı mahiyette bir 
önerge veriyor. Bu ikisi aynı mahiyette olduğu 
için bunu oylarınıza sunacağım. Kabulü halin
de Millî Eğitim Komisyonu raporu üzerinden 
müzakere cereyan edecektir. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Bal
kan, açıklama hususunda söz vermeniz mümkün 
müdür efendim? 

BAŞKAN — Tabiî mümkün efendim. Buyu
runuz. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Aleyhte 
söz istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Siz de aleyhte itsiyorsunuz Sa
yın Uğrasızoğlu, peki efendim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlar; 

Vakitlerinizi almak için değil de bir fikri 
ifade etmek için söz aldım. Lütfen bu talebimi 
müsamaha ile karşılamanızı rica ederim. 

Şimdi elimizde bulunan tasarının iki tane yö
nü var. Bir tanesi Hükümete veyahut da büt
çeye bâzı malî külfetler yüklemekte, bir de 
üniversitenin işlemesiyle ilgili bâzı yenilikler 
getirmekte. Şimdi Hükümet hem malî külfeti 
kabul eden bir tasarı hazırlamış ve hem de 
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üniversitenin işlemesiyle ilgili ama ayrıca ne 
üniversiteye, ne de bütçeye her hangi bir malî 
külfet yüklemiyen bâzı tekliflerde bulunmuş, 
bu tasarıda. Millî Eğitim Komisyonu bunu bi
raz daha genişleterek kısmen üniversitelerin 
çalışmalarında bir reform sağlıyabilecek bâzı 
görüşler getirmiş. Bir tanesi doçentlik süresi
nin kısaltılması, profesörlük süresinin kısaltıl
ması, üniversitede full - time, yahut tam gün 
çalışmanın uygulanmasiyle ilgili bâzı hükümler
dir. Bu hükümler, üniversitede eskiden beri 
tartışılan ve üzerinde ısrarla durulan konular
dır. Ne bütçeye, ne de üniversitelere hiçbir malî 
külfet de yüklememektedir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu bir gerekçe ile 
der ki, «Üniversite reform tasarısı ilerde hazır
lanacak, bu hazırlandığı zaman bu maddeler o 
zaman görüşülsün» der. Şimdi, ilerde üniversite 
ile ilgili birtakım reform tasarıları daha gelişti
rilmiş şekilde getirilebilir. Ama bâzı hükümler 
getirilmiştir, bunların kanunlaşmasının üniver
sitelere faydası vardır ve ne Meclislere, ne Hü
kümete, ne de bütçeye hiçbir külfet tahmil et
memektedir. Biz, bir süre daha, yani diyelim 
ki, yarım saat daha fazla çalışmayı kabul eder
sek, muhtemeldir ki, Millî Eğitim Komisyonu
nun geliştirdiği ve üzerinde ciddiyetle çalışıp 
şekillendirdiği bâzı yeni görüşleri kanunlaştır
mak imkânını buluruz. 

Bir de konuya pratik açıdan bakacak olur
sak; şimdi bu kanun tasarısını burada görüşe
ceğiz ve kanunlaşacak, üniversite asistanları
na, öğretim üyelerine, profesörlere bir tazmi
nat verilmesi kanunu görüşülecek ve büyük 
bir ihtimalle kanunlaşacak. Pratik uygulama 
şöyle olacak: Bu, Senatoya gidecek. Senato 
tatilde ve Senato tekrar Kasım ayında topla
nacak. Kasım ayında komisyonların seçimi, 
komisyon başkanlarının seçimi ile ilgili Senato 
çalışmaları olacak. Büyük bir ihtimalle bu ka
nunun kanunlaşması, yürürlüğe girebilmesi an
cak Aralık ayında mümkün olabilecek. Aralık 
ayı senenin sonudur ve o zaman bu kanun yi
ne otomatik olarak 1970 yılına kalacak. Bu yıl 
için pratik hiçbir anlamı yok bunun. Üniversi
telerimizi ve oradaki öğretim üyelerimizi... 

BAŞKAN — Sayın Aykan, siz yalnız Millî 
Eğitim Komisyonu raporunun esas alınması le
hinde söz aldınız. Yani o komisyon raporu 

esas alınırsa daha pratik bir netice mi hâsıl 
olacoktır? O konuya lütfen inhisar etsin. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Şimdi ma
lî uygulamasiyle ilgili kısmının halen uygulan
ması ve yürürlüğe girebilmesi muhtemelen 
mümkün değildir. Yalnız önümüzdeki ders yı
lında, önümüzdeki ders yılı 1970 yılı da olsa, 
üniversite reformu ile ilgili bâzı maddelerin 
yürürlüğe girebilmesi, üniversite reformu ile 
ilgili olumlu, müspet bir adımdır. Biz Millî 
Eğitim Komisyonunda kabul edilen metni esas 
alır ve onun üzerinde konşursak sanırım hem 
üniversitelerimiz için hem de toplumumuz için 
faydalı bir hizmet yapmış oluruz ve bu da bu 
Meclisin son gününde, son toplantı anında bu 
tomlum için hayırlı, değerli bir hizmet olur. 
Hepimizin bunda katkısı bulunur. Ben bu dü
şüncemi arz etmek için söz aldım. Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, teşekkür ederim arka
daşlar. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Takririmizi 

izah etmek için bize de söz verecek misiniz 
efendim?. 

BAŞKAN — Söz mü itsiyorsunuz Sayın 
Sungur? 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Takririmi 
izah babında söz istiyorum. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

C. H. P. ne mensup değerli arkadaşlarımız 
bu kanunun müzakeresinde Millî Eğitim Ko
misyonu raporunun ve metninin esas alınma
sını arzu etmektedirler ve bu istikamette bir 
önerge vermişlerdir. 

önümüzdeki tasarı tetkik buyurulduğu tak
dirde görülecektir ki, burada Hükümetin esas 
tasarısı vardır, Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirmesi vardır, bir de Bütçe ve Plân Ko
misyonunun şekillendirdiği son metin vardır. 
Bunlar birbirinden derin hatlarla ayrılmıştır. 

Hükümet tasarısında üniversite öğretim üye
lerine verilmek istenen tazminatlarla bunun 
karşılığında beklenen hizmetler yeni bir ayar
lamaya, düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu ara
da yeni gelişmekte olan üniversitelerimize do
çent, profesör yetiştirmek üzere bâzı tedbirler 
alınmış, İstanbul, Ankara, izmir dışındaki üni
versite ve fakültelerimizde hizmet görme im-
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kânları sağlanmış ve bütçe imkânları nisbetin-
de de tazminatlar artırılmıştır. 

Millî Eğitim Komisyonunda (bendeniz de o 
komisyonun bir üyesiyim) üniversite reformu
na doğru giden bir şekil üzerinde durulmuş ve 
bu reformun esasını teşkil eden bâzı maddeler 
metin halinde tedvin edilmiştir. Ancak şu bir 
gerçektir ki, Millî Eğitim Komisyonunda ha
zırlanan metin ne bir üniversite reformudur, 
ne Hükümetin beklemekte olduğu hizmetleri 
getirecek olan bir metindir, ne de tam mâna-
siyle üniversitelerimizi tatmin edecek bir du
rum arz etmektedir. Meselâ bu Millî Eğitim 
Komisyonunun tasarısında 1972 yılında ancak 
üniversitelerimizin tam mânasiyle full - time'a 
geçmesi öngörülmüştür. 1972 yılına kadar ora
da öngörülen tazminatlar ödenmeye devam edi
lecek ve bâzı hizmetler de buna göre istenecek
tir. 

Ayrıca burada metne ilâve edilen bir madde 
ile bu tazminatlar, üniversite personel kanunu çı
kıncaya kadar ancak yürürlükte kalacak, on
dan sonra kalkacaktır. Bu haliyle Full - time ve 
ücret sistemi üniversite reformundan beklediği
miz esaslardan, unsurlardan ikisi olmakla be
raber, üniversite reformunun tamamını teşkil 
etmemektedir. Binaenaleyh bizim Millî Eğitim 
Komisyonunda hazırladığımız metinde reform 
bütün hatlariyle vücut bulmamıştır. 

Üniversitelerimiz maalesef bugüne kadar 
kendilerinden beklenen reform tasarısını dört 
•başı mamur bir şekilde hazırlayıp Hükümete, 
Meclislere takdim edememişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Uğrasızoğlu, lütfen esas 
meseleye giriniz efendim. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Devamla) — Bu 
durum karşısında esaslı bir incelemeye tabi 
tutulmadan ve tam bir refom olmadan hazır
lanan bir metnin kabul edilmesi mümkün değil
dir. Esasen öğrenci meselelerini, kitap mesele
lerini, özel okul meselelerini, âmme hizmetinin 
tam görülmesi gibi hususları katiyen kapsa
mamaktadır. 

Bu bakımdan Bütçe ve Plân Komisyonu
nun tasarısı bir tazminat mevzuu halinde ancak 
bıı konuyu halletmiş olarak huzurumuza gel
mektedir. Binaenaleyh bu reformun ancak bir 
unsurunu teşkil eder. Bunu kabul ettiğimiz tak
dirde bir meseleyi haleltmiş olacağız. Eksik, 

noksan bir kanun çıkarmamış olacağız, önümüz
deki devrede üniversiteden beklediğimiz tam Re
form Kanunu geldiği takdirde ancak mesele tam 
ve kâmil şekliyle halledilmiş olacaktır. Binaena
leyh arkadaşlarımızın teklifinin bu haliyle kabu
lü mümkün değildir. Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporunun esas alınması iktiza eder. 

Bunu arz etmek için söz aldım. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sungur, siz 
de takririn lehinde konuşacaksınız. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Benim de vermiş olduğum takrir, burada, 
Sliyük Mecliste müzakereye Millî Eğitim Komis
yonundaki metnin esas alınmasına mütedairdir. 
Sebebi; Millî Eğitim Komisyonu teknik bir ko
misyondur. Eğitimin teknik komisyonudur. Bu 
eğitimin teknik komisyonunda 6 tane Üniversite 
rektörü ve 18 tane Üniversite dekanı, Maarif 
Vekâleti temsilcisi, Maliye Vekâletinin en yet
kili elemanları ve Maarif Vekilinin huzurunda 
o metin kabul edilmiştir. Gene o metin kabul 
edilirken burada konuşan değerli arkadaşım 
Fahri Uğrasızoğlu'mm söylediği gibi değil is. 
«Üniversiteler, reform tasarısını getirmediler» 
dediler, üniversiteler re'sen kanun teklif edemez
ler. Kanun tasarısını Millî Eğitim Bakanı geti
rir, Hükümet getirir. Binaenaleyh Millî Eğitim 
Komisyonunda bu müzakereler yapılırken bir te
sadüf şu olmuştu: 28 . 3 . 1969 tarihinde Millî 
Eğitim Komisyonunda müzakereler yapılırken 
ondan bir hafta evvel İtalyada Millî Eğitim Ba
kanı istifa etmişti. Sebebi şu idi: İtalyanla
rın Millî Eğitim Bakanı Üniversite reformu ka
nunu vadettiği halde getiremedi, onun için is
tifa etmişti. Şu anda bu kadar mühim, 1968 
bütçösinde vadedilen üniversite reformu gelme
miş, 1969 bütçesinde vadedilen Üniversite refor
mu gelmemiş ve bizim Millî Eğitim Bakanımız 
Avrupada, Bugün bunu yaşıyoruz. Bugün Millî 
Eğitim Bakanının vekâletini de değerli arka
daşım Seyfi öztürk yapmakta. Kanun bir defa 
sahipsizdir. 

DEVLET BAKANI VE MİLLÎ EĞİTİM BA
KAN VEKİLİ SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — 
Niye sahipsiz oluyor? 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Bu ne biçim lehinde? 
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CELÂL SUNGUR (Devamla) — Lehinde de-
ğil, ben takririmi izah ediyorum. 

Kanun şunun için sahipsizdir; Hükümet şavk 
ettiği kanundan raca etmiştir. Sebebolarak para 
darlığından bahsediyor. (A. P. sıralarından: 
«-aman, aman» sesleri). 

Aman, aman demeyin arkadaşlar, incindiniz 
mi? (Gülüşmeler) Bu kanunun üniversitelere tah
mil ettiği miktar 50 milyon lira. Türk üniversi
telerine, yarın Orta - Anadoluya, Doğu - Ana
doluya açılacak fakültelere, üniversite öğretim 
üyelerini yetiştirecek fakültelere 50 - 60 mil
yon lirayı çok mu görüyorsunuz? (Gülüşmeler) 
istanbul'a 4 milyara 1 köprü yapan bir iktidar 
üniversiteye 60 milyonu vermeyi çok mu görü
yor? Niye inciniyorsunuz? (Gülüşmeler). 

Onun için arkdanşlarım, burada en ideal bir 
üniversite reformu kanunu tasarısını Hükümet 
getirmiyebilir. Hükümet bir tasarı getirmiştir. 
Bu tasarı, Millî Eğitim Komisyonunda 5 tane 
üniversite rektörünün huzurunda, dekanların 
huzurunda 6 - 7 gün gündüz, 6 - 7 gım de ge
celeri toplanmak üzere çalışılarak meydana geti
rilmiştir. Akıbeti ne oldu? Gitti Bütçe ve Plân 
Komisyonunda tam 33 gfün durdu. 35 günün so
nunda ne oldu? Karar veremedi Bütçe ve Plân 
Komisyonu. Sayın Maliye Balkanımız bunun bir 
grup mevzuu olmasını söyledi. Benini bu söyle
diklerim realite, zabıtlara geçsin diye söylüyo
rum. Siz bunu grupa gö türdünüz, 9 kişilik; 5 
milletvekili 4 senatörden müteşekkil bir heyete 
bu kanunu tevdi ettiniz. Bütün üniversite re
formlarının, Full - Time in; bugünkü yokluk 
içerisinde çırpman asistanların, yarının doçent
leri ve propesörleri olacak olan bu asistanların 
dâvası sadece para dâvası değildir. Para dâvası 
olarak almayın bunu. Reformlardan vazgeçme
yin (A. P. sıralarından: «bravo» sesleri, gülüş
meler) Paranız yoksa, gücünüz yoksa reformdan 
kaçmayın. (A. P. sıralarından: «bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Sungur.. (A. P. sıraların
dan: «Esatoğiu'nu çağıralım mı?» sesleri). 

Arkadaşlar, lütfen sükûnetimizi muhafaza 
edelim. 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Fazla heye
canlanmayın. Esatoğiu'nu çağırmaya lüzum yok. 
Barbakanınızı çağırın da onunla görüşelim. 
(Gülüşmeler) «Sözüm senettir» deyip de birinci 
senedi protesto olan, ikinci senedi de üniversi

teler Kanununun reformunda bir kere d-ıha pro
testo olup müflis bir tücear haline gelen Baş
bakanınızı getiriniz de onunla hesaplaşalım. 
(A. P. ve G. H. P. sıralarından: «bravo» sesleri, 
alkışlar). 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Doping 
mi yaptılar? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfen 
yerinizden sataşmayınız. Sayın Sungur siz de. 

i. ETEM KİLIÇOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkanım, alkışlıyoruz, başka bir şey yapmıyo
ruz. 

BAŞKAM — Yani normal mi bu hal sayın 
grup Başkanvekili? Normal ise bu şekilde devam 
ediniz efendim. Biz de öyle müzakere yaparız. 

i. ETEM KİLIÇOĞLU (Giresun) — Bundan 
sonra yapmayız. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Sungur. 
CELÂL SUNGUR (Devamla) — Vallahi, ar

kadaşlarım, bana bir söyliyene ben beş söyle
rim. Antrenmanlıyım. Onun için hiç bana sataş
maya lüzum yok. 

Değerli arkadaşlarım, o Millî Eğitim Komis
yonunun, yiğidin hakkını yiğide teslim etmek 
lâzım, 14 üyesinin o gün bulunan 12 üyesi Ada
let Partili arkadaşımdı. Tarihe ve zabıtlara 
geçecektir ki, Millî Eğitim Komisyonunda va
zife gören o 12 Adalet Partili arkadaşım, Tür
kiye üniversitelerine en büyük emeği ve hizme
ti vermek azim ve karariyle hareket etmişler
dir. üniversite rektörleriyle, sayın profesörleriy
le birlikte hareket etmişlerdir. Üniversitelere ait 
bir kanun nasıl gelir, bilmiyenler varsa öğrensin. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, meselenin husu
siyeti içinde kalınız lütfen. Millî Eğitim Ko
misyonu raporunun, esas alınması üzerinde lüt
fen. 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Evet efen
dim. Millî Eğitim Komisyona raporunun niçin 
görüşülmesi icabettiğini anlatmak istiyorum. 
Malûmuâliniz bu saha meselesi. Birçok arkadaş
larım üniversite meselesine ya/bancı olduğu için 
işi kavrıyamıyor. (Gülüşmeler). 

Şimdi arkadaşlarım, Millî Eğitim Komisyo
nundaki kanunun metninin düzeltilmiş şekli en 
ideal şekildir. Şunun için; üniversitelere ait 
bir kanun sevk edileceği zaman prosedür şu-
c'ıır: Millî Eğitini Bakanı üniversitelerin fikir
lerini ve mütalâalarını alır, Millet Meclisinin hu-
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suruna öyle gelir. Bizim bu kanun (işte iki tane 
Üniversite rektörü burada oturuyor, beş tane 
üniversite rektörü aynı §eyi beyan etmişlerdir) 
üniversite rektörlerinin muvafakatinin hilâfına 
getirilmiştir. Maliyenin görüşlerini getiren bir 
kanundur, reformdan uzaktır, reforma ulaşamı
yorsunuz. Hç olmazsa bu reformun karkasını 
kurun da, gelecek Mecliste bunun pencerelerini 
yapsın, sıralarını yapsın, âlâsını yapsın. Sayın 
Etsm Kılıçoğhı arkadaşım, bu kanun ortada ka
lıyor. Meclis saat 24,00 te tatile giriyor. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, şahıslara hitabet-
ıneyin efendim, Heyeti Umumiyeys hitabede-
ceksiniz. 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Başüstüne 
Sayın Reiseiğim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler). 

Değerli arkadaşlarım, 

Bu kanun ortada kalıyor, bu kanun burada 
kalıyor, bu kanun burada kalıyor. «1 Mart 
1969 tarihinden itibaren asistanlara tazminat ve
rilecek» diye tatlı ninniler, emzikler verdiğiniz 
bu kanun, bugün burada kadük olmaktan kur
tuluyor, kanunlaşamıyor. 6 ay sonra da kim ge
lir, kim ölür, kim kalır, onu Allah bilir. (0. H. P. 
sıralarından «Bravo Celâl» sesleri) Ne babayiğit 
geçinen mebusların gelemediklerini gördük, ne 
de vekillik edenlerin, ne başbakanlık edenlerin 
burada bulunamadıkları günleri gördük. Onun 
için, kerem etsin Sayın Hükümet, bize iki üç g'ün 
daha çalışma fırsatını versin de, üniversitelere 
vadettikleri senedi, üniversiteler tahsil etmiş du
ruma gelsinler. Yoksa, gelecek Meclise havale 
etmesinler. 

Benim size Millî Eğitim Komisyonunda gö
rüşülmesini arz etmekteki maksadım budur. 
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MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Peki, parayı nereden bulacağız? 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Benim siz
den istirhamım budur. Eğer, Millî Eğitim Ko
misyonu raporunu görüşürsek, korkmasın Ma
liye Vekili, tahsilâtına zarar vermez; reform re
formdur, ne kadarı yapılırsa o kadarı kârdır, 
onu yapalım. 

Onun için, Millî Eğitim Komisyonu raporu
na rey vermenizi, iltifat etmenizi istirham eder, 
saygılar sunarım. (C. H. P. ve A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, aleyhinde iki kişi le
hinde bir kişi konuştu. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Siz de mi konuşacaksınız Sa
yın Koksal, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — önergenin 
aleyhinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Ben lehinde söz veriyorum 
efendim, Komisyon adına nasıl olursa olabilir. 
Yani şimdi, önergenin aleyhinde söz veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım • 

Şu anda huzurunuzda hasbelkader değil, 
Bütçe Plân Komisyonunun Başkanvekili oldu
ğum için bulunuyorum... 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Başkan
vekili mi? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Başkanvekili 
olduğum için bulunuyorum. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — inşallah 
Başbakan olursunuz. (Güven Partisi sıraların
dan gülüşmeler.) 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, 

Üniversite reformu meselesi bütün dünyayı 
meşgul eden bir meseledir, Bütün dünya üni
versiteleri bizzat kendi müesseselerini ıslah öl
mekle meşguller. Üniversite reformu meselesi, 
bizim üniversitelerimizde de ele alınacaktır. Fa
kat, Anayasamızda muhtar olarak, özerk bir 
müessese halinde bulunan üniversitenin reform 

Şunun için de, Millî Eğitim Komisyonunun 
tasarısının görüşülmesi lâzımdır: Millî Eğitim 
Komisyonu Başkanı Nihat Akay arkadaşım, bu 
kanuna paralel teklifini, taa 1968 tarihinin 
26 Kasımında Bütçe Komisyonunda havale et
mişti. Burada Bütçe Komisyonunu temsilen has-
bel kader bulunan arkadaşım Feyyaz Köksal'ın 
ondan haberi yok, çünkü metni almamış. (C.H.P. 
ve A. P. sıralarından gülüşmeler). Eğer öyle ol
muş olsa idi, bastırılan, ki işte şu metin; bu me
tinde Ahmet Nihat Akay'm teklifinden zerre-i 
miktar bahsedilmemiştir, Baskıda da dürüst 
d a vr anılmamış tır. 
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meselesi, de elbete üniversiteden gelmek mec
buriyetindedir. üniversiteler gibi beyan etmek 
mecburiyetindedirler. Bu husus alınmıştır, üni
versite Reformu Kanunu ile ilgili olarak, An
kara, istanbul, Atatürk Üniversitelerinden re
form teklifi gelmiştir. Fakat, İstanbul Tek
nik Üniveristesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe 
Üniversitesi, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, 
ve Karadeniz Teknik Üniversitesinden henüz 
teklif gelmemiştir ve şu anda tekid edilmiştir, 
teklif beklenmektedir. İnşallah fbu üniversite
lerimiz tekliflerinde acele ederler ve bunlar üni
versitelerarası bir kurulda ariz-amik bir şe
kilde tetkik edilir, elbette ondan sonra da üni
versitede reform meselesi bir bütün olarak ele 
alınır. Yoksa, üniversite meselesinin şurasın
dan burasından küçük bir şeyi ele alarak, 
«Üniversite reformunu yaptık, bütünü ile hal
lettik» diye ortaya çıkarsak, üniversite re
formu meselesi ortada kalır, halledilmemiş olur. 

Bunun için, Bütçe Plân Komisyonu, Hükü
met tasarısını tetkike koyulmuş, Millî Eğitim 
Komisyonu tasarısına iltifat etmemiştir. 

Reform, bir bütündür, bu şekilde telâkki 
edilmesi lâzımdır. Muhterem arkadaşlarımdan 
da, bizim telâkki tarzımıza uyarak, esas aldı
ğımız Hükümet tasarısındaki bizim değiştiri-
şimizi kabul etmenizi ve bu hususta oy kullan
manızı istirham edeceğim. 

Teşekkür ederim efendim 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur ve Sayın 
Cevdet Aykan tarafından verilmiş olan ve 
aynı mahiyette olup, Plân Komisyonu raporu 
yerine, Millî Eğitim Komisyonu raporunun 
esas alınarak, müzakerelerin o rapor üzerinde 
yapılmasını teklif eden önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
KaJbul edilmemiştir. 

Şimdi, raporda ivedilik teklifi vardır. Bu 
hususu oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, benim önergelerim var, onlara tekaddüm 
eder zannediyorum. 

4936 sayılı üniversiteler Kanununun 27 .10 .1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına, bir 
ek ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 

Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Madde 32. — Bu kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğre
tim kurumlarında eylemli olarak öğretim göre
vinde bulunan ve üniversiteler dışında 31 nci 
maddeye göre ayrıca resmî veya özel bir işi 
bulunmıyan öğretim üyelerinin, aylıklarından 
ve rektörlük, dekanlık, bölüm başkanlığı, 
üniversiteye bağlı okul, yüksek okul veya 
enstitü müdürlüğü, lâbarotuvar ve klinik şefliği 
gibi üniversite veya buna bağlı kurumlarda 
benzeri hizmetlere ait ek görev tazminatla
rından ve devrim tarihi dersi veya konferansı 
ve diğer konferans ücretlerinden başka her ay 
profesörlere 2 000, doçentlere 1 500 lira üni
versite tazminatı verilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Ce
lâl Sungur, Sayın Sadi Binay ve Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu söz istemiş. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Grup adına 
konuşacağım. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında C. H. 
P. Grupu adma Sayın Celâl Sungur, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA CELÂL SUNGUR 
(Yozgat) — Muhterem arkadaşlarım; şimdi 
müzakeresini yaptığımız, kırpıla kırpıla üç 
madde, bir ek madde, iki geçici madde haline 
getirilmiş bulunan kanun tasarısının şu görüş
mekte olduğumuz 1 nci maddesi 4936 sayılı 
üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla 
tadil edilen 32 nci maddesiyle, yani tazminat
larla ilgilidir. Üniversite öğretim üyelerine, 
yani profesör ve doçentlere verilecek tazminat
lara mütedairdir. 

Millî Eğitim Komisyonunda bulunan değerli 
arkadaşlarımın Millî Eğitim Komisyonunda ka
bul ettikleri gibi, bu profesör ve doçentlere ve
rilecek tazminat miktarı her nedense 35 gün 
kanunun bekletilmesinden sonra birdenbire 
oradaki miktarların yarısına indirilmiştir. 
Millî Eğitim Komisyonunda bu miktarlar gö
rüşülürken sayın Millî Eğitim Bakanı da mu
tabık kalmışlardı, üniversite rektörleri de ora
da idiler, Millî Eğitim Komisyonunun sayın 
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Başkanı ve sayın Sözcüsü de orada idiler. Bu 
miktarlar profesörlere 4 000, doçentlere 3 000 
lira idi. Şimdi görüyoruz ki, Plân Komisyonu
nun getirdiği bu 1 nci madde ile bu miktarlar 
yarıya indirilmiş bulunuyor. Acaba bu cezanın 
sebebi nedir, sayın Hükümetten bunu açıklama
larını isterim. 

tki; bu bir hesap, kitap meselesidir. Halen 
üniversite profesörlerinin almış oldukları taz
minat, full - time çalışanların, yani halen üni
versiteye mesailerini hasretmiş olan üniversite 
profesörlerinin almış oldukları tazminat 1 000 
lira, doçentlerinin 600 liradır. Eğer 4 000 lira 
kabul edilse ve bu kanunla vereceğimiz mik
tar - ben hesabımı bu kanun Mayıs ayında yü
rürlüğe girerse şeklinde yaptım - üniversite pro
fesör ve doçentlerine 4 000 - 3 000 olmak şar-
tiyle, otuz küsur milyon lira eder idi. Halbu
ki burada bu miktarı, gördüğünüz gibi, ancak 
15 - 20 milyon lira arasında bir miktara indir
mekteyiz ve buna mukabil de üniversite hoca
larına, biz reformdan vazgeçtiğimiz için, «Ey 
üniversite hocası, doçenti, profesörü mesaini 
sen fakültene hasretme, dışarda geçim imkân
ları ara.» diye âdeta dışarıya sevk etmekteyiz. 

Arkadaşlarım; halbuki burada üniversite 
profesörlerinden, Millî Eğitim Komisyonunda 
kabul edilen bu miktarı, yani profesörlere 
4 000 lira, doçentlere 3 000 lira tazminatı esir
gememek lâzım. Zaten bunu bütün üniversite 
öğretim üyeleri almıyacaklar. Meselâ bir hu
kuk fakültesi profesörü dışarda yazıhanesi 
varsa, yani mesaisini fakültesine hasretmemişse 
bu tazminatı almaz. Bir tıp fakültesi profesörü, 
dışarda muayenehanesi varsa zaten bu tazmi
natı almaz. Bu kanun ise zaten full - time, tam 
gün çalışmaya zorlayıcı bir kanun olmadığı 
için âdeta bu miktardan mümkün olduğu ka
dar zaten azmin ödenmesini teşvik ediyor. 

Binaenaleyh, vermiş olduğum bir takrir ile 
bu miktarların yine Millî Eğitim Komisyonun
da kabul edildiği gibi 4 000 - 3 000 lira olarak 
kabulünü istirham etmekteyim. Bu, benim ve 
mensubu bulunduğum C. H. P. Grupunun Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetindeki profesörlere 
vereceği asgari miktar olarak görüşümüzdür. 
Biz profesörlerimize daha fazlasını lâyık gör
mekteyiz. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Şimdi burada gülümsiyen sevgili A. P. li 
arkadaşlarınla ben bir iki misal verdiğim za-

I man onlar gülümsemiyecekler, üzüleceklerdir, 
hattâ ağlamaları icabeder, sebebi şu : (A. P. 
sıralarından gülüşmeler) 

Türkiye'de bir Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesi var. Türkiye'deki Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde bir doçentin almış olduğu para 
brüt olarak 6 120 liradır. Bu kanundan önce, 
şu tazminatın küçük artırımından önce üniver
sitedeki, Ankara, istanbul, istanbul Teknik, 
Ege, Erzurum, Ankara Hacettepe üniversite
lerindeki bir üniversite doçentinin aldığı para 
085 lira. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
6 120 lira, Anadolu'da fakülteler açan anaüni-
versitelerde bir doçentin aldığı para 2 085 li
ra. 

Yine profesörlere geldiğimiz zaman: Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde bir profesörün al
dığı brüt para 7 440 lira, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinin dışındaki bütün Türk üniversi
telerinde bir profesörün aldığı para 3 025 lira,. 

Şimdi arkadaşlarım, bunlar rakam. Sayın 
Başbakan mühendis olduğu için hesaba, kitaba 
aldb. yeter. (Gülüşmeler) 

Şimdi, biz şu kanun teklifi ile Orta Doğu 
Teknik üniversitesinin dışındaki Türk üniversi
telerindeki doçentlere ve profesörlere Orta Do
ğu Teknik Üniversitesindekilerin yarısını dâhi 
veremiyoruz, aradaşlar. Yeni bir tazminat ka
nunu üniversite öğretim üyeleri arasında eşit
liği getirmelidir. Eşitlik gelmediği zaman üni
versitenin çok değerli öğretim üyelerinin haysi
yetlerini incitiriz, arkadaşlarım. 

Ankara üniversitesinin, istanbul Üniversite
sinin,, istanbul Teknik Üniversitesinin, Ankara 
Hacettepe Üniversitesinin, Ege Üniversitesinin 
başasistanlık, doktor asistanlık görevlerini ya
pan birçok kişiler yanında, bugün Orta Doğa 
Teknik üniversitesinde doçentlik, profesörlük 
unvanını alıp, kariyer akademik çalışmasmı ih
raz etmedikleri halde bunlar diğer Türk üni-

I versitelerinin iki misli ücret almaktadırlar. 

I işte onun için aziz arkadaşlarım, biz bu tekli-
I fimizi vermiş bulunuyoruz. Sayın Hükümet de 

Tercan etsin de hiç olmazsa fazlasını istemedi
ğimize göre, Orta Doğu Teknik üniversitesini 
yaklaştırma çabasına girsin. Bu rakamlar kati-

I dir. 
I Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al-
I kışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu
gün bu kanunun çıkarılmasında temenni ola
rak ittifak olduğunu ben daha evvelden biliyo
rum. Çıkarılması hususunda yardımlarınızı rica 
ederim . 

Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es

kişehir) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım; C. H. P. Grupu adına Sayın Celâl Sun
gur, Hükümeti itham eden bir eda içerisinde 
konuşmamış olsalardı huzurlarınızı böyle za
manın son derece kıymetli olduğu bir anda iş
gal etmek istemezdim. 

1969 bütçesini 2,5 milyar açık diye efkârı 
umumiyeye deklâre eden anamuhalefet parti
sinin sözcüsü bir hamiyet yarışına girmiştir. 
Takrir verdi, 4 000 lira ister, 3 000 lira ister ve 
Adalet Partisi iktidarını da üniversite mesele
lerine uzak göstermeye çalışır. Son aylarda 
her nedense Cumhuriyet Halk Partisi bilmedi
ğimiz sebeplerle her sahada bir hamiyet yarışı
na girmiştir. Ama Türk Milleti bilmektedir. 
(A. P. sıralarında alkışlar ve gülüşmeler). 

Muhterem arkadaşlarım; evvelâ iki nokta 
üzerinde duracağım. Artık hesap ve rakam dev
rindeyiz. Her şeyi rakama vurmak mecburiye
tindeyiz. 1964 senesi üniversite bütçesinin tü
mü 449 000 000 lira, 1969 yılında Adalet Par
tisi bunu 956 000 000 liraya çıkarmış. Bir mis
linden fazla. İşte üniversite meselesine atfet
tiğimiz önemin rakamlarla ifadesi 

Şimdi getirdiğimiz tasarıya temas edeceğim: 
4936 sayılı Kanun meriyette iken, Cumhuriyet 
Halk Partisi İktidarı zamanında asistanlar 50 
lira alırlarmış. Doçent 200 lira alırmış.. 

CELAL SUNGUR (Yozgat) — O 1946 da 
idi. 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜK (Devam
la) — Profesör 300 lira alırmış. 115 sayılı Ka 
nunla asistan 200 liraya,, doçent 600 liraya, pro
fesör 1 000 liraya çıkmış. Şimdi getirdiğimiz 
tasarıda 1969 senesi itibariyle asistan 1 000 li
ra, doçent 1 500 lira, profesör 2 000 lira almak
tadır. Devletin imkânları budur, keşke daha faz
la imkânımız olsa daha fazla paralar verebil
sek imkânlarımızdan ayırabilsek. 

CELAL SUNGUR (Yozgat) — Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinde nasıl veriliyor? 

DEVLET BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, onun sta

tüsü ayrıdır. Ben detaylı malûmat arz etmek 
istemiyorum. 

Reform meselesine temas edildiği zaman ar
kadaşımız komisyon adına cevap verdiler. Re
formu bütün olarak mütalâa ettiğimiz zaman 
üniversiteler arasındaki ücret dengesizliği gi
derilecek ve hepsi bir ahenge, bir nizama, bir 
statüye bağlanacaktır. Bu itibarla bu tasarının 
bünyesindeki reforma taallûk eden kısımları 
komisyon icabetle talik etmiştir, sadece tazmi
nata taallûk eden, öğretim üyelerinin ve yar
dımcılarının maddi imkânlarını tarsin edecek 
bu tasarıyı süratle çıkarma hususunda isabetli 
bir karar almıştır. Yoksa bir rücu yoktur. Sa
yın arkadaşımızın sual tevcih ederek «Hükümet 
açıklasın, üniversite tecziye mi edilmektedir?» 
tarzındaki sözünü muhalefetin bir psikozu ola
rak mütalâa ediyorum. Sizi bu psikozdan millet 
kurtarmıyacaktır. Saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay («Vaz geçti» 
sesleri) Vaz geçtiniz. Sayın Fahri Uğrasızoğlu. 
(«Vaz geçti» sesleri). 

Sayın Hilmi İşgüzar Grup adına buyurunuz 
efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; üniversiteyi paylaşmak istiyen parti 
grupları olmasaydı, biz söz almıyacaktık. Fa
kat üniversite ve üniversite mensuplarını kendi 
görüş. açıları içerisinde, kendi tâbirleri ile ha
miyet yansı içerisinde gören parti grupları söz 
aldığı için biz de birinci maddenin üzerinde, 
yani değişiklik getiren 32 nci madde üzerinde 
görüşlerimizi çok kısa olmak üzere arz etmek 
istiyoruz. 

Evvelâ üniversite Türkiye üniversitesidir. 
Üniversiteye verilen kıymet cemiyetten gelir. 
Bunu partiler hiçbir zaman kıymetlendiremez-
ler. Yalnız, bunlara verilen ödeneklerin mik
tarları üzerinde durulurken her şeyden evvel 
memleketin malî kaynaklarını da düşünmek zo
rundayız. Malî kaynaklarını düşünürken, nasıl 
ki milletten fedakârlık beklenirken müessese
lerden de fedakârlık beklemek mecburiyetinde
yiz. Biz ne Millî Eğitim Komisyonunun ileri 
sürdüğü 4 000 lirayı ve 3 000 lirayı bu fakir 
milletin bütçesi telif edebiliyoruz, ne de Bütçe 
ve Plân Komisyonu tarafından teklif edilen 
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2 000 lira ile 1 500 lirayı normal görüyoruz, 
Bunun en iyi telif yolu kanaatimize göre pro
fesörlere en yüksek olmak üzere 3 000 lira, do
çentlere de 2 000 liralık bir tazminatın veril
mesini gelecekteki durumun düzeltilmesi bakı
mından yerinde görüyoruz. 

Bütün parti sözcüleri buraya tazminat ka
nunları geldiği zaman daima o zümrenin yanın
da gözükmek sevdasından kendilerini kurtara-
mamışlar, verilmesini teklif etmişlerdir. Ama 
ton memleketin içerisinde yaşıyan 200 lira ala-
mıyan memurların bulunduğunu, Başbakanın 
5 000 lira aldığını, milletvekillerinin 3 000 lira 
aldığını, bir devlet memurunun da 500 lira al
dığını burada cesaretle söylemek gerekir. Bu 
bakımdan biz... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
bakan 1 500 lira alır. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Ben tüm olarak ifade ediyorum, 
maaşı ile beraber. 

BAŞKAN — Sayın Refet Sezgin söz alma
dan konuşuyorsunuz, karşılıklı konuşmaya ve
sile oluyorsunuz. Rica ederim efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGtfN (Çanakkale) — Bir yan
lışı düzeltiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim, siz oradan konu
şunuz, o da oradan kalksın konuşsun. Bir mü
zakere usulü yok mu? 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, 

Bendeniz tashih ettim, tazminat olarak de
ğil, tüm olarak eline geçen paranın 5 000 lira 
olduğunu söyledim. Bu bakımdan memleket 
gerçeklerini düşünmek zorundayız. Üniversitei-
ye, öğretim üyelerine, öğrencilere, üniversite
nin zihniyetine hürmetkarız, hürmet edeceğiz, 
Ama memleket ger şeşlerini de görmemeslikten 
gelemiyeceğiz, O halde üniversite reform kanu
nu tasarısını getirmek; üniversiteler arasında 
dengesizlik varsa, özel yüksek okullara, üni
versitelere ders veren Öğretim üyelerine 5 000, 
10 000 veriliyorsa, bunların önlenmesi için 
de kanun teklifi getirmek hükümetlere, Parlâ
mentoya düşer. Bunun polemik yapılacak tarafı 
yoktur, Bu bakımdan biz Millet Partisi olarak 
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'bir takrir vermiş bulunmaktayız. Finansman 
meselelerinde memleket gerçeklerini de dikka
te almak suretiyle ve hiçbir zaman muhafaza
kâr bir zihniyetin tesiri olmaksızın 3 000 lira 
profesörlere, 2 000 lira da doçentlere verilme
sinin lehindeyiz. Bu yöndeki takririmize iltifat 
buyurmanızı istirham eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, eğer takririniz
den Sayın Ahmet Bilgin tarafından verilen tak
riri kasdediyorsanız, orada 2 500 lira kaydı var, 
bunu düzeltmek lâzım. Bunu düzelteyim mi efen
dim? Doçentlere 2 500 diye yazılı. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — 2 000 olarak 
düzeltilmesini rica ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Söz sırası Sayın Ülker'indir, buyurunuz 

efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka

daşlarım; 
Önümüzde iki metin var. Bunlardan bir ta

nesi Millî Eğitim Komisyonunun yaptığı metin, 
birisi de Bütçe ve Plân Komisyonunun hazırla
dığı metin. Millî Eğitim Komisyonu bir ihtisas 
komisyonudur. Yani, millî eğitim konularında 
ihtisası olan arkadaşların, parlömanterlerin bu
lunduğu bir komisyondur. Biraz evvel burada 
konuşan bir değerli arkadaşım yanlış anlamadı 
isem 5 gün 7 gece dediler. Evet, Millî Eğitim 
Komisyonu bu metin üzerinde 5 gün 7 gece ça
lışmış, biz de basından takibettik, uzun müza
kerelerden sonra Hükümetin de mutalbakatını 
elde ederek profesörlere dört bin, doçentlere üç 
bin lira tazminat kabul etmiş. 

Burada hamiyet yarışı yapmaya lüzum yok. 
Her halde Millî Eğitim Komisyonu bir hamiyet 
yarışı neticesinde bu rakamları buraya koymuş 
değil. MÜllî Eğitim Komisyonu muhtemelen bu 
profesör ve doçentlerin zamanlarını harice ver
dikleri, bilhassa özel yüksek okullara gittikleri 
ve zamanlarını oraya harcadıkları takdirde bu 
rakamların çok daha üzerinde rakamları kolay
lıkla alabileceklerini gördükleri içindir ki, yani 
norimal hayat şartları içinde mülâhazada bulun
dukları içindir M, gayet haklı ve mâkul olarak 
bu rakamları getirmişlerdir. 

Arna, ne yazık ki, Millî Eğitim. Komisyonu
nun, ihtisas komisyonunun, eğitim uzmanları
nın bulunduğu Komisyonun kafbul ettiği esas 
kalbul edilmediği için, tam gün çalışma esası ka
bul edilmediği için bu, yalnız kalan bir hüküm 
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anlamını taşımaktadır. Bu getirilen Millî Eğitim 
Komisyonundaki rakamlar normaldir. Biraz ev
vel grupumuz adına konuşan Sayın Doktor Ce
lâl Sungur'un da diğer üniversitelerden örnek
ler vererek anlattıkları tamamen doğrudur. Biz 
bunu hamiyet yarışı şeklinde göremeyiz, eşitli
ği sağlamak, insan ruhuna her kademede hâkim 
olan adalet duygusunu tatmin etmek mecburi
yetindeyiz. 

Bu takdirde lütuf buyursunlar, buradan ta
sarruf yapıyoruz; eskiden Halk Partisi devrin
de şu kaidardı rakam, şu devirde bu kadardı ra
kam şeklindeki düşünce tarzının dışına çıksın
lar lütfen. Ortada, kendilerinin ekseriyette bu
lunduğu bir Millî Eğitim Komisyonunun rapo
ru var. Bu rapora iltifadetmememiz doğru ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir başka nok
tayı da ifade etmek istiyorum: Ben, bu kanun 
içinde mevcudolan bir teklifin sahibiyim. Dört 
yıllık doçentlik süresinin iki yıla indirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin... Hem de Hükü
metten üç, dört ay evvel verilmiş bir teklif. 

Şimdi, efendim biz reformdan vazgeçtik mü-
lâlhazasiyie çok önemli üniversitelere hoca te
min edecek, kaynak temin edecek bir madde
nin buradan çıkarılması anlaşılmamaktadır. Sa
yın Başkan lütfettiler, benim madde teklifimi, 
bu maddenin sonunda oylıyacaklar. İltifat bu
yurun. Ne mahzuru vardır, lütfen g<elip Komis
yondan bir arkadaş anlatsın. Dört yıllık süre
nin iki yıla indirilmesi üzerinde üniversite mu
tabakata varmıştır, Hükümet mutabakata var
mıştır, biz bunu teklif etmişizdir. Şimdi bunun 
bu metinden çıkarılmasının ne faydası vardır, 
lütfetsinler, izah etsinler, izah edebilirlerse ben 
önergemi geri alıyorum. Ama izah edemiyecek-
lerini biliyorum, ve Hükümet önümüzdeki. ay
larda yine elli bin talebenin üniversitelere yü
rüyüşü ve yer bulamayışı hâdisesi karşısında 
kalacaktır ve bu doçentliğin dört yıldan iki yı
la indirilmesiyle bir hoca, bir profesör, bir do
çent zümresi elde edilmiş olacaktır, bunu engel
lemesinler. Bunu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelikfbaş, siz grup adı
na mı istediniz? 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun efendim. 
Saym Ekinci, siz de mi grup adına idi? 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 
Gecenin bu geç zamanında kanunun çıkma

sını arzu eden bir grup mensubu olarak vaktini
zi fazla işgal edecek değilim. 

Fakat, umumi konuşmamda da arz ettiğim 
veçhile, sadece tazminat kanunu haline hasrü 
vahsis edilen bu tasarı üzerinde konuşurken, bir 
taraftan üniversiteye gelmek istiyenlere cazip 
hale getirelim, bu imkân sağlansın, diğer taraf
tan da 4936 sayılı Üniversiteler Kanununundan 
sonra çıkan hususi kanunlarla kurulmuş olan 
üniversitelerde tazminat ve ücret alanlarla, Üni
versiteler Kanununda tazminat ve ücret alanlar 
arasındaki adaletsizliği gidermenin arzuya şa
yan olduğunu belirtmiştim. 

Şimdi, demin ki, konuşmaların ışığı altında, 
üniversiteler üzerinde yapılacak ıslahat tedbir
lerini düşünürken behemahal bu adaletin, bu 
eşitliğin sağlanması tedbirleri orada düşünül
melidir, bunu bilhassa belirtmekte fayda gör
mekteyiz. Aksi takdirde aradaki eşitsizlik, hu
zursuzluğun devamını sağlamaya devam edecek 
ve bu suretle bir tarafta noksanı ikmal ederken, 
başka tarafta hâsıl olan boşluk yine üzüntünün 
bir başka yönden işlemesini önlemiş olmıyacak-
tır. 

Bu ıslahat tedbirleri alınırken behemahal 
üniversitelerde mümasil işlerde vazife gören 
aynı sıfatı taşıyanların eşit tazminat ve ücret
ler içerisinde çalıştırılması sağlanmalıdır. Bu, 
hakikaten huzuru sağlamanın mühim tedbiri ola
caktır. Bunu temenniye değer görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Ziya Ekinci, bu
yurun efendim Türkiye işçi Partisi Grupu adına. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Diyarbakır) — Sayın Başkan, muhte
rem miletvekilleri; 

Görünüşte, getirilmiş olan kanun tasarısı sa
dece üniversite öğretim üyelerine tazminat ve
rilmesiyle ilgili bir kanun tasarısı olarak su
nulmaktadır veya gösterilmektedir. 

Haddizatında, üniversiteler arasında eşitsiz
liği tevlidedecek ve geleneksel millî üniversite
lerimizin giderek çökmesine, itibarını kaybet
mesine ve öğretim üyesi yetiştirmemesine sebe-
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biyet verecek önemli bir madde ile karşı karşı-
yayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün memlektimizde değişik üniversiteler

de aynı görevi yapan aynı kariyerdeki öğre
tim üyelerinin farklı ücret aldıkları meselesi ile 
karşı karşıya bulunuyoruz. Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde çalışan bir fizik profesörü veya 
bir kimya profesörüyle, Ankara Üniversitesinde, 
istanbul Üniversitesinde çalışan bir fizik ve 
kimya profesörü arasında ücret bakımın/dan, bu 
kanun kabul edilse bile, büyük farklar vardır. 
Keza Hacettepe Üniversitesinde değişik bir öde
me sistemi uygulanmaktadır. Bu üniversiteleri
mize ayrı ödeme rejimlerinin tatbik edilmesi ne
ticesi, bir üniversiteden diğer üniversiteye doğru 
öğretim üyelerinin kaymasına ve geleneksel üni
versitelerimizin, özerk üniversitelerimizin mem
leketimizde bilimsel kariyerin ve memleketimizin 
sosyal ve ekonomik gelişmesinde ağırlığı olan 
üniversitelerimizin giderek itibardan düşme
sine, çökmesine sebebiyet verecek bir sonuç do
ğurmaktadır. önemli bir politik maksat yatmak
tadır bu maddenin altında. 

Bugün özerk üniversitelerimizin bağımsız 
hareket etmeleri, özerk hareket etmeleri, öğretim 
üyeleriyle, öğrencileriyle, asistanlariyle memle
ketin sosyal ve ekonomik sorunları karşısında 
görüşlerini ortaya atmaları, Anayasa çerçevesin
de hükümetleri ikaz etme yetkilerini ve görev
lerini yerine getirmeleri hükümetleri taciz et
mektedir. O halde bu üniversiteleri görev yapa
maz hale getirmek, bu üniversiteleri giderek iti
bardan düşürmek, silmek ve özel kanunlarla ku
rulmuş üniversitelerle yetinme politikası yat
alaktadır bu maddenin altında. Yoksa memleke
tin iki ayrı üniversitesinde tamamen birbirine 
benzer görevler yapan iki ayrı öğretim üyesine 
farklı ücretlerin verilmesi son derece anlamsız, 
3on derece isabetsiz olur. 

Eğer bu üniversitelere eşit muamele yapıl
ması düşünülür ve bunların hepsinin aynı bilim
sel çalışmalar yaptığı göz önüne alınırsa, bun
ların aynı ödeme rejimine tabi tutulması lâzım
dır. Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde, Ankara 
üniversitesinde ve İstanbul Üniversitesinde alı
nan ücretlerin iki misli, iki buçuk misli ücret 
ödenir, Hacettepe Üniversitesinde mevcut bare
me rağmen her öğretim üyesine ayn bir zarf 

verilmek suretiyle farklı hattâ bazan birkaç mis
li ücret ödenir. O zaman bu şartlar tahtında ge
leneksel üniversitelerimizde öğretim üyesi tut
mak ve öğretim üyesi yetiştirmek mümkün ol
maz. 

Demek ki, bu, sadece malî imkânsızlık yü
zünden Hükümetin geleneksel üniversitelerimi
zin öğretim üyelerine tahsisat ayıramaması me
selesi değildir. Bu üniversitelerden duyduğu hu
zursuzluk sebebiyle bu üniversitelerin giderek 
işlemez ve yavaş yavaş tasfiye olma yoluna gir
mesini arzu ettiği bir politikanın sonucudur. 
Bundan tevakki edilmesini ve üniversitelerimiz 
arasında eşitsizlik yaratacak bu kabîl tasarruf
lara gidilmemesini önemle rica ederim. Onun 
için Millî Eğitim Komisyonunun getirmiş oldu
ğu teklifi benimsemek, 4 000 lira profesörler 
için, 3 000 lira da doçentler için tazminatın ta
nınması zorunludur. Aksi halde arz etmiş oldu
ğum politikanın uygulanmak istendiği kendili
ğinden ortaya çıkar. Saygılarımla. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bir kifayet önergesi 
var. Bu kifayet reddedildiği takdirde size söz 
vereceğim. 

MEHMET YARDIMCI (istanbul) — O hal
de Önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ali Rıza Çetiner arkadaşımız «görüşül

mekte olan kanunun 1 nci maddesi üzerindeki 
konuşmaların kifayetini arz ederim» diyor. 

Şimdi aleyhinde buyurunuz Sayın Yardımcı. 
ALİ RIZA ÇETİNER (Ankara) — önergemi 

geri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Şimdi, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Yardımcı, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET YARDIMCI 
(istanbul) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Bendeniz kürsüye gelmiyecektim, grup adına 
olsa dahi. Yalnız dikkatimi birşey çekti burada. 
O da: Üniversite Kanunu meselesi ortaya çıktığı 
andan itibaren, ki biz mutlaka bu çıksın bugün, 
iktidarın muhalefetin işbirliği ile üniversitelere, 
yani ilmî müesseeler tevcih edilen büyük değer 
süratle geçsin demiştik. Yalnız kürsüye gelen 
arkadaşlar, maalesef üniversite meselelerini ko-
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nuşayım derken akademik dilin dışına çıktılar. 
Bir polemik istikametine girdiler, bir istismar 
istikametine girdiler, işte bendeniz bu sebeple 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir taraftan üniversite diyeceksiniz, özerkli

ğini münakaşa edeceksiniz, ilim müessesesi diye
ceksiniz ; ondan sonra onun kisvesinin altına gir
mek suretiyle yok şu iktidar şöyle yapmıştır, 
böyle yapmıştır diyeceksiniz. Böyle konuşmak 
olmaz arkadaşlarım. Bendeniz, Millî Eğitim Ko
misyonunda bulundum. Evet, arkadaşımın de
diği gibi hakikaten üniversite ile beraber bir 
nizam içerisinde bâzı maddeleri değiştirdik, bâzı 
maddelere ilâveler yaptıik. Bu doğru. Millî Eği
tim Komisyonunu da methettiler burada, teşek
kür ederiz. Fakat burada ilmî müesseselerin mü
nakaşası yapılırken muhterem arkadaşlarım, 
rica ederim, polemik ve istismar dilini kullan
mak en azından (benim şahsi kanaatimce, üni
versiteye mensup bir insan olarak) üniversiteye 
tecavüz1 demektir. Ben bunu böyle söylerim. 
Bundan tevakki etmek icabeder. (A. P. sırala
rından alkışlar ve «bravo» sesleri.) 

Sonra muhterem arkadaşlarım, bir hususta 
daha yanılıyorsunuz: Arkadaşlarım diyor ki, 
4 000 lira ve 3 000 lira. Millî Eğitim Komisyo
nu, evet, 4 000 ve 3 000 lirayı getirmiş. Getir
miş ama bir şart koymuş arkadaşlarım; Full -
Time müessesesi kabul edildiği takdirde demiş. 
Bunu unutmamak lâzım ve Full - Time mües
sesesi geldiği takdirde dahi taksitlere ayırmış 
Millî Eğitim Komisyonu ve o 1 nci taksidi 1 400 
lira olarak veriyordu üniversiteye. Halbuki Hü
kümet bugün Tazminat Kanunu namı altında 
izah edilen bu kanunda üniversite profesörüne 
Millî Eğitim Komisyonunun getirdiği noktadan 
daha ileri giderek 2 000 lira tazminat vermiştir. 

Sonra esbabı mucibede arz ettiğim gibi ifade 
ediliyor; üniversite reform kanunu geleceğinden 
dolayı bu hale gelmiştir. Ben demin arz ettim ve 
sizden rica ediyorum, en büyük üzüntüm bu 
oldu ki, kürsüde üniversite meseleleri izah edil
mek istikametine gidilmiş olsa idi, elbette fikir
dir, makbuldür, onu kıymetlendirir ve değerlen
dirirdik. Ama üniversite Kanunu namı altında 
mütemadiyen istismar havası yaratmanın yeri 
değildir. İstirham ediyorum. 

Ben o halde bir sual sormak mecburiyetinde 
kalacağım. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Bizde mi 
yaptık? Lütfen.. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Mü
saade buyurunuz. Ben şunu arz etmek isterim: 
Peki üniversite kanunu müzakere edildiği zaman 
muhaleftten kaç kişi vardı komisyonda? Bu 
suali de sormak komisyon âzası olarak ve bu 
kanunun sözcüsü olarak bendenizin halkladır. Bu 
bir. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — imzaları var 
raporun altında. 

MEHMET YARDIMCI (Devamla) — Sayın 
incesulu, her seferinde sizi daima bir tarafa 
bıraktık. Biliyorsunuz, müdavimlerdensiniz. Bi
naenaleyh, oradan söylemeyin. Tasrih edeyim, 
peki, Sayın incesulu daima bulunuyor. 

Sonra muhterem arkadaşlarım, şunu da arz 
edeyim ben size: Bugüne kadar üniversiteden 
hangi kanun geldi, iktidar hangisine «hayır» 
dedi? Bu kürsüden tahrif edebilecek bir arka
daşımız var mı? Hayır muhterem arkadaşla
rım. Hangi kadro kanunu getirilmişse, komis
yon üniversitenin getirdiği miktarın üstüne çık
mıştır. Hem para itibariyle çıkmıştır, hem aynı 
zamanda kadro adedi olarak da üstüne çıkmış
tır. Bu sebeple müsaade edin de, kralın hakkını 
da bir parça krala vermek zihniyetini kafamız
dan çıkarmamaklığımız icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü kısa kesiyo
rum. Yalnız rica ederim, üniversite meselelerini 
'burada konuşurken ya ilmî dil konuşacağız, 
ya akademik dille konuşacağız ki, o zaman bu
rada güzel münakaşa yapılaJbilir, faydalı olur. 
Veyahutta onun istismar kisvesini buraya geti
rirseniz o zaman zannederim ki, sözümü tekrar 
ediyorum, üniversiteye fayda değil, üniversiteye 
bilâkis kötülük etmiş olursunuz ve bu bir tah
rikten yukarı gitmiyecektir. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (A. P. Grupundan alkışlar ve «bra
vo» sesleri). 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kan, iki dakika içinde tavzih etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, üç tane kifayet öner
gesi var. Sayın Gıyasettin Karaca, Sayın Talât 
Köseoğlu ve Sayın Osman Saraç arkadaşlarımız 
birer önerge vererek «müzakereler kâfidir» di
yorlar. Şimdi bu üç önergeyi de birlikte oyu
nuza sunuyorum. Müzakerelerin kâfi olduğu yo-
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hındaki önergeleri kabul edenler... Kafbul etmi-
j enler... Kaibul edilmiştir. 

Şimdi, 1 nci madde hakkında üç tane öner
ge var. Bunlardan bir tanesi en aykırı olanıdır. 
Sayın Reşit Ülkor arkadaşımıza ait. Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporunda 1 nci madde olarak 
gösterilen husus doçent ve profesörlere verilecek 
tazminat miktarından bahsetmektedir. Sayın 
Reşit Ülker önergesinde «Hükümet tasarısının 
1 nci maddesinin bu metnin 1 nci maddesi olma
sını» istemektedir. Bu en aykırı olması sebebiyle 
evvelâ bunu oya arz ediyorum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Doçentlikte 
pürenin iki yıla indirilmesiyle ilgili Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet, yani, mahiyeti itibariyle 
süre ile ilgilidir. Halbuki müzakeresini yaptığı
mız 1 nci madde tazminat miktarlariyle ilgili
dir. «Üniversiteler Kanununun 1 nci maddesi 
olark Hükümet teklifinin 1 nci maddesinin ka
bulünü» isterim diyor. 

Komisyon bu önergeye katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy enler.. 
Kabul edilmemiştir. 

ikinci teklif Sayın Ülker arkadaşımıza ait
tir. Bunda profesörler için 4 000, doçentler için 
de 3 000 lira tazminat kabulü hususunu teklif 
ediyor arkadaşımız. 

Sayın Ahmet Bilgin arkadaşımızın önerge
sine nisbetle daha aykırı olduğu için maddeye, 
yani daha bol miktar teklif ettiği için bu öner
geyi ikinci olarak oya sunuyorum. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Reşit Ülker, 
dediniz. 

BAŞKAN — Sizin önergenizden bahsediyo
rum, Sayın Sungur. 

Reşit Ülker'in önergesini oyladım, şimdi sö
zünü ettiğim önerge zatıâlinizin önergesi. 

Profesörlere 4 000, doçentlere 3 000 lira taz
minat verilmesini öngörüyorsunuz. 

Buna katılıyor mu Komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Ahmet Bilgin arkadaşımızın önerge

sinde tazminatın profesörler için 3 000 lira, do
çentler için de 2 500 lira yazılmıştı. Fakat Millet 

Partisi Grupu adına konuşan Saym İşgüzar onu 
2 000 lira olarak tavzih etti. Bu tavzih ile oya 
sanacağım. 

Komisyon katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyorum. 
BAŞKAN — Katılmıyor. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-

ysnler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler.. Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka

nununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 38 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 33. — üniversite asistanları, üniver
site öğretim meslekî için her kürsünün, bölü
mün veya ilgili yüksek okulun gerektirdiği 
şartlara ve asistanlık yönetmeliğine göre seçi
lir. Üniversite asistanları; kürsü profesörünün, 
yüksek okul müdürünün, varsa bölüm başkanı
nın veya bu g'örevi yapan öğretim üyesinin, 
aynı kürsü, bölüm veya yüksek okuldaki diğer 
öğretim üyelerinin yazılı mütalâalarını aldık
tan sonra yapacağı teklif üzerine yönetim ku
rulunun onamı ile rektör tarafından aday tâ
yin edilirler. 

Bunların asilliklerinin onanması da en az 
bir yıl aday olarak çalıştıktan sonra aynı usul
le yapılır. Gerekli görülenlerin adaylık sürele
ri aynı usulle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisini kazanmamış Üniversite asistanları asil
liklerinin onandığı tarihten başlıyarak 4 yıl için
de doktora veya 6 yıl içinde uzmanlık imtihanı
nı vermekle ödevlidirler. Bu ödevi vaktinde ye
rine getirmiyen asistanların durumları kürsü 
profesörünün, yüksek okul müdürünün varsa 
bölüm başkanının veya bu görevi yapan öğretim 
üyesinin teklifi üzerine Profesörler Kurulunda 
incelenir ve üniversitede asistan olarak çalış
makta devamları uygun görülmiyenlerin tayin
lerindeki usule uyularak, Üniversite asistanlığı 
Uz ilişikleri kesilir. 

Asistan adaylarının ilgili kürsü, varsa bö
lüm, yüksek okul veya ihtisas dalının özelliğine 
göre adaylığa kabullerini, yetiştirilme tarzlarını 
gösteren teorik ve pratik bilgilerinin artırılma
sını sağlıyan hükümler yönetmelikte belirtilir. 
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Üniversite asistanları bütün çalınmalarını 
bağlı bulundukları Üniversite ve Üniversiteye 
bağlı kurumlara hasrederler. 

a) Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık 
yetkisini kaşanmamış Üniversite asistanlarına 
aday olarak tâyinlerinden itibaren her ay ay
lıklarından başka 1 000 lira Üniversite tazminatı 
verilir. 

!b) Asilliği onanmış olup, doktora yapmış 
veya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış olan 
asistanların, doçentlik imtihanları için yapacak
ları bilim araşimualarına başladığı ilgili Fakül
te Profesörler Kurulu tarafından belirtildiği ta-
rihtan başlıyarak aylıklarından başka her ay 
almakta oldukları Üniversite tazminatı 1 250 li
raya yükseltilir. 

c) Eylemsiz doçentlik, doktora yapmış veya 
tıpta uzmanlık imtihanını başarmış öğretim gö
revlilerine, her ay 1 350 lira Üniversite tazmi
natı verilir. 

d) Üniversitede aylıklı olarak uzmanlık 
kadrosunda çalışan mütehassıslara aylıkların
dan başka her ay 1 250 lira üniversite tazmi
natı verilir. 

e) Okutmanlar ile doktora yapmamış veya 
tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış yüksek 
öğrenim görmüş öğretim görevlilerine aylıkla
rından başka her ay 1 000 lira Üniversite tazmi
natı verilir. 

Bu maddenin (c), (d) ve (e) fıkralarında 
yer alan öğretim yardımcılarından aslî görevleri 
Üniversite dışında bulunanlara bu fıkralardaki 
Ünivcrsit? tazminatları ödenmez. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında sırasiyle, 
Sayın Celâl Sungur, Sayın Sadi Binay, Sayın 
Nuri Kodamanoğlu, Sayın Faik Kırbaşlı söz is
temişler. Sayın Nuri Kodamanoğlu, «Ben grup 
adına söz istiyorum,» diye kaydettirmiş. Şimdi 
kendisine söz veriyorum. Buyurun Sayın Koda
manoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA NURÎ KODAMAN
OĞLU (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım ; müzakere ettiğimiz ikinci madde, üni
versite asistanlarına verilecek tazminatın mik
tarları ile ilgilidir. Bu miktarlar Bütçe Komis
yonumuzda, anlaşılan Hükümetin de iltihakı ile, 
1 000 (liradan başlatılarak 1 250, 1 350 lira olmak 
üzere tesbit olunmuştur. 

C. H. Partisi Grupu adına, bir defa daha ve 
samimiyetle bu miktarların az olduğunu belirt

mek isteriz. Biraz evvel, Sayın Millî Eğitim Ba
kan Vekili arkadaşımız bizim bu miktarları ki
fayetsiz görmemizi bir mülâhaza ile cevapladı
lar. îzin verirseniz bu mülâhaza üzerinde kısaca 
durmak isterim. 

Sayın Bakan arkadaşımız buyuruyorlar ki; 
C. H. Partisi daha geçenlerde Bütçe müzakere
lerinde, bütçenin 2 miyardan fazla açık verdi
ğini iddia ettiği halde bugün verilecek tahsisatı 
az görmek gibi bir çelişki içindedir. 

Aziz arkadaşlarım; bu ilk bakışta doğru zan
nedilen bir mütalâadır, işin iç yüzünü bilenler 
bu mütalâanın gerçekte geçerli bir değer taşıma
dığını derhal farkederler. 

Aziz arkadaşlarım, gerçekten O. H. P., Ada
let Partisi Hükümeti bütçesinin 2 milyardan faz
la açık verdiğini iddia etmiştir ve bu iddiası 
doğrudur. Ancak iddiamız bundan ibaret değil 
idi. Biz yine iddia ediyoruz ki; Adalet Partisi 
Hükümeti bütçede 2 milyardan fazla açık vere
cek kadar israfil bir devlet idaresi getirdiği hal
de, ihtiyaçların en mâkûl ve haklı mihrakını teş
kil eden üniversite personeline gereken fedakâr
lıkta bulunmamaktadır. 2 milyardan fazla açığı 
göre alan bir Hükümet tasarruf etmek için bula 
bula, büyük bir malî sıkıntı içerisinde bunalmış 
olan üniversite personelini bulmuştur. Biz, işte 
bu ölçüde Sayın Hükümetle mutabık değiliz. 

Aziz arkadaşlarım, bütçe müzakeresi yapma
dığımız için size misallerle mütalâamı izah ede
cek değilim. Ama pek çok misalini daha birkaç 
ay evvel arz ettik ki; Hükümetin tasarruf etme
si mümkün ve haklı birtakım noktalar vardı, 
Hükümet o noktalarda tasarruf düşünüp, böy
lesine haklı ihtiyaç noktalarına kaynak kaydı
racağı halde, bu istikamete gitmemek suretiyle 
üniversiteye olan sevgisizliğini göstermiştir. 
Sevgisizliğini göstermekten de öteye, alâkasızlı
ğını ispat etmiştir. 

Sayın Bakan buyurdular ki, biz üniversite 
ye şu kadar milyon lira tahsisat vererek, üni
versiteye olan ilgilimizi göstermiş bulunuyoruz. 
Tabiî yine bütçe müzakereleri olmadığı için, bu 
rakamları tartışacak değilim. Hemen şu noktayı 
söylemekle iktifa edeceğim; konan tahsisat ge
nellikle bina içindir. Bir üniversitenin bina ile, 
maddi tesisler ile üniversite olamıyacağı kolay
lıkla herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 
Üniversiteyi üniversite yapan içinde çalışanların 
malî sıkıntılar içinde perişan olmıyarak, geçim 
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sıkıntısı peşinde işlerini bırakıp sokakta çoluk 
çocuğunun nafakasını sağlamak için koşmıyarak 
ilme hasrı nefs ederek çalışması ile mümkündür. 
Üniversite, o zaman üniversite olur. Binaenaleyh 
beş yıldan beri takibedilen iktisadi politikanın 
â'kibeti olarak hayat o derece pahalılanmıştır ki, 
bu zamlar bile önümüzdeki birkaç ayda gerçek
ten kifayetsiz bir seviyeye düşmüş olacaktır. O 
halde bir yandan hayat alabildiğine pahalılaşa-
cak takibedilen iktisadi politika yüzünden; bir 
yandan beş yıllık iktidarda pek çok çevrelere 
zamlar sağlanmaya çalışılırken, üniversiteler 
bundan mahrum edilecek ve bunu da bizim «açık 
var» iddiamızla tevile kalkışacağız.. Bu, Yüce 
Meclisi ikna eder bir mazeret yolu değildir. 

Aziz arkadaşlarım, Üniversiteler Kanunu me
riyete girdiği 27 Nisan 1946 da - hatırladığıma 
göre - dolar 150 kuruştan az, 110 kuruş civarın
da idi. 150 kuruş farzediniz, bugün dolar 15 lira
dır. Demek ki, o günden bugüne paranın satm
alına gücünde 10 misli bir düşme olmuştur. O 
halde asgari mantık derhal şunu gösterir ki, o 
zaman 300 lira verilen üniversite profesörün o 
günkü imkânı bugün vermek icaJbederse 3 bin 
lira tazminat vermek gerekir. Oysa Sayın Hükü
metin bugün getirdiği taasrıda bile, teklifte bile 
ancak 2 bin liralık bir imkân üzerinde durul
maktadır. Rakamları kullanmak kolay görünür, 
fakat rakamları gerçekten kullanabilmek sanıl
dığı kadar kolay değildir. 

Aziz arkadaşlarım, kanaatimce Cumhuriyet 
Halk Partisi ile ilme ve üniversiteye saygı ve 
muhabbet yönünden tartışmaya girmek herkes 
için talihsizlik olur. Çünkü bu partidir ki, üni
versiteyi ve ilmi 1946 da - gerçekten bir dönüm 
noktası teşkil eden önemli kanun ile - baştacı et
miştir. 1960 da büyük çoğunluğunu teşkil ettiği 
Kurucu Mecliste Anayasa müesseseleriyle takvi
ye görmüştür. îlim, Cumhuriyet Halk Partisinin 
büyük kurucusu Atatürk'ün ifadesiyle «Hayatta 
en hakiki mürşit» olarak bu partinin daima reh
berini teşkil etmiştir. 

Üniversiteyi bugünkü hale kimin getirdiğini 
yakın tarihimiz çok yi bilir, sayın arkadaşlarım. 
Bunu burada açıp yeniden eski hesapları tekrar | 
etmekte fayda görmeyiz. Yalnız gerçekleri gör- I 
memezlikten gelmenin de kimseyi aldatamıyaca-
ğmı söylemek istiyorum. | 
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Aziz arkadaşlarım, ister istemez cevaplamaya 
mecbur olduğum bu iki noktadan sonra esas 
mütalâama geçmek istiyorum ve bilhassa Sayın 
Encümenin ilgisini rica ediyorum. Çünkü arz 
edeceğim şeyler bu 2 nci maddede bir haksızlığı 
düzeltmeye matuftur, hizmeti sıkıntıya düşüre
cek bir hatayı düzeltmeye matuftur. 

Mesele şudur; 2 nci maddenin (c) ve (e) fık
ralarında öğretim görevlileri için iki ayrı üni
versite tazminatı rayici derpiş olunmuştur. Bi
lindiği gibi öğretim görevliliği müessesesi, do
çenti bulunmıyan - tabiî profesörü haydi haydi 
bulunmıyan - yani Üniversiteler Kanununa gö
re salâhiyetle tedrisat yapacak elemandan yok
sun bulunan kürsülerde tedrisatı sağlıyabilmek 
için serbest hayatta, ya da memuriyette gerçek
ten yetişmiş fakat her nasılsa kariyer akademik 
merhalelerinden geçmemiş birtakım değerlerden 
istifade etmek için konulmuştur. 4936 sayılı Ka
nunun 34 ncü maddesindeki ifade aynen, «Geçici 
veya sürekli olarak başfka bir resmî görevde ça
lışan veya serbest meslek sahibi bulunanlardan 
kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma veya eser
leriyle tanınmış kimseler öğretim görevlisi un-
vaniyle çalıştırılırlar.» O halde bu statüde va
zife görecek zevatın vasıfları kanunda tesbit 
olunmuştur. Eserleriyle ve çalışmalariyle tema
yüz etmiş insan bulunacak. Ö takdirde doçent
lerin yerine vazife göreceklerdir. 

Şimdi, bir ücret niçin verilir? Bir ücret görü
len hizmetin karşılığı olarak ödenir. Zaten öğ
retim görevlileri de doçentlerin yerinde vazife 
göreceklerdir, doçentler bulunmadığı için. 

Şimdi bizim, doçenti olmadığı için o seviye
den bir hizmet arz edecek, çalışmalariyle ve eser
leriyle temayüz etmiş bir zat, fakat bu zata ve
rilecek ücret doçente verilen 1 500 lira değil, 
okutmanlara verilen, yani üniversitede ingilizce 
dcı'si okutan kişiye verilen 1 000 liradan ibaret
tir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, çak açık olarak gö
rülüyor ki, üniversitede yabancı dil öğretimi ya
pan bir öğretmen ile öğretim görevlisi arasında 
ciddî bir seviye ve hizmet farkı olduğu halde 
tasarı aynı nisbetler içerisinde değerlendirmek
tedir. Bu, adaletsizdir. 

Şimdi denebilir ki, «Efendim, biz öğretim gö
revlilerini ikiye ayırdık, birtakım özel vasıfları 
ihraz etmiş olanlar için 1 350 lira tesbit ettik.» 



M. Meclisi B : 98 28 . 5 . 1969 O : 2 

Arkadaşlarım, bu ayırmada da hak yoktur hata 
vardır. Sebebi şudur : Bir defa kimler ayrılmış
tır, görelim. Eylemsiz doçentlik ya da doktora 
yapmış öğretim görevlileri 1 350 lira alacaklar
dır. 

Bir defa şunu hemen söylemek mümkündür 
ki, çalışma hayatiyle ve eserleriyle temayüz et
miş bir zatın doktora yapmış bir insandan ba-
zan çok üstün olması mümkündür. Bugün bilim 
hayatında doktora yapamamış nice Puad Köp
rülüler var ki, bunlar eserleriyle, hayatlarmda-
ki başarılariyle son derece mütemayiz oldukları 
için, Üniversiteler Kanunu mer'i olsaydı ancak 
öğretim görevlisi olarak iş görecek idiller. Bun
lara üniversitede Fransızca, İngilizce okutan 
okutman veya eski yazı öğreten bir okutman ka
dar bir ücret verecektik. Hiç şüphesiz bu sevi
yeden yetişmiş insanların yer yer doktora yap
mış zevattan çok daha üstün olabilmesi müm
kündür. 

Onun için bu seviyeden değer ihraz etmiş bir 
kişiye şu seviyeden bir ücret vermek - ücretin 
azlığı bir yana - bu zatı davet ettiğiniz statünün 
kırıcılığı yüzünden hizmeti kabul etmez. Onun 
için böylesine yanlış bir adıma bu metinde yer 
verilmemelidir. 

£ziz arkadaşlarım, bir diğer nokta da şudur: 
Özellikle teknik dallarda, yeni açılan teknik üni
versitelerde kariyer akademik ölçüleri yeni ye
ni uygulanmaya başlanmıştır., Bu yüzden mese
lâ maden izabesiyle ilgili ve sair kürsülerle ilgili 
birtakım yetişmiş doçent ve profesörlerimiz yok
tur. Ama bu sahada yurt içinde ve dışında hiz
met içinde yetişmiş birçok değerli mühendisle
rimiz vardır ve hatırlarsanız Teknik Üniversite
si senelerce bu zevatın gayretiyle ayakta dur
muştur. Geçici madde ile 10 yıllık süreler kabul 
edilmiştir. Hatırladığıma göre, geçenlerde bu 10 
yıllık geçici süreyi temdit dahi ettik. Bugün 
Teknik Üniversitemizin, üniversitelerimizin sa
yın rektörleri burada bulunmaydılar, Komisyonu 
maruzatımla takviye edecek idiler, bundan emi
nim. I 

Bu metin böyle çıkarsa, aziz arkadaşlarım, 
bu değerli mühendisler dışarda çok daha yüksek 
ücretlerle hizmet bulabilecekleri için öğretim 
görevlerini birer, ikişer bırakacaklardır. Hattâ 
bugün bâzı kürsüler bunlardan istifade edeme
mekte ve boş kalmaktadırlar. Meselâ, Elâzığ 
Teknik Okulunun bugün içinde bulunduğu ' 

durumu hazin bir misal olarak vermek isterim. 
O haalde yapılacak iş nedir? öğretim gö

revliliği müessesesi; ister bunu yapan zat 
eserleri ile temayüz etsin, ister doktora yap
sın, aynı mahiyet ve seviyeden hizmet arz et
tiğine göre, aynı mahiyet ve seviyeden üc
retlerle mukalbele görmelidir. Kaldı ki, doktora 
yapan insan ilerde nasıl olsa kariyer akade
miye girerim umuduyla, bir geçiş dönemi olur 
mütalâasiyle daha az ücretlere, onur kırıcı 
da olsa, razı olabilir. Fakat aslında geçici bir 

, hizmeti kabul edecek, başka sahalarda tema
yüz etmiş bir insan Iburaya ancak onurunun 
kırılmaması ve ücretinin de deymesi şartiyle 
gelebilir. O halde 'bu düzeltilmezse, gerçekten 
hizmet aksıyacaktır. Bilmiyorum sayın Komis
yonla Hükümet mümessilerinin özel sohbet
leri sırasında maruzatımı kâfi derecede ken
dilerine duyurabildim mi? Fakat hiç olmazsa 
vicdanen müsterihim, bu hatayı düzeltmekte 
bendenize yardımcı olmalarını yürekten dile
rim. Bir de önerge verdim, oylarınızla des
teklemenizi rica eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Celâl Sungur. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 38 nci maddedeki 
görüşlerim de yine 32 nci maddedeki görüşle
rimin esası üzerine oturmaktadır. Yani Tür
kiye'deki üniversitelerdeki asistanlar arasında 
eşitliğin sağlanması prensibini Hükümet ge
tirmeli idi. Hükümet etmekten benim anladı
ğım, Hazreti Ömer adaleti ile adaletli bir dav
ranışı getirmesi idi. Yine tetkikimizi yaptığı
mız zaman görmekteyiz ki, Orta - Doğu Tek
nik Üniveristesinde bir asistan bürüt olarak 
2 700 lira almaktadır. Orta - Doğu Teknik 
Üniveristesinin dışında bulunan Türk Üniver
sitelerindeki kıdemli bir asistan 1 145 lira ala
bilmektedir bürüt olarak. Hükümetin yeni 
getirdiği teklif ve Bütçe Komisyonundaki de
ğişikliği ile, 2 000 liraya yakın almaktadır. 
yani arada 700 küsur lira yine bir fark olmak
tadır. 

I Arkadaşlarım, doktora yapmamış asistan-
lardaki durum böyle iken doktora yapmış asis-
tanlardaki fark daha çok artmaktadır. Dok
tora yapmış bir asistan Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde '5 500 lira alırken, Orta - Doğu 
Teknik üniversitesinin dışındaki Türk üniver-

1 sitelerinde 1 480 lira almaktadır. Hükümetin 
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getirdiği yeni teklifle bu üniversitelerdeki 
asistanların, alacağı para 2 000 küsur lira ol
maktadır. Yani Hükümet üniversiteler arasın
da bir adaleti, bir eşitliği getirmemektedir. 
Vermiş olduğum bir teklif ile Millî Eğitim 
Komisyonundaki kabul edilen şekli Yüksek 
Heyetinize arz ediyorum. 

Bu kanunun şimdiye kadar adı, basit de
yimle «Üniversite asistanları Kanunu» diye 
konuşuldu. Halbuki bu aslında üniversite 
öğretim üyeleri ve yardımcılarına verilen Taz
minat Kanunudur. Bugünün asistanları yarı
nın doçentleri, profesörleri olacaklar. Bilhassa 
doktor asistanların çalışmalarını yapabilmeleri 
için büyük masraflara ihtiyaçları, kitap mas
raflarına ihtiyaçları, tez hazırlamak için tec
rübeye harcıyacakları para ihtiyaçları olacak
tır. Binenaleyh Hükümetimizin son getirdiği, 
Bütçe Komisyonundaki grup kararı alarak 
getirdiği 1 250 liralık teklifi hiç değilse dok
tor asistanlar için 1 900, asistanlar içinde 1 000 
lira olarak gelen teklifi 1 200 lira olarak 
vermek gerekir. 

Bundan daha mühimmi şu : Kanunun mütaa-
kıp maddelerini tetkik ettiğimiz zaman gör
mekteyiz ki, üniversite profesörleri ve doçent
lerine aidolan 32 nci maddedeki tazminatların 
kanunun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe 
gireceğini, asistanların ise 1 Mart 1969 tarihin
den itibaren yürürlüğe gireceğini yürürlük 
maddesi getirecek. 

Aziz arkadaşlarım, benim Hükümetten so
rum şu olacaktır : Bu kanun bugün burada 
Büyük Meclisçe kabul edilecek, Meclis tatile 
girdiği takdirde ise kadük olmaktan kurtula
cak. Kadük olsa ne olacaktı? Arada bir hafta 
farkederdi; Meclis yeni açıldığı zaman encü
menden gelmesi.. Şimdi asistanlar paralarını 
ne zaman alabilecekler? Sayın Hükümetten so
rum budur. Tediyeyi ne zaman yapacaklar? 
Asistanlar hâlâ rüyalarında alacakları tazmi
nat artışını görerek daha kaç ay uyucaklar? 
Hükümetten bunu açıklamasını istirham edi
yorum. 

Endişem şudur : Bizim 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu 1966 Martından itibaren yü
rürlüğe girecek idi. Hükümet her sene bunu 
yeni bir teklifle tehir etti. Meclis 1,5 saat son
ra tatil olacaktır. Adalet Partisi Grupunda ka
rar alınmıştır, kati bu. Şimdi Meclis tatil olduk

tan sonra 12 Ekimde seçimler yapılacak, Ekim 
sonunda Meclis toplanacak, Kasım başında en
cümenler seçilecek, kim hükümeti kuracak, on
lar belli değil. 

BAŞKAN — Sayın Sungur, 2 nci madde 
hakkında âöz aldınız. Yani seçim sonrası tah
minleri her halde saded dışı meselelerdir. 

CELÂL SUNGUR (Devamla) — Asistanla
rın tazminatının alınmasından bahsediyorum. 

BAŞKAN — Ama seçim sonrası tahminle
re geçiyorsunuz Sayın Sungur. 2 nci maddeyi 
lütfen konuşun. 

OELÂL SUNGUR (Devamla) — Efendim, 
endişem şudur : Benim sayın hükümetten; net 
olarak asistanlara en erken birikmiş tazminat
larını hangi tarihte ödeyebileceğini lütfen Türk 
efkârı umumiyesine, Büyük Meclise açıklama
ları istirhamım olacaktır. Değişiklik önergesini 
Yüksek başkanlığa arz ettim. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Nebioğlu, siz grup adı
na mı söz istediniz? 

KEMAL NEBİOĞLU (Tekirdağ) — Evet. 
BAŞKAN — Grup adına Sayın Nebioğlu, 

buyurun efendim. 

T. î. P. GRUPU ADINA KEMAL NEBİOĞ
LU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Önceki yıllarda bir kanun tasarısı kabul et
miştik. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının al
mış olduğu bâzı kararlar Milletlerarası Teşki
lâta bağlı üye devletler tarafından parlâmento
lardan geçirilmek suretiyle kanun şekline so
kulmaktadır. Dönemimizde kabul edilmiş bu
lunan kanun tasarılarından birisi Milletlerara
sı Çalışma Teşkilâtının bir kararı idi. Bu ka
rar da eşit iş yapanlara, eşit iş görenlere eşit 
ücret verilmesi ile ilgili idi. Dönemimiz içinde 
çıkmış bulunan bu kanun ile şimdi görüşül
mekte olan kanun tasarısında görüş, zihniyet 
gelişi içindedir. 

Bir diğer husus hiç şüphesiz Anayasamızın 
12 nci maddesidir. Anayasamızın 12 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası aynen şöyle demektedir : «Hiç 
bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz.» Bu açıdan meseleyi değerlendirdi
ğimiz vakit, Orta - Doğu Teknik Üniversitesin
de görev ifa etmekte olan öğretim üyeleri ile, 
aynı g'örevi yapan üniversitelerdeki öğretim 
üyelerinin alacakları düşünülen ücretler mu-
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kayese edildiği takdirde Anayasanın 12 nci 
maddesiyle çelişi içinde bulunduğu iddiası nıov-
zuubahistir. Burada biraz evvel bir sayın millet
vekili dokundular Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesinde uygulanmakta olan bu ücret sistem, 
baremi, kanun tasarısı kabul edilse bile ve 
biran için Senato tatile girmediği düşünülse da
hi, uygulama tarihleri bakımından geç kalın
mıştır. Gerçekten adaletsizlik mevzuübahistir. 

Anayasanın 12 nci maddesinin 2 nci fıkra
sındaki, hiçbir kişiye imtiyaz tanınamaz, hük
müne gerçekten sadıksak, bağlı isek kişiler ara
sında, hele yaptıkları işin aynı olduğu da dü
şünülürse böylesine farklı muamele, böylesine 
imtiyaza göz yummamak gerekir. 

Konu ile ilgili bir diğer husus; Millî Eğitim 
Komisyonunun uzun çabalar sarf edilerek ha
zırlandığı iddia edilen ve gerçekten de öyle ol
duğunu zaman zaman işittiğimiz, duyduğumuz 
mesaisine, çalışmalarına bu konuda sahip çık
mamış olmasıdır. Acı tarafı, bu komisyonda gö
rev ifa etmemiş olan, görevi bulunmıyan sayın 
milletvekillerinin Millî Eğitim Komisyonunun 
çalışmalarının değerlendirilmesi doğrultusun
daki mücadelelerine Millî Eğitim Komisyonu
nun gerekli katkıda bulunmaması, gerekli yar
dımları göstermemiş olmasıdır. 

Anayasanın 12 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bir kararını 
kabul eden Yüce Meclislerin kanunu gözetil
mek suretiyle aradaki imtiyaz farkının ortadan 
zaman geçirilmeden kaldırılması gerekir kana
atindeyiz. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 

ŞADI BİNAY (Bilecik) — Efendim, 2 nci 
madde 1 nci maddenin mütemmimidir. Hükü
met, Millî Eğitim Komisyonu, Bütçe Komisyo
nu, alt komisyon bunu memleketin gerçekleri
ne, ödeme gücüne ve ileride çıkarılacak üniver
site reform tasarısına uygun bir şekilde hazır
lamışlardır, yerindedir, kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; 

Kanunun 2 nci maddesi asistanlık müessese
sini hukukî ve malî yönden tedvin eden bir 
maddedir. Ben burada bir iki hususa işaret et
mek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Bunlardan bir tanesi şudur: Asistanlar aday 
olarak tâyin edildikten sonra 4 yıl içinde dok
tora veya 6 yıl içinde uzmanlık imtihanı ver
mekle ödevlidirler. Bu ödevi vaktinde yerine ge-
tirmiyen asistanların durumları, üniversite asis
tanı olarak çalışmasına devamları uygun görül-
miyenlerin tayinlerindeki usule uyularak üni
versite asistanlığı ile ilişiği kesilir. Peki, deva
mında ısrar edilenlerin durumları ne olacak? 
Yani senelerce bu arkadaşlar asistan olarak mı 
kalacaklardır? Ne kadar uzayacaktır bu iş? 
(«Var bu husus» sesleri) hüküm sarih değil 
efendim, onu da okutacağım, sarih değil. Evet, 
bu bir. 

İkincisi; Memurin Kanununun genel hü
kümlerine göre memur adayı olan bir şahsa 
her hangi bir şekilde tazminat ödenemez. Ge
nel hüküm bu şekildedir, tatbikatı da bu. yol
dadır. Aisstan adayı olan arkadaşımıza - biz 
bunun aleyhinde değiliz - bir sene asistan aday
lığı, kabul edilmediği takdirde iki seneye çıka
rılabileceğine göre, daha asistanlığı tasdik 
edilmeden, asistan olup olamıyacağı belli ol
madan tazminat ödenmesi hususu yarın birçok 
karşılıklara, birçok yeni tekliflere zemin teş
kil edecektir. Bu bakımdan 657 sayılı Memu
rin Kanunu hükümlerine dahi, genel prensip
lerine dahi aykırıdır sayın arkadaşlarım. Bu 
hususu hassasiyetle Heyeti Âlinize hatırlat
mak vazifemizdir. Çünkü Memurin Kanununda 
asaleti tasdik edilmeden bir şahıs memur da
hi değildir. 

Diğer taraftan, burada bir arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi, bilhassa (c) ve (e) fıkrala
rında konulan tazminatların görülen vazife ile 
mütenasibolmadığı ve aynı zamanda bir asis
tana ilmî çalışmalara başladığı andan itiba
ren 1 200 lira tazminat ödediğimiz halde, bir 
öğretim görevlisine 100 lira farklı tazminat 
ödüyorsunuz. Bu bütün öğretim görevlilerini 
daraltacaktır. Kadirşinaslıkta muhakkak âdil 
olmak, adaletle davranmak mecburiyetinde
yiz. 

Sayın Komisyonun bilhassa üniversite içe
risinden gelen bu türlü haksız durumlara, mey
dan vermemesini, bu hususun muhakkak su
rette düzeltilmesini ben şahsan Sayın Komis
yondan istirham ediyorum. 

Diğer taraftan, burada eylemsiz doçentlik, 
doktora yapmış veya tıpta uzmanlık imtihanı-
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nı başarmış öğretim görevlilerine her ay 1 350 
lira üniversite tazminatı ödüyorsunuz. Aşağıda 
doktora yapmamış, fakat aynı vazifeyi görmek
le mükellef bulunanlara da 1 000 lira tazminat 
ödüyorsunuz. Bundan sonra da madde gelecek, 
orada da yine konuşacağız; bunların ödeme ta
rihlerini de değiştiriyorsunuz. Bunlar fiilî du
rumla kabili telif olmıyan hususlardır. Bunların 
düzeltilmesi halinde kanun mükemmel olarak 
Meclisimizden çıkacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de ve bilhassa Meclislerimizde bu 

gibi kanunlar çıkarken bilhassa asgari geçim 
endeksleri tesbit edilemediği için, bu memle
kette bu gibi sosyal adaleti temin edecek olan 
kanunların çıkışında bâzı hatalarımız olmakta
dır. üniversitede bilhassa asistanlık müessesesi 
bir yetiştirme fidanlığıdır. Bu müessese iyi tes
bit edilip, iyi kurulmadıktan sonra, asistanlar 
burada iyi takviye etmedikten sonra doçentlik 
ve profesörlük müessesesinin iyi takviye edile-
miyeoeği tabiîdir. Nazarı dikkatinizi celbede-
rim; sayın profesörlerimiz veya doçentlerimiz 
bendenize darılmasınlar, bugün mahrumiyet 
bölgelerinde veya Doğu - Anadolu'da açılmış 
olan üniversitelere, hiçbir profesör demiyeyim 
ama, % 80 i gitmemektedir. Çıkan tazmiat 
kanunlarında Atatürk Üniversitesinde ve Ka
radeniz Teknik Üniversitesinde hâlâ ısrar edil
mektedir. 

Şimdi, yine asistanlara bizim burada vermiş 
olduğumuz paralar azdır. Neden azdır?.. Bu 
asistan kütüphanesini tamamlıyacaktır, eğer 
teknik bir asistan ise, gereken aletleri veya onu 
yetiştirecek olan birçok şeyleri temin etmeye 
mecburdur. Bu asistanın kültürünü, ilmini ve 
araştırmasını takviye etmesine elbette ki, bir 
profesörden daha fazla ihtiyacı vardır. Bu asis
tan profesörün ve doçentin emrindedir; yetiş
mesi bakımından tamamen profesör ve doçen
tin imkânlarına tâbidir, onun emrindedir. Dü
şününüz ki, Devlet imkânlarını sağlıyamıyan 
ve bilhassa ilmî araştırmaları lâboratuvarda 
yapan bir memur nerede çalışırsa çalışsın bu 
imkânlar kendisine verilmediği müddetçe el
bette ki, onun yetişmesi mümkün değildir. Etüt 
yapması için profesör gidecektir. Her hangi bir 
araştırmanın yapılması için doçent gidecektir 

ve tazminatların değil, harcırahın, imkânların 
en fazlasını kendisi alacaktır, asistana en sonra 
iş kalacaktır. 

Eski usul ile yetişmesi mümkün değildir. 
Yani usullere göre asistanın mutlaka profesör 
olması için 20 sene beklemesine lüzum ve imkân 
yoktur. Artık bu zaman buna müsait değildir. 
Asistanın yetişmesi için artık süratin mutlaka 
zaruri olduğunu herkes bilir, ama bugün bir 
profesörün, bir doçentin emrinde bulunan bir 
asistanın yetişmesi için, «Ben 15 senede yetiş
tim,, sen de 15 seneyi bekle».. Artık o usuller 
kalmıştır. Mutlaka bu imkânların sağlanabil
mesi için, elbetteki asistanların, eski profe
sörlerin ve doçentlerin yetiştiği 15 seneyi bek' 
leme mecburiyeti yoktur. Bugünkü medeni asır
da bu lâboratuvarlarda, kütüphanelerde, seya-
hatlerde veya araştırma müesseselerinde çalı
şabilme imkânlarını bu kanun temin etmek im
kânına sahip değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Mahrumiyet bölgesine, Erzurum'a gittim 

gördüm. Karadeniz Teknik Üniversitesini gör
dünüz, Diyarbakır'ı gördünüz. Bugün kim gidi
yor oraya? Doktora yapmış olan veya doçentli
ği hemen yaklaşmış olan arkadaşları gönder
mekteyiz, ama hiçbir zaman eski bir profesör 
arkadaşımız oraya gitmez. Çünkü,, her şeyi mü
emmen. O halde paranın yine en azını asistana 
vereceğiz, bu imkânsızlıklar içinde olan mahru
miyet bölgesine gidin diyeceğiz. Bu mümkün 
değildir. Bizim bugün İstanbul'da Ankara'da, 
İzmir'de yetişecek çocuklarımız değil, Türkiye'
nin her tarafında yetişecek olan gençlerimizi 
ve çocuklarımızı mutlaka bu asistanların emri
ne vereceğimiz için, onların evvelâ malî imkân
larını sağlamaya mecburuz. Bunları sağlamadı
ğımız müddetçe çocuklarımızın yetişmesi müm
kün değildir. 

Şimdi düşününüz; bir asistana biz 1 000 lira 
tazminat veriyoruz. Arkadaşlarımın söylediği 
gibi, bir asistan bir üniversitede 1 900 lira, bir 
üniversitede 1 000 lira alıyor. Hangi sosyal ada
lete göre oluyor? Türkiye Cumhuriyetinin Bü
yük Millet Meclisinin bir üniversiteye başka 
türlü, bir üniversiteye başka türlü vermesi doğ
ru değildir. Elbetteki bugün başka yerlere kay-
ımalan mümkün olacaktır ve iş imkânları arı-
yacaklardır ve o asistanlar rahatlıkla bu işi gö-
remiyeceklerdir. 
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Sayın Kırbaşlı arkadaşımın fikrine iştirak. 
ediyorum. Muvaffak olamıyan asistanlar için 
hüküm vardır: «Profesörler kurulunda incele
nir ve üniversitelerde asistan olarak çalışmak
ta devamları uygun görülmiyenlerin tayinle
rindeki usule uyularak, üniversite asistanlığa 
ile ilişkileri kesilir«. Dört sene veya altı sene bir 
asistan arkadaşımız bir kürsü profesörü veya 
doçenti emrinde çalışacak; orada eli arkasında 
gezmiş olsa dahi o lâboratuvarlarm içinde aynı 
sınıftan mezun olmuş olan bir arkadaşından da
ha iyi bir ilmi kariyeye sahibolmuştur. Ama 
asistanlıkta belki liyakati yoktur, yetişmemiş
tir veyahutta yetiştirilmemiştir. O arkadaşa 
«Buyurun dışarı» diyoruz. Nereye gidecektir bu 
arkadaşımız? Hangi, hukukî düzen izinde, han
gi vekâlete gidecek, memuriyet istiyecektir? 
«Siz üniversiteden atıldınız» diyoruz ve bu asis
tan arkadaşımız diyor ki, «Ben hangi vekâlete 
gideceğim?» Ziraat mühendisi ise, Ziraat Vekâ
letine gidip iş istiyecektir; eğer hukukçu ise, 
avukatlık stajına başlıyacaktır. Altı senesi ne 
olacaktır? Hiçbir garantisi yoktur. Bundan ev
vel. kanunu çıkartmış olduğumuz işçiler bu asis
tan arkadaşlarımızdan daha garantilidirler. 
Onlara bir tazminat verilmektedir. İşveren on
ları zorla çıkaramaz veyahutta «Liyakatsizsin 
ser, çık» dediği zaman ona tazminat vermeye 
mecburdur. Halbuki,, bir asistan arkadaşımızı 
çıkarttığımız zaman, «Sen git başının çaresine 
bak» diyoruz. Altı sene o doçentin veya profe
sörün emri altında çalışmakta, acaba kabahat 
mutlaka bu kabiliyetsiz sayılan, aslında bel
ki de kabiliyetsiz olmıyan bu arkadaşımızda-
mıdıv, yoksa o profesörün mü kabahatidir? Di 
yecekler ki, profesörler kurulundan bunu ge
çiriyoruz, müdürler kurulundan bunu geçiriyo
ruz veya bir senatodan geçiriyoruz. Hayır ar
kadaşlarım. Bunun da sosyal adalete uygun bir 
garantisi olması zarureti vardır. 

*ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bravo 
hemşehrim. 

AHMET ŞENER (Devamla) — Sayın Şa
dı Pehlivanoğlu arkadaşımız «Bravo» diyor. 
Kendisine de bu adaletsizlik tatbik edildiği za
man ben de diyeceğim, ama öyle değildir. Bu
rada vicdani bir kanaate sahibolarak rey ve
receğiz. Elbetteki bu asistan arkadaşlarımız 
acaba o profesörün paltosunu tutmadığı için 
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ona eğer, «Sen liyakatsizsin» derse ne yapacak
sınız? (A. P. sıralarından müdahaleler) Öyle
dir; evet bu işler böyle yürüyordu. Sen on se
nede profesör oldun, ben beş senede olmaya 
kalkıştığım zaman, «Hayır olamazsın» diyor, 
«Sen de on sene bekliyeceksin..» 

Sayın Doğramacı'nın Bütçe Komisyonunda 
söylediği gibi, «Artık geçmiştir o devir» de
miştir. «24 sene bir profesörün elinde bisturiyi 
biz tutamayız, yeni gençjler eline vereceğiz» 
dediği zaman hepimiz onu tasvibettik, ama bu
günkü durum böyle olmuyor. Adamın bir temi
natı olmadan asistanı yok ediyoruz, ama «Mah
rumiyet bölgesine git» dediğimiz zaman pro
fesör yine Ankara'da, istanbul'da, izmir'de otu
racak, biz asistanı Erzurum'a göndereceğiz. Ora
daki mahrumiyete gidip bakınız. Görünüz orada 
bulunan arkadaşlarımızın çekmiş olduklarını. 
Karadeniz Teknik Üniversitesine biz senelerce 
% 100 tazminat verdik. Beher saatine 100 lira 
verdik, fakat hiçbirisi gitmiyor, ama bugün her 
hangi bir profesörü göndermeye kalkıştığımız 
zaman, benim, rahatım, rahattır, diyor. Olmaz 
arkadaşlarım. Eğer bu kanun bir reform kanu
ni1. olaark gelmiş olsaydı, söyliyeceklerim var
dı ve kendilerine diyecektim; doçent veya pro 
fesör olacak arkadaşların mutlaka Şark'ta veya 
mahrumiyet bölgesinde hizmet etmeden doçent
lik v-3 profesörlüklerinin verilmesinin doğru ol-
mıyacağı kanaatindeyiz. 

Şimdi burada bilhassa asistan arkadaşlarımı
zın bu konuda malî ve hukukî bakımdan tatmin 
edilmesi zarureti vardır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — «ikinci madde ile İlgili müza

kereler kâfidir» diyen Sayın Abdülbâri Akdo
ğan ve Sayın Ata Bodur tarafından verilmiş 
kifayet önergeleri vardır. Bu iki kifayet önerge
sini birden oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci madde ile ilgili olarak veril
miş olan takrirleri sırası ile oylarınıza arz ede
ceğim. 

Birinci takrir Sayın Reşit Ülker arkadaşımı
za aittir. Sayın Ülker arkadaşımız, «üniversi
te Kanununu değiştiren kanun tasarısının 2 nci 
maddesi olarak Millî Eğitim Komisyonunun 
ikinci maddesinin oya arzını» istiyorum, diyor. 
En aykırı olanı budur. Buna komisyon katılı
yor mu? 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, Sayın Reşit Ül
ker arkadaşımıza aidolan ve biraz evvel ifade 
ettiğim önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Yine Sayın Reşit Ülker arkadaşımıza aido
lan bir önerge var. Bu önerge de, «Üniversite 
kanun tasarısının 2 nci maddesi yerine Millî 
Eğitim Komisyonunun 7 nci maddesinin oyla
masını» istiyorum diyor ki, bu ikisi de 38 nci 
maddenin tadili ile ilgilidir. Bu önergeye ka
tılıyor mu komisyon? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

üçüncü önerge Sayın Celâl Sungur arkada
şımıza aittir, önergede, «Madde 2 ile değişti
rilen madde 38 deki tazminatların Millî Eğitim 
Komisyonunda kabul edildiği gibi aşağıdaki 
miktarlarda kabulünü arz ve teklif ederim : 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisini kazanmamış üniversite asistanlarına 1 200 
lira üniversite tazminatı, 

a) Asilliği onanmış olup, doktora yapmış 
veya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış olan 
asistanlara 1 900 lira, 

b) Eylemsiz doçentlere veya öğretim gö
revlilerine 2 500 lira, 

c) Üniversitede aylıklı olarak uzmanlık 
kadrosunda çalışan mütehassıslara 1 900 lira 
üniversite tazminatı, 

d) Okutmanlar ile doktora yapmamış veya 
tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış yüksek 
öğretim görevlilerine aylıklarından başka her 
ay 1 200 lira üniversite tazminatı verilir.» 

Bu önergeye komisyon katılıyor mu?. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Nuri Kodamanoğlu Arkadaşımızın 
önergesi. O da, «2 nci maddenin (c) ve (e) 
bendierinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
istiyorum» diyor. 
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c) öğretim görevlilerine aylıklarından baş
ka her ay 1 350 lira üniversite tazminatı ve
rilir. 

e) Okutmanlara aylıklarından başka her 
ay 1 000 lira üniversite tazminatı verilir.» 

Komisyon buna katılıyor mu?... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Efendim, bu 
madde üniversite rektörlerinin ve bu meyanda 
Teknik üniversite rektörünün de katıldığı bir 
birleşimde incelenmiş ve son şeklini almıştır. Bu 
itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmem'iştir. 

Sayın Ahmet Bilgin arkadaşımızın önergesi: 
«Üniversiteler tazminat kanununun 2 nci mad
desinin (a) bendinde asistanlara 1 200 lira, (b) 
bendindeki asistanlara 1 500 lira, (c) bendin
deki asistanlara 1 750 lira, (d) bendindeki asis
tanlara 1 500 lira, (e) bendindeki asistanlara 
1 200 lira olarak kabul edilmesini arz ve teklif 
ederim.» diyor. Komisyon katılıyor mu? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmemiştir. 
Şimdi, Sayın Kemal Çetinsoy arkadaşımız 

bir önerge ile diyor ki, (Konuşulmakta olan 
4936 sayılı Üniversiteler kanunu tasarısının 
2 nci maddesinin, «üniversite asistanları» keli
mesinin, «üniversite asistan adayları» olarak; 
aynı fıkranın ikinci cümlesindeki, «üniversite 
asistanları» kelimesinin de keza «üniversite asis
tan adayları» şeklinde değiştirilmesini istiyo
rum.) diyor. 

Komisyon katılıyor mu?.. 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Oyunuza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın son bir 
önergesi daha var. O da bu metindeki maddeye 
bir fıkra eklenmesini istiyor. Eklenmesini iste
diği fıkra şudur : 

«Yükardaki tazminatlardan hiçbir vergi ve 
resini alınmaz.» 

Komisyon buna katılıyor mu?... 

722 — 



M. Meclisi B : 98 28 . 5 . 1969 O : 2 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Oyunuza su
nuyorum. Kdbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

2 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 19. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı memuriyetlerde devamlı olarak ça
lışanlara umumi hükümlere göre ödenecek ma
aşlarından başka; Türkiye ve Orta - Doğu Âm
me İdaresi Enstitüsü asistanlarına, öğretim ve 
araştırma mütehassıslarına ve profesörlerine bu 
kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı miktar
larda tazminat verilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isti-
yen var mı?... Buyurun Sayın Uğrasızoğlu. 

FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, 

7163 sayılı Kanun Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme idaresi Enstitüsü kuruluş Kanunudur. 
Bu madde ile kanunun 19 ncu maddesi tadil 
edilerek Âmme İdaresi Enstitüsünde görev ya
pan profesör, doçent, uzman ve araştırmacılara 
da üniversite tazminatlarından faydalanma hak
kı tanınmaktadır. Bundan şahsan memnunum. 

Ancak bu konu, yani 7163 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesi konusu son an
larda metne ithal edilmiş olan bir maddedir. 
Memnun olduk, ama meselâ birtakım diğer ta
leplere yol açacak mahiyettedir. Bunun düşü
nülmesi iktiza eder. Bu hususu arz etmek için 
bendeniz söz almış bulunuyorum. 

Yüksek malûmunuzdur ki, bugün Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı olarak hizmet ifa eden 
pek çok yüksek okullar, akademiler, yüksek 
öğretmen okulu, islâm enstitüleri, eğitim ensti
tüleri giıM birtakım okullar vardır. Bu okullar
da gene bir kısım profesörler, doktora yapmış 
kimseler, asistanlar, uzmanlar, görevliler çalış
maktadır. Tabi tüzel kişiliği haiz olan ve üni
versite bünyesinden tamamen ayrı bir statü içe
risinde çalışan bir müesseseye birtakım haklar 
tanıdınız mıydı, öbür tarafta bu müesseselere 
de tanımak icabeder; yarın bu talepler karşı
mıza gelecektir. 

E#e üniversitesinde güzel bir yol bulunmuş
tur. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak ça

lışan yüksek okullardan bir kısmı üniversitenin 
bünyesi içerisine alınmak suretiyle hem bu mü
esseselerin geliştirilmesine yol açılmış, imkân 
hazırlanmış, hem de burada vazifeli olan öğre
tim üyeleri ve diğer personel bu üniversite hak
larından faydalandırılmıştır. 

Binaenaleyh şunu arz etmek istiyorum: Ya
rın bu talepler çoğalacağına göre, Ankara Üni
versitesi, İstanbul Üniversitesi de Ege Üniver
sitesinde olduğu gibi yüksek okulları kendi bün
yesine almak, kendi bünyesine uydurmak sure
tiyle hem gelişmesine imkân hazırlarsa, hem de 
bu haklardan faydalandırılmış olursa mesele or
tadan kalkmış olur. Birtakım sosyal problemler 
önlenmiş olur. 

Binaenaleyh Üniversite reform kanunu ha
zırlanırken veya yüksek okullar statüsü yeni 
bir şekilde düzenlenirken bu hususun göz önün
de bulundurulmasını temenni ediyorum. Buna 
şiddetle ihtiyaç vardır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında ba<ka söz 
istiyen var mı?... Buyurun Sayın Sadi Pehli-
vanoğlu. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhte
rem arkadaşlar, Türkiye ve Orta - Doğu Âmme 
İdaresi Enstitüsüne, Bütçe Komisyonunda, üni
versite asistanlarına verilecek olan tazminat teş
mil edilmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi şudur: 
Esasında meri teşkilât kanunlarındaki bir hü
kümde, «Halen üniversite mensuplarının aldığı 
tazminatı alır» diye kayıt vardır. Suis generis 
bir teşkilâttır bu. Yüksek okullar meselesini 
esasen Hükümet düşünmektedir. Bu hususta bir 
tazminat kanununun da hazırlandığını biliyo
ruz; bunlar da uydurulacaktır, intibak ettirile
cektir elbetteki. Yüksek okul olarak da telâkki 
edemeyiz Âmme İdaresi Enstitüsünü. Üniversi
te hususiyetleri içerisinde çalışmaktadırlar. Bi
naenaleyh, Bütçe Komisyonundaki bu ilâvenin 
aynen kabulünü istirham edeceğim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is
tiyen?... Yok. 

Bu madde hakkında iki önerge var; birisi 
Sayın Reşit Ülker arkadaşımızın. Sayın Reşit 
Ülker; «3 ncü maddenin yerine Millî Eğitim Ko
misyonunun 3 ncü maddesinin kabulünü arz ve 
teklif ederim.» diyor. Buna Komisyon katılıyor 
mu? 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyor. Oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
memiştir. 

Şimdi, Komisyon bir önerge vermiş; okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 

27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına, bir ek ve iki geçici madde eklen
mesine ve 7163 sayılı Kanunun 19 nou madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
3 cü maddesine açıklık getirmek üzere bu mad
denin aşağıdaki şekilde tashihini arz ve teklif 
ederim : 

«Madde 3. —• 7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 19. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazıh memuriyetlerde devamlı olarak 
çalışanlara umumi hükümlere göre ödenecek 
maaşlardan başka; Türkiye ve Orta - Doğu Âm
me İdaresi Enstitüsü asistanlarına bu kanunun 
ikinci, öğretim ve araştırma mütehassıslarına 
ve profesörlerine bu kanunun birinci maddesin
de yazılı miktarlarda tazminat verilir.» 

Bütçe - Plân Komisyonu Başkanvekili 
Kayseri 

Feyyaz Koksal 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, önergenizde 

şu hususa saraJhat vermek lâzım. 
«Madde 19. — Bu kanuna bağlı...» 
Hangi kanuna bağlı, lütfen bunun tavzih 

edilmesi lâzım... 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — 7163 sayılı 
Kanuna. 

BAŞKAN — Bu kanuna «bağlı, yani 7163 
sayılı Kanuna bağlı. 

«Bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı 
memuriyetlerde devamlı olarak çalışanlara 
umumi hükümlere göre ödenecek maaşlarından 
başka; Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü asistanlarına bu kanunun...» 

Hangi Kanunun?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — 7163. 

I BAŞKAN — 7163. «Bu kanunun 2 nci, öğ
retim ve araştırma mütehassıslarına ve profe
sörlerine bu kanunun...» Yine 7163. «1 nci 
maddesinde...» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Bu kanunun, 
yani tadil ettiğimiz kanunun... 

BAŞKAN — Ha! İşte o zaman en son 
okuduğumuz, «Bu kanunun» sözü, halen görüş
mekte olduğumuz kanun ise, bundan evvelki 
iki ibarede de, «Bu kanunun» diye geçen o iki 
tâbirde 7163 sayılı Kanun ise bu şekilde tav
zih ediyorum. Böyle midir, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — 1 incisi 7163 
sayılı Kanun, 2 ncisi bu kanun, yani tadil 
ettiğimiz kanun... 

BAŞKAN — Yani 32 nci madde mi oluyor 
efendim? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Evet efen
dim. Asistanlarla ilgili olan kısım madde 38, 
profesörlerle ilgili olan İnsim madde 33. 

BAŞKAN — O zaman değişti. 
Şimdi Sayın Koksal sizden rica edeyim, bir 

dakika; gecenin geç saati olması dolayısiyle 
zihinlerimizde dağınıklık olaJbilir, çıkan mad
de vuzuhla çıksın. 

Şimdi, bu beyanlarım zapta geçiyor; «Mad
de 19. — Bu kanuna bağlı...» Buradaki kanun 
7163... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Onu öyle zik
redelim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bu şekliyle 
metne daha uygun oluyor, sonrakini değiştire
biliriz belki... Çünkü, yukarıda, «Değiştiril
miştir» diyoruz. «Bu kanuna bağlı...» Yani 7163 
sayılı Kanuna bağlı, «1 sayılı cetvelde yazılı 
memuriyetlerde devamlı olarak çalışanlara 
umumi hükümlere göre ödenecek maaşlarından 
haşka; Türkiye ve Orta Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü asistanlarına da bu kanunun...» 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL Kayseri) — Hayır, tadil 
ettiğimiz bu kanunun... 

BAŞKAN — Ha!.. 32 nci madde mi oluyor 
I o zaman?.. 
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PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Asistanlarla 
ilgili madde 38 nci maddedir 

BAŞKAN — 38 oluyor.. Evet, «Bu kanu
nun» yani müzakere etmekte olduğumuz ka
nunun «öğretim ve araştırma mütehassısları
na ve profesörlerine ve bu kanun» yani müza
kere etmekte olduğumuz kanunun «1 nci mad
desinde yazılı miktarlarda tazminat verilir.» 

Komisyonun getirdiği metin bu. Bu metni 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu metni 3 ncü madde olarak oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, geçici 2 nci 
madde; «28 . 10 . 1980 tarih ve 119 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır» ifadesini taşı
yor. Halbuki, bir kanun geçici bir maddeyle 
yürülükten kaldırılamaz, işte bu hususta Ko
misyon bir önergeyle, geçici madde olarak 
metinde tanzim ettiği hususu 4 ncü esas mad
de olarak tanzim etmek istiyor. Ve bir öner
geyle; «915 sayılı tasanda, komisyonumuzun 
geçici 2 nci madde olarak düzenlediği metnin, 
kanun tekniğine uygun surette 3 ncü mad
deden sonra 4 ncü madde olarak numara
lanmasını, diğer maddelerin de buna göre 
tanzimini arz ve teklif ederim.» diyor. Bu ko
misyonunun önergesidir. Komisyonun bu öner
gesi kabul edildiği takdirde geçici madde 2 
kalkmış olacak, yerine şimdi kafbul ettiğimiz 
3 ncü maddeden sonra, madde 4 adı altında 
monte edilmiş olacak. Bu tavzihimle bu öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... KaJbul edilmiştir. 

Bu kaıbul ettiğiniz önergeyi madde 4 ola
rak oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... KaJbul edilmiştir. 

Şimdi ek madde 1 i okutuyorum. 

Ek Madde 1. — Aslî görevleri Üniversite
lerde bulunan öğretim üyeleri ve yardımcıla
rına 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hük
mü uygulanamaz. 

özel kanunlarla, üniversitelerde ve üniver
sitelere bağlı öğrenim kurumlarındaki öğretim 
üyelerine ve öğretim yardımcılarına tanınmış 
olan haklar saklıdır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. 

Bir önerge var, Sayın Reşat özarda arka
daşımız veriyor; «Ek madde 1, fıkra 2» diyor, 
«Özel kanunlarla kurulmuş Devlet üniversite
lerinde görevli (Erzurum, Trabzon Üniversite-
lariyle, Elâzığ Veteriner, Adana Ziraat, Di
yarbakır Tıp Fakültelerinde görevliler hariç) 
profesör, doçent, asistan, öğretim görevlisi ve 
ve uzmanlık kadrolarında çalışan mütehassıs
lara verilecek maaş ve tazminatların, sair öz
lük haklarının toplamı, aynı hizmet süreli ve 
aynı akademik unvana sahibolan ve 4936 sa
yılı Üniversiteler Kanununun ek ve tadille
rine tâJbi bulunan eşitlerinin almakta olduk
ları maaş ve tazminatları toplamını hiçbir su
rette geçemez.» 

Komisyon buna katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilme-
miştr. 

Ek madde 1 i oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 1 i okutuyorum. 
Geçici Madde 1. — üniversite öğretim üye

leri, bu Kanunun 32 nci maddesinde öngörü
len Üniversite tazminatlarını, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren; Üniversite 
asistanları bu kanunun 38 nci maddesinde ön
görülen Üniversite tazimatlarını 1 Mart 1969 
tarihinden itibaren almaya hak kazanırlar. 

Bu kanunun 38 nci maddesinin (c), (d) ve 
(e) fıkralarında yer alan öğretim yardımcıla
rının tazminatları da, bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren 
ödenmeye başlanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 hakkında söz 
istiyen .. Buyurun. 

KEMAL ÇETİNSOY (Adana) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; bu kanunun 
asıl esprisi, benim naçiz görüşüme göre, pro
fesörler ve doçentlerden ziyade asistanlardır. 
1 nci fıkra hakkında değil, ama 2 nci fıkrada, 
«Bu kanunun (38 nci maddesinin (c), (d) ve 
(e) fıkralarında yer alan öğrenim yardımcı
larının tazminatları da, kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden aybaşından itibaren öden
meye başlanır.» 
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Değerli arkadaşlarım, 1 nci fıkrada profe
sörlere tazminatları 1 Mart 1969 tarihinden 
itibaren, kanun ne zaman yürürlüğe girerse 
girsin, ödenecek. («Profesörlere değil, asistan
lara», sesleri.) 

2 nci fıkrada, matufu bulunan 38 nci mad
deyi okuyorum, (c) fıkrası, eylemsiz doçentlik; 
(d) fıkrası, üniversiteler de aylıklı olarak uz
manlık kadrosunda çalışan mütehassıs; (E) 
fıkrası okutmanlar ile doktora yapmamış 
veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış yük
sek öğrenim görmüş öğretim görevlileri... 

Bu itibarla bir takrir verdim. Kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren değil, 1 Mart 1969 
dan itibaren bunların da almaya hak kazanma
ları yolundadır. İltifat buyurursanız bir den
gesizliği de ortadan kaldırmış olursunuz. 

Hürmetlerimi arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim başka söz isMyen... 

Yok. Sayın Kemal Çetinsoy'un Başkanlığa ver
diği önerge şu : 

«Bu Kanunun 38 nci maddesinin (c), (d) ve 
(e) fıkralarında yer alan öğretim yardımcıları
nın tazminatları 1 Mart 1903 tarihinden itiba
ren ödenmeye başlanır.» 

Bunu kabul ediyor mu Komisyon, iştirak 
ediyor mu?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunu
za sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi Komisyonun bir takriri var, Geçici 
madde .1. in alması teklif edilen yeni şekil bu
dur değil mi Sayın Koksal?., Yani bu, sizin ye
ni teklifinizdir. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — «Geçici Madde 1. — Üniversi
te öğretim üyeleri, bu kanunun 32 nci madde
sinde öngörülen üniversite tazminatlarını 1 Ha
ziran 1969 tarihinden itibaren; üniversite asis
tanları bu kanunun 38 nci maddesinde öngörü
len üniversite tazminatlarını 1 Mart 1969 tari
hinden itibaren almaya hak kazanırlar. 

Bu kanunun 38 nci maddesinin (c), (d) ve 
(e) fıkralarında yer alan öğretim yardımcıları

nın tazminatları da 1 Haziran 1969 tarihinden 
itibaren ödenir.» 

önerge bu. Oyunuza sunuyorum, kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş olan bu metni geçici 1 nci 
madde olarak oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, biraz evvel metindeki geçici 2 nci 
maddeyi esas 4 ncü madde olarak kabul etmiş 
bulunuyorsunuz. Bu sebeple geçidi 2 nci madde 
hakkında muamele yapmıyoruz. O da kaldırıl
mış durumdadır. Şimdi yalnız 4 ncü madde 
5 nci madde diye okunacaktır. Evet, okuyo
ruz : 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Re
şit Ülker arkadaşımız; «Üniversite kanunu ta
sarısının; 4 ncü» ki simdi onun adı 5 oldu, «5 nci 
madde olarak Millî Eğitim Komisyonunun 
4 ncü maddesinin oylanmasını istiyorum.» di
yor, O da 5 değil mi?.. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır, 4 tür, 
ama burada olması lâzım gelir. 

BAŞKAN — Evet, buna Komisyon katılı
yor mu?.. 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Yürürlük maddesini 5 nci madde olarak 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. Diğer yürürlük 
maddesi. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Sayın Ülker bu son madde 
hakkında da; «Üniversite kanun tasarısının 
5 nci maddeni olarak Millî Eğitim Komisyonu
nun 5 nci maddesinin oylanmasını arz ve tek
lif ederim.» diyor. Orada nasıl Sayın Ülker?.. 

EEŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Tam gün ça
lışma Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet; buna katılıyor mu Ko
misyon... 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ 
FEYYAZ KÖSKAL (Kayseri) — Katılmıyoruz 
efendim. 
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BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Oyunuza 
sunuyorum; kabul edenler... Kabul etmiiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının tümünü oyunuza arz etme
den evvel, lehte... 

PLÂN KOMİSYONU BÂŞKANVEK1L1 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Sayın Baş
kanım, bir imlâ hatası var, 109 a göre bunun 
tashihini rica edeceğim. 

Ek madde 1 in 2 nci fıkrası; «özel kanun
larla» virgül «üniversitelerde ve üniversitelere 
bağlı öğrenim kurumlarındaki öğrenim üyeleri
ne ve öğretim yardımcılarına tanınmış olan 
haklar saklıdır.» şeklinde olacak. 

BAŞKAN — Yani «hakları» yerine «hak
lar» mı olacak? 

PLÂN KOMİSYONU BAŞKANVEK1L1 
FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — «özel kanun
larla» dan sonra bir virgül konacak ve «üni
versitelerdeki» yerine, «üniversitelerde» ve 
«üniversiteler» yerine «üniversitelere bağlı öğ
renim kurumlarındaki öğretim üyelerine ve öğ
retim yardımcılarına tanınmış olan,» «hakları» 
değil «haklar saklıdır.» olacak. 

BAŞKAN — Tamam. Şu halde bu düzelt
meye göre okuyorum: 

«özel kanunlarla» virgül «üniversitelerde 
ve üniversitelere bağlı öğrenim kurumlarında
ki öğretim üyelerine ve öğretim yardımcılarına 
tanınmış olan haklar saklıdır.» 

109 ncu maddeye göre bu ifade ettiğim hu
susu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım kanunun tümünü 
oylamadan önce lehte grup adına Sayın Fethi 
Çelikbaş'a, aleyhte de grup adına Sayın Cevdet 
Aykan'a söz vereceğim. 

Lehte G. P. Grupu adına Sayın Fethi Çe-
likbaş, buyurun efendim. 

G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇEL1KBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Tasarının tümü üzerinde G. P. nin görüşle
rini arz ederken bâzı mülâhazalarımız olmuş
tu. Bunlardan bir tanesi de, «Millî Eğitim Ko
misyonu, üniversite öğretim üyeleri ve yardım
cılarına daha büyük ölçüde tazminat miktarları
nı tesbit etmiş, eğer imkân varsa, bunu Hükü

met takdir eder, G. P. bu miktarlarda tazminat 
verilmesini temenniye şayan görür» demiştim; 
fakat bunun yanında derhal bir noktaya te
mas etmiştim, iktidar sözcüsünün dahi temas 
etmediği bir noktaya. Demiştim ki; «Türkiye'
nin şartları yönünden bilhassa âmme hizmetin
de vazife görenler, hele üniversitede vazife gö
ren mümtaz kişiler, gördükleri hizmetin tam 
karşılığını aldıkları ücret ve tazminatla değil, 
biraz da ifa ettikleri vazifenin şerefli, itibarlı 
olduğunda bulurlar.» Buna hiç kimse temas et
medi ve üstelik Sayın A. P. sözcüsü arkadaşı
mız, muhalefetten çıkan herkesin bunu âdeta 
bir tazminat yarışı şeklinde telâkki ettiğini 
söyledi ve ayırdetmedi. Bu bakımdan G. P. nin 
görüşü odur ki, bu çeşit konuşmalarda bilhas
sa iktidara mensup sözcü arkadaşlarımız bizim 
itina ile üzerinde durduğumuz hususlarda fark
lılıkları tesbit etmelidir. Vakıa konuşmalarımız 
dinleyiciler tarafından takibediliyor, bellidir, 
fakat bunlar zabıtlara geçmek suretiyle her za
man için müracaat edilecek vesikalar olacak
tır. 

Bu, yalnız memleketimize ait bir mevzu da 
değildir, Amerika Birleşik Devletleri bugün im
kânları çok olduğu için Avrupa'nın yetişmiş 
en güzide beyinlerini götürmektedir. Bir beyin 
kaçışı vardır ve Avrupa devletlerini meşgul 
eder. E, Türkiye'nin imkânları bellidir. Bu ba
kımdan biz kendi imkânlarımız ölçüsünde âza
mi şeylerin verilebilmesine taraftar oluruz ve 
bunun da takdirini, bütün bu işler içerisinde 
birinci derecede sorumluluk taşıyan Hüküme
tin görüşünde ararız. Bunu, mesuliyet telâkki
mizin bir icabı sayıyoruz. 

Şimdi, bugün bâzı gazetelerde bir noktayı 
daha gördük, o mevzuda da bâzı mülâhazamız 
olacak, (müspet oy kullanacağımızı başında da 
söyledim) o da şudur : 

Eğer bu tasarı müzakere edilmez ise, üni
versitede bâzı sorumluların toptan istifa ede
ceği mevzuudur. Muhterem arkadaşlar, Anaya
samız bir sistem halinde mütalâa edilmelidir. 
Her vazife gören aynı zamanda salâhiyet sahi
bi olduğu kadar, bir de sorumluluk altında
dır ve bizim mevzuatımız, âmme hizmetinde 
vazife görenlerin toptan istifasını menetmiştir. 
Tekzibediimediği için hakikaten üzüntüye de
ğer gördüm, bunu da belirtmek istiyorum. Ana
yasamızın tanıdığı hudutlar içerisinde her şa-
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his, her müessese vazifesini yaptığı ölçüde Ana
yasa düzeninin inancını ayakta tutabiliriz. Bu 
inanç bir kere yıkıldıktan sonra, hiçbir kimse 
ve müessese kendisini, bu müessesenin verdiği 
imkânlardan faydalanacak zannetmemelidir. 
Bunları da belirtmek isterim. 

Bu bakımdan biz noksan olan hususları be
lirtmiş olmakla beraber, en âdil meselelerinden 
gördüğümüz üniversite mensuplarının ve bil
hassa asistanların tazminatı meselesini hallet
mekten öteye gitmemiş olmasına rağmen, âcil 
bir ihtiyaca cevap vermesi yönünden buna 
müspet rey veriyoruz ve üstelik, evvelce de arz 
ettiğim mülâhazalarla esasen 1 Mart 1969 dan 
itibaren yürürlüğe gireceğini kabul buyurdu
ğunuz madde hükmünden de istifade edilerek 
Senatoda bunun behemahal konuşulması im
kânlarının sağlanmasını, bu konunun bir hu
zursuzluk vesilesi edilmek istenen çevrelere 
fırsat verilmemesi yönünden faydalı mütalâa 
ediyoruz. 

Teşekkür ederiz. 
BAŞKAN — Aleyhte C. H. P. Grupu adına 

Sayın Cevdet Aykan. 
O. H. P. GRUPU ADINA CEVDET AY

KAN (Tokat) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 4936 sayılı Kanunun tadili ile ilgili 
teklif Hükümetten, Millî Eğitim Komisyonun
dan ve Bütçe ve Plân Komisyonundan Meclise 
intikal etmiştir. Meclise intikal eden şeklinde 
Bütçe ve Plân Komisyonunun sunduğu şekil 
içerisinde konu tartışıldı ve 4 saatlik bir süre 
içerisinde öğretim üyelerine, yardımcılarına ve 
asistanlarına tazminat verilmesi veyahut bun
ların tazminatlarının düzenlenmesi Meclisi
mizce kabul edildi. 

Grupum, üniversite öğretim üyelerinin, yar
dımcılarının ve asistanlarının, belli bir miktar 
da olsa, tazminat almalarının lehindedir ve bu
nu destekliyecektir. Bundan da grupum ayrıca 
mutluluk duymaktadır. 

Grupumun katılmadığı husus, grupumun 
üzüntü duyduğu husus; üniversitelirimiz için 
çok âcil bir ihtiyacolarak telâkki ettiği üniver
site reformunun Millî Eğitim Komisyonu çalış-
malariyle şekillendirilmiş bâzı maddelerin Mec
lisçe itibar görüp kabul edilmemiş olmasıdır. 

Komisyonun değerli Başkanının bu yönde 
grup milletvekillerince yapılan teklifleri her za
man «katılmıyoruz» diye cevaplaması, bu Mec-

I lisin üniversiteye ve üniversite reformu ile ilgi
li bâzı çalışmalara katkıda bulunması imkânını 
vermemiştir. Grupum bu hususa katılmamakta
dır ve bundan üzüntü duymaktadır. 

Bu vesile ile grupum şu temenniyi sunmak 
istemektedir: Millî ihtiyaçların ve kaynakların 
ışığı altında uzun vadeli ve kısa vadeli bir yük
sek öğretim ve üniversite politikamızın esasla
rının süratle tesbitini ve bunun Meclislerce ka
nunlaştırılmasını grupum temenni etmektedir 
ve grupum ümidetmektedir ki, bu tasarı Sena
toya intikal ettiğinde, yalnız tazminatlarla ilgi
li kısmını değil, bu tasarının diğer kısımları 
da, üniversitede üniversite öğretim üyelerinin, 
doçentlikte ve profesörlükte geçen süreleri ile 
ilgili, üniversite öğretim üyelerinin Türkiye'
nin az gelişmiş bölgelerinde çalışmalariyle ilgi
li hükümlerinin de ve diğer bâzı hükümlerin 
de katılarak üniversite reformuna başlangıç 
olabilecek değişiklikler Senatoda gerçekleşe
cektir. Grupum bu ümidi samimî olarak taşı
maktadır ve bu vesile ile hepinize saygılar sun
maktadır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, gene 
109 ncu madde gereğince bir vuzuhu sağlamak 
için oyunuza müracaat edeceğiz. 

3 ncü madde şu şekli almıştır : 
«Bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 

memuriyetlerde devamlı olarak çalışanlara umu
mi hükümlere göre ödenecek maaşlarından 
başka; Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi 
Enstitüsü asistanlarına bu kanunun 38 nci, öğ
retim ve araştırma mütehassıslarına ve profe
sörlerine bu kanunun 32 nci maddesinde yazılı 
miktarlarda tazminat verilir.» 

Bu okuduğum ibare ve madde ismi tashih-
leriyle birlikte 3 ncü maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım bugün Başkanlığı
mıza, gördüğümüz işlerin dışında 10 tane öner
ge intikal etmiştir. Bu 10 önergede 228 sayılı 
Kanun da vardır. Bunun dışında sırasiyle bir
çok kanunların ele alınıp görüşülmesi, hakların
da öncelik ve ivedilik kararı verilmesi teklifleri 
vardır. Ne zamanımız, ne imkânımız bunların 

I hiçbirisini görüşmeye müsait değildir. 
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Yalnız komisyondan ittifakla çıkmış, bir öğ
retmenin disiplin cezasının affı ile ilgili bir 
maddelik, bir kanunu görüşüp bitireceğiz. 

6. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 
ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek 
köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç 
hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) bendi gere
ğince meslekten ihracı hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/219) (S. Sayısı : 282 ye 2 nci 
ek) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
kanunun öncelikle görüşülmesi hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenlıer... Kabul edil
miştir. 

Raporda ivedilikle görüşülmesi teklif edil
miştir. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni 
Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 
sayılı Kanunun «E» bendi gereğince meslekten 

10. — A.P. Grup Başkanveklilerinin, 12 Ekim 
1969 tarihinde yapılacak genel milletvekili seçim
leri sonuçları hakkında Yüksek Seçim Kurulun
ca Türkiye radyolarından yapılacak nihai bildiri 
tarihinden üç gün sonra saat 15 t e toplanılmak 
üzere Millet Meclisinin tatil kararı almasına dair 
önergesi 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir 
tatil önergesi var, okutuyorum. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — Çalış
malarımızın devam etmesi hakkında bir öner
gem var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel ifade et
tim, on tane daha önerge var. 

ABDÜLBÂRÎ AKDOĞAN (Ağrı) — îlk çı
kışınızda öyle takdim etmiştiniz, 228 sayılı Ka

fi ) 282 ye 2 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidÂr. 

ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca veri
len disiplin cezasının kaldırılması hakkında ka

nun teklifi 

Madde 1. — Şenkaya Eski Ekrek köyü öğ
retmeni Ziya Tan kızı ve Pusuf Morkoç eşi Mü
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun 
«E» bendi gereğince meslekten tardı için verilen 
disiplin cezası kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında »Öz istiyen?. 
Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanunu Millî Eğitim Baka
nı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

nunun görüşüleceğini buyurmuştunuz, önergemi 
oylatımz, belki Yüksek Meclis çalışmalara de
vam karan alır. 

BAŞKAN — Efendim, verilmiş olan önerge 
(bir tane değil, on tane önerge var. Filhakika 
ben, «zaman bulabilirsek görüşürüz» demiştim, 
fakat zaman olmadığı aşikâr. Maalesef görüşemi
yoruz. İmkânımız olsa görüşürdük. 

Şimdi tatil takririni okutuyorum. 

MEHMET ALÎ ARSAN (Çankırı) — Sayın 
Başkan, zamanın takdirini Umumi Heyet tesbit 
eder. Bu hususta bir fikir serd etmenize imkân 
yok. Tarafsızlık kavramını ihlâl ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ma
dem ki herkes tatile girerken kendi faaliyetle
rini meslek çevresine ve seçim çevresine duyur
mak yansına girmiştir, ben de bu yanşa iştirak 
ederek önergeleri teker teker okutacağım. Eğer 
Heyeti Umumiyeniz bunların hepsini kabul bu-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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yurursa, çalışmak için müsait bulduğunuz za
mana kadar devam edeceğiz. («Bravo Başkan») 
sesleri) (A.P. sıralarından, «önergesini geri al
dı» sesleri) 

Sayın Abdülbâri Akdoğan, önergenizi geri 
alıyorsanız, siz lütfen ifade edin ve ayağa kal
karak ifade edin, başkası sizin adınıza ifade et
mesin. (A.P. sıralarından, «Geri aldı, Sayın Baş
kan» sesleri) 

ifade edin efendim, kendiniz ifade edin, baş
kası sizin yerinize vekil değil. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Geri al
dım. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi verilmiş olan 
önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Genel seçimlerin yaklaşmış olması sebebiyle, 
sayın milletvekillerinin seçim bölgelerindeki iş-
lerinlin takibine imkân vermek üzere tatil ka
ran ittihazını ve yeni Millet Meclisinin 12 Ekim 
1969 günü yapılacak genel' milletvekilleri seçi
minin sonuçlarına dair 25 Mayıs 1961 tarihli ve 
306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun deği
şik 35 nci maddesi gereğince seçim sonuçlan 
hakkında Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye 
radyolanndan yapılacak olan nihai bildiri tari
hinden itibaren üç gün sonra saat 15 te topla
nılmasına karar verilmesini arz ve teklif ede
rim. 

A.P. Grup Başkan/vekilleri 
Giresun Artvin 

I. Etem Kılıçoğlu Sabit Osman Avcı 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlanm, bu 
okunmuş olan önergeden ayn Aydın Milletvekili 
Sayın M. Kemal Yılmaz, 10 Hazirana kadar ça-
lışmalann devamını, Sayın Ruhi Sbyer ve Sa
yın Ahmet Üstün 15 Hazirana kadar çalışmanın 
devamını, Sayın Süleyman Onan da 30 Hazirana 
kadar çalışmalaraı devamını öngören üç önerge 
vermişlerdir. 

Bu önergelerden tatil önergesinin kabulü 
halinde, diğer önergeleri muameleye koymıya-
cağız; çünkü Meclis tatil kararı vermiştir. Za
ten şu anda, bir karar verilinceye kadar çalış
ma devam ediyor. 

Grup adına daha evvel Başkanlığa müracaat 
ederek söz istiyenler sırasiyle; Sayın Hilmi in
cesulu G.P. Grupu adına, Sayın Tarık Ziya Ekin

ci de T.t.P. Grupu adına, Sayın Nihat Diler 
Y.T.P. Grupu adına... C.H.P. Grupu adına Sa
yın Kemal Satır, M.P. Grupu adına Hilmi İşgü
zardır. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm,, bütün grup
lara söz vereceğini, Sıraya göre evvelâ Sayın 
Hilmi İncesulu, buyurunuz G.P. Grupu adına. 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş
kanım, ben söz hakkımı Genel Başkanımız Sa
yın Feyzioğlu'na bırakıyorum efendim. 

BAŞKAN — Feyzioğlu konuşacakmış, buyu
run Sayın Feyzioğlu. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİOĞ
LU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

Biraz evvel okunan grupumuza mensup mil
letvekili arkadaşların verdikleri önergelerden 
de anlaşılacağı üzere, G. P. Grupu Meclislerin 
hemen tatile girmesini doğru bulmamaktadır. 
Kısa bir süre de olsa çalışmalara devanTederek, 
hiç değilse Meclisten çıkmış olan bugün konuş
tuğumuz ve kabul ettiğimiz bâzı kanunlann Se
natodan geçmesine imkân verilmesini ve biraz 
sonra arz edeceğim bâzı başka önemli kanunla
rın konuşulmasına imkân sağlanmasını istiyo
ruz. 

Değerli arkadaşlanm, bu tatil önergesi vesi
lesiyle içinde bulunduğumuz siyasi şartların da 
bir bilançosunu yapmak faydalı olacaktır inan
cındayım. 

Yüce Meclis kabul eder İri, siyasi ve iktisadi 
alanda tamire muhtaç mühim yaralar vardır. 
Gündemde bulunan ve milyonlarca vatandaşı, 
toplam olarak milyonlarca vatandaşı ilgilendi
ren, onlann gerçek dertlerini, geçim dertlerini 
ilgilendiren, bâzılan sadece bir maddeden ibaret 
ve Meclisler tarafından konuşulup kısa zaman
da kabulü mümkün tasan ve teklifler vardır. 

Bugün okunmuş olan ve çok ciddî bir buh
ranla rejimin temeline dokunan meselelerle ilgili 
gensoru önergeden vardır. Daha evvel öncelikle 
konuşulmasını bu kürsüde temenni ettiğimiz re
jim buhraniyle ilgili başka önergeler mevcuttur. 
Bu şartlar altında alelacele, bir iki hafta daha 
çalışmayı kabul etmeden tatil kararı vermek, 
hem murakabenin işlemesini imkânsız hale ge
tirmek, hem de âcil ve önemli bâzı vazifelerin 
yerine gelmesine engel olmak demektir. 

Bu tatil önergesi münasebetiyle son olayla
rın, içinde bulunduğumuz buhranlı şartlann ve 
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içinde bulunduğumuz yasama döneminde ele alı
namamış bâzı önemli konulann bir bilançosunu 
yapmayı G. P. Grupu zaruri görmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kim ne derse desin, 
son olaylar demokratik rejimin işleyişine gölge 
düşürmüştür, birçok Anayasa müesseselerine 
gölge düşürmüştür. Bunda şüphesiz Hükümetin 
sorumluluk payı vardır. G. P. Grupu olarak ob
jektif şekilde, tarafsız ,şekilde meselelere bakıp, 
ciddî şekilde tahlile çalışıp incelediğimiz zaman 
şu hükme varıyoruz ki, yetersiz, kararsız, irade
siz tutumu ile içine düştüğümüz buhrandı şartla
rın sorumlusu mevkiinde olan Hükümetten baş
ka da kusurlular vardır, sorumlular vardır. 
Bir gün, «benim hiçbir parti ve rey hesabım yok
tur, sadece insani düşüncellerle hareket ediyo
rum, kuyudaki bir insanı çıkarmaya çalışıyo
rum» diye pek de zarif olmıyan bir ifade ile ha
reketini insani duygulara bağlıyan, fakat hemen 
bunun ardından bir gün sonra, hareketinin pek 
ince birtakım siyasi hesaplara, seçim ve parti 
hesaplarına dayandığını ve rakibinin kullanma
ya hazırlandığı bir silâhı elinden almak için gi
rişilmiş bir siyasi taktik olduğunu bizzat ifade 
eden siyaset adamlarının da Hükümet ile birlik
te elbette bir sorumluluk payı vardır, fakat bu 
sorumluluk.... 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — O siyaset ada
mının daha dün elini öpüyordun. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Biraz 
terbiyeli konuş. Ben bahamdan başka kimsenin 
elini öpmedim. Terbiyeli, terbiyeli konuş, terbi
yeli konuş, demokratik nizama inanmıyan adam. 
Daima hürriyet mücadelesi yapmış olan insana 
taarruz etme. Bu Meclisin mehabetine yakışmı-
yan insan, alçaklık etme. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Alçak baban
dır... 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sen
sin. Alçak adam... 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sensin, hayvan-
oğlu hayvan... 

BAŞKAN — Efendim, çok rica ederim, ye^ 
ter artık. Öfkelendiniz diye dinden imandan da 
mı çıkmak lâzım? Söylenmiyecek her şey söyle
nebilir mi zannediyorsunuz? (G. P. sıralarından; 
«demokrasiye inanmıyan adam» sesi.) 

RUHİ SOYER (Niğde) — Sayın Başkan, 
hukukumuzu korumaya mecbursunuz. 

TURHAN PEYZtOĞLU (Devamla) — Mil
letin büyüklüğünü öğreneceksiniz. 

(Niğde MMetvekili Ruhi Soyer'le C. H. P. 
milletvekilleri arasında mahiyeti anlaşılmıyan 
karşılıklı söz atmalar) 

BAŞKAN — Sayın Soyer, lütfen sükûneti
nizi muhafaaz ediniz. Buyurunuz Sayın Feyzi-
oğlu. 

G. P. ADINA TURHAN FEYZÎOĞLU (De
vamla) — A3İmda Yüce Meclisten; cevap ver
meye dahi değmiyen, üzerinde durmaya dahi 
değmiyen, bu çatı altında hakikaten söylenmesi 
caiz olmıyan sözlerle, bu Meclisin seviyesinin 
çok altında sözlerle yapılan hitaplara cevap ver
diğim için özür dilerim. Bunu bir beşerî zaıf, ye
nemediğim bir cevap verme ihtiyacının ortaya 
çıkardığı bir durum olarak kabul ediniz. Bu 
sözler cevap vermeye değmezdi. O sözlerin ceva
bı kendinde vardır, söylediği bütün sözler ken
disine aittir. Kem söz sahibinindir, kalp akça 
gibi. (G. P. sıralarından, «bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, elbette Hükümetle bir
likte sorumsuz kışkırtmaların, içine düştüğümüz 
şartlarda bir payı vardır, siyasi oyunların bir 
payı vardır. Bunlar üzerinde daha fazla durma
ya lüzum görmeden Sayın Cumhuribaşkanının da 
durumuna temas etmeyi bir vazife sayıyorum. 
Tarih önünde, Meclisin tarihe mal olacak zabıt
ları önünde, Sayın Cumhurbaşkanının son gün
lerde, son haftalar içinde takübettiği tutuma te
mas etmeyi kaçınılmaz bir vazife sayıyorum. 

Gerek Sayın Başbakan gerek 0, H. P. nin Ge
nel Başkanı, Cumhurbaşkanının siyasi hakların 
iadesine taraftar olduğunu, kendileriyle yap
tıkları bir konuşmadan sonra basma ifade et
mişler ve yine yetkili kurullar önünde yaptık
ları ve basma intikal eden konuşmalarda Saym 
Cumhurbaşkanının siyasi hakların iadesine ta
raftar olduklarını, birçok defa mutabakatlarını 
ifade etmiş bulunduklarını söylemişlerdir. Bu 
mutabakat var idiyse, aksi sabit olmadıkça inan
maya mecbur olduğumuz bu beyanlar doğru ise, 
yani Saym Cumhurbaşkanı siyasi hakların iade
sine taraftar olduklarını, gerek muhalefetin bir 
sorumlu başına, gerek iktidarın başına, daha ev
vel ifade etmiş bulunuyorlar idiyse, daha son
ra Parlâmentonun yetkilerine müdahale ölçüsü
ne kadar varan davranışlarda bulunmaları büs
bütün yadırganacak bir hareket tûşkil etmekte
dir. 
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Sayın Cumhurbaşkanının dünkü mesajların
da da, Anayasa hukukumuz ve hür demokratik 
rejimin icaplarına zıt, ters anlayışlara yol açma
sı mümkün bâzı beyanlar bulunduğunu ifade et
mek mecburiyetindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşka
nı, Anayasamızın 96 ncı maddesine göre insan 
haklarına dayanan demokrasi ve hukuk devleti 
ilkelerinden ve tarafsızlıktan ayrılmıyacağına, 
milletin kayıtsız, şartsız egemenliğini ve Anaya
sayı sayacağına ve savunacağına Yüce Meclis 
önünde, millet önünde, tarih önünde yemin et
mişlerdir. Anayasamızda bütün kurulların ve 
mercilerin yetkileri gösterilmiştir. Hiçbir kim
se veya organ kaynağını Anayasadan almayan 
bir devlet yetkisini kullanamaz. Bir kanunun 
Anayasaya aykırı olduğunu kesin hükme bağ-
lıyabilecek merci Anayasa Mahkemesidir. 

İktisadi ve sosyal dertlere cevap vermiyen, 
yetersiz, beceriksiz, hatalı, ihmalci bir iktidarı 
değiştirmenin yolu da milletin hür seçimlerle or
taya çıkacak iradesidir. Bunun dışında hiç 
kimse kendisini Anayasa Mahkemesi yerine ko
yarak Anayasaya aykırılık konusunda son sö
zü, nihai ve kesin sözü söyliyemez. Bugün yü
rürlükte olan Anayasa hukukumuza göre, Mec
listen çıkan bir kanunun Anayasaya aykırılığı
nı bir kesin hükme, bir son söze bağlamak yet
kisi bağımsız mahkemenindir. 

Yine, her hangi bir kimse kendisini milletin 
üstünde sayarak ve millet iradesinin yerine ge
çerek; ehliyetsiz, ihmalci veya yetersiz saydığı 
bir iktidarı bu sebeple gayrimeşru ilân etmeye 
kalkışamaz; egemenliğin millette olduğu hiçbir 
şekilde unutulamaz. Böyle bir çığırın açılması, 
millet egemenliğinin dışında ve üstünde kayna
ğını Anayasadan almıyan birtakım yetkilerin 
varlığını kabul etmek demektir, üstelik bu yet
kilerin kimde olduğu bilinmeden, böyle yetkile
rin varlığını müphem şekilde kabul etmek de
mektir. 

Sayın Cumhurbaşkanı için hazırlanan nutuk 
ve mesajlarda, demokratik rejime ve milletin 
hür iradesine gölge düşürecek beyanlar yer al
mamalıdır. Anayasa ilkeleri dışında meşruluk 
tartışmalarına yer verilirken hiçbir makam, hiç
bir merci, hiçbir müessese bunun zararlı sonuç
larından kendisini kurtaramaz. 

Temellerinden sarsılacak olan müesseseler
den biri Türkiye Büyük Millet Meclisi ise bu çı-
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ğır açıldığı takdirde, hiç şüphesiz, sarsılacak 
olan müesseselerden, makamlardan biri de biz
zat Cumhurbaşkanlığı makamıdır. 

Tekrar ediyorum; hiçbir kimse, hiçbir kurul, 
hiçbir makam kaynağını Anayasadan almıyan 
bir yetkiyi kullanamaz. Son derecede dengei şe
kilde yetkileri tesbit etmiş olan, Anayasaya ay
kırılık hallerinin tedbirlerini bizzat kendi bün
yesinde taşıyan bir Anayasa yürürlüktedir. Bu 
Anayasanın bir noktasına değil, her noktasına 
hassasiyet ve saygı gösterilmesi - değiştirilmedi
ği müddetçe - kesin bir mecburiyettir. 

Değerli arkadaşlarım, tatil önergesi vesile
siyle bu noktaları Grupum adına belirtmeyi va
zife saydım. 

Tatil önergesi kabul edilmemelidir ki, bu ko
nuların görüşülmesini sağlamak üzere verilmiş 
bulunan önergeler konuşulsun ve millet efkârı 
önünde bu konular daha aydınlanmış olarak, 
meseleler bir ışığa, kavuşmuş olarak, yürekler 
daha huzurlu olarak tatile gitmek imkânını bu
labilelim. 

Bunun dışında, ele alınması gerekli olan bir
çok konuların ve kanunların bu yasama 'döne
minde maalesef ele alınamamış olduğunu arz 
etmiştim. Bâzı misaller arz etmek istiyorum. Bu 
misalleri arz ederken, dokunacağım konuların 
her birinin, hepsinin, verdiğimiz teklif kabul edi
lirse elde edilebilecek olan kısa çalışma süresi 
içinde, seçimden önce ele alınıp halledimesini 
teklif etmek gibi imkânsız olan bir hususu tek
lif ettiğimiz sanılmasın. Sadece, geriye kalmış 
olan işlerin, kısa ve noksan da olsa bir bilanço
sunu ortaya çıkarmak için bâzı misaller arz et
mek istiyorum. 

Bidnci ve İldnci Kalkınma Plânında yazılı 
olan tedbirlerden, birçoğu, plânm başarısı için 
kanun haline getirilmesi gerekli olan konular
dan birçoğu ele alınamamış ve kanımlaşmamış-
tır. Bunların belki en önemlileri, finansman ted
birleridir. Her ne kadar, bâzı vergilere zam ya
pılmış he de, plânda yer almış olan vergi siste
minin ıslahiyle, vergi teşkilâtımızın daha verim
li çalışır hale getirilmesiyle ilgili olan tedbirler 
yürürlüğe konamamış, bunlarla ilgili tasarılar 
kanunlaşmaktır. 

Köy ve köylü kalkmmasiyle ilgili birçok me-
selsler askıda kalmıştır. Sattığı ucuz, aldığı pa
halı durumda olan, mahsulünü yeterince değer-
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lendiremediği halde, artan hayat pahalılığı yü
zünden aletini, malrinasını ihtiyaç maddelerini 
gitgide daha pahalıya alan köylü vatandaşın re
fahı ile ilgili birçok konular ele alınamamıştır. 

Tarım kalkınmasını gerçekleştireceği iddia 
edilen ve sorumlu Bakan tarafından seçimden 
önce kanunlaşacağı ifade edilmiş bulunan ta
rım kalkınmasiyle ilgili tasarı ele alınmak im-
kCınına kavuşamamıştır. 

Orman Kanunu değişikliğinin seçimden ev
vel neticelendirileceği ifade edilmiş idi. Hemen 
belirtelim M, Grupumuz, hazırlanmış bulunan 
Orman Kanunu tasarısının, orman köylüsüne re
fah getirecek mahiyette yeterli hükümleri ihti
va ettiğine inanmadığı gibi, zararlı bâzı hüküm
ler de taşıdığı kanaatindedir. Düzeltilmeye 
muhtaç da olsa bu tasarı, seçimden önce çıkarı
lacağı va'adi bir ara yapılmış olan bu tasarı ele 
alınmalı idi. 

Daha 1964 senesinden itibaren, resmî yıllık 
programda yer almış ve Besmî Gazetede ilân 
edilmiş bulunan, esnaf ve sanatkârların sosyal 
güvenliğe kavuşturulması konusu, bu yasama 
döneminde ele alınamamıştır. Esnaf ve sanat
kârların - daha küçük de olsa - önemli bir der
dini, .defter tutmak külfetinden kurtarılarak, gö
türü şekilde vergilenmesi derdini halledecek bir 
kanun teklifi görüşülememiştir. 

Petrol Kanununun millî menfaatlere aykırı 
hükümlerinin değiştirileceği yolunda, Kalkınma 
Plânına, Grupumuzun verdiği bir önerge ile 
çok önemli saydığımız bir madde eklenmiş idi. 
Bu önergemiz ile eklenen ve Petrol Kanununun 
millî menfaatlere aykırı yönlerinin değiştirilece
ğini emreden plân hükmü yerine gelmemiş, 1968 
yılında geleceği vadedilen Petrol Kanunu deği
şikliği, seçim arifesine 1969 Martına kadar ge
ciktirilmiş ve maalesef bü tasarı da ele alınama
mıştır. 

Devlet personel rejimindeki keşmekeş devam 
etmektedir. Devlet personel rejiminde yalnız 
keşmekeş değil, gitgide artan adaletsizlikler de 
vardır. Personel rejiminin malî yükümleri uy
gulanmamış, Hükümetin bu konuda çeşitli müd
detler tâyin ederek yaptığı vaitler gerçekleş
memiştir. 

Gençlerimizin burs, yurt, ucuz kitap ihtiya
cını karşılamak üzere Meclise verilmiş olan ka
nun teklifleri ele alınamamıştır. 

İkili Anlaşmalarda, millî menfaatle, millî 
haysiyetle bağdaşmıyan ve düzeltilmesi gerekli 
olan hükümler bulunduğu konusunda Bütçe Ko
misyonunda ve Meclis Genel Kurulunda yapıl
mış olan müzakereler sonunda Grupumuzun so
rularına cevaben verilmiş olan teminat, yani bü
tün bu noksanları ve hataları düzeltecek bir 
temel anlaşmanın imzalanmak üzere bulunduğu 
va'di gerçekleşmemiş ve seçimler sırasında lü
zumsuz pek çok tartışmaya yol açması imkânı 
olan bir müphem durum devam etirilmiştir. İki
li Anlaşmalarla ilgili Temel Sözleşme, imzalan
mak üzere olduğu geçen yıldan beri ifade edil
mekte olan Temel Sözleşme, temenni olunurdu 
ki, Meclisin tatilinden evvel Meclise getirilsin 
ve burada görüşülebilsin. 

Yine, yılların derdi olan serbest malî müşa
virlik tasarısı, 4 yıl evvelki kaldığı noktadadır. 

Posta Telgraf Telefon İdaresi mensuplarının, 
Devlet Demiryolları mensuplarının, din görevli
lerinin, pek çok zümrelerin, bir maddelik ka
nunlarla halli mümkün olan dertleri, maalesef 
bugün verilecek bir tatil kararı ile geriye kal
mış olacaktır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerimizin ıslahı, ser
maye piyasasının teşkili, Devlet idaresinde is
rafın önlenmesi, idarede yeniden düzenlenme 
faaliyeti, mahallî idarelerin gelir kaynakları
nın düzenlenmesi konuları yüzüstü kalmıştır. 
Meclisimizde, gelişmeye muhtaç bölgelerle» da
ha gelişmiş bölgeler arasındaki mesafesinin 
kapatılması için verilmiş, ciddiyetle hazırlan
mış kanun teklifleri, Devlet ihale ve muhasebe 
sisteminin ıslaln için hazırlanmış kanun tek
lifleri ve tasarıları vardır. 

Ne rejim konusunda yıkıcı, hür demokratik 
rejim düşmanı faaliyetlerle sorun, plânın «Te
mel sorun» dediği, dış dengesizliğini giderme, 
ihracat dâvasını halletme konusunda, yapıl
ması gerekli olan önemli ve hayati, âcil işlerin 
ele alınamamış, bu mevzularda bulunulmuş bir
çok vaidler yine geri kalmıştır. 

Sanmam ki hiç kimse, bu saydığım noktalar
da yapılması vaidedilmiş olan bu tasarıların 
yapıldığını iddia edebilsin. 

Güven Partisi grupları - tekrar ediyorum İri 
- bu saydığımız konuların birkaç haftada hal
line imkân olmadığını bilmektedir. Kısa za
manda bunların hepsi ele alınsın, hepsi ıkanun-

I 
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laşsm, iddiasında değiliz, fakat,, birçokları 
plânlarda, resmî programlarda, yıllık program
larda vadedilmiş bu dönem içerisinde gerçek
leştirileceği, bu kürsülerde söylenmiş olduğu 
hailde, ele alınamamış olan bu konulardan hiç-
değilse bir kısmının, en önemlilerinin görüşü 
lebilmesi için Meclisimizin,, meclislerimizin bir 
süre daha çalışmasına imkân verilmesini isti
yoruz. Tatilden önce, bunlardan bir kısmının 
görüşülmesi ve halledilmesi faydalı olacaktır. 

Güven Partisi Grupu bu sebeple, bugün tatil 
kararı alınmasına razı değildir. İktidar Gru
pu hiç değilse, bugün Meclisten geçirdiğimiz 
kanunların Senatoda kabul edilmesine imkân 
verecek kadar T. B. M. M. nin çalışmasına ze
min hazırlamalıdır. Acele ve hatalı bir karar 
verilmemesini ve konuşmamın başında arz etti
ğim rejimin temeli ile ilgili konularda daha 
yürek ferahlığı ile vatandaş huzuruna çıkma-
»nızı sağlıyabilecek bir tutum içinde Meclisin 
meselelere el koymasını, arz ettiğim önemli ko
kulardan hiç değilse bir kaçının tatilden öncs 
halledilmesine imkân sağlanmasını Yüce Mec
listen grupum adına saygılarla rica ediyorum. 

Teşekkür ©derim. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç, «Bu ko
nuşmaları beş dakika ile tahdidedelim» diye bir 
önerge vermişsiniz. Ben sizden rica edeyim,, bu 
önergenizi geri alın ve zaten şurada bir on da
kika, onbeş dakika içinde konuşulacaktır. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun, Sayın Ekinci, T. t. P. Grupu adı

na. 
T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA. 

EKtNCt (Diyarbakır) — Sayın Başkan sayın 
milletvekilleri; 

Grupumuz Meclisin hemen tatile girmesine 
karşıdır. Bu sebeple verilmiş olan önergenin. 
aleyhinde oy kullanacağız. 

Filhakika, Meclis Başkanının riyasetinde 
grup temsilcilerinin yaptığı toplantıda bu me
sele bahsedilmişti, fakat bugün Yüce Meclisin 
toplantısının açılış saatinde Başkanlık Divan1 

tarafından okunan gensoru önergesi Meclisir, 
ıttılaına sunulduktan sonra ve bunların muh-
tevasmdaki ağır ifadeler, suçlayıcı ifadeler 
"imlendikten sonra, doğrusu ben şahsan böyle 

bir önergenin Meclis Başkanlığına verileceğini 

tahmin etmemiştim. Hükümetin ve iktidar gru-
pumm bu itham edici önergelerin burada mü
zakere edilmesini ve bunların mahiyetinin or-
'aya dökülmesine imkân vereceğini düşünmüş
tüm ve bu sebeple Başkanlık Divanındaki gö-
^vli arkadaşlardan önergelerin birer suretini 

rica ettim. Bana gönderilen cevap şu oldu: 
'Meclisin tatile girmesi için önerge gelmiştir, 
dolayısiyle bu gensoru önergeleri görüşülmiye-
cektir.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Sanmıyorum ki, dünyanın hiçbir parlâmen

tosunda Hükümet bu kadar ağır şekilde itham 
vlilmişken, bu önergelerin görüşülmesine im-
>An vermeden grupunun oy çoğunluğuna daya
narak Meclisin tatile girme kararını almasına 
müsaade etsin ve buna göz yumsun. Ciddî, so-
umluluğunu müdrik;, yaptıklarının hesabını 

vermeye hazır Hükümet, bu ağır ithamların 
Handan çıkmak ve bu önergelerin görüşülme-

-.me imkân vermek mecburiyetindedir. Aksi 
halde bütün seçim süresince bunların istismar 
edilmesinden kurtulamıyacaktır ve o zaman mu-
1 Vefet... (A. P. sıralarından gürültüler) 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Ankara) — İstismar 
edeceğinizi şimdiden tescil ediyorsunuz.. 

TARIK ZİYA EKİNCİ (Devamla) — Mü-
sade buyurun; yani şimdi, «istismar edilecek
tir» derken burada demek istediğim şudur: Hü
kümetin iddiası bunların vâridolmadığı şek
lindedir. Bunların vâridolmadığınm burada is
pat edilmesi lâzımdır. Aksi halde şu veya bu 
sebeple bunlar istismar edilecektir, bir vakıa
dır, bundan kurtulmanız mümkün değildir. 
Bunlar tutalım ki, doğru değildir, ithamlar ge
çerli değildir, gerçekçi değildir, ama bunların 
••».illet önünde müzakere edilmesi ve ispat edil

mesi lâzımdır. Aksi halde bunlar ister istemez 
söylenecek, kullanılacak ve bunları söyliyenler, 
kullananlar haklı olacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

ikinci bir husus; hareketlerimizde, davra
nışlarımızda tutarlı ve samimî olmak mecbu-

;yetindeyiz. Bugün saat 15,00 te Meclis açıl
dıktan sonra gecenin saat 24,00 üne kadar sü
rekli bir çalışma gösterdik. Niçin? Dört, beş 
'lanun tasarı ve teklifini geçirmek için. Pekij, 
bu kanun tasarı ve teklifleri meclis tatile girdi
ği anda, Anayasaya göre meclisler müştere-
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ken tatile gireceklerine göre, bunların kanun
laşması mümkün olmıyacaktır. O halde neydi 
bu çabanın amacı, maksat neydi? 

Şimdi arkadaşlarım; burada da samimiyet 
yok. Kadük olmaması gibi bir beyan geçerli 
değildir. Çünkü, eğer tasarıyı getirmişse, Hü-
Mimetin bunu seçimlerden sonra tekabbül et
mesi, bir imza ile yeniden Meclis Başkanlığı-
n*\ sunması ve bunun kısa zaman içinde komis
yonlardan geçip Yüce Meclisin huzuruna gelme
si. hiçbir zaman almaz. Yalnız milletvekili ar
kadaşların kişisel olarak verdikleri kanun tek
lifleri, o arkadaşların seçilmemesi halinde ka
dük olabilir, bir başka milletvekilli tekabbül 
etmezse o kanun teklifi tamamen ortadan kal
kabilir. Durum böyle değildir. Bu kanunların 
hepsi Hükümet tasarılarıdır, biri hariç olmak 
n^ere, yani son görüşülen kanun teklifidir. 

O halde ısrarla burada saatlerce müzakere 
^ilmesinin, görüşülmesinin amacı, tamamen hv. 
kanunların hitabettiği zümrelere, «Sizin istedi 
**niz kanunu çıkardık» gibi bir zehabı uyan-
""-•maktar. Bu da gayri samimidir, gayri ciddî 
bir davranıştır; tutarlı olmak zorundayız. 

Gerçekten bu kanunların çıkmasını,, bu ka 
"^"Hrdan istifade edecek kütlelerin bu ka 
iu.nlardan istifade etmesini arzu ediyorsak. 
bunların Senatodan geçmesini sağlamalıyız. Bu-

- -"Hn nasıl bir günde geçti ise, Senatonun d*. 
"a,nn aksama kadar çalışması suretiyle bnnH-
^n hepsi kanunlaşır ve meriyete girer, do^. 
yıslyle memlekette bu kanunların hitabetmiş 
olduğu geniş bir kütlenin istifadesine sunulmuş 
""Tur. 

O halde görüyorsunuz ki, bu harekette de 
-iTvn'mivet yoktur. İktidar ve İktidar Gramı bu 
^avranısı ile samimiyetsizliğini ortaya kovmns-
+"i\ t«t,e Parlâmentonun itibarını düşüren, Par 
lo-mftTitovıı efkân umumiyenin gözünde, mille
tin 0"öwTndfi kıymetten düşüren bu gibi davra-
—"•iflrdır. Kanun çıkardık, kanun çıktı, çrörîu 
-«"Mu. ama kanunu tatbik etmek olanağı vok 
-';«Vii. Senatodan geçmemiştir, söylen eceldir. 
v„ ccAİHlde kullanılacaktır ve iktidar tarafm-
**•" istismar edilecektir. 

Arkadaşlarım; onun için meclislerin hemen 
tatile pirmesi doğru değildir. Bir defa, iktida-

1 Tearuz kaldığı ithamdan kurtulması ha-
"—'in^an, ikincisi; bugün görüştüğümüz ka 
nunlarm kanunlaşması bakımından en azından 

men bu akşam tatile girmesinin doğru olmı-
racağını hepinizin takdir edeceğine kaaniim. 

Bunun yanında bir üçüncü husus; Yüce 
Mecliste gündemde sıra bekliyen veya henüz 
emisyonlardan gelmemiş son derece önemli,, 

geniş halk kütlelerinin hayatı - mematı ile il-
«Tİli, kaderiyle ilgili, Türkiye'nin varlığı, yok-
bığu ile ilgili önemli kanun tasarı ve teklifle-
•*'. vardır, önemli meseleler vardır. Benden ev-
-*\ kanuşan hatibin beyan ettiği gibi, gerçek-

'"»n burada ısrarla üzerinde durulması ve Yüce 
meclislerde görüşülmesi gereken konular var
dır. 

Meselâ yıllardır sürüncemede bırakılan ve 
müzminleşen bir mesele vardır; Devlet Perso-
"^1 Kanunu.. Devlet Personel Kanununun mut-
1?>ka bir hal çaresine bağlanması gerekirdi, 
meclisler tatile girmeden evvel. 1966 Martın
ı n itibaren uygulanması lâzımgelen ve geniş 
~>emur kütlesini ilgilendiren bu kanun taşan
ının hâlâ malî hükümlerinin uygulanmasiyle 
•'Mli tasarıların tamamlanıp gelmemiş olması 
'Te bu meclislerden geçirilmemiş olması gerçek
ken çok hazindir, çok üzücüdür ve geniş me-
"ir kütlesini muztarip kılan bir meseledir Bu-
•*'. mutlaka ele alınması lâzımgelirdi ve bnn"n 

1<5ı alınmadan tatile gidilmiş olması, Mecfli^n 
~"°^ekten itibarını zedeleyici bir sonuç do"n-
•^aktır. Çünkü, Hükümet yetkilileri her za-

^an taahhüdetmislerdir, her zaman söz v^r-
:~lerdir; bir yıl sonra, altı ay sonra mutlaka 
ulanacağım söylemişlerdir. Ta, 1966 fa.n 

1 n<nine kadar süregelen ve birbirini taki^e^en 
vaidler şurada tatil önergesine çarparak hep
si tuz, buz olmaktadır. 

İkincisi, arkadaşlar; bugün Türkiye'de ka
derini tarıma bağlıyan 20 milyon yurttaşımızın 
insanca yaşama meselesi ile ilgili ve Anayasa
mızın âmir bir hükmü olan toprak reformu ve 
tarım reformu meselesidir. Bugün Türkiye'de 
topraksız köylüler büyük huzursuzluk içinde
dirler. Yer yer toprak taleplerinden dolayı çı
kan meseleler memlekette büyük huzursuzluk
lar meydana getirmektedir. Artık bu Anayasa 
emrinin, bu Anayasa hükmünün savsaklanması 
mümkün değildir. 1961 Anayasasından sonra 
ki devre geçmiştir, hâlâ bu kesin, bu âmir hük
mün icabı yerine getirilmemiştir. Bu Mecli
sin tatile girmeden evvel böyle önemli bir 
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aseleyi ele alması ve 20 milyon vatandaşı il-
ilendiren bu konuyu Anayasanın emrettiği 

esaslar içinde halletmesi gerekir. Bu mesele
yi ele almadan, bunu kesin bir çözüme var
dırmadan meclislerin tatile girmesi doğru bir 
hareket değildir. Anayasanın hükmünün, yıl
lardan beri savsaklanan hükmünün bir kere 
daha savsaklanması, geriye atılması gibi bir 
sonuç doğurur, bu da geniş halk kütlelerinin 
Meclise bağlamış olduğu ümidi suya düşürür. 

Muhterem arkadaşlarım; millî menfaatleri
mizi ilgilendiren önemli kanunlar meselesi 
vardır. Maden kanunları, Petrol Kanunu gibi 
millî menfaatlerimize aykırı olduğu defaatle be
yan edilmiş ve iktidar kanadından milletveki
li arkadaşlarımızın da kabul etmiş olduğu ak
saklıkların en azından giderilmesi ile ilgili me
selelerle karşı karşıyayız. Bu kanunların da 
getirilip görüşülmüş olması, bu devrede geçi
rilmiş olmasında grupumuz zaruret görmekte
dir. 

Bizim sunmuş olduğumuz ilkokul öğrencile
rine bedava araç ve gereç sağlanması hakkın
da, özellikle köylü çocuklarının okumasına 
imkân sağlıyacak kanun teklifinin görüşülme 
si, geniş halk kütlelerini ilgilendiren bir ka
nun olarak ele alınması lâzımdı. Yine ortaokul
la muadil ve iş esasına göre kurulmuş yatılı 
köy bölge okulları hakkındaki teklifimizin 
de geniş köylü kütlesinin okuması ve Türki
ye'de Anayasamızın öngördüğü okuma nimet-
^rinden adaletli bir şekilde yararlanması il
kesinin hayata geçmesi bakımından zorunlu
dur ve grupumuz bunu zorunlu görmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bunun yanında, son 
^ünlerde memleketi bir buhranın eşiğine ka-
<Hr götüren tartışmalar ve bu tartışmalara ze-
'n'n teşkil eden Anayasanın 68 nci maddesinin 
değiştirilmesi ile ilgili kanun teklifinin müza
keresi sırasında Sayın Başbakanın beyanları, 
"tayın Cumhuriyet Halk Partisi Liderinin be-
"^lar ı memleket efkârı umumiyesi karsısm-
*.». Hr taahhüt haline gelmiştir. Bunların, bu 
taahhüdün muhtevasına uygun bir davranış 
4"^risine girmeden, vatandaşların bu beyandar-
^, bos ümitlere gark edilmiş olması ve Meclisin 
••".tile girmiş olması son derece sakıncalı olur 
^msmdayız. Sayın Başbakan buyurdular. 
«Anayasamızın dibacesinde herkes kaderde, kı-

ançta,, tasada, eşit ortak bölünmez bir bütün 
halinde millî bütünlüğü teşkil eder, bu itibar
la bâzı vatandaşlarımızın siyasi haklarını kul-
"•anamaması halinde.. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya) — Siz hariçsiniz... 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Sayın Bakan beyanınızı 
nazik bulmadım. Zaman kimin bu millî men
faate uygun hareket ettiğini, kimin saf dışı ol
ması lazım/geldiğini gösterecektir. Kimlerin 
dalâlet ve hıyanet içinde olduğunu zaman gös
terecektir, tarih gösterecektir. 

Evet arkadaşlarım kaderde, kıvançta (A. P. 
sıralarından anlaşılmayan müdahaleler). Seni 
reddiyorum, zaten sana hitabetmedim. Bu Par
lâmentoda milletvekili sıfatına lâyık olan ve bu 
Parlâmentonun mehabetinde lâyık bir davra
nışta olanlara hitabediyorum. 

NECATİ GÜVEN (Erzurum) — Terbiyesiz. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Buna lâyık olmıyanla-
ra hitabediyorum. 

ıSaym Başkan bu kabîl müdahalelere mâni 
olmanızı istifham ediyorum. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

T. i. P. GRUPU ADINA TARIK ZİYA 
EKİNCİ (Devamla) — Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisi Lideri ismet İnönü de buyurmuşlardır, 
«Memlekette huzurun teessüsü, birliğin, bera
berliğin teessüsü ancak bu kabîl yaraların 
sarılması ile mümkündür». Bütün bu beyanlar 
bugün hapishane köşeleerinde sürünen, evlâdü-
âyali perişan, sefalet içinde kıvranan onbin-
lerce vatandaşımıza ümit vermiştir ve memle
kette gerçekten kaderde, kıvançta, tasada bir
liğin kurulması gerçekten huzurun kurulması 
arzu ediliyorsa, bugünkü bozuk iktisadi ve sos
yal düzenin kurbanı olarak işlediği âdi suçlar
dan dolayı hapishane köşelerine sürüklenen, 
sürünen vatandaşlarımızın da affa mazhar kı
lınması zorunluğu ortaya çıkmış ve vatandaş
larımız buna inanmışlardır. Bu itibarla Grupu-
muzun Meclis Başkanlığına sunmuş olduğu 
«Genel Af Kanunu» tasarısının böyle bir 
ortamda, bu görüşmelerden sonra, millet huzu
runda beyan edilen bu taahhütlerden sonra, 
mutlaka ele alınması, görüşülmesi ve kanunlaş
tırılması zorunlu olduğu kanısındayız. Bu yapıl-
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madan Meclislerin tatile girmesi halinde, bu 
kürsüden yapılmış olan beyanlardan dolayı, bu 
beyanları yapmış olanların samimiyetsizliğine 
hükmedilecek ve vatandaşlar aldatılmış olduk
ları kanısına küçük siyasi hesaplarla bu beyan
ların yapılmış olduğu kanısına varacak ve son 
derece üzgün, Parlâmentonun konuşmalarına 
karşı kırgın ve Parlâmentonun itibarına gölge 
düşürücü bir duygu içine gireceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Meclislerin tatile gir
mesine bir başka noktadan da şiddetle karşıyız. 
Millî bağımsızlığımızı, egemenlik haklarımızı ze
delediği artık herkesçe bilinen ikili anlaşmalar 
meselesi. 

Burada Sayın Dışişleri Bakanı beyan etti
ler: «Bu ikili anlaşmalar içinde gerçekten mil
lî menfaatlerimize aykırı olanları vardır», «üzüm 
çöpsüz olmaz» tâbirini kullanmak suretiyle, bu 
çöplerin ayıklanması gerektiğini de itiraf etti
ler. O halde, iki yıldan beri çalışılarak hazır-, 
lanmış alan temel metnin Yüce Meclise getiril
mesi lâzımdır. Sayın Hükümet diyebilir ki, 
«ıNATO Andlaşmasının üçüncü maddesi gereğin
ce yapılmış olan ikili anlaşmaların Meclisten 
geçirilmesine lüzum, yoktur, biz bu esaslar 
içinde yapmışızdır.» Halbuki, bu ikili Anlaşma
ların önemli bir kısmı 1946 -1952 arasında ya
pılmış olan anlaşmalardır ve bunların en önem
lileri bu tarihte yapılmıştır. Bilhassa askerî 
yardım anlaşmasını öngören ve bizim millî dâ
vamız olan Kıbrıs meselesindeki inisiyatifimizi 
kullanmamıza engel oln anlaşma bu anlaşmadır. 
O halde bu anlaşmanın behemahal Meclisten ge
çirilmesi zorunluğu vardır. 

Mutlaka temel anlaşma içine alınmış olan bu 
anlaşmada yapılmış olan tadiller ve ilâvelerle 
yeniden Parlâmentodan geçirilmesi zorunluğu 
vardır. Kamu oyuna mal olan ve artık memle
kette herkesin yakından meşgul olduğu bu önem
li meselenin Parlâmentoda görüşülmeden Meclis
lerin tatile girmesini doğru bulmamaktayım. 
Bütün bunlardan dolayı grupumuz, hemen bu 
akşam tatile girilmesi yolunda verilmiş olan 
önergenin karşısında olacak, önergenin aley
hinde oy kullanacaktır. 

Parlâmentonun itibarını kurtarmak, Hükü
metin mâruz kaldığı ithamdan kurtulmasını 
sağlamak ve huzur içinde seçim çalışmalarına 
gidebilmek için mutlaka bu önergenin reddedil

mesinde bütün parti gruplarının ve Yüce Mil
letimizin menfaati mevcuttur. Teşekkür ede
rim saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına Sayın Diler, buyurunuz efendim. 

YTP GRUPU ADINA NİHAT DİLER (Er
zurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
YTP Meclis Grupu, Meclisin bu tarihten itiba
ren tatile girmesinin aleyhindedir. 

Zira topyekûn memleketimizi ilgilendiren ve 
plânlı kalkınmamızla memlektimizin kaderini 
teminata bağlıyan tedbirlerin büyük bir kısmı
nın, Büyük Millet Meclisince alınmadan tatile 
girmesinin aleyhindedir. Biz plânlı, kalkınmaya 
girmiş bulunuyoruz. Plânlı kalkınmanın en mü
him unsurlarından biri, plânı uygulıyan Devlet 
makanizmasmda görev almış memurlardır, müs
tahdemlerdir, ücretlilerdir. 

Bugün Devlst makanizması bir keşmekeş 
içindedir. 250 liraya bugünkü hayat pahalılığı 
içinde çalışan müstahdemler vardır, 300 lira, 400 
lira içinde ücret alan, maaş alan memurlarımız 
vardır. Biz Meclisi tatil edip vatandasın içine 
gittiğimiz zaman bunlar bizim yakamıza sarıla
caklardır, «Siz nasıl olur da bizim bu dâvamızı 
halletmeden içimize gelirsiniz?» «Bizim çoulk ço-
coğumuz bu hayat pahalılığı içinde ıs
tırap çekecektir, ıstırap çekmektedir. Biz
ler sürüm sürüm sürünüyoruz. Bunun ted
birini almadan nasıl içimize geldiniz?» 
diye bizim yakamıza sarılacaklardır. 

İşte YTP olarak plânlı kalkınmanın temel 
unsurlarından biri olan Personel Rejimini bir esa
sa bağlamadan eşit ücret, eşit hizmet esasını sağ
lamadan ayrılıp gitmemiz, bizi vatandaşın içinde 
mahcup kılacaktır. Bunu mutlaka çıkarmak mec
buriyetindeyiz. Çıkarmadığımız takdirde plânlı 
hamlemizin de tökezleyeceği muhakkaktır. 

Yine, malî ıslâhat tedbirleri alınmadan, ver
gi ve vergi uuslü kanunlarında gerekli değişik
lik yapılmadan memleketimizin kalkınmasını 
t? m bir esasa bağlamak imkânına malik değiliz. 
YTP olarak bu ıslahat tedbirlerinin süratle 
alınmasını her zaman için tekrar etmiştik. Bu 
tedbirlerin de alınması lâzım. 

Mahallî idarelerin malî durumlarının takviye 
edilmesi için malî denkleştirme kanununun çıka
rılması lâzımdır. Mahallî idareler bugün borç 
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içindedir, kendilerine düşen görevi yapmamak
tadırlar ve personellerine gereken maaş ve ücre
ti ödemekten âciz durumdadırlar. Bunu hallet
meden gittiğimiz takdirde bu personel bizden 
soracaktır; «niçin bizim dâvamızı halletmediniz? 
Neden bizim bu dâvalarımızı halletmeden içimi
ze geliyorsunuz.» Verecek cevap bulamıyacağız. 

Sayın milletvekilleri; 
Yine muvakkat öğretmenlerin ve eğitmen

lerin bir çok meseleleri vardır. Muvakkat öğret
menler ve eğitmenler, öğretmenler gibi çalıştık
ları halde birtakım sosyal haklardan mahrum. 
bulunmaktadırlar. Bunların da haklarını teslim 
etmeden şayet vatandaşların içine gidersek bun
larla karşılaştığımız zaman, bunların bize sordu
ğu sualleri ikna edici şekilde cevaplandıraımıya-
cağız. 

Bu bakımdan tatile girmenin aleyhindeyiz. 
işsizlik Sigortası Kanunu, Sağlık Sigortası Ka
nunu, Tarım - İş Kanunu, Sermaye Piyasası Ka-
iıiınu gibi kanunlar çıkarıldığı takdirdedir ki 
plânlı kalkınma süratli ve sürekli sağlam esasla
ra dayanabilir. 

Yine, bugün memlektimizde birçok yolsuz
luklarını gördüğümüz ve vatandaşların şikâye
tine sebebolan, suiistimallere vasıta olan bâzı 
kanunlar vardır. Bu kanunların ıslah edilmesi 
lâzımdır. Petrol Kanunu, Yabancı Sermaye Ka
nunu Türk parasının değerini korunma ka
nunu gibi kanunların şimdiki ihtiyaçlara cevap 
verecek şekilde düzenlenmesi zarureti vardır. 
Bunu değiştirmeden gidersek, bütün bu suiisti
mallerden dolayı vatandaşların şikâyetlerini ik
na edici şekilde cevarplandıramıyacağız. 

İthalât ve ihracaat rejimimizde mevcudolan 
aksaklıkları yeniden düzenlemeden gidersek, 
bundan mütevellit mevcut şikâyetleri karşılıya-
m ayacağız. 

Sayın milletvekilleri, üniversite reformu 
mevzuunda bundan bir iki saat evvel bir konuş
ma yapıldı, Üniversiteler Kanunu üzerinde. Üni
versite Reformu Kanunu getirilmemiştir, hazır
lanmamıştır. Bundan dolayı da birtakım huzur
suzluklar devam edecektir. Bu huzursuzlukların 
devamını gören vatandaşlar bizden soracaklar, 
onlara verecek cevabımız olmıyacaktır. 

Malî Müşavirlik Kanunu, plânlı kalkınmanın 
bir zaruretidir, çıkarılması gerekir. PTT men
supları, din görevlileri ve Devlet Demiryolları 

'mensuplarına ait kanunların çıkarılması lâzım
dır. Devlet ihale Kanunu tasarısının çıkarılması 
lâzımdır. 

Son çıkan kanunların Senatodan geçmesini 
temin etmemiz lâzımdır. Siyasi Partiler Kanunu
nun 74 ncü maddesi Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmiş ve bütün partilerin Devlet Hazine
sinden eşit şartlar altında istifade etmesini te
inin edecek şekilde Anayasa Mahkemesi bunu 
bozmuştu. Maalesef, gerek iktidar partisi, ge
rek anamuhalefet partisi imkânları bol olduğu 
'.̂ in, birini sonsuz serveti, milyarın üstünde 
serveti, öbürünün de her taraftan yardım görme
si neticesinde, öbür zayıf partilerin bu kanundan 
istifade etmemesi için Siyasi Partiler Kanununu 
hatırlarından bile gecirmemişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, ' 
Bütün bu kanunlar, vatandaşları topyekûn 

ilgilendiren, milyonlarca vatandaşın hayat hak
kını ilgilendiren kanunlardır. Bu kanunların 
hepsinin hep beraber görüşülmesi mümkün 
delildir, fakat, en mühimlerinin görüşülmesi 
lâzıımıgelmektedir. Bu tasarıları görüşmeden, 
kanunlaştırmadan ayrılır gidersek, vatandaş
ların içinde mevcudolan huzursuzluğu berta
raf edemiyeceçiz, huzursuzluk devam edecek
tir ve biz onlara cevap veremiyeceîHz, Parlâ
mentonun itibarı bu bakımdan sarsılacaktır. 

İkinci, en mühim noktaya temas etmek isti
yorum: siyasi haklar mevzuu. Sıvası haklar 
mevzuundaki kanun - 1961 den beri aranızda 
bulunan bir milletvekiliyim - bugüne kadar 
cıkmıs, en ivi. en havırlı kanunlardan biridir. 
Bu kanun. Yüce Meclisten çıktıktan sionra Se
natoya «yitmiş, bâzı baskıların tesiri altında ka
larak Komisyonca geri alınmıştır. 

Biz demokratik relimi bir salâhivetler, mü
esseseler ve mnessıeıseleırin kendi salâhiyetlerini 
tanıyan ve salâhiyetlerinin içinde hareket eden 
bir relim olarak kabul etmekteyiz, Biz, kendi 
hakkımızı kullanmışız, salâhiyetimizi tecavüz 
etmeden kul!anmışız. Şayet, biz şerefli insan
lar olarak, şerefimize inanan insanlar olarak, 
bizim şerefimi™, tehdit yolivle, bizi su veya 
bu şekilde tehdidetmek suretiyle vazifemizden 
alıkoyan kimseler varsa, her nereden gelirse 
gelsin bu tehditler, bunun karsısında icabeder-
se hayatımızı feda etmeyi göz© almak sure
tiyle ortaya çıkmazsak, o zaman demokrasiye 
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sajhip çıkamıyoruz demektir. Demokrasiye sa-
Ihip çıkamadığımıza göre, bu takdirde vatan
daşların içime gittiğimiz zaman, vatandaşlar 
bize vermiş oldukları oyları helâl etmiyecek-
lerdir. Çünkü, biz, burada en meşru bir şeyi 
yapmışızdır, memleketin hayrına, bugüne ka
dar yapılmış en üstün bir faaliyeti, en üstün 
bir teşriî vazifeyi yapmış bulunmaktayız. 

(Sayın, milletvekilleri, 
Meclisin üzerinde bu söylenen, baskıların ya

pılması ve gazetelere intikal etmesi Meclisin 
mânevi şahsiyetini büyük çapta zedelemiştir. 
Bundan dolayı da Sayın Hükümet aleyhine gen
soru takibinde bulunulmuştur. 

Seçime gidiyoruz, seçimin bir emniyeti ol
ması lâzım. Yarın hu tehdidi yapan zatlar baş
ka bir bahane de bulmak suretiyle diyecek
lerdir ki, «Efendim, işte siz parlömanterler şu 
şekilde hareket ettiniz»; kendilerine göre bir 
basit gerekçe bulacaklar ve bu gerekçelerine 
dayanarak Meclisin işlerine müdahale etmeye 
yelteneceklerdir. O zaman seçim emniyeti orta
da kalır mı? Kalmaz. 

Sayın Hükümetin kendisini bu ağır ithamla
rın altından kurtarması ve Meclisin itibarını ze-
deliyen, millî iradeye göllge düşüren bu duru
mu vuzuha kavuşturması lâzımdır, önergelerin 
görüşülmesine imkân ve fırsat vermesi lâzımdır. 
Eğer bunu Hükümet yapmazsa, bu takdirde 
gensorunun gerektirdiği suçluluk ithamı al
tında seçime gidilecektir ki, bu hem Hüküme
tin aleyhine, hem Parlâmentonun aleyhine, hem 
millî iradenin aleyhine kötü bir netice mey
dana getirecektir. Biz Y.T.P. olarak buna razı 
değiliz. 

Sayın milletvekilleri, 

Gerek sosyal, 'ekonomik ve kültürel hamle
mizi tamamlamak için, milyonlarca vatandaşı 
ilgilendiren kanun tasarılarının görüşülmesi 
bakımından, gerekse son müdahalenin veya 
baskın,ın neticesinin millî iradeye konmuş 
gölgenin bertaraf edilmesi bakımından biz 
Meclisin şimdilik tatil edilmesinin aleyhinde-
yiz. 

Bundan evvel 1965 yılı sonlarına doğru biz 
Meclisi tatil etmiştik, tâ Temmuzun ortalarına 
yakın bir zamana kadar Meclisi çalıştırmıştık, 
Bütün bu nedenlerle, bu zamana kadar olmasa 
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bile Haziranın sonuna kadar Meclisi çalıştı
rırsak, vatandaşların biberden olan şikâyetleri
ni karşılıyacağız» elbirliği ile millî iradenin 
bize vermiş olduğu salâhiyetleri millî iradeye 
lâyık şekilde kullanacağız ve dolayısiyle millî 
iradeye müdahale eden kimselere de fırsat ver
memiş olacağız, demokratik rejimi bir fazilet 
rejimi haline getireceğiz. Aksi halde demokra
tik rejimden beklediğimiz faydayı temin etme
mize imkân yoktur. Bizim grupumuzun görüşü 
budur. Yüce Meclisi saygı ile ve sevgi ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, buyuru
nuz efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım ; 

Genel seçimlere gidileceği bir sırada Millet 
Meclisinin tatile sokulması hakkında verilmiş 
bir önerge üzerinde Millet Partisi Meclis Grupu 
nur. görüşlerini, zamanınızı almamak için, kısa
ca arz etmek istiyorum. 

Anayasanın 83 ncü maddesi Meclislerin ça
lışmasını, toplanmasını ve tatile ne şekilde gi
deceğini kayıtlamıştır. Buna göre, her sene beş 
ay âzami müddet içinde, bu beş ayı geçmemek 
üzere, Meclisler tatile girerler. Bu demek de
ğildir ki, muhakkak beş ay veya dört ay biz ta-
t'H yapacağız. Bunu tâyin ve tesbit edecek 
Yüce Heyetinizdir. Bunu da tesbit ederken, el
bette ki millî iradenin mümessilleri olan bizler 
memleketi ihtiyaçlarına cevap verecek kanun 
teklif ve tasarılarının önemini göz önünde bu
lundurmak mecburiyetin deyiz. 

Dört yıllık iktidarları zamanında Adalet 
Partisi, bilhassa 1965 seçimlerinden önce yap
mış oldukları çeşitli vaidlerini seçim beyanna
mesinde ve Hükümet programında millete açık
lamıştır ve bunların gerçekleşebilmesi, elbette ki 
kanun tasarılarının Meclisten geçirilmesiyle 
mümkün olacaktır. Aynı zamanda İkinci Beş 
Yıllık Plânda gösterilen hedeflere vanlabilmek 
için de, yine bunların kanunlarla tesbit edilme
si ve çıkartılması gerekmektedir. 

Gündemde yer almış olan bütün kanunların 
çıkartılması mümkün değildir. Bunu istemek 
esasında abes olur, fakat memleketin ve mille
tin en çok üzerinde durduğu ihtiyaç hissettiği 
bâzı konular vardır ki, bu konuların mutlaka 
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kanunlaştırılmasına lüzum vardır. Zira, bu son 
senedir ve seçimlere gidilecektir, gelecek sene
ye bırakmak suretiyle bunun yapılması diye bir 
şey de olamıyacaktır. Bu bakımdan biz, tatile 
gidilmesinin tamamen aleyhindeyiz. 

Geniş halk kütlelerini ilgilendiren ve basın
da, radyoda yer alan konular varadır. Bilhas
sa halk - orman münasebetlerinin üzerinde ikti
dara mensubolan arkadaşlarımızla birlikte mu
halefet kanadı da bunların üzerinde hassasiyetle 
durmuştur. O halde 9 milyon insanı ilgilendi
ren Orman Kanununun mutlaka ele alınıp bu 
Meclisten geçirilmesi gerekirdi. Bunun yapıl
mamış olmasını biz bir eksiklik olarak kabul 
ediyoruz. Hazırlanmış olan Orman Kanunu 
memleket ihtiyaçlarına gerçek mânada cevap 
vermiyecek şekilde olsa bile, Yüce Meclise ge
tirilmiş olsa idi, memleket gerçeklerine uygun 
bir şekilde tadil edilmek suretiyle çıkartılabilir-
di. 

Bunun dışında, bilhassa Sayın Dışişleri Ba
kanı burada ikili anlaşmalarla üsler konusun
da, çok kısa bir zamanda bu işin ele alınıp deği
şiklik yapılacağını, kanunun getirileceğini 
vade'fcmişlerdi. Bu da bilhassa seçim atmosferi 
içinde en çok üzerinde durulan bir konu olduğu 
için getirilmemiştir. Bunun da getirilmesi ge
rekirdi. 

Devlet Personel Kanunu üzerinde durmıya-
cağım. Çünkü, bu konu 1971 yılma ertelendiği 
zaman üzerinde grupumuzun görüşlerini belirt
tiğimiz için, ayrıca burada polemik konusu 
yapmak suretiyle, bunu ikinci defa tekrar et
mek suretiyle zamanınızı almak istemiyoruz, 
Yalnız, malî reformlar üzerinde durulacağını ve 
bu konuda çeşitli kanunların, Gelir Vergisi ka
nunlarının getirileceğini Sayın Adalet Partisi 
iktidarı vadetmiştir ki, bunun da bu seçim dö
neminden önce çıkartılması gerekirdi, getirilme
miştir. 

Devlet ihale kanunları, esnaf ve sanatkârlar
la ilgili kanunlar, petrol kanunları, Harb Oku
lu kanunu, ordunun iaşesi hakkındaki kanun, 
Millet Meclisi idari teşkilâtı hakkındaki ka
nun, bunlar birkaç maddelik kanunlar olduğu 
için, biraz önce de Sayın Başkanlık Divanına 
verilmiş olan 8 - 10 kanun tasarısının görüşül
mesine ait önergede de belirtildiği üzere 228 
sayılı Kanun da dâhil olmak üzere, üniversite

ye ait bir maddelik kanun da bulunduğuna 
göre, bunların hiç değilse çıkartılması bakımın
dan daha bir müddet Büyük Millet Meclisinin 
çalışmasına taraftarız. 

Kaldı ki, bugün görüşülen ve Yüce Meclisi
nizin kabul etmiş olduğu 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanunu ve üniversite öğretim üyeleri 
ve yardımcılarının tazminatıyla ilgili kanun ta
sarılarının da tam mânasiyle kanunlaşıp meriye
te girebilmesi bakımından da Meclislerin bir sü
re daiha çalışmasında biz memleket menfaatine 
fayda, görüyoruz. 

Bunun dışında, iki üç senederiberi ya bir 
•sosyal çalkantının neticesi ya da gerçek neden
leri temelde yatan üniversite ve gençlik sorun
larının ve üniversite reform kanunlarının tüm 
olarak ele alınmak suretiyle bu dönemde hiç de
ğilse çıkartılması gerekirdi. Bunu da, tatile 
gitmek suretiyle bir tarafa bırakmış oluyoruz. 

Sayın Tarım Bakanı 1966, 1967, 1968 yılla
rında Bütçe ve Plân Komisyonunda Tarım Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında, dünya
nın açlık tehlikesiyle haşhaşa kaldığını, bunun 
için de mutlaka bütün devletlerde olduğu gibi 
memleketimizde de tarım reformunun çok kısa 
zamanda gerçekleştirilmesinin gerektiğine işaret 
etmişlerdir. Biz toprak reformunun üzerinde 
durmuyoruz, fakat toprakları yorulmuş ve ora-
da kaderlerini kendi çalışmalarına bırakmış 
olan insanlara yardım edebilmek için toprak 
reformunun da bu dönem içinde çıkartılması 
gerektiğine inanıyoruz. 

Bunlar neden çıkartılmadı? Muhalefetin, ik
tidarın memleket lehine getirmiş oldukları ka
nunları köstekleidiği için midir Biz buna, 
«Evet» demek durumunda değiliz. Çünkü, 
hangi kanun memleket menfaatine ise, Yüce 
Meclise gelmiştir ve ekspres hızı ile çıkmıştır. 
Ancak ihtilât yaratan ve tamamen memleket ih
tiyaçları dışında sosyal konuların üstünde mü
nakaşa konusu kaynağını teşkil eden birkaç ka
nun tasarısı iktidar kanaJdı tarafından Yüce 
Meclise getirildiği için bu Mecliste çeşitli gen
sorular meydana çıkarılmış, münakaşalar ol
muş, fakait bu da yine iktidar kanadı tarafın
dan, «Muhalefet bize mâni oluyor» diye maale
sef burada işlenmiştir. Biz iktidarın samimi
yetimden şüphe etmiyoruz. Eğer samimî iseler. 
hiç değilse şu çıkarılmış olan kanunların Sena
todan geçmesi, birkaç maddelik, sırada kalan 
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5 - 10 tane kanunun çıkartılması bakımından 
bu tatil Önergesi aleyhinde oy kullanmak sure
tiyle" Meclislerin bir müddet daha, hiç değilse 
Haziran sonuna kadar çalışması hakkında oyla
rını kullanmış olsunlar. 

Bizim görüşümüz bumdan ibarettir. Genso
ru da iki günlük bir meseledir. Gensoru da, 
iktidarı itinam eder bir mahiyettedir. Onun da 
cevabı verilir ve alnı açık olarak bütün kanat
lar seçime gider. Biz Millet Partisi olarak 
memleket menfaatine uygun, sırada bekliyen 
kanunların çıkartılmasını istiyoruz. Bu yön
de oy kullanacağımızı bildirir, hepinize saygı
lar sunarım. (M. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Satır. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, üç buçuk seneyi mütecaviz bir zamandan 
beri bu Meclis çatısı içinde hep beraber çalıştık. 
Birbirimize çattığımız, birbirimizi incittiğimiz 
günler oldu. Bugün de, iktidar partisi çoğunluğu 
tarafından Meclisin çalışma süresini sona erdi
recek ottan bir önerge ile karşı karşıya bulunu
yoruz. Seçimler 12 Ekimde yapılacak, daha dört 
buçuk ay önümüzde bir süre var. Mecliste bekli
yen birçok kanunlar, Anayasanın hemen çıkma
sını emrettiği kanunlar, büyük vatandaş kütle
lerini yakından ilgilendiren kanunlar, Anayasa
mızın «demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru» 
dediği partiler için gerekli çalışmaların yapılma
sını kolaylaştıracak kanunlar sıra sıra beklemek
tedir. 

Biraz evvel, Senatoda aynı şekilde çalışmala
rın sona erdiğini bildiren bir önerge kabul edil
di ve bu önergenin müzakeresi sırasında Devlet 
Bakanı arkadaşımız; «Bugüne kadar Meclislerin 
daha verimli çalışmasını önliyen Cumhuriyet 
Halk Partisidir» diyerek bir de bizi itham etti. 

Oysa ki; asıl çalışma istiyen Halk Partisi, ça
lışmadan kaçan Adalet Partisidir. Eğer bugün
kü mevcudunuzla bütün çalışma günleri içerisin
de burada bulunsaydınız, sizin Meclisten çıkara
cağınız kanunlara hiçbir siyasi teşekkülün 
obstrüksiyonu mâni olamazdı. Eğer bizim elimiz
de olsaydı, ilk defa bugün ve bilerek bir 
obstrüksiyona giderdik; o da, Meclisi çalıştır
mamak için değil, Meclisin çalışmasını sağlamak 
için öbstrüksiyon yapardık, fakat Adalet Parti
liler koridorlarda hemen tam mevcutları ile ta

til kararını vermek için sabırsızlıkla beklemek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketi, Parlâ
mentoyu çok yakından ilgilendiren büyük olay
lar içindeyiz, bir kısmını geçirmiş bulunuyoruz. 
Geçirdiğimiz bu olayların nedenlerini, varsa so
rumlularını testot etmek için çeşitli gensoru 
önergeleri verilmiştir. Bu gensoru önergeleri ko
nuşulmamış, Parlâmentonun itibarı üzerine göl
ge düşürücü beyanlar cevaplanmamış, böyle bir 
halde iken biz tatile gidiyoruz. 

Keza, Sayın Adalet Partisi Genel Başkanı
nın kendilerinin Temsilciler Meclisinde yaptığı 
gizli konuşmada, C. H. Partisi Liderinin bugün
kü tutumunu insancıl olmamakla vasıflandıran, 
geçmişte C. H. Partisi Liderinin idamları yaptır
dığını, hıncını böylelikle aldığını ve şimdi de 9 
sene sonra başka bir tavır içine girdiğini söyli-
yen beyanlarını gazetelerden okuduk. Bilâhara 
Genel Başkan Yardımcısı arkadaşımızın bir tek
zibi çıkmıştır. «Bizim basına verdiğimiz özetten 
gayn ki yazılar hakikate aykırıdır» diye, fakat 
basma verilen özette de, sarahaten bu söylenme-
mekle beraber C. H. Partisi Lideri, Yassıada 
Adalet Divanının vermiş olduğu hükümlerde 
suçlu olarak gösterilmek gibi hakikat dışı, ta
mamen uydurma bir beyanla suçlanmak isten
miştir. Bu konuşma sırasında, kendi Temsilciler 
Meclisindeki konuşmaları sırasında Sayın Demi-
rel, Büyük Millet Meclisinde bu siyasi hakların 
iadesi konusundaki müzakerelerde, siyasi hak
ların iadesini istiyen Adalet Partili milletvekil
lerine şükranlarını sunmuştur. Aynı Genel Baş
kan, aradan iki gün geçmeden Senatoda ayni 
mevzu konuşulurken, senatörlerin, siyasi hakla
rın iadesi ile alâkalı kanunu komisyona almala
rını vatanperverlikle ve şükran hisleriyle alkış
lamıştır. Meclis ile Senatodaki bu görüşmeler 
arasında nihayet iki gün geçmiş ve Sayın Demi-
rel 180 derecelik farkla aynı şeyi, aksi kararları 
şükranları ile vatanperverlik duyguları ile süs-
liyerek alkışlamıştır. Bu kadar tezat içinde ol
mak, 48 saat ötesini görmiyecek kadar basiret
ten mahrum olmak şüjyhe yok ki; Parlâmento
nun müzakere edeceği ciddî konulardan birisi
dir. Bu kadar ciddî bir mesele ortada dururken, 
bir Devlet idaresinin sorumluları ve o sorumlu
ları destekliyen muhterem milletvekilleri bunun 
nedenlerini öğrenmeden, hesabını sormadan tatil 
kararı verilmesi şüphe yok ki, ciddiyetle kabili 
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telif değilldir. Onun içindir ki, bir taraftan mü
him kanunlar dolayıisyle, diğer taraftan da bizi 
idare eden arkadaşlarımızın zihniyetlerini tahlil 
ve bunları memleket umumi efkârına aksettirme 
bakımından Meclis daha bir müddet çalışmak 
zorundadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bu memleketin siyaset adamlarına arız ottan 

bir hastalık vardır. Bu hastalık; Halk Partisi is
ter iktidarda olsun, ister muhalefette olsun, bu 
partiye haksız yere çatma, onu suçlama hastalı
ğıdır. Eğer bu siyaset adamları bu hastalıktan 
kendilerini kurtaraıryacâk olurlarsa, demokratik 
rejimin selâmetle çalışmasını sağlamak kolay ol-
mıyacaktır. 

Her siyasi teşekkülün kendisine mahsus 
fonksiyonları vardır. Muhalefette bulunur, ayrı 
vazife görür, iktidarda bulunur ayrı vazife gö
rür. Bir siyasi parti diğer bir siyasi partinin 
mensubu tarafından şü^he yok ki, tenkid de edi
lir, ama bu tenkidler o siyasi parti tuttuğu yol
dan inhiraf ettiği zaman, birbirine çelişik fikir
leri savunduğu zaman bir değer taşır. Bunun dı
şımda illâ da çatarak Halk Partisinden oy kopar
ma hevesinde olmak, bu heveste olanların heves
lerini kursağında bırakacak ve onlara hiçbir 
fayda sağlamıyacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi mah
kûmlar hakkında, siyasi hakların iadesi konu
sunda, Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi 
maJhkumlarm ölüm cezasından kurtarılması 
konusundaki çabalarını aym çatı altında bu
lunduğumuz zaman Sayın Feyzioğlu pekâlâ 
bilir ve o zaman aynı çatı altında bu teşebbüs
leri beraber düşünür, beraber tasvibederdik. 
Ve yine Cumhuriyet Halk Partisi geçmiş zama
nın tortusunu ortadan kaldırmak için vatan
daşlar arasındaki sevgiyi, vatandaşlar arasın
daki saygıyı yerleştirmek için ta 1961 seçim
lerinde yaptırdığı afişlerde «Düşmanlık yok, 
kardeşlik var» sloganiyle yurdu bir baştan 
diğer başa dolaştığı zaman arkaadşımız bi
zimle aynı düşüncenin içinde, Cumhuriyet Halk 
Partisinin ve liderinin tutumunu samimiyet
ten uzak görmüyor ve onu destekliyordu. 

Bir partiden ayrılmak, fikirleri çeliştiği za
man uzaklaşmak ve o partiyi beğenmemek dai
ma mümkündür, ama partide müşterek me
suliyet taşıdığı zamanların tortularını bırakıp 
gitmek kimsenin elinde değildir. Herkes bu

lunduğu devrenin mesuliyetini de, şerefini 
de beraber alır, beraber götürür ve geride ka
lanları da aynı şerefin, aynı mesuliyetin in
sanları görmeye meöburdur. Başka türlü hayat 
felsefesi de olmaz. Siyaset de olmaz. Çok ümi-
dederim ki, bundan sonra bu gibi ne siyaset 
hayatımıza, ne de memleketin idaresine fay
dası olmıyacak beyhude tasallutları, beyhude 
tecavüzleri artık burada maziye bırakalım, 
önümüzdeki günlerde memleket için çalışmanın 
memlekete faydalı olmanın çare ve imkânlarını 
arıyalım.... 

Sevgili arkadaşlarım, Mecliste çıkarılması 
zaruri, hakikaten birçok kanunlar var. Geçir
diğimiz son olaylar Meclisin itibarına gölge 
düşürücü mahiyettedir. Tatbik ettiğimiz se
çim kanunu önseçim mekanizmasiyle vatan
daşları sandık başına gitmekten alıkoyacak 
çirkin tarafları ihtiva etmektedir. 

Parlâmento içinde bulunan her partiye 
mensup bütün arkadaşlarımız öneeçimin getir
diği kusurlardan şikâyetçidir. Bu şikâyeti 
bertaraf etmek için gayretler sarf ediyoruz, 
fakat iktidar partisini idare edenlerin zihni
yeti kendilerinden olmıyanları tasfiye edecek 
eski mekanizmanın, eski seçim mekanizma
sının devamını sağlamak istikametindedir. Se
çimlerin daha fazla itibar görmesi, seçmen va
tandaşların seçime daha çok iştiraklerinin 
sağlanmasiyle mümkündür, 1965 ten bu yana, 
her sene muntazaman azalan bir nisbetle se
çimler yüzde 56 ya kadar iştiraki düşürmüş
tür. Bu iştiraklerin artması önseçimlerin ıs-
lahiyle mümkündür. Önseçimdeki birtakım 
hareketler ve partiler tarafından seçim sıra
sının kesin olarak tesfoiti, seçmen vatandaşın 
sandık başına hevesle gitmesini önlemektedir. 
Halbuki hem partilere yer veren, onların 
listeyi tesbitine imkânveren, hem de seçmen va
tandaşa tercih hakkı tanımak suretiyle onu da 
tatmin eden formül, önümüzdeki seçimlerde seç
men vatandaşın iştirakini daha çoğaltacak un
surların başında idi. Hele Parlâmentonun son 
buhran dolaylsiyle mâruz kaldığı durum, gelecek 
Meclisin seçmen vatandaşın tercihi ile yepyeni 
bir hüviyette gelmesini âdeta zorlayıcı mahiyet
tedir. Biz, seçmen vatandaşın mümkün olduğu 
kadar fazla iştirak etmesini sağlıyacak sistem
den kendi arzularımızın tahakkuk etmiyeceği, 
istediğimiz milletvekillerinin gelmesini sağlıya-
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mıyacağımız endişesi ile uzaklaşıyorsak, kendi 
kendimizi tatmin ederiz ama, demokratik reji
min tahribine biraz daha göz yummanın sorum
luluğunu taşırız. Meclisimizin, Komisyonda ha
zırlanıp karara bağlanmış olan bu önseçimi il
gilendiren bir maddelik kanunu çıkarması, de
mokratik hayatımızın daha da sağlam temele da
yanmasını temin edecek kuvvette ve ağırlıkta
dır. Onun için rica ediyoruz Meclisi tatile gö-
türmiyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Komisyonlardan çıkmış, Mecliste sıra bekli-
yen veya komisyonlarda sıra bekliyen düzüne-
lerle kanunlar var. Daha evvel konuşan arka
daşlarımız bunların teker teker isimlerin saydı/k
lan için ben o bakımdan vaktinizi almak istemi
yorum. Biz C. H. P. olarak Meclisin muhterem 
üyelerinden bugün tatil karan vermemelerini 
rica ediyoruz. Bugün tatil kararı vermiyelim ki, 
en azından gecenin bu saatlerine kadar çalışa
rak çıkardığımız emeklilik yaş haddini kapsı-
yan, Üniversite Tazminat Kanununu içine alan 
ve diğer kanunların Senatodan da geçerek ka
nunlaşmasını sağlıyalım. Aiksi halde, bugün bu 
kanunları çıkarmamız, netice vermiyecek olan 
seçim yatırımından başka loir şey olmıyacaktır. 
Bununla ilgili vatandaşların hepsi bilmektedir 
ki, bu kanunlar Senatodan da geçmediği takdir
de kendilerine hiçbir fayda sağlamıyacaktır. 
Siz gideceksiniz, seçmen vatandaşın kargısına 
geçeceksiniz, «Emeklilik yaş haddini 55 e indir
dik, üniversitelilere tazminat tanıdik» diyecek
siniz ve zannedeceksiniz ki, onları aldatıyoruz. 
Hepsi sizin hangi marifet içinde olduğunuzu, bu 
kanunları ne maksatla çıkardığınızı bilecek, bel
ki nezaketen bilmemiş görünecek, ama hakkınız
daki kararını mutlaka verecektir. Belki rey ala
caksınız, belki tekrar iktidara geleceksiniz, 
ama şunu biliniz ki, sözünde durmıyarak ikti
dara gelmenin hiçbir faydası olmıyacaktır. Va
tandaşın takdiri olacak, vatandaş bunu takdir 
edecek, bunda şüphe yok, ama siz kendi kendi
nizi aldatmış olacaksınız. Gideceksiniz seçmenin 
karşısına, şimdiden ne söyliyeceğinizi söyliye-
yim size.; «Biz siyasi hakların iadesini istiyor
duk, Meclisten çıkardıik, ama Senato bunu daha 
mükemmelleştirmek için Komisyona verdi. Bize 
ne soruyorsunuz, biz senatör değiliz, milletveki
liyiz. Eğer suçlamak lâzımgelirse, senatörleri 

suçlayınız» diyeceksiniz. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler) Diyeceksiniz, diyeceksiniz... 

Sevgili arkadaşlarım, ne söylesek, ne kadar 
dil döksek, siz bu topluluğunuzla tatile gitmek 
kararmdasınız. Bizim kanaatimize göre, Mecli
sin bir ay çalışmak için vakti vardır. Geçmiş se
çimlerde Temmuz ortasına kadar çalışılmış, pe
kâlâ verimli kanunlar çıkarılmıştır. Bu Mecli
sin de böyle verimli kanunlar çıkarmaması için 
hiçbir eksiği yoktur. Lütfediniz, verilen öner
geyi geri alınız, çalışmalarımıza aralıksız devam 
edelim, Ibirtakım kanunları çıkaralım. (A. P. 
sıralarından «Gensorular» sesleri) 

Gensorulardan yarası olanlar gocunur, niçin, 
«Gensorular» diyorsunuz? Eğer bir suçunuz 
yoksa, gensorular da konuşulacak ve onlar da 
bir karara bağlanacaktır. Bu tatil hevesinizdir 
ki, gensoruların üstüste verilmesine seibebol-
muştur. Eğer bu tatil kararınız olmasa, bunlar
dan yalnız bir tanesi konuşulacak ve o konu
şulduktan sonra da mesele aydınlığa varacaktır. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Siz değil, 
müstakiller vermiş gensoruyu. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMAL SATIR 
(Devamla) — Hayır, bizim hazırladığımız yok, 
bizim faesalbımız yok. Onu veren arkadaşlar bi
lirler ve niçin verdiklerini de kendileri takdir 
eder. Biz başkalarının önergeleri ile meşgul de
ğiliz, ama, «Akıl için tarik birdir» derler; eğer 
böyle bir tatil kararı olmasaydı ıbir önerge ko
nuşulacaktı, aynı vasıftaki başka önergelerin 
Meclise verilmesi de taJbiî ki, düşünülmeyecek
ti, ama tatil kararma gittiğiniz için arkadaşlar 
belki de birbirinden habersiz olarak, belki de 
haberli olarak gensoru önergeleri vermişlerdir, 
bununla C. H. P. nin uzaktan yakından hiçbir 
irtibatı, ilgisi yoktur. 

Arkadaşlarım, tatile gideceğiniz kesin olarak 
anlaşılmaktadır. Biz C. H. P. olarak bütün si
yasi teşekküllere, önümüzdeki günlerde seçim 
çalışmalarında memleket için hayırlı istikamet
ten şaşmayan bir çalışma tarzına kendilerini 
kaptırmalarını ve hepsine iyi şanslar dilediği
mizi huzurunuzda tekrar ederim, teşekkür ede
rim efendim. (C. H. P. sıralarından alkışlar. 

BAŞKAN — Sayın Sabit Osman Avcı. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AVCI 
(Artvin) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım, 



M. Meclisi B : 98 28 . 5 . 1969 O : 2 

1965 genel milletvekili seçimleri ile işbaşına 
gelen Meclisimizin 3,5 yılı aşan bir zamandan 
beridir, Anayasa ile her yıl bir hak olarak de
ğil, o da bir vazife olarak kendisine verilmiş 
olan âzami tatil müddetini dahi kullanmadan 
çalışmalarına devam edegelmiştir. 3,5 yıldan be
ri sosyal ve ekonomik alanda millete faydalı 
olacak kanunların çıkarılması gayretlerimizde, 
murakabe fonksiyonunun çalıştırılmasiyle kar
şılaştık, 

Burada muhalefetin murakabe hakkını kul
lanmasını biraz da lüzumsuz kullandığını ifade 
etmek, iktidar olarak bir mazeret arama mâ
nasında alınmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; son günlerin başlıca 
konusu olan siyasi hacların iadesi hakkındaki 
kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilmeden Komisyonda bir kere daha gö
rüşülmek üzere Komisyona iade edilmesinin is
tenmesi ve Yüce Senatonun Umumi Heyetinin 
de bu karan almış olması, tatile girmemek için 
bir esbabı mucibe olarak gerek bir kısım 
mulhalefet partileri tarafından kanuniyet kes-
betmesıi iddiası, arzusu ileri sürülerek, bir kı
sım muhalefet partileri tarafımdan da bu vesile 
ile, «Parlâmento üzerinde gölge mevcudolmuş-
tur», «Parlâmentonun itibarı zedelenmiştir») 
gilbi esbabı mucibelerle daha bir süre tatile gi
dilmemesi bu konuda kullanılmaktadır. 

Gerek siyasi ulakların iadesine dair kanun 
tasarısı ve gerekse siyasi hakların iadesi hak
kında Cumhurbaşkanımızın ve basının görüşle
rini burada eleştirmek yerine, esasında millete 
mal olmuş olan bu konunun yine milletin ha
kemliği ile halledilmesini biz A.P. Meclis Grupu 
demokratik anlayışa daha uygun buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anayasamızda 5 aydan fazla Meclislerin ta

tile giremiyeceği hüküm altına alınmıştır. Mec
lisler yasama ve murakabe görevini yaparlar. 
Her ikisi de önemli görevleridir. Yasama ve 
murakabe görevini yapması için en az yılda 7 
ay Meclislerin toplantı hailinde, hali faaliyette 
bulunması Anayasa hükmüne girerken, bu kür
süden çeşitli partilere mensup çeşitli sayın mil
letvekili arkadaşlarımız tarafından da zaman 
zaman ifade edildiği veçhile, milletvekillerinin 
bir başka vazifesi de, vatandaşla temas etmek, 
temayülleri yoklamak, ihtiyaçlarını toplamak, 

«Halk ne düşünüyor, ne istiyor» bunu tesbit et
mektir. Halk idaresinin en güzel şekli olan de
mokrasilerde halkın, milletin temsilcilerinin ve 
onun vekillerinin zaman zaman millet ihtiyaç
larını tesbit etmesi ve millet dhtiyaçlarınıaı Hü
kümet idaresinde administrasyonda takip ve 
intacı da miUetvekillerinin, senatörlerin vazife
leri cümlesindendir. Sadace 5 ay tattil, milletve
killeri ve senatörlerin elbette ki istirahatini te
min maksadiyle Anayasada yer almış değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 

Buraya gelen beş muhalefet partisinin «ayın 
sözcüleri, bâzıları müşterek, aynı kanun isimle
rini zikrettiler, aynı kanunların ihtiyaooldu-
ğunda, çıkarılmasında ittifak ettiler, pek çok 
kanunlarda da ayrıldılar. Bundan önce üç defa 
daha tatile gittik, üç tatilde de yine muhalefet 
partileri, bugünkü kadar şiddetiyle almasa dahi, 
alışılmış olan bir metotla tatil önergesimin kar
şısına çıktılar. Bu sene biraz daha sert çıkışla
rının sebebi hikmetini elbette ki seçimlerde ara
mak lâzımigelir. Seçim senesi olduğu için, olması 
mümkün olanları da değil, olması lâznngelen-
lerde de değil, sayın muhalefet partileri sözcü
leri bu kürsüye gelerek, olmasının mümkün ol
madığını kendileri de bildikleri halde, hattâ 
devrisin fikriyle zikrinin güzel ıbir örneğini bir 
siyasi parti sözcüsü burada verdi, «Bunu böyle 
yaparsanız istismar konusu olur» dedi, zikrini 
fikriyle birleştirdi... E! Anlaşılıyor ki, önümüz
deki seçim propagandaları sırasında ve tatil es
nasında milletvekillerinin vatandaşla teması sı
rasında kullanacağı malzemenin hazırlığını yap
makta ve buradan yatırımını yapmaktadırlar. 
Ineıafla mütalâa edelim, realiteyi göz önünde tu
talım; bugün burada mulhalefet partilerinden, 
beş muhalefet partisi sözcüsünün çıkarılma
sını arzuladığı kanunların isimlerini altalta liste 
yapalım, bu seçimlere kadar hiç tatil vermezsek 
çıkarılması mümkün değil... E! Meclislerin se
çimlerini, seferberlik hali hariç, ertelemek müm
kün değil. O halde mümkün tolmıyanları burada 
mümkümmüş gibi göstermek hakikati halde sa
mimiyete aykırı olan davranışın ta kendisidir. 

Biz açıkça; Meclislerin çalışma süresini dol
durduğunu, seçim senesi olması hasebiyle millet
vekili ve senatörlerin daha çok vatandaşla temas 
ihtiyacı duyduğunu beyan ediyoruz, samimiyet-
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le ortaya koyuyoruz ve aslında Anayasa ile ça
lışma limitini de aşmış bulunduğundan, tatile 
girmesini istiyoruz. 

IBu tatile girmeyi bugün istemiyoruz. Muh
terem arkadaşlar, zaman zaman Meclisimizin Sa
yım Başkanı, hattâ sik sık Meclisteki bütün par
ti grup yöneticileri veya temsilcileriyle toplan
tı yapar ve Meclisin çalışmalarını birlikte mü
zakere ederek düzenler. Bunu zaman zaman 
ittifak ederek, ittifak hainde bir önergeyle 
Umumi Heyete getiririz, ittifak edemediğimiz 
hususlarda da muhalefeti olan parti grupunun 
sözcüsü buradan kendi görüşlerini açıklar. 

Bundan takriben iki ay kadar evvel Mecli
sin çalışmalarını yeniden tanzim etmek • üzere 
böyle bir toplantıya gittiğimiz sırada, bende
niz iktidar partisinin grup yöneticisi olarak, 
«Haftanın Perşembe ve Cuma günleri de çalı
şalım, çünkü 12 Mayıstan sonra, en çok hava 
şartları da bizi Mayıs sonunda tatile gitmeye 
zorlayabilir» dedim. O zaman ne Parlâmento
nun üstünde gölgeden bahsedilen hâdise var, 
ne de ondan önceki hâdiseler var... Hiçbiri 
yok. Hattâ, kendilerine bugüne kadar Mec
liste olmıyan bir usulü tatbik ettik, bir hafta 
önce, beş gün önce, hangi kanunları görüşe
ceğimizi liste olarak takdim ettik, «Grup söz
cülerinizi, dosyalarınızı hazırlayın, hazır bu
lundurun, emrivakileri istemiyoruz, her kanun 
hakkında her muhalefet partisinin ne söyle
mesi mümkünse hazırlıklı söyleyin, esvabını 
verelim ve bu kanunları iyi çıkaralım» diye 
bir hüsnüniyetin içine girdik ve o zaman haf
tanın çalışma günlerini beş güne çıkarmayı 
biz iktidar grupu olarak teklif ettik. 

Sayın Satır, «Mümkün olsa da ekseriyeti
niz olmasa» diye, zaten her zaman o ekseriye
timiz gözlerine batar ya, her zaman da bata
caktır, batmakta devam edecektir... 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Belli de
ğil. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Belli 
olmasına da, olmamasına da 4,5 ay kalmıştır. 

Sayın Satır, «Ekseriyetiniz olmasa, siz ça
lışmaları tatil etmeye zorlarken biz Meclisin 
daka çok çalışmasını temin için obstrüksiyon 
yapacaktır, yapmayı düşünürdük» gibi bir 
beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz bunu iki ay önce kendilerinin önüne gö

türdük; grup idarecilerinin önüne, Meclisin 
Sayın Başkanının huzurunda, «Haftada beş 
gün çalışalım» dedik. Çünkü, «Mayıs sonun
dan itibaren çalışmayı mümkün görmüyoruz» 
dedik. Bu fikrimize katıldılar. Mayıs sonun
dan itibaren artık çalışılamıyacağma itiraz et
mediler, ama Cuma günü ve Perşembe günü 
de çalışmaya razı olmadılar. Perşembe gününü 
sadece iki kanunun görüşülmesi ve çıkarılma
sına değin şartı ile, kaydı ile kendilerinden 
rica minnet yardımcı olmaları ricası ile, zor 
kabul ettirebildik ve Tütün Ekicileri Koo
peratifi Birliği Kanunu ile, Su Ürünleri Kanu
nunu da bu sayede zorla çıkarabildik. Bir 
Cuma günü de lûtfetselerdi de, bugünkü, 
«Meclislerin çalışması, şu, şu, şu kanunların 
çıkarılması» istikametindeki beyanlarını o za
man hüsnüniyetleriyle ve fiilleriyle ortaya 
koysalardı da, Cuma günleri de çalışa gelsey-
dik, sayılan kanunlardan bir kısmını geride bı
rakmış olurduk. 

Muhterem arkadaşlar; 
Savcılar Kanunu Anayasa" Mahkemesinin 

iptal etmesi dolayısiyle huzura gelmiş. Anaya
saya ayları çıkarsa, Anayasa Mahkemesine git
menin yolları açıkken, Meclisi daima çalıştır
mak istikametinde olduklarını beyan eden muh
terem parti, beş üyesi ile yoklama istemek için 
burada mevcut durur da, beş üyesinin haricin-
dekilerini dışarıya çıkarır ve yalnız Savcılar 
Kanununun müzakeresi ile haftalarca Meclisi 
meşgul ederse, bu da her halde Meclisi çalıştır
manın gayreti değil, çalıştırmamanın gayreti
dir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Tatili bir 15 gün sonraki tarihe uzattığımızı 

farz edelim ve bu faraziye üzerinde hesaplarımı
zı yapalım. Sekiz veya dokuz birleşim olacak. 
Yoklama, gensoru, Meclis araştırması çıkınca, 
kanun görüşecek zaman birkaç saatten ibaret 
kalır. Biz de Adalet Partisi Meclis Grupu ola
rak; orman kanununun, servet beyannamesi 
kanununun, TRT kanununun, savcılar kanu
nunun ve buna benzer diğer önemli kanun teklif 
ve tasarılarının son hâdiselerin arsu etmediğimiz 
şeldldeki inkişafı dolayısiyle kanunlaşamamasm-
dan büyük üzüntü duymaktayız. Bu konuda 
muhalefetin bize yardımcı olmamasından, gere-
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ğini zamanında yapmamış olanı, Büyük Mille
timizin bizi anlıyacağmı ümidediyoruz ve ina
nıyoruz. 

Bugün kabul edilen kanunlar dolayısiyle bir
çok muhalefet partisinin grup sözcüleri beyan et
tiler; «En azından bugün çıkan kanunların Se
natodan geçmesi gerekir, geçmediği takdirde bir 
kıymet ifade etmiyecek.» diye. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — öyle. 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV
CI (Devamla) — öyle değil, bize göre öyle de
ğil. izah edeceğim, arz edeceğim. 

Arkadaşlarım; 
Ben bu konudaki sözleri dinlerken bir şeye 

kaani oldum. Biz, hâlâ iki Meclisli sistemin ge
tirdiği özellikleri anlamış değiliz. Cumhuriyet 
Senatosunda daimilik vardır. Seçimleri öne al
mak mümkün değildir, Cumhuriyet Senatosu 
Meclisini feshetmek mümkün değildir. O daimi
dir, ama Millet Meclisi ondan farklıdır. Her za
man seçimleri öne alabilir, seçimleri yeniliyebi-
lir. Hattâ Anayasanın bir maddesine göre 18 ay 
içerisinde kabine üç defa güven oyu alamaz ise, 
Reisicumhurun teklifi ile seçimleri yenileme 
kararı alınır v. s. Binenaleyh Millet Meclisin
den çıkan bir kanun hele meriyet maddesi 
1 Mart 1969 olarak kabul edilmiş ise, kadük ol
maktan kurtulmuştur. Bunun mânası vardır, 
bunun değeri vardır; bir sayın sözcünün ifade 
ettiği gibi «Tutarsızdır», «Geçersizdir» değil; 
tutarlıdır, geçerlidir. Çünkü, tatil müddetinin 
sonunda yeni seçimlerle teşekkül edecek Millet 
Meclisi kendi Başkanlık Divanını ve komisyon
larım teşkil ederken, Yüce Senatoda gündemin
de konuşacak mevzuları bulacak, onu kanunlaş
tıracak ve Resmî Gazetede ilân edildiği tarihten 
itibaren de 1 Mart 1969 dan geçerli olmak üze
re karşılıkları da yerine getirilecektir. Buna, 
«Hiçbir hükmü yoktur» demenin tek anlamı, 
çift Meclisli sistemi daha henüz anlıyamamış ol
mamızdan ve eski alışkanlarımızı aynen dile 
getirmemizden ibaret gibi gelir, bize. 

MEHMET ALİ ARSAN (Çankırı) — Ya Se
nato tarihleri değiştirirse o zaman ne yapaca
ğız? 

A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV
CI (Devamla) — Senato tarihleri değiştirirse, 
Anayasanın 92 nci maddesine göre Meclise ge
lir, Mecliste de muamelesini görür. 

Efendim, şimdi bu sual sorulunca ben de 
şunu sorayım: Biz bir kanun çıkarttık, Senato
dan da çıktı, bana muhalefetin sözcüsü sorar, 
«Efendim, siz bu kanunu seçim maksadiyle çı
kardınız, seçimden sonra bir maddelik bir kanun 
ile bunu ilga etmiyeceğiniz ne malûm?» Olur 
mu böyle şey, efendim? Yani, «Bu kanunu çı
kardınız, ama seçim için çıkardınız. Seçimden 
sonra da ilga edeceksiniz.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Gensoruların hangi maksatla getirildiğini de 

bugün öğveiidik, Bir saym sözcü, «Dünyanın hiç
bir yerinde gensoru ile itham edilen Hükümet, 
bu ithamın alt.uıdan kalkmadan Meclisleri tati
le götürdüğü görülmemiştir.» dediler. Bu Mec
liste gensorular o kadar çok tevali etti ki, genso
rudan başka genel görüşme ve araştırmalar o 
kadar çok taaddüdetti ki, halen Meclisin günde
minde genel görüşme ve araştırmalar 25 zan
nedersem sayı itibariyle 25 in üzerindedir. Bu 
kadar çok gensorunun bu kadar çok genel gö
rüşme ve araştırmanın verildiği Meclis görül
müş müdür, başka yerde? Gensorunun ağırlığı, 
gensorunun mânevi tazyiki, gensorunun siyasi 
mânası zedelenmiştir, bunu suiistimal edenler 
tarafından. 

Hükümet 3,5 yıl itham edilmiştir. Haftada 
•bir gün murakabeye ayrılmıştır. 3,5 yıl, her 
itham edildiğinin karşısında lâyikı veçhile ce
vabını vermiş ve gensoruların gündeme alınma
ması şeklinde veya reddi şeklinde Yüce Mec
lisin kararlarına bağlanmıştır. 

icrayı murakabe ile yasama organının va
zifesini tamamlamasına imkân yoktur. Kanun 
yapmaya imkân verilmemiştir ve verilmiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; büyük gensoruya 
en büyük murakabeye ve seçime gidiyoruz. Her 
parti hakkındaki nihai hükmü büyük milleti
miz verecektir. Bundan büyük gensoru bilmiyo
ruz, tanımıyoruz. 

Netice olarak; muhalafet, muhalefet et
meyi bugünkü uyguladığı mânada anlamaya 
devam ettiği müddetçe, tatil önergelerinin 
karşısında bu klâsik muhalefet metodlarına 
daima başvuracaktır. Bunu normal karşılıyo
ruz. Ancak, muhalefet bu tatbikatına devam 
etikçe de milletten eskisi kadar bile tasvip 
görmiyecektir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından şid
detli alkışlar.) 
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BAŞKAN — Kifayet önergesi var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Genel seçimlere gidilmek üzere verilmiş (bu

lunan tatil önergesi vesilesiyle söylenmesi ve 
söylenmemesi icabeden her şey söylenmiş du
rumdadır. Konuşmaların kifayetinin oya su
nulmasını arz ve teklif ederim. 

İçel 
Mazhar Arıkan 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, kifa
yet aleyhine buyurun efendim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (istanbul) — Ar
kadaşlar, ben yalnız iktidar partisinin verdiği 
önerge üzerinde kalarak kifayetin yerinde 
olmadığını arz edeceğim. 

Seçim dolayısiyle tatil istiyor, iktidar par
tisi sözücüsü. Kendisini çok takdir ettiğim, 
sevdiğim Sabit Osman Avcı arkadaşım, se
çim kanunlarının selâmetli bir seçimi yürüt
meye kâfi olup olmadığı noktası üzerinde hiç 
durmadı. Halbuki, bir memlekette seçime gi
derken iktidar ve muhalefet olarak asıl üze
rinde durulacak şey, 1946 dan beri derece derece 
tekâmül geçiren veya düşüşler kaydeden Se
çim Kanunu, vatandaşın reyini selâmetle ve-
reibilmesi, seçimden sonra meydana gelen ne
ticelerin iyice anlaşılması ve memlekete hayır 
getirmesi bakımından kifayetsizdir. Bu konu
da, iktidar partisinden olan arkadaşlarımız
dan birçoğu da benimle beraber düşünüyor. 

Arkadaşlar, arkadaşı arkadaşa düşman ya
pan, rekabeti siyasi nezaketin icabettirdiği 
seviyeden aşağı düşüren bir sistemin içinde
yiz. Bütün gücümle iştirak ederim Adalet Par
tisi sözcüsüne, büyük hakem millettir, büyük 
meseleler olduğu zaman seçime gitmek ha
kikaten bir nevi referandum; bunların hepsini 
kabul ederim, fakat mevcut sistem iki şeyi te
min etmiyor : 

Birisi, vatandaşta tercih hakkını ebedi
yen öldürmüş. Bu yüzden arkadaşlar, siyasi 
seleksiyon, siyasi tekâmüle gidemeyiz. 

Yine mevcut sistem, arkadaşı arkadaşa, iki 
parti arkadaşını birbirinin yüzüne bakamıya-
cak hale getiriyor ve biliyoruz ki önseçim sis
temi, önseçim neticelerini verecek arkadaşlar 
üzerinde ifadesini uygun bulmadığım birtakım 

güzel olmıyan rekabet usullerinin tecrübesine 
imkân veriyor. 

E, arkadaşlar, «Buyurun, seçime gidelim...» 
Hiç başka bir mazeret kabul etmiyorum; yalnız 
iktidar partisinin önergesi üzerinde duralım, 
fakat müsaade edin de görüşelim ki mevcut Se
çim Kanunu ile arkadaşlar, - kim kazanırsa onu 
seçmen bilir - fakat kazananlar huzur içersinde 
milletvekilliği yapmak imkânına sahibolamıya-
caklar ve vatandaşın reyi selâmetle cereyan et-
miyecek. Çünkü önseçim sistemi çok berbat bir 
sistem. Arkadaşı arkadaşa düşman ediyor, ay
nı partiden olan iki arkadaş arasında rekabeti 
tarihin kaydetmiyeceği kadar seviyesiz hale 
getiriyor. Biz bu kanunla seçime gidiyoruz. 
«Buyurun» diyoruz, «Halk referandum yapsın, 
reyini beyan etsin» Olmaz arkadaşlar!.. 

Onun için şu kifayet önergesini veren ar
kadaştan istirham ediyorum, alsın bu önergesi
ni geri, yalnız seçim sistemi üzerinde duralım, 
şu hâkimiyeti milliye mevzuu üzerinde duralım. 
Çünkü arkadaşlar, yemin maddesinden salâhi
yet çıkaran yeni bir zihniyet çıktı. 1949 da da 
bu zihniyet vardı. Onunla da mücadele etmek
te çok güçlük çektiîk. Yemininden salâhiyet 
bekliyen Cumhurbaşkanları vardı. Cumhurbaş
kanlığı mevkiini hürmetle selâmlarım, ancak 
yemin salâhiyet bahşetmez. Yemin, ancak bağ
lar arkadaşlar. Hattâ hukuk tarihinde, siyasi 
tarihte imparatorlar, kırallar, meçruti devlet
ler çıktıkça, Anayasa hudutları dâhilinde eski 
salâhiyetlerini kullanmıyacaklarına dair yemin 
etmişlerdir, kendilerini Anayasaya bağlamışlar
dır. Bu iki nokta aydınlanmadan vereceğiniz 
tatil kararı memlekete de, aynı partiden olan 
arkadaşlara da salâmet getirmiyecektir. Geli
niz şu millî irade müessesesini seçim noktasın
dan bir ikincisi de millî iradenin selâmeti ba
kımından herkesin Anayasa sınırları içinde kal
masının bu kürsüden açıklanması bakımından 
kifayet önergesini kabul etmeyiniz. Fikirlerini 
bir de milletvekillerine söylemek imkânmı ve
riniz. Takdir elbette rey sahibi olan arkadaşla
rındır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Okunmuş olan tatil önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle bu birle
şimden itibaren Cumhuriyet Senatosunun: da da
ha evvelden aldığı buna muvazi karara uygun 
olarak Parlâmentomuz seçimlere kadar tatile 
girmiş bulunuyor. 

11. — Millet Meclisinin 11 nci Dönem çalış
maları hakkında Başkanlığın • açıklaması ve sa
yın üyelere sağlık, başarı ve iyi şans temennileri. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
devre içinde Meclisimizde cem'an 467 Birleşim 
akdedilmiştir. Bu 467 birleşimde 2344 saat me
sai göstermiştir Yüce Meclisiniz. 

Meclisimize bu devre içinde 689 tasarı inti
kal etmiş, bunların 422 tanesi Meclisimizden ve 
Senatodan'da çıkarak kanuniyet iktisabetm'iş-
tir. Bu taşanlardan 188 tanesi komisyonda ve 
53 tanesi de gündemimizde olmak üzere 241 ta
nesi bitirilememiştir. 

Meclisimize 894 teklif intikal etmiş, bunlar
dan 626 tanesi komisyonda, 76 tanesi de gün
demde kalmıştır. Bunların içinden sadece 180 
tanesi kanun olmuştur. 

1159 tezkere intikal etmiştir. Meclisimize. 
Bunlardan 117 tanesi komisyonda, 44 tanesi 
gündemde kalmıştır. Bitirebildiğimizin adedi 
991 dir. 

Meclisimize intikal eden önergelerin aded 
451 dir ve 451 tanesi de neticelenmiştir. 

Çeşitli kâğıt olarak 48 aded muamele gel
miş, bunlardan 6 tanesi gündemde kalmış, 3 ta
nesi de komisyonda kalmıştır. Geriye kalan 39 
tanesi intacedilmiştir. 

Başkanlığa 827 sözlü soru verilmiştir. Bun
lardan 555 tanesi cevaplandırılmış, 272 tanesi 
gündemde kalmıştır. 

Yazılı soru olarak Başkanlığa 1 189 soru 
önergesi verilmiş, bunlardan 944 tanesi cevap
landırılmış, 245 tanesi cevaplandırılamamıştır. 

Meclise 43 aded genel görüşme önergesi ve
rilmiş, 30 tanesi neticelendirilmiş, 13 tanesi 
gündemde kalmıştır. 

Meclisimize 66 tane soruşturma önergesi ve
rilmiştir. Bu soruşturma önergelerinden. 58 ta
nesi bitirilmiş, 8 tanesi ise bitirilmeden günde
mimizde kalmıştır. 

| 52 tane de araştırma önergesi verilmiş, bun
lardan 28 tanesi neticelenmiş, 24 tanesi de gün
demimizde kalmıştır. 

Meclisimize 81 tane gensoru önergesi veril
miş, 80 tanesi neticelenmiş, bugün bir tanesi de 
geri alınmak suretiyle neticelenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, Soruşturma Ha
zırlık Komisyonu raporlarından iki tanesi biti
rilmiştir. Diğerlerinde komisyonun teşkil im
kânı bulunamamıştır. 

Araştırma Komisyonu raporlarından Petrol 
Komisyonu ile ilâç Komisyonu araştırma mev
zularını ikmal etmişler, raporlarını hazırlamış
lar ve Başkanlığa vermişlerdir; gündemde sıra 
beklemekte iken görüşülememiştir. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporu Senatodan çıkmış, fakat Meclisi
mizde görüşülememiş, gündemde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada üzüntüy
le söylememiz icabeden ve görüşemeden, eli
mizde kalan çok mühim bir konu da İçtüzüğü-
müzdür. 

Bundan evvelki devrede ve bu devrede ma
alesef içtüzüğümüzü bitiremedik. Her bütçe 

I müzakeresinin, Millet Meclisi bütçesine taallûk 
eden kısmında bütün grup temsilcileri kendi 
grupları adına yaptıkları konuşmalarda, bütçe-

I nin tenkidi sırasında; içtüzüğün hazırlanmadı
ğını, çıkmadığım devamlı olarak tenkidlerinde 

I tebarüz ettirmişlerdir, fakat bütün gayretlere 
rağmen, birinci devrede grup temsilcilerinin 

I bir araya gelerek yaptığı çalışmalar bir netice 
vermemiş, ikinci devrede kezalik grup temsil
cilerinin bir araya gelerek yaptığı çalışmalar 
nihayet 74 madde gibi bir çalışma semeresi ver
miştir, fakat bu, son olarak iki gayretli arka-

I 'daşımın, ki, kendilerine teşekkür borçluyum, 
gösterdikleri gayret sonucu içtüzüğümüz mü
kemmele yakın bir ölçü içerisinde hazırlanarak 
komisyondan da geçmiş, fakat gündeme henüz 
girmeden tatil kararı onun da yolunu kesmiş

tir. insallalh önümüzdeki devrede içtüzüğümüzü 
I bitirmek imkânını buluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, hülâsa olarak bu 
dönemde yapılan işler şunlardır : 

481 tane kanun çıkmış Parlâmentomuzdan. 
184 tane Millet Meclisi kararı, 107 tane Türki
ye Büyük Millet Meclisi kararı, ikinci Beş Yü-

I lık Plân ve Kalkınma Plânının onaylandığına 
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dair bir aded Meclis karan, ki, biz buna «plân 
karan» ismini veriyoruz, bir aded Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonun raporu hakkındaki karar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu suretle ikinci 
devrenin son birleşimini tamamlamış oluyoruz. 

Bu devre içinde yüksek itimat ve teveccüh
lerinizle sizlere başkanlık etmek şerefine nail 
oldum. Bu vazifemi ifada ortaya bir basan ko-
yabildimse, bunda geniş ölçüde, bütün grup
ları temsil eden değerli yöneticilerin bana kar
şı göstermiş olduklan müzaharet ve teşvikkâr 
hareketin rolü vardır, kendilerine huzurunuzda 
teşekkür ederim. 

Aynea, grup mensubu olan ve olmıyan bü
tün milletvekili arkadaşlarımdan canı yürekten 
müzaharet gördüm, teşvik gördüm, yardım gör
düm, hepinize teşekkür ederim. 

Riyaset Divanı üyesi arkadaşlarım adına he
pinize teşekkür ederim ve önümüzdeki seçimle
rin büyük milletimiz için ümit dolu, basan do
lu haberlerin müjdecisi olmasını temenni ede
rim. Hepinize bol şanslar, sağlık ve saadet di
leklerim vardır. 

Bu dileklerimle, bir tatil sonunda, verdiğiniz 
karar gereğince, toplanmak üzere Birleşimi ka
patıyorum. (Alkışlar) 

Kapanma saati : 1,55 

mm* 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in, 
Bakanlık ve Bakanlığa bağlı kuruluşların mer
kez teşkilâtında çalıştırılan personele ve yapı
lan-işlere dair sorusu ve Maliye Bakanı Cihat 
Bilgehanhn yazılı cevabı (7/754) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandınlmasına delâleti
nizi arz ve rica ederim. 

12 . 6 . 1968 
Giresun Milletvekili 

Kudret Bosuter 

Bakanlığınız ve bağlı kuruluşlar mer
kez teşkilâtında; 

1. — Yapılan işlemler hakkında istatistik 
çalışmalar ve randıman hesaplan yapılmakta 
anıdır? 

2. — Memur ve hizmetli olarak personel top
lam sayısı nedir? 

3. — Hukuk servislerinde çalışan hukukçu 
ve hizmetli sayısı nedir? 

4. — 1961 yılından bu yana her yıl itibariy
le; 

a) 
b) 

dir? 
c) 
d) 

Gelen ve giden evrak sayısı nedir? 
tş sahiplerince verilen dilekçe sayısı ne-

Tekemmül etmiş işlem sayısı nedir? 
Hukuk servislerinden talebolunan hu

kukî mütalâa sayısı nedir? 

T. 0. 
Maliye Bakanlığı 8.5.1969 

özlük İşleri Müdürlüğü 
Sayı : 91363-723/17521 

Konu : Soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi 15 . 6 . 1968 tarihli ve 6629/41501.7/754 
sayılı yazınız. 

Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'in 
12 . 6 . 1968 tarihli yazılı soru önergesinde 
mevzuübahis hususlar hakkındaki cevabımızın 
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Giresun Milletvekilli Kudret Basuter'in yazılı 
soru önergesine bakanlığımız cevabıdır : 

— 749 — 



M. Meclisi B : 98 28 . 5 . 1969 O : 2 

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlar merkez teş
kilâtında; 

1. Yapılan işlemler hakkında istatistik ça
lışmaları ve randıman hesapları yapılmaktadır. 

2. Memur ve hizmetli olarak toplam perso
nel sayısı, (3 057 si bakanlık, 2 746 sı bağlı ku
ruluşlar ki, ceman) 5 803 tür. 

3. Hukuk servislerinde çalışan hukukçu sa
yısı (43 ü Bakanlık, 20 si bağdı kuruluşlar ki 
ceman) 63 tür. Hizmetli ve memur sayısı da 
( 3 6 i + ; i 4 = ) öOıdir. 

4. 1961 yılından 1967 yılı sonuna kadar, 

a) Gelen evrak sayıisı, 

Yılı 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

a) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

b) 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Esas 
bakanlık 

448 484 
442 428 
451 449 
470 418 
490 226 
585 589 
501 730 

Bağlı 
kuruluşlar 

393 835 
489 343 
476 583 
524 957 
660 227 
632 812 
644 421 

Toplam 

842 319 
931 771 
928 032 
995 375 
150 493 
218 401 
146 151 dir. 

Giden evrak sayısı. 
391 072 
385 513 
400 126 
422 299 
460 021 
555 925 

649 606 
839 184 
884 349 
806 278 
077 751 
975 765 

040 678 
224 697 
284 475 
228 577 
537 772 
531 694 

458 886 1 006 265 1 465 151 dir. 

îş sahiplerince verilen dilekçe sayısı. 
22 011 
22 926 
22 733 
26 037 
31 159 
26 793 
27 731 

490 
463 
545 
582 
945 
546 
528 

c) Tekemmül etmiş işlem sayısı. 
184 968 
168 500 
163 677 
181 981 
190 296 
272 006 
190 715 

290 650 
385 817 
317 823 
368 655 
476 390 
459 638 
467 582 

23 501 
24 389 
24 278 
27 619 
35 104 
28 339 
29 259 dur. 

475 618 
554 317 
481 500 
550 636 
GQ6 686 
731 644 
658 297 dir. 

Esas 
Yılı ibakanlık 

Bağlı 
'kuruluşlar Toplam 

d) Hukuk servislerinden taleibolunan hüku 
ki mütalâa sayısı. 
1961 1 358 
1962 1 369 
1963 1 972 
1964 1 .549 
1965 1 495 
1966 1 619 
1967 1 743 

315 
262 
234 
271 
257 
259 
239 

1 673 
1 631 
2 206 
1 820 
1 752 
1 878 
1 982 dir 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Murat 
Öner'in, Devlet, iktisadi Devlet Teşekkülü, özel 
idare ve belediyeler tarafından İş ve İsçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile alman işçilere dair sorusu 
ve Başbakan Süleyman D emir el'in yazılı cevabı 
(7/822) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
duyurulmasını istirham ederim. Saygılarımla. 

22 . 7 . 1968 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Murat Öner 

17 . 2 . 1962 günlü, 6/221 sayılı Kararname
ye g'öre, «Devlet, iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
özel idareler, belediyeler ve kanunla kurulu ku
rumlarla sermayesinin yarısından çoğu resmî 
sektöre ait ortaklıkların, işçi ihtiyaçlarını; (va
sıflı işçiler dâhil) İş ve îşçi Bulma Kurumu ma
hallî teşkilâtına bildirmeleri ve bu ihtiyaçlarını 
teşkilâtı 'bulunan yerlerde mezkûr kurumun ara
cılığı ile karşılamadan» gerekmektedir. 

Açık ve gizli işsizliğin çok geniş olduğu ve 
ve kamu kuruluşlarının en büyük işveren bulun
duğu ülkemizde işsizleri kapı kapı dolaşmaktan 
kurtarmak, onları şu veya bu kişinin minneti al
tına sokmamak, özel aracıları kaldırmak ve ka
mu kuruluşları görevlilerini her hangi bir kayır
ma şüphesi içinde bırakmamak için, bu kararna-
'menin titizlikle uygulanması zarureti açıktır. 
Bu uygulamanın izlenmesi için aşağıdaki bilgi
lere ihtiyaç vardır : 

1. Bu kararnameye giren daire, kuruluş ve 
kurumlar 1965, 1966 ve 1967 yıllarında vasıflı 
veya vasıfsız olarak ne kadar işçiyi yeniden işe 
almışlardır? 
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2. îş ve İşçi Bulma Kurumunun resmî kayıt
larına göre aynı yıMarda ne kadar işçi bu ku
rumdan istenmiştir? 

3. Sorunun 1 nci maddesinde belirtilen ve 
yeniden alman işçilerden ne kadarı tş ve îşçi 
Bulma Kurumu aracılığı ile işe alınmıştır? 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 77-122/3566 

16 . 5 . 1969 
Konu : Afyon Milletvekili Murat 
Öner'in önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 30 . 9 . 1968 

tarih ve 7/822 - 6960 - 43682 sayılı yazınız. 
Devlet, İktisadi Devlet Teşekkülü, özel idare 

ve belediyeler tarafından îş ve işçi Bulma Ku
rumu aracılığı ile alman işçilere dair, Afyon Ka-
rahisar Milletvekili Murat Öner tarafından Baş
bakanlığa yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Afyon Milletvekili Murat Önerin «17 . 2 . 1962 
günlü 6/221 sayılı Kararname kapsamına giren 
kuruluşların boşalan işyerlerine îş ve îşçi Bulma 
Kurumu aracılığı ile aldığı işçilere» dair 2.7.1968 

tarihli yazılı soru önergesinin cevabıdır. 
17 . 2 . 1962 günlü ve 6/221 sayılı Kararna

me kapsamına giren, Devlet, İktisadi Devlet Te
şekkülleri, özel idareler, belediyeler ve kanunla 
kurulu kurumlarla sermayesinin yansından çoğu 
resmî sektöre ait ortaklıkların 1965,1966 ve 1967 
yıllarında boş olan işyerleri ve buralara îş ve 
îşçi Bulma Kurumu aracılığı ile almış oldukları 
işçilerin sayısı aşağıda gösterilmiştir. 

Münhal Kurum aracılığı ile 
Yıllar iş adedi alman işçi adedi 

1965 84 329 73 016 
1966 81 028 68 764 
1967 91 807 82 076 
Kurum istatistikleri meslek bakımından mil

letlerarası standart meslek sınıflandırma rehbe-

rindeki anameslek gruplarına ve işyerleri için 
de sanayi klâsifikasyonuna göre tertiplenmek
tedir. Bu sebeple, işe yerleştirmelerde vasıflı ve 
vasıfsız olarak her hangi bir ayırım yapılma
maktadır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — Sakarya Milletvekili Hayrettin VysaVnı, 
Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Pamukova Bu
cağında oturan bir Millî Mücadele kahramanına, 
İstiklâl Madalyası beratı ile şeref aylığı verilme
sine dair sorusu ve Millî Savunma Bakam. Ahmet 
Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/852) 

24 . 8 . 1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Savunma Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

îsmailloğlu Haydar Selânikli Millî Mücadele
ye katılmış, yararlıklar göstermiş, İstiklâl Ma
dalyası almaya hak kazanmış, sicilinde hiçbir 
cezası olmıyan, firarı bulunmıyan şerefli bir İs
tiklâl Mücadelesi kahramanıdır. 

Seyit Gazi Cephesinde 41 nci Fırka 19 ncu 
Alay, 1 nci Tabur, 1 nci Bölük, 1 nci Mangada 
1337 yılı Ağustosundan 1339 yılı Eylülüne ka
dar vazife yapmıştır. 

1310 doğumludur. Sakarya ili Geyve ilçesi 
Pamukova Bucağı nüfusuna kayıtlıdır, Halen 
Pamukova'da oturmaktadır. 

Geyve Askerlik Şubesinde bir sel baskınında 
birçok kur'alarm dosyalarını sel almış ve arşiv 
bu suretle yok olmuştur. 

Adı geçen kişinin de bu meyanda Geyve As
kerlik Şubesinde bulunması gereken kayıtlan, 
Geyve Askerlik Şube Başkanının da ifadesiyle, 
su baskını yüzünden zayi olmuş bulunuyor. 

Bu sebeple Haydar Selânikli kayıtlarını çı
kartıp, İstiklâl Madalyası beratını alamıyor, 
böylece hakkı ol&n maaştan da yararlanamıyor. 

Bu kayıtlar, elbette ki, yalnız Geyve Askerlik 
Şubesinde değildir, Millî Mücadele arşivi ile il
gili daha başka yerlerde de bulunmak gerekir. 

Adı geçen kişinin, İstiklâl Madalyası beratı
na kavuşabilmesi ve maaş hakkını alabilmesi için 
Geyve Askerlik Şubesi arşivleri dışında diğer 
kayıtlardan durumunun meydana çıkanlması 
gerekmez mi? 
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T. C. 
Milî Savunma Bakanlığı 10. 5 .1969 

Kanun : 207/1 - 69 
Konu - Yazılı soru hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 30.9.1969 

tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 7090/44761 -7/852 
Bayılı yazısı. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tara
fından verilmiş yazılı soru önergesi ile ilgili bil
giler aşağıda sıralanmıştır : 

1. Geyve Askerlik Şubesinin eski doğumlu
lara ait kütük kayıtlan sel baskını sebebiyle 
zıyaa uğramıştır. 

2. Pamukova Bucağında oturan 1310 do
ğumlu Haydar Selâriik'in gerek şube kayıtların
da gerek Tire Askerî Arşiv Müdürlüğünde ka
yıtları bulunmadığına göre, hak sahibinin yanın
da bulunması gereken güvenilir belgelere göre 
madalya verilmesi mümkün olabilir. 

3. Bu durumda bulunan kişilerin çokluğu 
karşısında Bakanlığım yayınladığı bir genelge 
ile askerlik şubelerine ne şekilde işlem yapacak
larını bildirmiştir. 

4. Buna göre, adı geçen Haydar Selânik'in 
yanında bulunan ve güven verici nitelikteki as
kerlik belgeleriyle Geyve Askerlik Şubesine mü
racaatı halinde; 869 sayılı Kanunda yazılı mâni 
sebepler de bulunmadığı takdirde madalya inha 
işlemi yapılacaktır. 

ilgili şubeye bu yolda emir verilmiştir. 
Bilgilerini arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin VysaV-
ın, Adapazan'nm Budaklar köyü arazilerinin su 
baskınlarından korunmasına dair sorusu ve 
Köy İsleri Bakam Salâhattin Kılıç, Maliye Baka
nı Cihat Bilgehan ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevapları (7/960) 

4.12.1968 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye, Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sayın Köy İşleri 
Bakanları tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasında aracılığınızı saygılarımla rica ede
rim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

28 . 5 . 1969 O : 2 

1. Adapazarı'na bağılı Budaklar köyünün 
yeni yol ile eski yol arasında, Balballı ve Ça-
talköprü köyleri ile Hasanbey, K. Esence ve Bu
daklar köylerinin arazilerini ayıran Mudurnu 
kanalının Budaklar köyü cihetindeki kısmın
da kanal çalışmaları sonucu, makinaların gi
riş çıkışlarından 4 - 5 ağız meydana gelmiştir. 
Şiddetli yağmurlar yüzünden meydana gelen su 
ve kabarmalarda ekili araziler zarar görmek
tedir. 

Bu ağızlar ne zaman düzeltilecek ve kapatı
lacaktır? 

2. Budaklar köyünün Doğu kesimindeki 
Mudurnu köprüsünün (Çaysuyu köprüsü) altı 
tam mânasiyle temizlenmemiş bir vaziyette dur
maktadır. Karşısındaki toprak yığınından su 
gelemenıektedir. Bu hal tehlike arz etmektedir. 

Adı geçen köprünün altının acele temizlen
mesi gerekmektedir. Bu iş ne zaman yapılacak
tır? 

3. Budaklar köyü elektriğinden Maliye ki
lovat başına 3 kuruş istemektedir. Bunun sebe
bi nedir? Bu tahsilat neye dayanmaktadır? 

4. Mudurnu bataklığı üzerinde kurutulan 
topraklardan birtakım varlıklı insanlar şahsi 
çıkarlar sağlamaktadır. Bu toprakları kullan
maktadır. Oysa bu kurutulan toprakların, 
toprağı olmıyan ya da az toprağı bulunan köy
lülere verilmesi gerektir. 

Şimdiye kadar bu topraklardan kime ne 
miktar toprak dağıtılmıştır? 

Bu topraklar üzerinde bugün ziraat yapan
lar kimlerdir? hangi şartlarla bu topraklan 
kullanmaktadırlar, bu topraklardan istifade 
etmektedirler? Bu kurutulan topraklardan ne 
miktarı ekilmiştir? 

T. O. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 566 

01804 
Konu : Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın önergesi 

10 . 2 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 9 . 12 . 1968 T. ve Gn. S. Ka. Md. 
7/960-7978/48932 sayılı yazılan. 

Adapazan'nm Budaklar köyü arazisinin su 
baskınlarından korunması ve ıslah yolu ile elde 
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edilen arazinin dağıtılmasına dair Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal tarafından verilen 
yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak gönde
rilmiştir. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

Adapazarı'nm Budaklar köyü arazisinin su 
baskınlarından korunmasına dair Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal tarafından Maliye, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy işleri Bakan
lıklarına yöneltilen yazılı soru önergesindeki ko
nulardan Köy İşleri Bakanlığını ilgilendiren 
kısmının cevabıdır : 

1. Budaklar köyü arazisinin su baskının
dan korunması ve Mudurnu bataklığının ku
rutulması işi Sakarya Mudurnu çayı ıslahı pro
jesi adı altında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı (D.S.l. Gn. Md.) ınca ele alınmış ve 
inşaatının devam ettiği öğrenilmiştir. 

2. Mudurnu kanalı Km. 12 + 800 noktası
na isabet eden (Ankara - İstanbul yolu eski 
güzergâhı) köprü, tesisatı DSİ. ce karşılanmak 
üzere Karayolları teşkilâtınca inşa edilmekte
dir. Köprü inşaatı'son şeklini almış olup, hava 
ve zemin şartları müsaidolduğunda, köprü al
tında noksan kalmış olan, hafriyat noksanlıkla
rı. giderilecektir. 

3/aj Mudurnu ve Dinsiz çayları ayakları
nın sebebolduğu bataklıkların kurutulması ile 
meydana gelen topraklardan 1956 - 1959 yıl
lan arasında Akyazı ilçesine bağlı Vakıf, Ça-
talköprü, Kızılcıkorman, Eskibedil, Süpren ve 
Orman Şevkiye köylerinde mülga 78 No. lu To

prak Komisyonunca 509 aileye 6 431 dönümü
nün dağıtıldığı (Ek : 1), adı geçen komisyo
nun lağvından sonra her hangi bir dağıtımın 
yapılmadığı, 

3/b) Bilâhara kanalların açılması ile mey
dana gelen arazinin Sukenarı ve Yenidoğan köy
leri hudutları içine isabet eden 218 925 M2 sinin 
Sukenarı köyünden 34 ve 180 875 M2 sinin ise 
Yenidoğan köyünden 29 aile tarafından işgal 
edildiği, ve bu toprakların halen bu 63 aile ta
rafından ekilmekte olduğu, araziye Akyazı Ma
liye Dairesince el konulduğu ve bu arazinin bu 
şagil ailelere icara verildiği (Ek : 2), 

3/c) Mudurnu çayı ve Dinsiz deresi ıslahı 
ikmal edildiğinde 5 704. Ha. vüsatinde ve feye
zan tesiri altındaki normal ekim yapılamıyan 
orman ve mera durumundaki arazi drene edile
cek ve 4 554. ha. arazi de taşkından korunmuş 
olacaktır. Henüz natamam vaziyette bulunan 
tesisler fonksiyonunu ifa eder durumda ol
madığı için, arazinin Hazineye devir işlemi ya
pılmamıştır. 

Arazinin devrini mütaakıp biran evvel Tapu
lama Teşkilâtı tarafından mülkiyetinin tesbi-
tinden sonra bir toprak komisyonu tarafından 
dağıtımının yapılması zarureti bulunduğu, anla
şılmıştır. 

Kurutulmuş bulunan arazinin tapulama teş
kilâtı. tarafından tapulamasının biran evvel ik
mal edilmesi Devlet Bakanlığına bildirilmiş bu
lunmaktadır. Tapulamanın ikmalinden sonra bir 
toprak komisyonu marifetiyle 4753 sayılı Çift
çiyi Topraklandırma Kanunu uygulamasına ge
çilecektir. 

f! 
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Toprak komisyonları tarafından faaliyete başlandığı tarihten 1968 yılı sonuna kadar A 
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Mudurnu bataklığının kurutulmasından mey
dana gelen ilçemiz Sukenarı köyü hudutları dâ
hilinde ©18 925 M2. ve Yenidoğan köyü hudut
ları dâhilinde 180 875 M2, ttd cem'an 399 800 M2. 
miktarlı Hazine arazisi Sukenarı ve Yenidoğan 
köylüleri tarafından imar ve ihyaya başlanmış 
olmakla her iki köy muhtarından köylerindeki 
muhtaç çiftçilerin listesi istenmiş ve aşağıda ad 
ve soyadları ile köyü yazılı çiftçilerin toprağa 
mulhtaooldukları tesbit edilmiş olmakla hakla
rında ecrimisil takibatı yapılarak ecrimisil be
delleri rızaen tahsil edilmiş olup bu arazi halen 
adı geçenlerin ziraatı altındadır. (Müştereken ve 
müsavat an) 

Adı soyadı Köyü 

1. Fehmi Doğru 
2. Mustafa Ayazgök 
3. Mehmet Altmterim 
4. Hakkı Aralan 
5. Rıfat Adıyaman 
6. Ramis Çalışkan 
7. Bekir Özkaya 
8. Nurettin özdemir 
9. Remzi Çalışkan 

10. Ali Rıza İlhan 
11. Mehmet Bilici 
12. Hasan Ebrem 
13. Kadir Sert 
14. Hüseyin Yıldırım 
15. tbrahim Yıldırım 
16. Asım Altmterim 
17. Ahmet Erdoğan 
18. Mustafa Ertaş 
19. Hüseyin Ayazgök 
20. Hasan Ayazgök 
21. Ferhat Adıyaman 
22. Galip Aydın 
23. Hazım Alakuş 
24. Sabrı Şirin 
25. Sami Eltutan 
26. Şerafettin Gül 
27. Halim Talay 
28. Ahmet Aya 
29. Ali Rıza Altmgeyik 
30. Ahmet Savaş 
31. Fedai Deniz 
32. Hasan Deniz 
33. Nizamettin Özdemir 
34. Mehmet Dikmen 

Sukenarı 
» 

Adı soyadı 

35. Mustafa Esenboğa 
36. Mehmet Yecal 
37. Zahit Dilbaz 
38. Mehmet Edecin 
39. Muzaffer Çavuş 
40. Ali Rıza Çakar 
41. Tevfik Aktır 
42. Murat Cengiz 
43. Yusuf Çarka 
44. Fahri Çoğlul 
45. Aziz Çoğul 
46. Rıfat Kocataş 
47. Mustafa Edecin 
48. Mehmet Ergin 
49. Ali Osman Kızgın 
50. Yusuf Gülen 
51. Saffet Çavuş 
52. Cafer Çakmak 
53. Cemal Cengiz 
54. Hayri Cengiz 
55. Ahmet Bozacı 
56. Hasan Korkmaz 
57. Yusuf Güneş 
58. Halil tbrahim Kızgın 
59. Erdem Balkış 
60. Fahrettin Kılıç 
61. Nazmi Çeçen 
62. Faik Çoçur 
63. Raif Aya 

Yenidoğan 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 1 . 4 . 1969 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Sayı: 3104-4/7827 

Konu : Milletvekili Hayrettin 
Uysal'm soru önergesi H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 9 . 12 . 1968 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 7 - 960 - 7978/48932 sayılı yazıları. 

Adapazarı'nın Budaklar köyü elektriğinden 
alınmakta olan Gider VergM ile Mudurnu ba
taklığından kurutulan topraklar hakkında Sa
karya Millet Vekili Hayrettin Uysal tarafından 
verilip yazılı olarak cevaplandırılması istenilen 
dört maddelik soru önergesinin Bakanlığımızı 
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ilgilendiren 3 ve 4 ncü maddelerinin cevaplan 
ilişikte sunulmuştur. 

Saygı ile arz olunur. 
C. Bilgehan 

Maliye Bakanı 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal tara
fından verilip Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar ile Köy işleri bakanları tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması istenilen 4 . 12 . 1968 ta
rihli önergesinin Maliye Bakanlığını ilgilendiren 
3 ve 4 ncü maddelerinin cevapları, 

Sorular : 
3. Budaklar köyü elektriğinden Maliye, ki

lovat başına 3 kuruş istemektedir. Bunun sebe
bi nedir? Bu tahsilat neye dayanmaktadır? 

4. Mudurnu bataklığı üzerinde kurutulan 
topraklardan birtakım varlıklı insanlar şahsi çı
karlar sağlamaktadır. Bu toprakları kullanmak
tadır. Oysa bu kurutulan toprakların, toprağı 
olmıyan, ya da az toprağı bulunan köylülere 
verilimesi gerekir. 

Şimdiye kadar bu topraklardan kime ne mik
tar toprak dağıtılmıştır? 

Bu topraklar üzerinde bugün ziraat yapan
lar kimlerdir? Hangi şartlarla bu toprakları 
kullanmaktadırlar, bu topraklardan istifade et
mektedirler? Bu kurutulan topraklardan ne 
miktarı ekilmiştir? 

Cevaplar : 
3. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 

elektrik ile ilgili daimî istisnalara mütaallik 
10 ncu maddesinin (b/2) bendi hükmü gereğin
ce nüfus toplamları on bini geçmiyen ve müşte
rek cereyandan faydalanan köy ve ka«a^alar. 
Elektrik istihsal Vergisinden daimî olarak mu
af tutulmuştur. 

Bunun haricinde, yani müşterek cereyandan 
faydalanan ve nüfus toplamları on bini geçen 
köy ve kasabalar, istisnaya alınmamıştır. 

Budaklar köyü, elektrik enerjisini 1.1.1965 
tarihinden beri Adapazarı, Sapanca, Arifiye ve 
Söğütlü belediyeleri ile Karaaptiler, Taşlık, Ta
vuklar, Firizli, Adliye, Ahmediye, Aşağı Kirezce, 
Yukarı Kirezce ve Molla köyleriyle birlikte 
Adapazarı Trafo Merkezinden temin ettiğine ve 
bu yerlerin nüfus toplamları on bini geçtiğine 
göre, Budaklar köyü Elektrik istihsal Vergisi
ne tabi tutulmuş ve aynı kanunun 13 ncü mad- | 
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desi hükmü gereğince mükellefiyeti tesis edil
miştir. 

6802 sayılı Güder Vergileri Kanununa bağlı 
I numaralı ilk istihsal maddeleri tablosunun 
II nci pozisyonunun (a) fıkrasına göre, imal ve 
istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, soğutma, 
telli ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işle
rinde istihlâk olunan elektriğin beher kilovat 
saati 1 kuruş, (b) fıkrasına göre de, (a) fıkrası 
dışında kalan diğer maksatlarla (Ev, apartman, 
otel, resmî daire ve hususi iş ve teşebbüs, ida
rehane binalarındaki asansör ve soğutma cihaz
larında...) istihlâk olunan elektriğin kilovat 
saati 3 kuruş vergiye tabidir. 

Mezkûr köyde sarf edilen elektrik enerjisi 
imal ve istihsal, taşıma, yükleme, boşaltma, tel
li ve telsiz telgraf ve telefon müraselesi işleri 
mahiyetinde olmayıp sadece aydınlatmada kul
lanıldığına göre, sarf edilen bu enerjinin beher 
kilovatsaatinden 3 kuruş vergi alınması, yukar
da işaret edilen kanun hükmü gereğindedir. 

4. Bataklıktan kurutulan topraklardan Ak
yazı ilçesine bağlı Sukenarı ve Yenidoğan köy
lerinde Hazine adına tescil edilıniş cem'an 399 
dönüm 880 metrekarelik araziye Kâzım Yılmaz 
ve arkadaşları tarafından tecavüz edilmiş ise 
de, bu tecavüz idari yollarla derhal bertaraf 
edilmiş ve 218 dönüm 925 metrekaresi Sukenarı 
köyünde ve 180 dönüm 875 metrekaresi de Yeni
doğan köyünde bulunan bu arazinin tamamı ay
nı köylerden 63 toprağa muhtaç aileye kiraya 
verilmiştir. 

Yine Akyazı'ya bağlı Bedii Tahirbey köyün
deki kurutulmuş 425 dönüm 500 metrekare ara
zi de aynı köyde muhtaç çiftçi ailelerine kiraya 
verilmek üzeredir. 

Valilikten alman bilgiye göre, bataklıktan 
kurutulan araziden hiçbir kısmının şahıslar ta
rafından fuzulen işgal edilmemekte olduğu an
laşılmıştır. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 10 . 5 . 1969 

Bakanlığı 
Umumi Münasebetler Müşavirliği 

Sayı: 16/1-234/127/22840 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 9 . 12 . 1968 gün, Kanunlar Müdürlü
ğü 7/960 - 7978/48932 sayılı yazınız. 
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Sakarya Milletvekili Sayın Hayrettin Uysal'-
ın «Adapazarı'nm Budaklar köyü arazilerinin 
su baskınlarından korunmasına dair yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımızla ilgili maddelerinin 
cevaJbı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, 
«Adapazarı'nın Budaklar köyü arazilerinin su 
baskınlarından korunmasına dair yazılı soru 
önergesinin Bakanlığımızla ilgili maddelerinin 
cevabıdır. 

1-2) Mudurnu çayı ıslahı 1966 yılında baş
lamak ve 1972 yılında bitirilmek üzere program
lanmış ve programa uygun olarak önce men-
sap şartını temin etmek üzere 1966 yılında ıs
laha başlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 
17 Km. lik kısımda mecra teşkil edilerek kıs
men drenajı temin ve taşkınları az da olsa ön
leme gayesi sağlanmıştır. 

Halen 17,5 m. genişliğine göre yapılan bu 
ıslah, projenin tamamlanması halinde 35 metre
ye iblâğ edilecektir. 

Bahsi geçen yerdeki alçak kısımlar esasen 
projenin ikmalinde bertaraf edilmiş olacaktır. 
Bugün oldukça büyük feyezanları geçirebilecek 
durumda olan bu yatak yine de, 35 metre yeri
ne şimdilik 17,50 metre olarak açılması neticesi 
kısmen kifayetsiz durumdadır. 

Suların azaldığı bir mevsimde, tahminen 
Mayıs ve Haziran ayında dolmuş olan köprü 
gözlerinin de temizlenmesi gerekmektedir. Di
ğer taraftan 1969 yılında mansaptan başlamak 
üzere kanalın ikinci kademe tevsii isi ele alına
cak ve aynı sene içinde 35 metrelik kanal 25 met
re olarak ikmal edilmiş olacaktır. Böylece man-
sap şartı biraz daha iyileşeceğinden problem ço
ğunlukla halledilmiş olacaktır. 

4. Mudurnu ıslahı ile 4 500 hektar arazi 
taşkından korunacak ve 5 500 hektar bataklı
ğın drenajı temin edilmiş olacaktır. 

Halen DSt yetkililerince bataklığın hudut
ları tesbit edilmiş olup haritalara işlenmektedir. 
Mezkûr haritalar mahallî mahkemeye intikal et
tirilerek bataklık sınırları ile bu sınırlar dâhi
linde kalan arazilerin şahıslara ve Hazineye 
aidolanlarmın tesbiti cihetine gidilecektir. 

1968 yılında iki yol arasında takriben 400 dö
nüm kadar arazide ziraat yapılmıştır. Buralarda 

I ekin yapanların tespiti cihetine gidilmiş olup, 
; Hazine arazisinde ziraat yaptığı anlaşılanlar 
| hakkında ecrimisil tahakkuk ettirilecektir. 
i Henüz Hazine arazilerinin tesbit işleri so-
, nunlanma'lifîindan dağıtım yolu ile kimseye ara-
j zi verilmemiştir. 

Kati tesbit işleri sonucunda Hazineye ait ara-
} ziler DSİ ce Millî Emlâk Müdürlüğüne bildiri-
| lecektir. 

Proje gayesine varıldığında iki yol arasında 
i 7 000 dönüm arazi kurutulmuş olacaktır. 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Trabzon'un Of ilçesine bağlı Gürsen köyündeki 
ırza geçme ve öldürme olayına dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer ile İçişleri Bakanı 
Faruk Sükeın'ın yazılı cevapları (7/990) 

18 . 12 . 1968 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak içişleri ve 
Adalet Bakanları tarafından cevaplandırılması
nı rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
I Reşit Ülker 

I Soru: Trabzon ili Of ilçesi Gürsen köyü hal
kından Maksutoğlu Dursun Kutlunu'nun 12 ya
şındaki oğlu Mustafa Kutlu, Rize ilinin İyi-

] dere ilçesinin Yapraklar köyünde 16 . 6 . 1968 
de ırzına geçildikten so:ıra tabanca ile öldürüle
rek bir tarafa atamıştır. 

| Bu konuda ölenin ailesi tarafından birtakım 
' iddia ve şikâyetlerde bulunulmuştur. 

Olayın failleri yakalanmış mıdır? Yakalan-
j mamış ise bunun sebebi nedir? Bu ana kadar 

yapılan kanuni işlemler nelerdir? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. iş. O, Müiürlüğü 
Sayı 2088 

•Konu : istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in yazılı soru öner
gesinin cevaplandırıldığı Hk. 

17 . 1 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 
i ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-
! lüğü ifadeli 27 . 12 . 1968 gün ve 7/990 -
i 8210/49875 sayılı yazılarına : 
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Rize İlinin, iyidere bucağı Yapraiklar köyün
de vukubulan ırza geçme ve öldürme olayı ile 
ilgili olarak İstanbul Milletvekili Sayın Reşit 
Ülker tarafından içişleri Bakanlığına ve Bakan
lığımıza yöneltilmiş bulunan 18 . 12 . 1968 gün
lü yazılı soru önergesinin, Bakanlığımıza taal
lûk eden kısımları hakkında gerekli bilgi aşağı
da arz olunmuştur. 

16 . 6 . 1967 tarihinde, Of ilçesinin Güreşen 
köyünden Mustafa Kutlu 'nun, ımisafir gittiği 
Rize'nin iyidere bucağı Yapraklar köyünde ika
met eden halası Fikriye Erol'un evine 120 met
re mesafedeki çay bahçesinde cesedinin bulun
ması üzerine, mahallî Cumhuriyet Savcılığı ta
rafından aynı gün olaya el konup, gerekli so
ruşturmaya tevessül olunduğu, ölünün yapılan 
adlî muayenesinde, ırzına geçildikten sonra, 
tabanca ile tek el ateş edilip, göğsünün sol tara
fından giren ve sırtın solundan çıkan mermi çe
kirdeğinin damar ve iç organları tahrilbetmesiyle 
meydana gelen iç kanama sebebiyle ölümün hu
sule geldiğinin ve anüs çevresinde mütaaddit 
yırtıkların mevcudiyetinin tesbit edildiği, intaç 
edilen tahkikat sonunda 10 . 7 . 1967 gün ve 48 
sayılı talepname ile müsnet suçlardan dolayı 
sanık Kadir Erol hakkında Rize sorgu hâkim
liğine açılan kamu dâvasının yapılan ilk tahki
katı sırasında, maktulün babası tarafından dâ
vaya müdahale edilip, adı geçen tarafından hak
kında dâva açılmış bulunan sanık Kadir Erol'un 
olayla ilgisi olmadığının ve fiilin, Hasan Mengen 
ile Recep Karakaş tarafından işlendiğinin ifade 
ve beyan edilip, bâzı tevsii tahkikat taleplerin
de bulunulduğu, bu konuda yapılan soruşturma 
sonunda; Recep Karakaş, Hasan Mengen ve Fik
riye Erol haklarında da 18.8.1967 ve 11.1.1968 
günlü ek talepnamelerle sorgu hâkimliğine ka
mu dâvası açıldığı, sanıklardan Kadir Erol'un 
7 . 7 . 1967 tarihinde mahkemece tevkif ve 
9 . 11 . 1967 tarihinde tahliyesine karar veril
miş olduğu, yapılan ilk tahkikat neticesinde 
ittihaz olunan 26 . 2 . 1968 gün ve 967/50 sa
yılı Kararname ile; sanıklardan Kadir Erol ve 
Fikriye Erol haklarında son tahkikatın Rize 
Ağır Ceza Mahkemesinde açılmasına ve sanık 
Recep Karakaş ile Hasan Mengen'in maktulün 
ırzına geçip, öldürdükleri ve 6136 sayılı Kanuna 
muhalefet ettikleri hususunda delil elde edile
memesi sebebiyle, adı geçenlerin de muhakeme

lerinin menine karar verildiği; Rize Ağır Ceza 
Mahkemesinde yapılan duruşma sonunda da, sa
nık Kadir Erol'un adam öldürmek suçundan 
beraetine, suç failinin aranması zımnında dosya
nın Cumhuriyet Savcılığına tevdiine, bidayette 
yapılan aramada, suçta kullanılmış olmamakla 
beraJber sanık Kadir EroPda elde edilen tabanca 
sebebiyle adı geçenin 6136 sayılı Kanunun 13 ve 
T. C. K. nun 55/3 ncü maddeleri gereğince 4 
ay hapis ve 133 lira 30 kuruş ağır para cezasiyle 
tecziyesine ve bu cezanın teciline, sanık Fikriye 
Erol hakkında da T. C. K. nun 296/ son mad
desi uyarınca ceza tâyinine maihal olmadığına, 
20 . 11 . 1968 gün ve 40/75 sayı ile karar ve
rilip, müdahile tebliğ edilememiş bulunması se
bebiyle kararın henüz kesinleşmediği, kararın 
kesinleşmesini ve dosyanın mahkemece Cumhu
riyet Savcılığına tevdiini mütaakıp, suç faille
rinin yeniden araştırılmasına önemle devam olu
nacağı; Rize Cumhuriyet Savcılığının bildiri
minden ve bu yer ağır ceza mahkemesinin mez
kûr kararı münderecatından anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakını 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Gtenel Komutanlığı 
Ankara 2 . 5 . 1969 

isth. : 0623.4 - 9 - 69 III. Ş. 2. Ks. 
Konu : öldürülen Mustafa Kut
lu ile ilgili soru önergesi cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğünün, 27 Aralık 1968 gün 
7/990 - 8210 - 49875 sayılı yazıları. 

Of ilçesi Baralik köyünden Dursunoğlu 13 
yaşlarında Mustafa Kolcu (Kutlu)'nun ırzına 
geçildikten sonra öldürülmesi olayı ile ilgili ola
rak İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Millet 
Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğu 18 Aralık 
1963 tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır: 

1. Trabzon il'i Of ilçesi Baralik köyünden 
Dursunoğlu 13 yaşlarında Mustafa Kolcu (Kut
lu)'nun 16 Haziran 1967 günü, Rize Merkez ilçe 
iyidere bucağı Yapraklar mahallesinde, meçhul 
bir şaJhıs tarafından ırzına geçildikten sonra si
lâhla öldürülmüştür. 
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2. Yapılan soruşturma neticesi; sanığın Ri
ze - Merkez ilçe iyidere bucağı, Yapraklar ma
hallesinden ibrahimoğlu Kadir Erol olduğu tes-
bit edilmiş suç aleti 7,65 mm. çap yerli yapısı 
8688886 - 117 numaralı tabanca ve 5 aded fişe
ği ile yakalanarak 21 Haziran 1968 günü teslim 
edildiği Rize Cumhuriyet Savcılığınca tevkif edi
lip cezaevine konmuştur. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

8. — Ankara Milletvekili Ahmet Dalh'nın, 
Türkiye'deki toplanı kredi hacminin, hangi saha
larda ve ne nisbette kullanıldığına dair sorusu 
ve Maliye Bakanı Cihat Bilgehau'ın yazılı ce
vabı (7/1010) 

8 . 11 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Maliye Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplanmasına müsaa
denizi diler, Saygılarımı sunarım. 

Ahmet Dallı 
Ankara Milletvekili 

1. a) Türkiyedelki toptan kredi hacminin 
31 . 12 . 1967 tarihinde ve bunu takibeden en 
yakın tarihte sektörler itibariyle dağılımı nasıl
dır. 

b) Yatırım Bankaları dışında kalan banka
lar tarafından Sanayie açılmış olan kredilerin 
tutarı ve bunun toplam kredi hacmına nisbeti 
nedir? 

c) Bu krediler yatırım ve işletme maksatla
rından hangisi için kullanılmaktadır, vade ve 
faiz şartları nedir? 

2. Millet Meclisinin 6 Ocak 1969 tarihli top
la ntısında Sümerbank sermayesinin beşyüz mil
yon lira artırılması hakkındaki Kanunun görü
şülmesi sırasında Sayın Samsun Milletvekili Ya
şar Akal, bankaların % 22 - 25 nisibetinde faiz 
aldıklarından bahsetmiştir. Ödünç Para verme 
işleri hakkındaki kanun hükümlerinin tâyin etti
ği nisbetin fevkinde faiz almak suretiyle ikraz 
yapan bankalar varmıdır, bunlar hakkında Ba
kanlıkça ne gibi tedbirler alınmıştır? 

3. Yine Sayın Akal Milletvekillerinin bir 
bankadan istikraz ettikleri meblâğ için üç ayda 
375 lira faiz ödediklerini ifade etmiştir, sıfatı 

ti cariyesi olmıyan kişilerin bankalardan bu mik
tar faiz ödenmesini iktiza ettirecek kredileri 
alabilmeleri mümkün müdür? 

Milletvekillerinin mazhar olduğu bu kredi 
imkânından ticari sıfatı olmıyan diğer vatan
daşlar da aynı ölçüde faydalanmakta mıdır? 

T. O. 
Maliye Bakanlığı 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi 

işbirliği Teşkilâtı 5 . 5 . 1969 
Bankacılık Şb. 

Sayı : 52180 - 43 - 21475 
Konu : Ankara Milletvekili Sa
yın Ahmet Dalh'mn soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 . 5 . 1969 

İlgi : 11 . 1 . 1969 tarih ve 8380/50621 -
7/1010 sayılı yazınız : 

Türkiye'deki toplam kredi hacminin, hangi 
sahalarda ve ne nisbette kullanıldığına dair An
kara Milletvekili Sayın Ahmet Dallı tarafından 
verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Dalh'mn 
soruları ile ilgili cevaplar : 

Soru: 1. a) Türkiye'deki toplam kredi hac
minin 31 . 12 . 1967 tarihinde ve bunu takibe
den en yakın tarihte sektörler itibariyle dağı
lımı nasıldır? 

Cevap : 1. a) Banka kredilerinin sektör
lere dağılımı, Aralık 1967 ve Ekim 1968 tarih
leri itibariyle ekli cetvelde gösterilmiştir. 

Soru : 1. b) Yatırım bankaları dışında 
kalan bankalar tarafından sanayie açılmış olan 
kredilerin tutarı ve bunun toplam kredi hac
mına nisbeti nedir? 

Cevap : 1. b) Yatırım bankaları dışında 
kalan bankalar tarafından sanayie açılmış kre
diler 1968 yılı Ekim ayı sonunda 5 114 mil
yon lira olup banka kredileri toplamının 
% 19.3 ünü teşkil etmektedir. 

Bu nevi krediler 1963 yılı sonunda 1 756 
milyon lirayla toplam kredilerin % 14,8 ini 



M. Meclisi B : 98 28 . 5 . 1969 O : 2 

teşkil ederken bu nisbet yıldan yıla yükselme 
göstermiştir. 

ıSoru : 1. c) Bu krediler yatırım ve iş
letme maksatlarından hangisi için kullanıl
maktadır. Vâde ve faiz şartları nedir? 

Cevap : 1. c) Bu krediler çoğunlukla 
imalât sanayiine kısa ve orta vadeli işletme 
kredisi ihtiyaçları için açılmakta ve kullanıl
maktadır. 

Bir kısım kredilerin ufak çapta tesis yeni
leme, makina satmalına, tamirat ve ufak çapta 
tevsi işleri meydana getirme gibi kısa ve 
ortaya yakın vâdelerde cari üretime katıla
cak işlerde kullanıldığı da vâkıdır. Bu arada, 
istisna olarak, bu kredilerin yatırım işlerine de 
tahsis edildiği tahmin edilebilir. Her hâlü 
kârda sanayie sanayi bankaları, dışındaki ban
kalarca açılmış olan kredilerin büyük kısmı 
cari istihsalin finansmanında kullanıldığı ban
kalarca ifade edilmektedir. 

Bu kredilerin vâde ve faiz şartları çoğun
lukla ticari kredilere tatbik edilen vâde ve faiz
lerle aynıdır. Bununla birlikte bankalar aşağı
daki hallerde indirimli faiz tatbik etmektedir
ler. 

aa) Banka Kredilerini Tanzim Komitesince 
tesbit edilen usule göre öncelik tanınan sa
nayi kollarına açılan kredilere bankalar, Mer
kez Bankası kaynaklarından karşıladıkları nis-
bette olmak kaydiyle, % 9 faiz haddi, Mer
kez Bankası ise % 5,25 lik reeskont haddi uy
gulanmaktadır. 

bb) ihracata dönük sanayi kollarının ucuz 
faiz ve reeskont hadlerinden faydalanmasını sağ
lamak amaciyle 261 sayılı Kanuna dayanıla
rak çıkarılmış veya çıkarılacak kati ve ge
çici vergi iadesi listelerinde yer alan mamul
leri ihracetmek istiyen sanayicilere ihraca mü
teveccih hazırlık ve imalât safhalarındaki 
kredilerde bankalarca 5 . 12 . 1968 tarihli 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesi Kara
riyle % 1,5 indirimle % 9 faiz haddi ve Mer
kez Bankasınca Müdürler Kurulu karariyle 
% 2,25 indirimle, % 5,25 reeskont hadi uygu
lanması kararlaştırılmıştır. 

cc) Katı ve geçici vergi iadesi listelerin
de yer alan mamullerin ihracına müteveccih 
hazırlık ve imalât safhalarındaki krediler, 
serbest döviz karşılığında ihracedilecekse, se-
lektif kredi fonundan da faydalanacaktır. 

ihracat maliyetlerinde vergi muafiyeti yo-
liyle sağlanmış olan indirimi, serbest döviz 
karşılığında yapılacak ihracat finansmanları 
açısından da teşvik etmek amaciyle Mer
kez Bankası nezdinde 13 . 9 . 1968 tarihli 
Karaname ile bir fon kurulmuştur. 1968 yılın
da 5 milyon lira olan bu fona 1969 yılı Prog-
ramiyle 50 milyon lira ilâve edilmesi öngörül
müştür. Serbest döviz karşılığında yapılacak 
ihracat için açılacak kredilere uygulanmakta 
olan faiz yüzdesinin % 3 ü bu fondan karşı
lanacak, geri kalanı ihracatçı müstakrizden 
tahsil edilecektir. 

Soru : 2. Millet Meclisinin 6 Ocak 1989 
tarihli toplantısında Sümerbank sermayesinin 
beşyüz milyon lira artırılması hakkındaki 
Kanunun görüşülmesi sırasında Sayın Sam
sun Milletvekili Yaşar Akal, bankaların % 
22 - 25 nisbetinde faiz aldıklarından bahset
miştir. Ödünç Para verme İşleri hakkındaki 
Kanun hükümlerinin tâyin ettiği nisbetin 
fevkinde faiz almak suretiyle ikraz yapan ban
kalar var mıdır, bunlar hakkında Bakanlıkça 
ne gibi tedbirler alınmıştır. 

Cevap : 2. Ödünç para verme işleriyle il
gili olarak, Banka Kredilerini Tanzim Ko
mitesinin 90 sayılı Kararının 103 sayılı Ka
rarla değişik 1 nci maddesine göre ödünç para 
verme işlerinde alınacak âzami faiz nisbeti 
% 10,5 dır. 

Ayrıca, bankalarca ödünç para verme işle
riyle alâkalı olarak müşterileri hesabına yaptık
ları hizmetler mukabilinde, kredinin nevi ve ma
hiyetine göre, Banka Kredilerini Tanzim Komi
tesi karariyle tesbit olunan miktar ve nisbetler-
de ücret ve kondisyonlar alınmaktadır. Meselâ 
emtia mukabili kredilerde % 1-0,5 nisbetinde 
muhafaza ve murakabe komüsyonu, altın mu
kabili kredilerde % 1 muhafaza ücreti, ipotek 
karşılığı kredilerde % 0,1-0,6 ekspertiz ve tet
kik kontrol ücreti adı altında ücret ve komüs-
yonlar tahsil edildiği gibi, PTT ücretleriyle iç 
ve dış muhabir masrafları, tahakkuk edecek si
gorta ücretleri ve bilûmum vergi, resim, hare 
vesair masraflar müşteriden aynen tahsil olu
nur. 

Kararnamelerle tesbit olunan hadler üzerin
de faiz ve komüsyon tahsili, ödünç Para Verme 
işleri Kanununa muhalefet teşkil etmektedir. 
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Bakanlığımız bankalar yeminli murakıpla-
rmca bankalarda yapılan tetkikler sonunda, bu 
husustaki kararnamelere aykırı olarak faiz ve 
komüsyon tahsil edildiğinin tesbiti halinde yapı
lan hatalı işlemlerin ıslahı Bakanlığımızca teb
liğ olunmakta ve gerektiğinde kanuni takibat 
yoluna gidilmektedir. Soruda, % 22 - 25 nis-
betinde faiz alındığı belirtilen bankalar Bakan
lığımıza bildirildiği takdirde bu hususun tetkik 
ettirilmesi tabiî bulunmaktadır. 

Soru 3. Yino Saym Akal, milletvekillerinin 
1 ir bankadan istikraz ettikleri meblâğ i^in ay
da 375 lira faiz ödediklerini ifade etmiştir. Sıfa
tı ticariycsi olmıyan kişilerin bankalardan bu 
miktar faiz ödenmesini iktiza ettirecek kredile
ri alabilmeleri mümkün müdür? 

Milletvekillerinin mazhar olduğu bu kredi 
imkânından ticari sıfatı olmıyan diğer vatan
daşlar da aynı ölçüde faydalanmakta mıdır? 

Cevap 3. Bankalar Kanununun 46 ncı mad
desine göre, bankalar ticari sıfatı bulunmıyau 
kişilere en fazla 3 500 lira kredi verebilirler. 

28 . 5 . 1969 O : 2 

Bundan başka : 
aa) Tevdiat mukabili ikrazlarda, 
bb) Borsada kote esham ve tahvilât Hazi

ne bonoları ve Hazine kefaletini haiz bonolar ve
ya altın terhini mukabilinde açılacak krediler
de;. 

cc) Ziraat Bankasından münhasıran çiftçi
lere verilecek zirai kredilerde, hesap vaziyeti 
a.anmıyacağı gibi, ayrıca hususi kanunları ge
reğince gayrimenkul ipoteği mukabili kredi aç
maya yetkili bulunan bankaların ve Emniyet 
Bandığının tioari kredi haricindeki ikraz mua
melelerinde de hesap vaziyeti aranmadığından, 
ticari sıfatı olmıyan kişiler bu hükümlerden fay
dalanmak suretiyle 3 500 liranın üstünde kredi 
alabilirler. 

Diğer taraftan gerek Bankalar Kanununda 
ve gerekse gayrimenkul ipoteği mukabili kredi 
açmaya yetkili bankalar ile Emniyet Sandığın
ca hususi kanunlarında ve ödünç para ver:.:e ile 
ilgili diğer mevzuatta kredi alma hususunda 
milletvekilleri ve bu sıfatı olmıyan diğer vatan
daşlar olarak bir ayırım yapılmamıştır. 
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Banka kredilerinin sektörlere göre dağılımı 

Mutlak rakamlar 
1967 1968 

Aralık Ekim 

Genel toplam 

Sanayi ve madencilik sektörü 

Sınai Kalkınma bankalarının İhti. K. 
Diğer bankaların sanayi kredileri 

Tarım sektörü 

Ziraat Bankasının ihtisas kredisi 
Bütün bankaların tarım kredileri 

Dış ticaret sektörü 

İhracat kredileri 
İthalât kredileri 
Turizm kredileri 

Küçük sanat ve küçük ticaret sektörü 

T. Halk Bankasının ihtisas kredisi 
Bütün bankaların Tl. 25 000 den aşağı kredileri 

inşaat ve imar sektörü 

Mesken inşaat ve âfetlerle ilgili krediler 
iller Bankajsiyle diğer bankaların özel idare ve 
belediyelere açtıkları krediler 
Bütün bankaların çeşitli inşaatla ilgıili kredileri 

Dağıtım ve hizmet sektörü 

Genel ve katma bütçeli idarelere kredi 

Sektörlere dağıtılamıyan krediler 

Kaynak : T. 0. Merkez Bankası 

23 368 

5 121 

1 043 
4 078 

5 742 

2 033 

22 

2 527 

(Milyon Tl.) 
Genel toplam içindeki 

paylar % 
1967 1968 

Aralık Ekim 

20 440 

6 353 

1 239 
5 114 

6 554 

2 496 

2 306 

100.00 

21,91 

4,46 
17,45 

24,58 

8,71 

0,09 

10,81 

100.00 

24,03 

4,69 
19,34 

24,79 

5 551 
191 

2 649 

1 039 
1 596 

14 

1 889 

585 
1 304 

3 385 

1 844 

1 304 
237 

6 222 
332 

3 378 

1 229 
2 034 
115 

1 966 

754 
1 212 

3 378 

1 682 

1 339 
357 

23,76 
0,82 
11,34 

4,45 
6,83 
0,06 

8,08 

2,50 
5,58 

14,48 

7,89 

5,58 
1,01 

28,53 
1,26 

12,78 

4,65 
7,69 
0,44 

7,43 

2,85 
4,58 

12,78 

6,36 

6,07 
1,35 

9,44 

0,03 

8,72 
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7. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çanakkale Seramik Fabrikasında ya
pıldığı iddia olunan yolsuzluklara dair sorusu 
ve Başbakan Süleyman D emir el'in yazılı ceva
bı (7/1012) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasınan de
lâletlerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hasan Lâtif Sarıyüee 

Çorum Milletvekili 

Çanakkale ilimizin Çan ilçesinde faaliyette 
bulunan ve Devletin de ortak bulunduğu Sera
mik Fabrikalarında geniş çapta yolsuzlukların 
yapıldığı iddia edilmekte ve bu husus basma 
kadar intikal etmiş bulunmaktadır. 

Sağlam ve kaliteli mamulün, bozuk ve is-
ikarta gösterilerek Çanakkale'de ticaret yapan 
bir musevî tüccar eliyle sağlam mal fiyatına 
piyasaya sürüldüğü fabrikanın bâzı ortaklan 
tarafından iddia ve şikâyet olunmaktadır. Bu
na göre : 

1. — Bu fabrika hakkında yapılan şikâyet 
ve ihbarlar ne gibi bir işlem görmüştür? 

2. _ 1965, 1966, 1967, 1968 yıllarında fab
rika imalâtının ne miktarı bozuk ve iskarta 
gösterilmiştir? 

3. — Bozuk ve iskarta sayılan mallardan 
bâzı müessese ve askerî birliklere verilmiş mi
dir? Verildiyse hangi şartlarla verilmiştir? 

4. — 1965, 1903, 1967, 1968 yıllarında fabri
kanın kâr ve zarar durumu nedir? 

5. — Aynı yıllarda fabrikanın iç ve dış se
yahat ve ziyafet giderleri tutarları nedir? 

T. C. 14.5.1969 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77-33/3480 
Konu : Çorum Miletvekili Hasan 
Lâtif Sarıyüee'nin önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 
İlgi : 15 . 4 . 1969 tarih ve 7/1012-8431 

50811 sayılı yazınız. 

Çanakkale Seramik Fabrikasında yapıldığı 
iddia olunan yolsuzluklara dair Çorum Millet
vekili Hasan Lâtif Sarıyüee tarafından Başba
kanlığa yöneltilen yazıla soru önergesi cevabı 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarıyüoe'nin 
«Çanakkale Seramik Fabrikasında yapıldığı 
iddia olunan yolsuzluklara» dair yazılı soru 
önergesi cevabıdır. 

1. — «Sağlam ve kaliteli mamullerin, bozuk 
ve ıskarta gösterilerek Çanakkale'de ticaret ya
pan bir Musevi tüccar eliyle sağlam mal fiyatına 
piyasaya sürüldüğü» halanda şirket idaresine 
vâki bir şikâyet veya ihbar tesbit edilememiştir. 

Ancak, olay ve isim tasrihi suretiyle bilgi 
verildiği takdirde, bu husus üzerinde daha ge
niş bir inceleme yaptırılacağı tabiîdir. 

2. — Fabrikadan sağlanan bilgi ve rakam
lara göre son dört yıla ait normal imalât ile 
imalât ve maliyet dışı bozuk ve ıskarta mal
ların miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

Normal 
imalâta 
nisbetle 

Normal Iskarta ıskarta 
Yıllar imalât mal % si 

1965 36 032 000 2 009 500 % 5,2 
1966 52 539 000 2 545 473 % 4,6 
1967 60 003 000 2 394 085 % 3,8 
1968 58 130 000 2 343 257 % 3,7 

3. — Bozuk ve ıskarta mallardan bâzı mü
esseselere ve askerî birliklere verilmiştir ve ve
rilmektedir. Şirket, satış değeri olmadığını be
lirttiği bu mallan yardım, hayır, reklâm ve ta
nıtma amaciyle vermektedir. 1965 - 1968 yılla-
nnda elde edilmiş olan ıskarta fayanslardan 
askerî birliklere 1 336 350, hayır cemiyetleri, 
hastaneler, okullar, camiler, spor tesisleri gibi 
işleri yaptıran cemiyetlere ve ev yaptıran veya 
ihtiyacı olan bâzı işçilere ise toplam 1 085 935 
aded verilmiş bulunmaktadır. 5 715 600 fayans 
da yeniden imalâtta kullanılmıştır. Geri kalan 
1 164 361 aded ıskarta fayanstan ise hiçbir şe-

I kilde faydalanmak mümkün olmamıştır. 
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4. — Çanakkale Seramik Fabrikası 1965 te 
15 584 341, 1966 da 20 537 801, 1967 de 
16 520 472 ve 1968 yılında da 18 480, 723 lira 
kâr etmiştir. 

5. — Şirketin seyahat, ziyafet ve sair ilgili 
masrafları tutarı 1965 te 160 665, 1966 da 
230 520, 1967 de 193 755 ve 1968 de 338 940 
liradır. 

iş hacmına ve şirketin yıllık cirosuna göre 
masraf oranı % 0,4 ten yukarı çıkmamakta
dır. 

Süleyman Demir el 
Başbakan 

8. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'-
nun, Sivrihisar'ın Buzluca ve Çandır köylerin
deki toprak tevziinden istifade ettirilmiyenlere 
dair sorusu ve Köy İşleri Bakam Salâhattin Kı-
lıç'ın yazılı cevabı (7/1034) 

25 . 1 . 1969 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların lütfen Sayın Köy İş
leri Bakanımız tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygı ile arz ve rica ederim. 

Aziz Zeytmoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

1. — Sivrihisar'ın Buzluca köyü toprak 
tevzii esnasında Abidin Özkan'a toprak veril
memiştir. Sebebi nedir? 

2. — Sivrihisar'ın Çandır köyünden Nazmi 
G-ürcan'a toprak tevzii sırasında toprak veril
memiştir. Sebebi nedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
Sayı : 1388 - 05481 

8 . 5 1969 
Konu : Eskişehir Mil
letvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 3 . 2 . 1969 T. ve Gn. S. Ka. Md, 
7/1034 - 8667/51734 sayılı yazı. 

Sivrihisar'ın Buzluca ve Çandır köylerinde
ki toprak tevziinden istifade ettirilemiyenlere 
dair Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu ta- | 

| rafından verilen yazılı soru Önergesi cevabı ili-
| şik olarak gönderilmiştir. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy işleri Bakam 

Sivrihisar'ın Buzluca ve Çandır köylerinde 
yapılan toprak dağıtımından istifade ettirilmi-
yen iki kişi hakkında Eskişehir Milletvekili 
Aziz Zeytinoğlu tarafından Köy işleri Bakan
lığına yöneltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. — Sivrihisar'ın Buzluca köyü toprak da
ğıtımından yararlanamıyan. Süleyman oğlu 
Abidin Özkan hakkında Eskişehir 1 No. lu Ver
gi Dairesi tarafından Mahallî Toprak Komis
yonuna gönderilen cevabi yazıda; adı geçenin 
15 . 1 . 1985 tarihinde Eskişehir'de Cici Berber 
Ali Avni Yüce - Yıldız yanında berber kalfası 
olarak çalışmaya başladığı, bu işini askere git
mesi nedeniyle 20 . 6 . 1966 tarihinde terk etti
ği anlaşıldığından ve durumu 4753 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinde tarif edilen «Çiftçi» 
niteliğinde olmadığından kendisine toprak ve
rilmediği, 

2. — Sivrihisar ilçesi, Çandır köyünden 
Nazmi Gürcan'ın, köylerinde yapılan toprak 
dağıtımından istifade ettirilemediğine dair 
3 . 1 . 1969 tarihli dilekçesi üzerine; dilek ko
nusunun bölgesi kontrolörüne bir defa daha 
incelettirilmesi hususunda Eskişehir Valiliğine 
yazılmış ve yaptırılan tetkikat sonunda; 

Nazmi Gürcan'ın, bir dişçinin yanında pro
tezcilik işinden dolayı Vergi Dairesinde 12-411 
hesap No. ile götürü meslek kazanç mükellefi 
olarak kayıtlı bulunması sebebiyle, mezkûr 
kanunun 36 ve nizamnamenin 47 nci maddeleri 
gereğince çiftçilik yapmadığından topraklandı-
nlmasımn mümkün olmadığı anlaşılmıştır. 

,9. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılarıl 10fîlu'nun, Kastamonu'nun Taşköprü ilçe
sine bağlı Urgancı ve Samanlıörcn köylerinin 
sultana, işine dair osrusu ve Köy İsleri Hakanı 
Salâhattin Kûıc'ın yazüı cevabı (7/1011) 

4 . 2 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy işleri Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet buyurulrnasını rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
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1. Taşköprü'ye bağlı Urgancı ve Samanlı- \ 
ören köyleri sulama işlerinin projesi yapıldığı j 
halde şimdiye kadar yapılmaması sebebi nedir? 

2. 1969 yılında yapılması mümkün müdür 
ve ne zaman yapılacaktır? 

T. 0. 2 . 5 .1960 
Köy İşleri Bakanlığı 

Müsteşarlık 
iSayı : 1336 - 5199 

Konu : Kastamonu Milletvekili t. 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 2 . 1969 T. ve Gn. S. Ka. Md 

7/1041 - 8728/51985 sayılı yazı. 
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ur

gancı ve Samanlıören köylerinin sulama işine 
dair Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu tarafından Bakanlığıma yöneltilen ya
zılı soru önergesi cevabı ilişik olarak gönderil
miştir. Arz ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy işleri Bakanı 

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ur
gancı ve Samanlıören köylerinin sulama işine 
dair Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yı-
lanlıoğlu tarafından Köy işleri Bakanlığına yö
neltilen yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Kastamonu - Taşköprü - Samanlıören köyü 
sulama projesi 1969 yılı yatırım programı pro
jeleri ile birlikte D. P. T. na teklif edilmiş ise 
de, bütçe imkânsızlığı sebebiyle 1969 yılı prog
ramından çıkarılmış 1970 yılı programına alın
mak üzere proje hazırlıklarına başlandığı sıra
da Çetnıi ve Esenlik köyü muhtarlıkları valilik 
makamına müracaat ederek Samanlıören köyü 
arazisini sulamak maksadiyle Değirmenderesi 
üzerinde yapılacak tesisin kendilerine zararlı 
olacağını ifade ile muhalefet edilmiş ve konu 
bu köyler arasında ihtilâf doğurmuştur, ihtilâ
fın halli idari makamların bütün gayretlerine 
rağmen mümkün olmamıştır. Bu yüzden proje
nin 1970 yılında da uygulanması mümkün görü
lememektedir. 

10. — Sakarya Milletvekili Hayrettin UysaV-
%n, Adapazarı depreminde evleri yıkılanlardan 
yardım alamayanlara dair sorusu ve İmar ve İs
kân Bakanı Haldun Mentcşeoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1043) 

4 . 2 . 1969 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve iskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Adapazarı depreminde Hasan Hayrettin Yıl
dız, Cevdet Yıldız, Necmi Yıldız'ın üç ayrı hane 
olarak oturdukları Sakarya - Arifiye Neviye 
köyündeki evleri tamamen ağır hasara uğramış 
ve yıkılmıştır. 

O sıralarda Sakarya'da olmayıp Almanya'da 
işçi bulunan Hasan Hayrettin Yıldız ile Cevdet 
Yıldız, ev yapma yardımı alamamışlardır. Yal
nızca Necmi Yıldız almırj, kendi ailesi için evi
ni yapmıştır. 

Türkiye'de bulunmadıkları için bu haktan 
yararlanamıyan yukarıda adı geçen kardeşler, 
yurda döndüklerinde mağdur duruma düşmüş
lerdir. 

Müracaat süresi geçmiş olmakla beraber, 
önemli olan vatandasın her hangi bir âfet sonu 
konuta kavuşturulması gerçeğidir. Bu Devletin 
sosyal bir amacıdır. 

Bu durum karsısında, bu ödemenin de yapıl
ması gerekmez mi? 

T. C. Ankara 
tmar ve iskân Bakanlığı 12,5.1969 
Özel. Kalem. Müdürlüğü 

Sayı : 15/1190 
Konu: Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal'm yapılı 
sorusu hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 10 . 2 . 1969 min ve Kanunlar Müdür
lüğü 7/1043 - 8739/52040 sayılı yazı. 

Adapazarı depreminde evleri yıkılanlardan 
yardım, alamayanlara dair Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal tarafından verilen vasılı soru 
önergesi cevabı iki nüsha olarak ilişikte sunul
muştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 

Sakarya ilinin Arifiye ilçesine bağlı Neviye 
köyünden Hasan Hayrettin Yıldız ve Cevdet 
Yıldız'ın hak sahiplerinin tesbiti sırasında işçi 
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olarak Almanya'da bulunup bulunmadıklarının 
araştırılması Valilikten istenmiştir. Alınacak bil
giye göre adı geçenlerin durumları yeniden ince
lenecektir. 

11. — Burdur Milletvekili İsmail Hakkı Bo-
yacıoğlu'nun, Burdur ili ve mülhakatında, 1969 
ve 1970 yılları icra programına alınan Toprak -
Su çalışmalarına dair sorusu ve Köy İşleri Ba
kanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı (7/1051) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıya arz ettiğim sorumun Köy işleri Ba
kanlığınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
emir ve müsaadelerinizi arz ederim. 

7 . 2 . 1969 
Burdur Milletvekili 
İsmail Boyacıoğlu 

Soru: Burdur ili ve mülhakatında Toprak -
Su çalışmalarının 1969 senesi icra programı ile 
1970 senesi icra programına teklif edilecek hale 
gelen işlerin nelerden ibaret olduğunun. 

Soru: Köylerdeki Toprak - Su çalışmalarının 
verimsiz olduğu kanısındayım. Bunun sebebi de 
vatandaş katkısına ihtiyaç görülmeden hepsini 
dairenin yapması mümkün değildir. Fakat ida
re bu yardıma yanaşmamaktadır. Küçük çap
taki işlerde bu yola gidilmesinde fayda mülâ
haza edilmiyor mu? 

Soru: 1. Yeşilova'nın Başkuyu köyündeki 
sulama suları bataklık yapmakta ve lâyıkı veç
hile istifade edilememektedir. Etüdü yapılmış 
müspet sonuç alınmıştır. Bu sene bir kısmının 
başlanması mümkün değil midir? 

2. Burdur merkez Adkeriye, Çerçin, Kışla 
köylerinde kurulan Toprak - Su kooperatifleri
ne 18 Kasım 1968 tarih 030/4901 sayılı Enerji 
Bakanlığının tebligatında ve buna mütenazır 
olarak Köy İşleri Bakanlığının 10 . 10 . 1968 
tarih ve 3. Daire Başkanlığının 2235 sayılı yazı
larında nza gösterilmediğinden bahsile sulama 
tesislerinin icra programından çıkarıldığı bildi
rilmektedir. Son yaptığımız temasta bütün köy
lünün sulanabilecek arazisinin sulama tesisleri
nin yapılmasını arzu etmektedirler. Bu itibarla 
bu yerlerin icra programına ithal edilmesini. 

3. Burdur - Yeşilova kazası Güney kasaba
sının Denizli hududunda Kutlar mevkiindeki 

arazilerinin bataklık olmasından istifade edeme
diklerinden bunun için ne düşünüldüğünün. 

4. Burdur Yeşilova kazası Orhanlı köyü
nün sulama suyu hiç yok denecek derecededir. 
Bunun için yeraltı suyundan istifade edilmesi 
köylü tarafından düşünülmektedir. Bu cihet 
etüdedilmiş midir? Neticenin kendilerine de 
bildirilmesini. 

5. Burdur'da Toprak - Su faaliyetlerinin 
anlığının yegâne sebebi de personel kifayetsizli
ğidir. Bunun takviye3İ için ne düşünülmekte
dir? 

6. Burdur Merkez kazaya bağlı Yarıköy'ün 
sulama su kanallarının açılması ve onarımı için 
muhtarı tarafından geçen yıl verdiği dilekçesine 
müspet cevap verilmemiştir. Ele alınıp alınma
dığının. 

7. Burdur Gölhisar kazası Çamköy'ünün ' 
sulama kanalı ihtilâf yüzünden geri bırakıldığı 
bildirilmektedir. Hemen ihtilâf vardır diye ge
ri çekilmek ve alman icra programından işi çı
karmak vatandaş üzerinde müspet tesir icra et
memektedir. Mahallinde yapmış olduğumuz tet
kikte suyun iki köy arasında yarı yarıya hisseli 
olduğu tesbit edilmiştir. Burasında ihtilâf yok
tur. Ancak ihtilâf suyun geçeceği kanalın sa
hipli araziden geçmesi neticesinde başgöster-
mektedir. Daire adına yapılacak istimlâk bede
linin köylü tarafından ödeneceğini de taahhü-
detmektedirler. Bu hususta vilayet makamına da 
teşkilâtınız tarafından uzlaştırma teklifi de ya
pılmamıştır. Bunun olumlu sonuca varması için 
ne düşünülmektedir? 

8. Burdur Bucak kazası İncirdere köyün
den Osman Ali Demirel adındaki vatandaşın tar
lasına su gitmediğini iddia etmektedir. Bölge 
bunun bir kısmını ele almışsa da tamamını ya
pamamıştır. Vatandaşı sızlanmaktan kurtarmak 
için bir miktar onarım tahsisatından ayrılarak 
işin bitirilmesini. 

9. Burdur Merkez kazaya bağlı Arvallı 
(Bağsaray) kasabasında Toprak - Su Koopera
tifi kurulmuştur. Sulamanın biran evvel ele 
alınması için çırpınmaktadırlar. Dairece ilgi 
gösterilerek yol gösterilmesini. 

10. Burdur Kemer nahiyesinde evvelce yap
tırılan sulama su kanalının üçüncü kısım inşa
atının bu sene ikmal edilip edilmiyeceğinin. 

11. Burdur Yeşilova kazası Bedirli köyünün 
sulama su ihtiyacının etüdedilip edilmediğinin, 
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edilmiş ise Çıvgalar ve Guvat mevkilerindeki 
suların rantabl olup olmadığının. 

12. Burdur Gölhisar ibeçik köyündeki Ka-
rasol mevkiindeki suyun sulamada kullanılıp 
kullanılamıyacağının. 

13. 29 . 10 . 1966 tarihinde Burdur Toprak -
Su Mühendisliği kanalı ile bir dilekçe takdim 
etmiş idim. Bu dilekçemde Burdur'un bütün 
köylerinin sulama su ihtiyaçları belirtilmiş, gi
derilmesi çareleri sorulmuş 110 maddeden iba
ret bulunan bu dilekçeme de detaylı olarak cevap j 
verilmesini, bulunmadığı takdirde suretini tak
dim edeceğimi. 

14. Köy işleri Bakanlığı Toprak - S".ı Ge
nel Müdürlüğüne takdim ettiğim 2688 sayısın
da kayıtlı bulunan Gölhisar'm ibesik köyü ile 
ilgili. 

15. Gene aynı şekilde 2689 sayısında kayıtlı 
Gölhisar kazasının ibecik köyüne ait sorularımın 
cevaplandırılması nı. 

16. Gene aynı şekilde Burdur Ağladın ka
zası Hisar köyü Toprak - Su kooperatifi kurmak 
isterler. Rabtabik olup olmadığının tetkiki için 
3 . 9 . 1963 tarihinde takdim eylediğim dilekçe- • 
min de cevaplandırılmasını. 

17. Aynı şekilde Tefenni kazasının Kılcan ı 
köyünün sulama işi hakkında 15 . 7 . 196S tari
hinde takdim ettiğim dilekçenin sonucu hakkın
da bilçi verilmesini. 

2 . 5 . 1969 ; 
T. C. 

Köy işleri Bakanlığı 
Müsteşarlık 

Sayı : 1339/05202 
Konu : Burdur Milletvekili ismail ' 
Hakkı Boyacıoğlu'nun önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 . 2 . 1969 T. ve Gn. S. Ka. Md. 

7/1051/8778/52280 sayılı yazıya. 
Burdur ili ve mülhakatında, 1969 ve 1970 

yılları icra programına alman Toprak - Su çalış
malarına dair Burdur Milletvekili ismail Hakkı 
Boyacıoğlu tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişik olarak gönderilmiştir. Arz 
ederim. 

Salâhattin Kılıç 
Köy işleri Bakanı 

Burdur ili ve mülhakatında, 1969 ve 1970 yıl
dan icra programına alman işlerle, diğer Top-
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rak - Su çalışmalarına dair Burdur Milletvekili 
ismail Hakkı Boyacıoğlu'nun Köy işleri Bakan
lığına yönelttiği yazılı soru önergesine madde sı
rasına göre verilen cevabıdır. 

1. Burdur ilinde 1969 yılında uygulanacak 
projeleri gösterir. Liste ilişiktedir. 

1970 yılı yatırım programı hazırlıklarına baş
lanmış olup, programda yer alacak konuların 
kesin durumları bir ay sonra belli olabilecektir. 

2. Bütün Toprak - Su yatırımlarında çiftçi
nin katkısı vardır. Çiftçinin katkısı bulunan pro
jelere öncelik tanınmaktadır. Toprak - Su Koo
peratiflerinde çiftçi katkısı % 20 civarındadır. 

3. Burdur - Yeşilova - Başkuyu köyü arazi
sine sulama suyu temini konusu etüdedilerek 
müspet görülmüş ve 1970 yılı yatırım programı
na alınmak üzere not edilmiştir. 

4. Burdur - Merkez - Askeriye - Gökçebağ 
(Çerçin) - Kışla köylerinde kurulan Toprak - Su 
Kooperatifi arazisinde DSİ tarafından yapılan 
yeraltı suyu araştırma etütleri sonunda, mevcut 
suyun ancak üç köye ait 669 dekar araziyi su-
layabileceği tesbit edilmiştir. Bu nedenle rıza 
gösterseler dahi isteklerinin yerine getirilmesi 
mümkün görülememiştir. Bu husus ayrıca ilgili 
kooperatif başkanlıklarına ve Toprak - Su Bölge 
Müdürlüğüne de bildirilmiştir. 

5. Burdur - Yeşilova - Güney kasabası ara
zisinin drenaj probleminin halli konusu 1969 yılı 
istikşâfi etüt programındadır. 

6. Burdur - Yeşilova - Orhanlı köyü arazisi
ne yeraltı suyundan sulama suyu temini konusu 
DSİ Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiş ve alı
nan cevabi yazıda adı geçen köyde yeraltı suyu 
etüdünün 1969 yılında yapılacağı bildirilmiştir. 
Bu durum Orhanlı köyü muhtarı Şakir San'ya 
22 . 2 . 1969 gün ve TK/VI - 9/277 -16941 sa
yılı yazımızla tebliğ edilmiştir. 

7. Burdur Toprak - Su Ekip Başmühendis
liği personeli en kısa zamanda ve imkânlarımız 
nispetinde takviye edilecektir. 

8. Burdur - Merkez - Yarıköyü arazisine su
lama suyu temini konusu etüdedilmiş ve sulama 
suyu temini istenilen deredeki su miktarının çok 
az (1 İt/sn) olduğu tesbit edilmiş bir sulama üni
tesine yetecek kadar su olmadığından planlan
masına imkân görülememiştir. 

9. Burdur - Gölhisar - Çamköy sulama pro
jesi ihtilaflı olduğu için 1969 yılı yatırım prog
ramından çıkarılmıştır, istimlâk bedeli köylü ta-
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rafından temin edilebildiği ve bankaya yatırıl
dığı takdirde problem halledilebilir. Bu hususta 
ilgili bölge müdürlüğüne gerekli talimat veril
miştir. 

10. Burdur - Bucak - încindere köyünden 
Asman Ali Demirel'in tarlasına su gitmemesi se
beplerinin araştırılması ve gerekli tedbirin alın
ması için ilgili bölge müdürlüğüne gerekli tali
mat verilmiştir. 

11. Burdur - Merkez - Arvanlı (Bağsaray) 
«Toprak ve Su» Kooperatifi sahasında Toprak -
Su hizmetleri ile ilgili etütlerin yapılması için 
Antalya Toprak - Su V. Bölge Müdürlüğüne ge
rekli talimat verilmiştir. 

12. Burdur - Merkez - Kemer bucağı sula
ma tesisinin üçüncü kısım inşaatı, tahsisat im
kânsızlığı sebebiyle 1969 yılında yapılamıyacak-
tır. 

13. Burdur - Yeşilova - Bedirli köyü arazisi
ne gölet inşası suretiyle sulama suyu temini ko
nusu etüdedilmiş, gölet inşası istenilen yerin to-
poğrafik yapısının müsaidolmadığı ve su mikta
rının da 5 İt/sn. oluşu sebebiyle konunun plan
lanmasına teknik bakımdan imkân görülememiş
tir. 

14. Burdur - (röl'hi'sar - îbecik kövii arazisi
ne sulama suyu temin eden kanalın ıslahı konusu 
etüdedilmiş ve ekonomik görülememiştir. 

15. Burdur Toprak - Su Ekip Başmühendis
liğine 29 . 10 . 1966 tarihinde vermiş olduğu
nuz dilekçe Bakanlığa intikal etmemiştir. 

16. 17. Burdur - Grölhisar - îbecik köyü dre
naj konusu etüd edilmiş ve neticede 1955 yılında 
Sıtma Mücadele Teşkilâtı tarafından yaptırılan 
tahliye kanalının 100 - 125 m. lik kısmının te
mizlenmesinin gerektiği ve bu isin köylüler ta
rafından yapılabileceğinden Devlet yatırımı ge
rektirmediği tesbit edilmiştir. 

18. Burdur - Ağlasun - Hisar köyünde Top
rak ve Su Kooperatifi kurulması ile ilgili olarak 
gerekli etütlerin yapılması ve etüt neticesi müs
pet ve ekonomik görüldüğü takdirde kooperatif 
kurulmasına müsaade edilmesi için mahallî örgü
tümüze talimat verilmiştir. 

19. Burdur - Tefenni - Kılcan köyü sulama 
kanalı ıslâhı konusu teşkilâtımız tarafından 
etüdedilmiş ve rantabl görülmediğinden her han
gi bir yardım yapılamamıştır. 

12. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Sakarya'nın, Akyazı ilçesine bağlı Çakır oğ
lu köyünün Osmanlar Mahallesi camiine imam 
verilmesine dair sorusu ve Devlet Bakanı Hü
samettin Atabeyli'nin yazdı cevabı (7/1052) 

11 . 2 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya ilinin Akyazı ilçesinin Çakır oğlu 
köyünün Osmanlar Mahallesinde yeni bir camii 
köylü tarafından, hiçbir Devlet yardımı alın
madan yapılmıştır. 

Köy fakirdir. Bu camiiye kendi gücüyle 
mr„m tutma imkânından yoksundur. Uzun sü
neden beri vilâyete ve müftülüğe yaptıkları 
•müracaatlar cevapsız kalmış, kendilerine bir 
'rail.ro tahsisi yapılmamıştır. 

Bu gibi köyleri imam kadrosu yönünden tak
viye etmek Devletin başta gelen ödevlerinden-
âiv. 

Adı geçen köye 1969 yılı bütçesinden kadro 
tahsisi ne zaman yapılacaktır? 

T. 0. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 24-1 
13 . 5 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi. : Kanunlar Müdürlüğünün 13 . 2 . 1969 
Tün ve 7/1052-8824/52539 sayılı yazıları karşı
lığıdır. 

Sakarya ilinin Akyazı ilçesine bağlı Çakır-
oğlıı köyünün Ormanlar Mahallesi camiine 
1969 yılı Bütçesinde kadro tahsisinin ne zaman 
''^pılacağına dair Sakarya Milletvekili Hayret
i n Uysal tarafından verilen yazılı soru önerge
si cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Hüsamettin Atabeyli 

Devlet Bakanı 
• imam kadrosu bulunmıyan köylere veril
mek üzere geçmiş yıllarda olduğu gibi 1969 yı-
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h. Bütçesi ile 2 000 aded kadro tahsisi yapılmış 
uyunmaktadır. Tevziin Sakarya iline tefrik 

olunacak kadrolarda valilikçe yapılacağını, adı 
geçen köyün vilâyete müracaatı ile talepte bıı-
lunmasınin gerekli olduğunu, talep hacmi kar
sısında bütçe imkânlarına uygun olarak her y:!l 
temin olunan 2 000. Aded kadronun üstünde bir 
volkanın bugün için mevcut bulunmadığını, Dev
letin bu ödevinin gelişen imkânları ile orantılı 
alarak yerine getirildiğini saygı ile arz ederim. 

7,9. _ BU eril: Milletvekili Sadi Binaa'ın, Bi
lecik'te Devlet Su İsleri başmühendisliği teşki
lâtı kurulmasına dair sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakam Refct Sezyiu'in yazdı cevabı 
(7/1053) 

9 . 2 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından ce 
vaplandırılmasma müsaadelerinizi saygiyle arz 
ederim. 

Bilecik Milletvekili 
Sadi Binay 

Soru : 
Bilecik islinde D.S.İ. Başmühendisliği teşki

latı açılması ne zaman zaman düşünülebilir?. 
Eskişehir'deki teşkilât islerin çokluğu se

bebiyle Bilecikle gerektiği kadar ilgileneme-
mektedir. 

T. G. 
Eneri i ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı 
Umumi Mün.ı^Ebetler 

Müşavirliği 
Sayı : 16/1 - 256/134 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 23120 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 5 . 1969 
İlgi : 18.2.1969 tarih ve 7/1053 - 8827/5200555 

sayılı yazınız. 
Bilecik Milletvekili Sayın Badi Binay'm Bi

lecik'te Devlet Su İşleri Başmüdendisliği teşki
lâtı kurulmasma mütedair yazılı soru önergesi 
cevabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize sunulur. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Refet Sezgin 

Bilecik Milletvekili Sayın Sadi Binay'm Devlet 
Su idleri Başmühendisliği teşkilâtı kurulmasına 

dair yazılı soru önergesine ait esvap 

Bilecik ili hudutları ininde, 1969 yılında 180 
bm lira keşif bedelli 1 aded taşkın koruma, 1970 
veya daha ileriki yıllarda, ceman 2 984 bin lira 
keşif bedelli 16 aded taşkından korunma 142 bin 
lira keşif bedelli 1 aded taşkın ve rusübat kont
rolü işlerinin yapılması öngörülmüştür. 

Eskişehir - Bilecik arası 80 km. olup bir saat 
onbeş dakikada rahatlıkla gidilebileceği gibi 
programa alınıp bütçe bakımından yapılmasına 
imkân olan bütün işlerin yapılmasında bölge, 
enaa diğer iller kadar ilgi görmektedir, ve işle
rin biran evvel yapılmasının teminine çalışıl
maktadır. 

Bunlardan başka Bilecik ili dahilinde Baraj, 
Hidra Elektrik Santral ve sulama gibi büyük iş
letme tesisleri de yoktur. 

Yukarıda anıklanan sebeplerle teknik eleman 
ve bütçe imkânları bakımından adı geçen ilde 
DSİ Şube Başmühendisliğinin kurulması şim
dilik uygun bulunmamaktadır. 

1 /. — Sakarya. Milletvekili Hayrettin (JysaV-
ı;ı, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Şerefiye 
Löyü muhtarına, yapdan tecavüze dair sorusu ve 
Ad'tict Baka;1) İfasan I) in çor ile İçişleri Bakanı 
Faruk Sakatını yazı! cevaplan (7/1090) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri, Sayın 

Adalet Bakanları tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasında aracılığınızı saygılarımla 
rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya ilinin Geyve ilçesinin Şerefiye köyü 
muhtarı Faik Alsan, köyün içme suyu konusu 
üzeıinde izahat verirken, görev yaparken aynı 
köyden Lütfi Bayam adında birisi, şahsi çıkarı
nı önplâna alarak, «benim evimin önüne kadar 
;?u getireceksin, ben bunu zorla yaptırmasını bi
lirim.» demiş görev başında muhtarın anasına -
avradına küfe tmiştir. Bu hareketin sonucu ta
bancasını da çekerek ateş etmiş, muhtar an
cak kendisine sarılarak hayatını kurtarabilmiş
tir. 

Olay kahvede, bütün köylülerin önünde mey
dana gelmiştir. Kaçan suçlu, yakalanmıştır. An-
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cak, zabıtlarda, ke]if raporlarında, mermi çekir
deği bizzat jandarma tarafından çıkarılıp teslim 
edildiği halde, sonunda ateş edilen tabancının, 
oyuncak tabanca olduğu ileri sürülerek ve zabıt 
varakasın da belirtilen husus kaybettirilerek, 
suçlu serbest bırakılmıştır. 

Açık bir olay, görevli bir muhtar, kendisi
ne yapılan saldırı ve onun zabıtları meydanda 
iken, bunların bâzılarının kaybettirilmesi, halk 
arasında bâzı sorumlu kişilerin rüşvet alarak, bu 
işi bu şekle soktuğu lafları dolaşmaktadır. Çün
kü mermi çekirdeği taJbanca ateşlendiği zaman 
muhtarın ceketini delmiştir. Bir oyuncak taban
canın ceket delme gücü olmadığı açıktır. Zabıt
ta bu tesbit edilmiştir. 

Bu nedenlerle : 
1. Kolluk ve adalet mekanizması üzerinde 

itimatsızlık ve şüphe yaratan işlemin aslı nedir? 
2. Mermi çekirdeğini tesbit eden, tabanca 

atışını kroki ile beiirliyen zabıt nerededir? Bu 
za,bıt mahkemeye verilmiş midir? 

3. Rüşvet iddialarının sonucu nedir? Bu ko
nu üzerine idare eğilmiş midir? 

T. C. 22 . 4 . 1969 
Adalet Bakanlığı 

C. İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 17179 

Konu : Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'm yazılı soru önergesi
nin cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü ifadesiyle alman 23 Mart 1969 gün ve 
7/1090-9193/54643 sayılı yazılarına : 

Sakarya ilinin Geyve ilçesine bağlı Şerefi
ye köyü muhtarına yapılan tecavüz olayı hak
kında, Sakarya Miletvekili Sayın Hayrettin Uy
sal'm içişleri Bakanlığı ile Bakanlığımıza yö
neltmiş bulunduğu 25 . 3 . 1969 günlü yazılı 
soru önergesinin Bakanlığımıza tallûk eden kı
sımları halanda gerekli bilgi aşağıda arz olun
muştur. 

9 , 3 . 1969 tarihinde, Geyve İlçesinin Şerefi
ye köyünden Lûtfi Bayanı isimli şahsın, köy 
kahvesinde muhtar Faik Alşn.n'a tabanca çeke
rek ateş ettiği yolunda vâki şikâyet üzerine, 
mahallî 0. Savcılığınca derhal gerekli soruştur

maya başlandığı, olayın vukuunu takibeden sa
atlerde ve hâdise mahallinde yapılan tahjkikat 
vo tetkikat sırasında, sanık tarafından boşaltı
lan tabancanın Lagant tipi toplu tabancalardan 
olduğunun şahadetle tesbit edilmesi yanında, 
zabıtanın yaptığı aramada ele geçirilen mermi 
çekirdeğinin de zapta dercedilip, her hangi bir 
şekilde ziyama sebebiyet verilmeden evrakı 
ile birlikte Adliyeye tevdii ve emanetin 969/9 
sırasında kaydının icra olunduğu; Tahkikatın 
devamı sırasında aramalara rağmen ele geçirile-
miyen sanığın Istanbuldaki adresinden de aran
mam. ve derhal yakalanmasının temini zımnında 
jandarma kumandan vekilinin görevlendirilmiş 
bulunduğu, ancak 21 . 3 . 1969 tarihinde kendi
liğinden teslim olan sanığın savunmasının tes
bit edildiği, sanığın ve ayrıca akrabalarının 
vermiş oldukları bir dilekçede, suç konusu ta
bancanın oyuncak tabancalardan olmasına rağ
men, sanığın karakolda baskı altında tutuldu
ğunun şikâyet edilmesi üzerine, hâdisenin bu 
yönden de tahkikine tevessül olunduğu ve sa-

- nığm evinde yapılan aramada, annesi tarafın
dan çıkarılan oyuncak bir tabancanın zabıtaya 
teslim ve emanete tevdi olunduğu, C. Savcısı ta
rafından toplanan delillere ve suçun mahiyeti
ne göre sanığın tevkifi yönünden bir İkarar itti
haz edilmesi için sulh ceza hâkimliğinden ta
lepte bulunulduğu, ancak sanığın yapılan sor
gusu hitamında tevkifine mahal görülmiyerek 
evrakın C. Savcılığına iade edildiği ve ikmal 
olunan hazırlık tahkikatı sonunda; öldürmeye 
teşebbüs, ruhsatsız silâh taşımak ve muhtara 
hakaret suçlarından dolayı talepname ile sorgu 
hâkimliğine kamu dâvası açılarak, mezkûr mah
kemece tahkikat gününü 2 . 5 . 1969 olarak tes
bit ve ilgililere gerekli davetiyelerin gönderil
miş bulunduğu; Adalet Başmüfettişinin mahal
len yapmış olduğu tahkikat sonucu düzenlediği 
dosya ve fezlekenin tetkikinden anlaşılmıştır. 

Önergede ayrıca, hâdise ile ilgili olarak halik 
arasında, bâzı sorumlu kişilerin rüşvet alarak 
işi bu şekle soktukları yolunda lâf dolaştığı ifa
de edilmekte ve mezkûr iddialar sebebiyle ida
renin bu konuya eğilip eğilmediği sorulmak
tadır. 

Adalet Başmüfettişinin bu konuda da yapmış 
olduğu incelemeyi havi ihzari tahkikat dosya
sı ve fezlekesinin tetkikinde; bizzat müşteki, 
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oyuncak tabanca mevzuunda zabıtanın fasla 
durmak suretiyle sanığı himaye ve menfaat 
sağladığı yolunda bâzı söylentilere değinerek, 
bu hususta delil gösterecek durumda olmadığı
nı, işe oyuncak tabanca karışmasından dolayı 
endişelendiğini, C. Savcısı yönünden ise, her 
hangi bir şüpheli halin bulunmadığını, ancak 
zabıta tahkikatı tesirinde kalarak sanığın tev
kifini sağlamadığı ve hâkimin de tevkif etme
diği yolunda bir kanaate vardığını beyan ettiği 
gibi, bu konuda hiçbir delil ve emareye de ras-
lanamamış ve yukarda özetlenen işlemler mu
vacehesinde, adlî yönden yapılan muamelelerde 
usul ve kanun hükümlerine aykırı bir cihet gö
rülmedikten başka, C. Savcısının görevini ge
rektiği şekilde ifa edip, kanuni muktezasmı 
takdir ve tâyin ettiği neticesine varılarak, hak
kında muamele tâyinine mahal görülmemiştir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Bakanı 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

İsth. - 0323.4-6-69 III.Ş.2.Ks. 
2 . 5 . 1969 

Konu : Şerefiye köyü muhtarına 
yapılan tecavüz olayı ile ilgili 
soru önergesi cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Millet Meclisi Başkanlığının 28 Mart 
1969 gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Mü
dürlüğünün 7/1090, 9193/54643 sayılı yazısı. 

9 Mart 1969 günü Geyve ilçesi Doğançay 
bucağı Şerefiye köyü Muhtarı Hüseyinoğlu 
1341 doğumlu Faik Alşen'in, aynı köyden 
Ömer Lûtfi Bayam tarafından tabanca ile ya
ralanması olayıyla ilgili olarak, Sakarya Mil
letvekili Hayrettin Uysal'ın Millet Meclisi Baş
kanlığına sunmuş olduğu 25 Mart 1969 tarihli 
yazılı soru önergesi cevabıdır : 

1. a) Şerefiye köy muhtarı, köy içme su
yu projesine dâhil olmıyan ve sanık Ömer Lût-
fi Bayam'a komşu bulunan bâzı evlere de ken
di sorumluluğu altında içme suyu vermiştir. 

b) Haydarpaşa Liman vinç şoförü olarak 
çalışan Ömer Lûtfi Bayam, 9 Mart 1969 günü 
köyüne geldiğinde komşularına içme suyu ve
rildiği halde kendi evine verilmediğini öğre
nince, sebebini aynı gün köy kahvesinde Muh
tar Faik Alşen'den sormuş, tatmin edici cevap 
alamayınca; Muhtar Faik Alşen ile sanık Ömer 
Lûtfi Bayam arasında bu konuda sert bir mü
nakaşa başlamıştır. Asabileşen sanık Ömer 
Lûtfi Bayam, «Ben su almasını bilirim» diyerek 
tabancasını çekmesi üzerine, muhtar ve yakın
ları ateş etmesine mâni olmak için sanığın üze
rine atılarak yaptıkları boğuşma ânında, ta
banca Ibir el ateş almış, çıkan kurşun muhtarın 
ceketinin sağ eteğini delerek boşa gitmiştir. 
Sanık Ömer Lûtfi Bayam tabancasiyle kaçmış
tır. 

c) Olaya el koyan Geyve ilçe Jandarma 
Birliği hazırlık soruşturmasiyle ilgili (7) par
ça zabıt, evrak ve fişek çekirdeğini, yakala-
namıyan sanığın iş adresiyle Geyve C. Savcılı
ğına teslim etmiştir. Sanık Ömer Lûtfi Bayam 
aranmakta iken 21 Mart 1969 günü kendiliğin
den gelip Geyve ilçe Jandarma Birlik Komutan
lığına teslim olmuştur. Tabancanın tesbiti ve 
elde edilmesi için sanık üzerinde soruşturma 
yapılırken; Geyve C. Savcılığına sanığın yakın
ları dilekçe ile müracaat ederek, tabancanın 
oyuncak tabanca olduğunu ve halen sanığın 
köyde bulunan evinde ve annesi yanında bu
lunduğunu, jandarmanın sanığa baskı yapma
masını istemişlerdir. 

d) 0. Savvcılığmın emri üzerine sanığın 
evinde yapılan aramada oyuncak tabanca elde 
edilmiş, hakiki tabanca bulunamamıştır. Bu 
arada sanıkta Muhtar Faik Alşen'den şikâyet
çi olduğundan bununla ilgili 11 parça evrak, 
oyuncak tabanca ve sanık Ömer Lûtfi Bayam, 
Geyve ilçe Jandarma Birlik Komutanlığının 22 
Mart 1969 gün ve 7502-1269-12-69 sayılı yazıları 
ile Geyve C. Savculğma teslim edilmiştir. 

Olay ve Geyve ilçe Jandarma Birlik Komu
tanlığınca yapılan işlem bundan ibarettir. 

2. Mermi çekirdeği ile mermi çekirdeğini 
tesbit eden zabıt, olay yerine ait kroki ve ilgili 
belgeler Geyve ilçe Jandarma Birlik Komutan
lığının 14 Mart 1969 gün ve 7502-1131-12-69 sa
yılı yazıları ile Geyve 0. Savcığına teslim edil
miştir. 
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3. Jandarma ile ilgili her hangi bir rüşvet 
ihbarı ve şikâyette bulunan olmadığından. bu 
hususta bir işlem yapılmamıştır. 

Ara ederim, 
İçişleri Bakanı 
Faruk Sükan 

15. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
%n, Ay dm'in Karacasu ilcesine bağlı Dikmen kö
yündeki yer kaymasına dair sorusu ve imar ve 
İskân Bakanı Haldun Menleşeoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/1091) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin imar ve İskân Ba
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassut buyurulmasını saygı ile rica 
ederim. 

27 . 3 . 1969 
M. Kemal Yılmaz 

Aydın Milletvekili 

Soru : Aydm'm Karacasu ilçesine bağlı Dik
men köyünde yer kayması olduğu yolunda çe
şitli şikâyetler almaktayım. Durum tehlikeli ise, 
köylüler, bu köyün yerinin değiştirilmesini iste
mektedirler. Konuyu yerinde incelemek üzere 
uzmanlarınızı ne zaman yollamayı düşünüyor
sunuz? Köyün yerinin değiştirilmesi gerekirse, 
köylüye ne gibi yardım yapılabilecektir? Köyün 
fakir oluşunu dikkate alarak, bu konuda gerek
li geniş bilginin verilmesini rica ederim. 

T. O. 
îmar ve tskân Bakanlığı 9 .5 .1969 
özel Kadem Müdürlüğü 

Sayı : 15/1141 

Konu : M. Kemal Yılmaz'm yazılı 
soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 28 . 3 . 1969 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7/1091 - 9196 - 54640 sayılı yazı. 

Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm Ay
dm'm Karacasu ilçesine bağlı Dikmen köyünde
ki yer kaymasına dair yazılı soru önergesi ceva
bı 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve İskân Bakanı 

Karacasu ilçesinin Dikmen köyü jeolojik ra
poruna göre, adı geçen yerdeki muhtemel âfetin 
meskûn saha dışında ve daha ziyade tarıma tah
sis edilen arazide hasar yaptığı anlaşıldığmadn 
şimdilik köyün nakline lüzum görülememiştir. 

Ancak heyelanın ilerlememesi için tarlalara 
verilecek suyun, raporda tavsiye edilen evlerin 
temelinden geçecek şekilde kontrolsuz ve fazla 
miktarda olmamasına dikkat edilmesi ve heye-
lânlı sahadaki derelerin uzun köklü ağaçlarla 
tahkim olunması hususlarında, 9 . 3 . 1967 gü
nünde Valiliğine gerekli talimat verilmiştir. 

16. -•• Konya Milletvekili Seyit Faruk önder'-
in, Konya'nın merkez ilcesine bağlı Yarma buca
ğındaki sulama kanalının genişletilmesine dair 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ee-
fet SezçjinHn yazılı cevabı (7/1092) 

25 . 3 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasını saygıy
la dilerim. 

S. Faruk Önder 
Konya Milletvekili 

Konya'nın merkez ilçesine bağlı Yarma bu
cağı arazisinin sulanalbilen kısmının tamamen su 
altında olduğu yüksek malûmlarıdır. 

Arazisi su altında kalan köylüler geçimlerini 
Bağlıyabilmek için köylerinin doğusunda Kaş 
mevkiindeki tarlalarına Meksika buğdayı ekmek 
ve böylelikle geçimlerini sağlamak arzusunda
dırlar. 

Ancak, Meksika buğdayı suya arzı ihtiyaç 
ettiği için sağ Çarşamba kanalından kendi im-
kânlariyle 500 m. boyunda ek sulama kanalı aç-
mışlarsa da kâfi derecede su götüremediklerin-
den arazilerini sulamak imkânı bulamamaktadır
lar. 

Bu kanalın DSİ marifetiyle genişletilmesi ve 
mezkûr mahalle suyun götürülebilmesi için 
Enerji ve Tabiî KaynaJklar Bakanlığına bir mü
racaatta da bulunulmuşsa da bugüne kadar müs
pet bir cevap alamadıkları öğrenilmiştir. 

1. Bu vatandaşların zararlarının kısmen te
lâfisine imkân vereceğine inandığım mezkûr ka
nalın Bakanlıkça genişletilmesinin mümkün olup 
olmıyacağmm, mümkün değilse sebeplerinin, 
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2. Bakanlıkça kanalın genişletilmesi müm
kün değilse bu kanalın genişletilmesi için mez
kûr köye makina yardımında bulunulup bulu-
nulamıyacağı hususunun iş'ar ve bulunulması 
mümkün değilse keza sebebinin yazılı olarak 
iş'arını saygılarımla rica ederim. 

22 . 5 .1969 
T. 0. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 

Umumi Münasebetler 
Müşavirliği 

Sayı : 16/1 - 253/165/24563 
Konu : Konya - Yarma Bucağı su 
lama kanalının genişletilmesi hak 
kında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : G-enel Sekreterlik; Kanunlar Müdür
lüğü 1 . 4 . 1969 gün ve 9210/54805 - 7/1092 sa
yılı yazınız. 

Konya'nın merkez ilçesine bağlı Yarma bu
cağındaki sulama kanalının genişletilmesine dair 
Konya Milletvekili Sayın Seyit Faruk Önder'in 
soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Refet Sezgin 

Konya Milletvekili Sayın Seyit Faruk Ön
derin «Konya'nın merkez ilçesine bağlı Yarma 
bucağındaki sulama kanalının genişletilmesine 
dair yazılı soru önergesinin cevabı : 

'Soru : «Konya'nın merkez ilçesine bağlı 
Yarma bucağı arazisinin sulanabilen kısmının 
tamamen su altında olduğu yüksek malûmları
dır. 

Arazisi su altında kalan köylüler geçimle
rini sağlıyabilmek için köylerinin Doğusun
da Kaş mevkiindeki tarlalarına Meksika buğ
dayı ekmek ve böylelikle geçimlerini sağla
mak arzusundadırlar. 

Ancak, Meksika buğdayı suya arzı ihtiya-
cettiği için Sağearşamba kanalından knedi im-
kânlariyle 500 m. boyunda ek sulama kanalı 
acmifiiarsa da kâfi derecede su götürmedik
lerinden arazilerini sulamak imkânı bulama
maktadırlar. 

1. Bu vatandaşların zararlarının kısmen 
telâfisine imkân vereceğine inandığım mez
kûr kanalın Bakanlıkça genişletilmesinin müm
kün olup olmıyacağmm, mümkün değilse se
beplerinin, 

2. Bakanlıkça kanalın genişletilmesi müm
kün değilse bu kanalın genişletilmesi için 
mezkûr köye makina yardımında bulunulup 
bulımulmıyacağı hususunun iş'ar buyurulması, 
mümkün değilse keza sebebinin yazılı olarak 
iş'an.» 

Denilmektedir. 
Yarma bucağının sulanabilir arazileri Kon

ya Ovası sulama şebekesi sınırları içinde bu
lunmaktadır. Sulama şebekesi 1908 - 1914 yıl
lan arasında Konya - Çumra Ovasında 
45 000 ha. ve Seydişehir Ovasında 8 000 hek
tar olmak üzere brüt 53 000 hektar arazinin 
sulanması gayesiyle yapılmıştır. Ancak ara
dan geçen uzun zaman zarfında çeşitli sosyal 
ve ekonomik sebeplerle şebeke sahası yakla
şık olarak 120 000 hektara çıkmış bunun so
nucu olarak da su imkânları ve mevcut te
sisler ihtiyaca cevap veremez hale gelmiştir. 
fiilen sulanabilen saha yüzde yetmiş kifayet
siz sulama olmak üzere yılda 25 000, 30 000 
hektar civarındadır. 

Sulama ve taşkın problemlerini ayrı ayrı 
düşünmek gerekmektedir. Kurak yıllarda 
mevcut su miktarı kâfi gelmediğinden ve şe
beke çok geniş bir sahaya yayılmış bulun
duğundan mevcut su miktarı kifayet etme
mektedir. Yağışlı yıllarda şebekenin genişle
tilmiş olması, bunun başlıca sebeplerinden 
birini teşkil eder. Kurak yıllarda su mikta
rının kifayetsiz olması, şebeke dâhilinde sulu 
ziraat rejiminin yerleşmesini imkânsız kılınmak
ta önceden su hakkı bulunan vatandaşların 
arazilerini sulayamamalarına sebebolmaktadır. 

Yarma bucağında yeni kanal açılması isteği, 
şebekenin genişletilmesiyle ilgili binlerce ta
lepten birini teşkil etmektedir. Bu talepler 
gelişi güssl bir şekilde yerine getirildiği tak
dirde zaten kifayetsiz olan sulama şebekesin
de mevcut su hakları ihlâl edileceği gilbi 
artık normal bir sulamadan ve sulamanın ge
liştirilmesinden da bahsedilemez, üstelik Yar
ma bucağında kanal açılmasını taşkın prob
lemine hal çaresi olabilecek bir alternatif ol-
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mayıp, yukarıda belirtilen mahsurları yanın
da fayda sağlıyacak bir durum da yoktur. 

Bu bölgenin toprak ve su kaynaklarının 
en iyi şekilde geliştirilmesi gayesiyle hazır
lanan Master plânının tatbikatına bu yıl tah
liye ünitesinden başlanmış bulunmaktadır. 

Konya -Çumra projesi gerçekleştirildiği za
man bugün mevcut taşkın ve sulama prob
lemleri büyük ölçüde halledilmiş olacaktır. 

Şebekenin mevcut şartlarda genişletilmesi 
anlamına gelen Yarma bucağında yeni kanal 
açılması talebi Konya - Çumra projesi Mas
ter plânına da aykırı düşmektedir. 

Yukarıda 'belirtilen sebeplerden kanalın ge
nişletilmesi uygun görülmemektedir. 

17. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, şeker pemearı cif l çilerinin haklarına 
dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un yazık cevabı. (7/1093) 

27 . 3 . 1969 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

1. Bugün Türkiye'de hakları korunmıyan 
(bir topluluk varsa oda yüzde 80 köylerde ya-
şıyan çiftçi vatandaşlarımızdır. Bu çiftçilerimiz
den bir kısmı Türkiye'nin şeker ihtiyacını sağ-
lıyan insanlardı. Şeker pancarı çiftçisinin 
hakkı ne zaman korunacaktır? Adalet Par
tisi Hükümeti iktidara geldiği günden beri 
piyasanın alabildiğine yükseldiği bir gerçek
tir. Samanın kilosunun 18 - 20 kuruşa satıl
dığı bir devirde, şeker pancarının kulosunun 
14 kuruşa satmalınması bilmem ne dereceye ka
dar doğrudur. Bu da pancar çiftçisinin hak
larının korunmadığını göstermektedir. Sayın 
Bakan bu konuda ne düşünmektedir? 

2. Pancar ziraati hali hazırda en pahalı iş
çilik istiyen bir ziraattir. iyi hesabedilirse 
pancarın kilosu çiftçimize 25 - 26 kurusa mal-
olmaktadır. Maliyeti 25 - 26 kuruş olan şe
ker pancarının fabrikaya 14 kuruşa teslim edil
mesi ne dereceye kadar doğrudur? Bakanlı
ğınız çiftçinin bu haklarının korunması için 
ne gibi iyi düşünceleri vardır? 

3. Pancar çiftçisi köylü vatandaş yazın 
Ağustos sıcağında çoluğu çocuğu ile çalışır, 

yaklarmm tabanı çatlar, elleri nasırlaşır, bu 
pancarı yağmur kar altında çıkarır, faJbrika-
ya teslim eder. Teslim ederken de ilgililer
den çeşitli hakaretlere, eziyetlere mâruz bı
rakılır. Hastalanır, ölür gider kimse derdi ile 
ilgilenmem. Bütün bu sıkıntılara rağmen neti
cede teslim ettiği alınterinin mahsulünü pan
carının da bedelini zamanında alamaz. Bakan
lığın bu husustaki düşünceleri nedir? 

4. Pancar eken köylü vatandaş Ziraat Ban
kasına Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlu
dur. Borcuna sadık köylümüz, dürüts insan
lar olarak borcunu ödemek ister; pancar pa
rasını zamanında alamadığı için güç duruma 
düşmekte kendilerini tefecilerin elinden kur
tarmaları imkânsız hale gelmektedir. Bakanlı
ğınız pancar eken köylümüzü, çiftçimizi bu 
güç durumdan ne zaman ve ne şekilde kurtara
caktır? 

5. Bugün Türkiye'de Toprak Mahsulleri 
Ofisi çiftçimizin, köylümüzün buğdayını na
sıl kantarda tartıp parasını peşin olarak ve
riyorsa, Şeker Fabrikaları da aynı şekilde pan
carı köylümüzden alıp parasını peşin olarak 
veremez mi? Bu hususta Bakanlığınız ne dü
şünmektedir? Böyle bir araştırma yapılmış mı
dır? 

0. Bakanlığınız bugüne kadar pancar çift
çisi ile Şeker FaJbrikaları arasında yapılan 
taahhütleri incelemiş midir? Şeker Fabrikası 
ile pancar çiftçisi arasında yapılan mukavele 
tamamen tek taraflıdır. Bu tek taraflı muka
vele her bakımdan köylünün aleyhine fabrika
nın lehinedir. Bu haksızlıkların önlenmesi için 
Bakanlığınız ne gibi tedbir düşünmektedir. 

7. Şeker fabrikaları pancar çiftçisine ek
tirdiği pancarlar için kazma avanslarını za
manında vermemektedirler. Bu kazma avans
ları için verilen dekar başına para azdır. 
Bunu bugünkü işçilik ücretlerine göre ayarla
mayı düşünüyor musunuz? Sayın Bakanın bu 
husustaki düşüncesi nedir? 

8. Bakanlığınız, pancar çiftçisi ve köylü
sünün çalışmalarının iyi değerlendirilmesini is
terse, pancar fiyatlarına zam yapıp çiftçinin 
pancarının kilosunu 25 kuruştan alması lâzım
dır. Acaba Bakanlığınız pancar fiyatlarına zam 
yapmayı düşünüyor mu? Düşünüyorsa hangi 
yıllarda yapacaktır? 
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T. 0. 
Sanayi Bakanlığı' 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
ıSayı : 9/313 

23.5.1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik 1 . 4 . 1969 tarih ve 
7/1093, 9211/54802 sayılı yazılan : 

Şeker pancarı çiftçilerinin haklarına dair 
Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun ta
rafından verilen yazılı soru önergesine ceva
bımız ilişik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 

Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin Uzun 
tarafından verilen yazılı soru önergesine Sana
yi Bakanlığı cevabıdır : 

Cevap 1 - 2 - 8. — Şeker pancarı bugün 
memleketimizde, gerek pancar bedeli olarak 
çiftçiye sağladığı gelir, gerek Şeker Şirketi ta
rafından çiftçiye sağlanan suni gübre, ziraat 
aletleri gibi aynî yardımlar ve nakdî avans 
ödemeleri, teknik müzaharet, bedelsiz tohum 
temini, zirai mücadele yapılması, değerli bir 
hayvan yemi plan yaş küspenin bedelsiz olarak 
intikal ettirilmesi gibi yan faydalar göz önüne 
alındığı takdirde çiftçiyi tatmin eden bir mah
sûl durumundadır. 

Pancarın kilo maliyeti hiçbir zaman 25-26 
kuruş değildir. Bu böyle olsa idi, çok zararlı 
bir iş durumuna düşecek olan şeker pancarı 
yetiştiriciliğinden çiftçilerin vazgeçmesi gere
kirdi. Aksine olarak daha fazla pancar ekmek 
için onbinleroe çiftçi ısrarlı taleplerde bulun
maktadırlar. 

Bakanlığımızın görüşü, pancar yetiştirme 
maliyetinin, pancar fiyatlarına zam yapmak 
suretiyle düşürülmesi yerine, birim sahadan 
daha fazla mahsûl elde etmek yoluyla çiftçi
mizin gelirinin artırılmasını sağlamaktır. Nite
kim verimi artırma yolundaki çalışmalarımızın 
neticesi olarak, Türkiye ortalaması hektara 
pancar verimi, Avrupa memleketleri seviyesine 
yaklaşarak 3§ tona ve hektar başına gelir de 
5 328 Tl. ya ulaşmıştır. Bu görüşümüzü teyi-
deden son dört yıllık verim ve gelir miktarları 
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 

Hektara Hektar başına 
verim brüt gelir 

Yılı Ton Tl. 

1965 21 691 3 056,77 
1966 28 989 4 084,93 
1967 35 284 4 971,65 
1968 37 816 5 328,52 

Cevap : 3 - 4. — Her iş kolunda olduğu gi
bi, dolayısiyle ziraatte çalışan çiftçi vatandaş
larımız da alın teri döker, yorulur ve sıkıntı 
çeker. Bunlar yaşıyan ve çalışan insanların 
karşılaştığı normal olaylardır. Pancar çiftçileri 
de oldukça zor bir iş olan pancar yetiştirilme
sinde bütün gücü ile çalışır ve alın teri döker. 
Pancar tesellümünde veya başka bir iş döne
minde Şeker Fabrikaları personeli tarafından 
hakarete veya eziyete mâruz bırakılmaları &öz 
konusu olamaz. Aksine Şeker Fabrikaları per
soneli ile çiftçiler arasında bir işbirliği ahen
gi ve samimiyeti mevcuttur. 

Çok eski yıllarda çiftçi pancar teslimatını 
takibeden bir veya birbuçuk ay içinde alacağı
nı fabrikadan alabilirdi. Şeker Sanayiinin ge
lişmesi ile bâzı malî problemlerin ortaya çıkmış 
olması pancar bedelleri tediyelerini geciktir
miştir. 

Pancar bedellerinin zamanında ödenmesini 
temin için gerekli tedbirler üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. Nitekim, son birkaç yıla göre 
pancar bedellerinin tediyesi bu yıl daha kısa 
zamanda bitirilerek (hemen hemen kampanya
ların sona ermesi ile birlikte) Mart 1960 ayı 
sonunda tamamen ödenmiştir. 

Cevap 5. —- Toprak Mahsulleri Ofisi, çiftçi 
ile yetiştirme sözleşmesi akdetmediği ve hubu
bat çiftçisine daha önceden aynî ve nakdî kre
di vermediği için buğdayını tartıp teslim al
dıktan sonra parasını ödemektedir. Şeker pan
carında durum böyle değildir. Çiftçiye suni 
gübre ve çeşitli ziraat aletleri ve nakdî avans 
verilmektedir. 

Böylece her çiftçi için şeker fabrikalarında 
borçlu - alacaklı hesabı açılmaktadır. Pancarı
nı teslim eden 250 000 çiftçinin hesaplan en az 
30 - 40 gün içinde tamamlanabilir. Bu sebeple 
pancar teslimini mütaakıp hemen bedelinin 
ödenmesi mümkün olamamaktadır. 
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Cevap 6. — Şeker fabrikaları ile çiftçiler 
arasında müteselsil kefalet esasına göre akde-
dilmekte olan «Şeker Pancarı Yetiştirme Söz
leşmesi» teknik şartlar ve genel hükümler ih
tiva etmektedir. Bu sözleşmenin teknik sarkarı
nın uygulanması sonunda pancarın hektar veri
mi önemli derecede yükselmiş (Bu yıl 38 ton 
'hektar) ve çiftçinin teknik ziraat bilgisi art
mıştır. Diğer genel hükümlerde çiftçiyi istis
mar eden hususlar mevcut değildir. Batı mem
leketlerine nazaran çiftçinin menfaatlerine çok 
daha fazla yer verilmiştir. 

Cevap 7. — Şeker pancarı ziraatı fazla 
emek ve masraf istediği için Şeker Sanayii ku
rulduğundan beri çiftçiye suni gübre, sulama 
vasıtaları ve ziraat aletleri vadeli ve taksitli 
olarak Şeker Fabrikalarmca verilmekte ve bu 
hizmette daimî bir gelişme olmaktadır. Ancak, 
ihasat ve çapa işleri için verilen avanslar Şeker 
Şirketinin malî imkânları sebebi ile çiftçinin 
arzu ettiği seviyede olmamaktadır. Daha fazla 
avans para verilmesi imkânları üzerinde durul
maktadır. 

18. — Zonguldak Mdl I el vekili Fkmd (Udin T'-
in, Fîlyos Ateş Tuğlası Fahrika.sı ile hammadde 
müteahhidi arasında, ihtilâf cıkrp cıknuıdığ r.a 
dair sorum ve Sanayi ~Baka.ni 'M elime I; Turyul."-
un yazık cevabı (7/110-1) 

2 . 4 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi Baka 
m tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için delâletlerinizi saygılarımla r k a ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Ekmel Çetiner 

1. Son üç sene içinde Filyos Ateş Tuğla 
Fabrikası ile Zonguldak A. P. Merkez ilçe Baş
kanı Osman Demire! arasında, fabrikaya ham
madde toprağı vermek taahhüdünden "bir ih
tilâf çıkmışmıdır? 

2. Çıkmış ise; ihtilâf mevzuu nedir ve hu 
ihtilaf hakem tâyini yoliyle mi, yoksa başka 
bir suretle mi haledilmiştir? 

3. Hakem, tâyini yoliyle halledilmiş ise; 
kimler hakem olmuşlardır ve bu h.-ıkemler bu 
i§ için ne kadar ücret almışlardır? 

18 . 5 . 1969 O : Z 

T. C. 
fSzutvyi Bakanlığı 

Tviliste^arlık Yası İşleri Bürosu 
Say* : 9/286 

14 . 5 . İÜGO 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İ M : Genel Sekreterlik 8 . 4 . 1.06!) t-.^ıh 

vo 7/U.04-9242/55373 sayılı yazılarına : 

Filyos Ateş Tuğlası Fabrikası ile lıanımacl-
iV, mütcaMıidİ arasında ihtilâf çıkıp çıkmadı
ğına dair SonguMak Milletvekili Ekmel Çevs.i-
îier tarafından verilen yazılı soru onergorflso 
ü-Tv:-'i'-.3"i.raz ilişik olarak sunulmuştur, 

Saygılarımla arz ederim. 
Sanayi Bakam 

Mehmet Turgut 

Eongıüdak Milletvekili Ekmel Çetiner tara-
fiûclan verilen yazılı soru önergesine Sanayi 
Bakanlığı cevabıdır :-

Son üç sene içinde Filyos Ateş Tuğlası Sa-
myji. Müessesesi ile Zonguldak A. P. Merkez 
İM? Başkanı Osman Demirel arasında hammad
de taahhüdünden her hangi bir ihtilâf çıkma
mıştır. 

Adı geçenden 30 . 11 . 1968 tarihi itibaoylo 
136 940 ton silisli kil mubayaa edilmiş ve ken

dine istihkak tutarı olan 3 834,32 Tl. ödenmiş 
olup, bu taahhütten dolayı bir ihtilâf vukubal
mamıştır. 

Kendisi ile müessese arasında, son üç yü 
içinde, başkaca bir münasebet olmamıştır. 

19. — Tekir dağ Dlillelvekiil Kemal Neh<o!J.!u'-
vıın, M ar as'm (löksün, ilçesi Jandarma Karako
l/unda, iki salısın., dövülüp dövülmediejiue dair 
sorusu ve İrisleri 11 al;anı Faruk Sükun ile Ada
let Bakam Hasan Dincer'in yazılı cevapları 
(7/1118) 

4 . 4 . 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın İçişleri ve 
adalet Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-
landırr İmasın a aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Kemal Nebioğkı 

Tekirdağ Milletvekili. 

http://~Baka.ni
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Soru 1. Maraş'ın Göksün ilçesinde 4.2 1CCO 
gecesi Çiftçi ve Esnaf Kulübünde içki içil
mesi olayı üzerine, Jandarma Çavuçu MeİKut 
Ak'a itirazda bulunan Köprübaşı MahalkKİ-acLîi 
Ali Peltek ile, yolda karakola giderken bunla
ra katılan Kurtuluş Mahallesinden Durdu Te 
kin'i karakolda, adı geçen Jandarma Çavıı?;ıı-
nuii, o gece sabaha kadar dövdüğü doğru mu
dur? 

Soru 2. Ali Peltek'in bu dayak sonu rp 
ayaklarının kemikleri kırıldığı ve 45 gün ke
sin rapor aldığı, ancak sorumlular hakkıı-öı 
gerekli işlemlerin yürütülmeyip; kaymakamlı
ğın, jandarmanın görevini yaptığı, iddiası v:.a 
derecede doğrudur? 

Doğru değilse, yurttaşları dövenler haklım 
da, aradan geçen süre içinde ne yapılmıştır? 
Her hangi bir işlem yapılmamışsa sebebi ne
dir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 20 . 5 . 1960 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

istfı. : 0623.4-13-69 
III. Ş. 2. Ks. 

Konu : Soru önergesi cevabı 
Mili e!; Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Genel Sekreterlik, Ka
nunlar Müdürlüğünün 9 Nisan 1969 gün ve 
7/1118, 9297, 55330 s? yık ysaısı. 

Göksün ilçesi, Köprübaşı mahallesinden Ali 
Petek ile Kurtuluş mahallesinden Durdu Te
kinin, 4 Şubat 1963 gmm, J. Asteb. Bşçvş. 
Mehmet Ak tarafından, aynı ilçenin merkez 
jan^-i'inr, karakolunda dövüldüğü, ve bunlardan 
Ali Petek'in s yak parmaklarının kırılmış oldu
ğu iddiasiyle ilgili olarak Tekirdağ Milletveki
li Kemal Hebioğlıı'nun, Millet Meclisi Başkan
lığına sunmuş olduğu 4 Nisan 1989 tarihli soru 
önergesi cevabıdır : 

1. Göksün ilçesinden Ali Petek ile arka
daşı Durdu Tekin adındaki iki vatandaşın, 
4 Şubat 1908 gececi jandarma karakolunda sa
baha kadar, Astsb. Bşçvş. Mehmet Ak tarafın
dan dövüldükleri iddiası doğru değildir. 

2, Her ne kadar adı geçen müştekiler, 
'". Şubat 1968 gecesi Göksün Merkez Jandarma 
Ka,ı?>ü"ı:a'la, Jandarma Astsb, Bşçvş. Mehmet 
Ak tarafından döğüldüklerini, 7 Şubat 1968 ta-

— Ti 

rıhli dilekçeleri ile şikâyet etmişlerse de, yapı-
I'in tahkikat sonunda, iddialarının doğru olma-
djğı anlaşılmış, Astsb. Bşçvş. Mehmet Ak hak-
k>n5a Göksün ilçe İdare Kurulu, 26 Kasım 1968 
gün ve 1963/183 sayılı men'i muhakeme kararı 
vermiş lir. 

İlçe İdare Kurulunun mezkûr kararı Maraş 
il İdare Kurulunun 12 Aralık 1968 gün ve 
1963/81 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleş
miştir. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 20 . 5 . 1969 

C. İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 21614 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Ke
mal Nebioğlu'nun yazılı soru öner
gesinin cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür-
i i i p ifadeli 9 . 4 . 1 9 6 9 gün ve 7/1118-9297/55330 
say-lı yazılarına: 

Maraş'ın Göksün ilçesi Jandarma Karako
lunda iki vatandaşın dövülüp dövülmedikleri 
konusunda Tekirdağ Milletvekili Sayın Kemal 
i'Tebioğlu tarafından İçişleri Bakanlığı ile Ba
kanlığımıza yöneltilmiş bulunan 4 . 4 . 1969 ta
rihli yazılı soru önergesinin Bakanlığımıza taal
lûk e:1eti kısımları hakkında gerekli bilgi aşa-
ğ?da arz olunmuştur. 

Gcksnn ilçesinden Ali Petek ve Durdu Tekin 
adlı iki vatandaşımızın, 4 . 2 . 1968 tarihinde 
Çiftçi ve Esnaf Kulübünde içki içmelerine mü
dahale eden jandarma çavuşu Mehmet Aka ta
rafından karakolda dövüldükleri iddiasiyle, bu 
yer Cumhuriyet Savcılığına ve Kaymakamlığı
na ayrı ayrı dilekçelerle vâki müracaatları üze
rine, G-oksun C. Savcılığınca yapılan inceleme
de; sanığın sıfatı nazara alınıp, suçun idari gö
rev sırasında işlendiği sonucuna varılarak, Me
murin Mııhakematı Hakkındaki Kanun hüküm
lerine tevfikan gereği yapılmak üzere, evrakın 
6 . 2 . 1968 tarihinde Göksün Kaymakamlığına 
tevdi edildiği ve bundan sonraki işlemlerin ise 
idari kaz?, organlarınca yürütüldüğü, Elbistan 

| ö. Savcılığının is'arından anlaşılmıştır. 

7 — 
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Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla arz ederim. 

Hasan Dinçer 
Adalet Balkanı 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'uun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair so
rusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın yazılı ce
vabı (7/1119) 

10 . 4 . 1967 
Millet Mecisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığı
nızı saygı ile dilerim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Akşehir'de nüfus, civardan göç edenler 
dolayısiyle hızla artmaktadır. Mevcut emniyet 
kadrosu bu nüfusun ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır. Akşehir Emniyet, vasıta ve personel 
bakımından ne şekilde ne zaman takviye edile
cektir? 

2. Yenimahalle, istasyon Caddesi, Karabu
lut Caddesi semtlerinde, şehrin nüfusunu geçen 
bir kalabalık yerleşmiştir. Bu yerleşme, daha 
ziyade civar kaza ve köylerde işlenen cinayetle
rin, maznun ve mağduru olan aileler teşkil eder. 
Kan dâvasından korunmak için vâki olan bu 
yerleşme bölgesinde, nüfusunun da 10 000 i aş
tığı nazara alınarak bir polis karakoluna mut
lak zaruret vardır. 

Bu bölgede bir polis karakolu ne zaman açı
lacaktır? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 12.5.1969 

T. B. M. M. ile İlişkiler Bürosu 
Sayı : 11 -13/1916 

Millet Mecisi Başkanlığına 

İlgi: 21 . 4 . 1968 gün ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 7/1119 - 4058/23894 sayılı 
yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nun 
Akşehir ilçesi Emniyet Teşkilâtına mütaallik 
yazılı soru önergesi incelendi : 

Akşehir ilçesinde 1 Emniyet Âmiri, 1 Komi
ser, 1 Komiser Muavini, 18 Polis Memuru gö
rev ifa etmektedir. 

İlçenin inkişafı ve ihtiyacı nazara alınarak, 
ikinci bh^ karakol olarak Yenimahalle Karakolu 
açılmış ve 1 . 9 . 1968 tarihinde faaliyete geçi
rilmiştir, 

Buna muvazi olarak teşkilâtın motorlu vası
ta bakımından da takviyesi cihetine gidilmiş, 
mevcut jeep otosuna ilâveten 1 motosiklet veril
miştir. 

Yeni tevziatta bir tane daha verilmek sure
tiyle motorlu araç sayısının üçe çıkarılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Arz ederim. 
Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

21. — Sakarya Milletvekili Hayrettin 'l'y-
saVın, Sakarya'nın Akyazı ilcesine bağlı Kücil-
cek köyünde, depremden zarar {/örenlere, ek yar
dım yapılmasına dair sorusu ve İmar ve İskân 
Bakanı Haldun Menteşeoğiu'nun yazılı cevabı 
(7/1125) 

Ankara, 8 . 4 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın imar ve İskân Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Hayrettin Uysal 
Sakarya Milletvekili 

Sakarya ilinin Akyazı ilçesi Küçücek köyü 
halkından Ramis Yakıcı, Kâzım Kaymak, Sait 
Kaymak, Mehmet Yücel, Ahmet Kırdemir, Aziz 
Kaymak, Dursun Şenol, Emin Köymen, Cemal 
Köymen, Hüseyin Köymen, Dursun Selvican, 
îtüstem Angın, Azmi Angın, Fehmi Biçer, Meh
met Yavuz, Halil İbrahim Serin, Mehmet Barut, 
Mehmet Tezcan, Dursun Karaca, Mustafa özde-
mir, Ahmet Yarımbaş, Mustafa Köse, Kasım öz-
demir, Nuretin Yakıcı, Hasan Aydemir, Selâ-
hattin Aydemir, Hasan Baykan, Mahmut Bay-
raktutar, Musa Ersavaş, Nuretin özel, Şerif 
Ali Kırkaltı, Hasan Aslan, Ahmet Kocael, Meh
met Kozan, İbrahim Kot, Nuri Baykan, Lütfi 
Yıldız, Cemal Yıldız, Mustafa Yıldız, Osman 
Boğaz, Mehmet Ali Yarımbaş, Hasan Gül, Os
man Usanmaz, Dilâver Karaçayır, Mustafa Bo
ğaz, Saffet Çağlı, Mevlüt Keyif, Zinnet Duman, 
Mehmet Yıldız, ishak Özkurcu, Hasan Gül, Feh
mi ömür'ün evleri 22 . 7 . 1967 tarihinde vuku-
bulan depremde yıkılmıştır. 
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Bu şahıslar malzeme ve para olarak Devlet
ten 7 500 lira yardım görmüşlerdir. Ancak ev
lerini yapmaya çalıdan bu yurttaşlarımız birçok 
yerlere borçlu kalmışlardır. Sıkıntı çekmekte
dirler. Oyaa Sakarya'nın bası köy ve bucakla
rında bu durumda br.lıınan kinilere İ 500 er lira 
daha yardım yapılmıştır. 

Adı geçen köylü yurttaşlarımız durumlarını 
bildirerek kendibrine de bu yardımın yapılması
nı istemişler, Eakankğa müracaatta bulunmuş
lar, fakat dilek ve isteklerine şimdiye kadar 
hiçbir cavap veriLııeiiiistir. 

Küçücek köyündeki bu yurttaşlarımızın da 
1 500 liralık ek yardım ihtiyaçları vardır. Ya
pılacak bir incelemede bu açıkça görülecektir. 

Bâzı köylere yapılan bu yardımın Küçücek 
köyüne de yapılması gerekmez mi? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 

Ankara 
Özel Kalem Müdürlüğü 10 . 5 . 1989 

Sayı : 15/1146 

Konu : Hayrettin Uysal'ın ya
zılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

^ İlgi : 21 . 4 . 19GD gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7 - 1125 - 9344 - 55470 sayılı yazı. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın 
Akyazı ilçesine bağlı Küçücek köyünde deprem
den zarar görenlere ek yardım yapılmasına dair 
yazılı soru önergesi cevabı 2 nüsha olarak ilişik
te sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve İskân Bakanı 

Sakarya ve çevresinde, 22 . 7 . 1967 günü 
meydana gelen depremde konutları yıkılan ve
ya ağır hasar gören afetzedelere, 7269 - 1051 sa
yılı Kanun çerçevesi dâhilinde hasarları tesbit 
edilmek suretiyle gerekli inşaat yardımı yapıl
mıştır. 

Ayrıca, konutlarını bitiremiyen vatandaşla
ra malî ve maddî güçleri de nazarı itibara alına
rak, ek yardım da yapılmaktadır. 

Ancak, konutlarını yapmış ve iskânı sağlan
mış olan afetzedelere ek yardım yapılması uy
gun mütalâa olunmamaktadır. 

Bu durumda Küçücek köyünden 51 aileye ek 
yardım yapılmasına dair Bakanlığımıza vâki ta
lepler de bu şekilde cevaplandırılmıştır. 

22. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahinı-
oğlu'nun, Adana'um, Ceyhan ilçesinde, spor 
tesisleri inşasına dair sorusu ve Kâmil Ocak'ın ce
vabı (7/1129) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Spor işlerine Bakan Sa

yın Devlet Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygiyle arz ede
rim. 9 . 4 . 1969 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıilbrahimoğlu 

Adana ilinin Ceyhan ilçesi merkez nüfusu 50 
bine yaklaşmakta ve köyleriyle birlikte 100 bini 
geçmektedir. Bir kaç ilçenin ekonomik merkezi 
ve yol kavşağı üzerinde hareketli bir ziraat ve 
sanayi şehridir. 

Lisesi, Erkek ve Kız Sanat Enstitüleri ve or
taokulları .ile çevrenin kültürel merkezi olma 
istikametinde gelişmektedir. 

Adedi binleri geçen genç kuşaklar boş zaman
larını değerlendirmek ve sporatif faaliyetlerde 
bulunabilmek için gerekli stadyumdan ve kapa
lı spor salonlarından mahrum bulunmaktadır. 

Ceyhan'ın Çukurova'da ve hattâ Türkiye ça
pında varlık gösteren gençlik kulüpleri ve spor 
takımları mevcudolduğu gibi şampiyonluklar 
alan güreşçileri de olagelmiştir. 

Spor tesislerinden mahrum bulunan Ceyhan 
gençliği fıtri kabiliyetleri ve sağlam aile ve mu
hit terbiyeleri sayesinde yanlış yollara gitme 
tehlikesinden korunabilmişlerdir. Fakat nüfus 
artmakta, iktisadi ve kültürel hayat gelişmekte
dir. Gittikçe daha çok şehirleşmekte olan Cey
han'ın gerekli bilcümle spor tesislerine süratle 
kavuşturulması gençliğin sosyal, moral ve kül
türel gelişmesi için zaruri bulunmaktadır. 

Bugüne kadar stadyum inşaası dahi askıda 
bırakılagelmiştir. 

Bakanlıkça; 
1. Stadyum inşaası için yapılan hazırlıklar 

hangi safhadadır? ihale hangi tarihte yapılacak
tır? 

2. Kapalı spor salonu, yüzme havuzu gibi 
diğer spor sahaları ve inşaaları üzerinde ne gibi 
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çalışmalar yapılmıştır? Bu çalışmalar h a s p saf-
hadadır? 

T. 0. 3 . 5 . 1969 
Başbakanlık 

Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 

Proje : T. - 33 -12/2749 
Konu : Ceyhan Stadı ilk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 4 . 1960 gün 9350 - 55CG0 - 7/1129 

sayılı yazılarınız. 
Adana ili Ceyhan ilçesi spor tesirleri hakl-;^-

da Adana Mjifcsvckili Kemal Sambrabimoğld 
tarafından verilen yapılı m s: a. önergemi incakn-
miş olup, Ceyhan •tictti stadına aU v.*:t\şel \<'?X-
m, tribün projeleri, saha tesviye vi\- .;'.:.r<'iiaj pro
jeleri Beden Terbiye;]! O Ü ' ^ 1 Jdiüadrl^aıiı:^ 
tanzim edilerek, 14 . 12 . 1968 iarilüi protokol 
gereğince ihalesi yapılmak ikıera B ayındır k'k 
Bakanlığına gönderilmiş Lir, 

Tanzim edilen vaziyet pl/a..-md;!„ d:-;.): üyor 
tesislerinden kapalı spor salonu ile açık voley
bol, bî J . r ' lo l ve t . 1 ' ..' ' i" > r. v al'ji U.; 
tesbit edilmiş olm.ıhla b, ;.d>.r .> u 1 ' ^ ! ' ! -
den Terbiyi i Ö n e l lıY.'k ' "U 
n m programmda yor :>'>?KI I ,. 
lıındugumu/. \ ı l .- '* : > A l 
ay r i l amîya^s il iki yıl pr< , s * , i .. '.« •,.-.>' • 
lâa edilebilecektir. 

Açıklanan hususlar yazılı soru öiiorgciine 
cevap olarak arz olunur. 

Devlet Bakanı 
Kâmil Ocak 

23. —- Konya Miilelveliîli Nar;lf Kuraca'nan, 
Hadim çarşısında' bir i'alandasıi kölil 'muamele, 
yapan jandarma, halikında, ne işlem, yapıldığına 
dair sarımı ve İrisleri Hakanı Vara!; n ilk an m 
yazık cevabı (7/1132) 

14 . 4 . 1969 
Millet MOCİİBİ Karanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri. Bakaoı tavafüi-
dan yazılı olarak cevapla-o.d'.v-ılmarmu di~erim, 

Konya Milletvekili 
Nazif Kuruca 

28 . 3 , 1969 günü Hadha çar.Kaıdra bir va
tandaşın akıl hastası olduğu ^Si^k^c-i i]o jan
darma tarafından el ve ayakları k^lanar^k, 
kafası üstünd-s yerlerde sülüktendi^. vo h.ı'.llı:-ı 

T . I J İ 

- ' fi \ 
1- .. | 

L . ' J J y.1 i-
i " İ \ [. i" ! 

I, ' i-

28 . 5 . 1969 O : 2 

t ımdan büyük teessür ve infiale kapıldığı bilin-
ivıckLodir. 

1. E ü hâdisenin meralleri hakkında ne ya-

2, H-şİkî'i ilhanlık ve -merhamet duygula
rım ir.c.'teı:. köylü zorbakklarm olmaması için 

;ir aimmıştîr. +,•.- A no te 

2 1 . 5 .1969 
T. C. 

içişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 

ÎSTH. : 0623.4-14-69 III. Ş. 2. Ks. 
Konu : Hadim çarşısında sürükle
nen akıl hastası ile ilgili soru öner
gesi cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi ; Millet Meclisi Başkanlığı, Genel Sek

reterlik Kanunlar Müdürlüğünün, 21 Nisan 1969 
gün ve 7/1132, 9411/55739 sayılı yazısı. 

28 Mart 1969 günü Hadim ilçe çarşısında 
akıl hastası Mustafa Tuzla'nm el ve ayakları
nın bağlanarak sürüMenmesi iddiasiyle ilgili 
olarak, Konya Milletvekili Saym Nazif Kurucu'-
nun, Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş olduğu 
yazılı soru önergesi cevabıdır : 

1. Birkaç defa akıl hastanesine girip çıkan 
ve olay tarihinden 2 gün evvel de Bakırköy Akıl 
Hastanesinden gelen Hadim ilçesi Dedemli kö
yünden AHioğlu Mustafa Tuzla adındaki şahıs, 
27 Mart 1969 günü Hadim ilçesi Avcılar Kulü
büne gelerek; 

Kulüpte bulunanlarla selâmlaşıp birer de si
gara ikram ettikten sonra, çantasından C. H. P. 
ne ait altı oklu bir bayrak çıkartıp hazır bulu
nanlara hitaben; 

«Yarın Cuma günü öğleyin camide halka bu 
altı okun mânasını anlatacağım, hiçbiriniz bin
miyorsunuz» dedikten sonra kibritin on kuruş 
olduğunu, iktidarın fasulyeyi pahalandırdığını, 
beyan etmiş, Hükümet Başkan ve üyelerine galiz 
küfürler ederek, müsrif olduklarını söylemiş, o 
gün saat 24,00 e kadar sarhoş bir vaziyette ku
lüpte oturanları rahatsız etmiştir. 

2. 28 Mart 1969 Cuma günü camiye gelerek 
imamın duasını kesip, sağ ve sol hakkında ge
lişi - güzel konuşmuş, sonra, camiden çıkıp dı-
şarda, Mehmet Aktaş isimli bir vatandaşa gay-
ritabiî cinsi münasebette bulunmak için alenen 
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teklifte bulunarak rezalet çıkarmaya devam et
miştir. 

3. Aynı gün Hadim ilçesi Ortaokuluna ge
len adı geçen akıl hastası orada da rezalet çıka
rıp derslerin aksamasına sebebiyet verdiğinden, 
okul müdürü tarafından okuldan çıkarılarak 
çarşıya kadar getirilip bırakılmıştır. 

Çarşı ortacında pijamali ve sarhoş bir vazi
yette, Başbakan, kaymaikam ve J. Komutanına 
ve eşlerine çok çirkin küfürler ettiğini gören 
Belediye Başkanı, Mehmet Hadimoğdu tarafın
dan durum ilce J. Birlik K. lığına aksettirilerek, 
akıl hastası Mustafa Tuzla'nın nahoş hareketle
rinin önlenmesi istenmiştir. 

4. ilçe J. Birlik K. Vekili Astsb. Kd. Bşçvş. 
Mustafa Duman, akıl hastasını Karakola getir
meleri için olay mahalline gönderdiği devriye 
ciflerine, akü hastası, taş, sopa, demir parçaları 
ve buna benzer cisimleri fırlatıp karşı koymuş, 
erlerle mücadele edip karakola gitmemekte di
renmiştir. 

Olay yerine bizzat gelen Birlik Komutanı, 
akıl hastasının el ve ayaklarını bağlıyarak za
rarsız bir hale koyup karakola götürmeleri için 
erlere emir verdiği bir sırada, akıl hastası, 
Astsb. Kd. Bşçvş, Mustafa Duman'a bir tokat at
mış ve bu esnada Devlet, Hükümet erkânına ya
kışıksız sözler sarf etmiştir. Bilahara, J. erleri 
mukavemet eden akıl hastasını zorla ve sürükli-
yerek karakola getirip, sağa sola saldırmasına 
mâni olmuşlardır. 

5. Akıl hastası Mustafa Tuzla'yı yarala
maktan, Hadim İlçe J. Birlik K. Vekilli J. Astsb. 
Kd. Bşçvş, Mustafa Duman ile Uzman J. Çavuş 
Necmettin İJltaş hakkında yapılan şikâyet üzeri
ne, Hadim C. Savcılığınca hazırlık soruşturması 
yapılmış, sonunda görevsizlik kararı verilerek 
dosya Konya îl idare Kuruluna gönderilmiştir. 

Her ne kadar Hadim ilçe J. Birlik K. lığı bu 
olayda önleyici zabıta görevini yerinde bir hare
ketle zor kullanarak yapmış ise de bir sorumlu
luk durumu odup olmadığı, yapılan tahkikata 
göre il İdare Kurulunun vereceği kararla anla
şılacaktır. 

6. Olay sırasında toplanan halkın insanlık 
ve merhamet duygularını inciten ve zorbalıkla 
vasıflandırılacak zabıtanın bir tutumu yoktur. 
Camide, gazinoda, okulda ve çarşı içerisinde re
zalet çıkarıp, önüne gelene sövüp sayan ve hal

kın huzur ve güvenini bozan bir akıl hastasının 
bu gibi kanun dışı davranışlarına ve suç işleme
sinin devamına mâni olunmuştur. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 
içişleri Bakanı 

24. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nuh, 
Ermenek Jandarma Karakol Kumandanının nakil 
sebebine dair sorusu ve içişleri Bakanı Faruk 
Sükan'in yazılı cevabı (7/1J33) 

14 . 4 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak içişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına izninizi di
lerim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Ermenekte Jandarma Karakol Kumanda
nı Süreyya Tekintaş, ne sebeple vazifesinden 
başka yere sürgün edilmiştir. 

2. Bu tâyinde, A. P. ilçe Başkanı Nadir 
Harani'nin tazyiklerinin etkisi olmuş mudur? 

3. Böyle bir tâyinle sukıntıya düşürülen 
zabıta mensubunun gittiği yerde huzurla gö
rev yapması mümkün olmadığına göre; bu 
tâyinlerin ıbelli zaman aralıklarına ve mevsi
min müsait günlerine raslatılması daha uygun 
olmaz mı? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 

Jandarma G-enel Komutanlığı 
Ankara 

Prs. 4031-3943-69 3 ncü Ş. Asb. Ks. 
14 . 5 . 1969 

Konu: J. Asb. Bçvş. Süreyya Te
kintaş'm il içi tâyini. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka
nunlar Müdürlüğünün 21 Nisan 1969 gün ve 
7/1133/9412/55741 sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, Kon
ya - Ermenek İlçe Jandarma Birliği Merkez J. 
Kr. K. nı J. Asb. Bçvş. Süreyya Tekintaş (963 -
122) m il içi atanmasının yapılması sebepleri 
hakkındaki yazılı soru önergesi cevabı; 

1. Ermenek ilçe Jandarma Birliği Merkez 
J. Kr. K. nı J. Asb. Bçvş. Süreyya Tekintaş 
1963 - 122) a mütaaddit defalar yapılan ikaz 
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ve uyarılmasına rağmen alışageldiği haşin ha
reketlerine devam edip, sebepsiz yere vatan
daşlara fena muamele yaptığından, müessif 
bir olayın zuhurunu önlemek ve bir subay mai
yetinde çalıştırılmak üzere valilikçe 5442 sayılı 
11 idaresi Kanunu gereğince Karaman ilçe Jan
darma Ceza Evi J. Kr. K. lığına tâyin edilmiş 
olup 25 Mart 1969 tarihinde eski görevinden ay
rılarak 5 Nisan 1969 günü yeni vazifesine baş
lamıştır. 

2. Assulbaym tâyininin yapılmasında Er
menek Adalet Partisi İlçe Başkanı Nadir Ha-
rani'nin hiçbir etkisi bulunmamıştır. Sırf As-
subayın tutum ve hareketlerinden dolayı doğ
ması muhtemel müessif bir -olayın önlenmesi 
için tâyin edilmiştir. 

3. Her ne kadar personel atanmaları belli 
bir zaman içerisinde yapılmakta ise de, doğru
dan doğruya halk ile teması bulunaTi mezkûr 
zabıta mensubunun yukarda arz edilen durum 
ve tutumu dolayısiyle zuhuru muhtemel mües
sif bir hâdisenin önlenmesini temin maksadiyle 
5442 sayılı il idaresi Kanunu gereğince nakli
nin ivedilikle valiliğince yapılması zaruri gö
rülmüştür. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

25. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu,'n/un, 
Kulu ilçesine bir Hükümet tabibi ile sağlık mer
kezi mütehassısı tâyinine clair sorusu ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakam Vedat Âli Özkan'ın 
yazılı cevabı (7/1134) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. Kulu ilçesinde aylardan beri hiç doktor 
yoktur. Bunun sebebi nedir? 

2. Kulu ve köylerinin kalabalık nüfusu na
zara alınarak, bu ilçeye bir Hükümet tabibi ve 
bir sağlık merkezi mütehassısı ne zaman tâyin 
olunacaktır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

Sayı : 3523 
16 . 5 . 1969 

Konu : Konya Millet
vekili Nazif Kurucu'-
nun yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 21 . 4 . 1969 tarih, Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğünün 9413/5543 - 7/1134 
sayılı yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'-
nun ilgi yazıya ekli yazılı soru önergesine ce
vabım ilişiktedir. 

Arz ederim. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nım 

yazılı soru önergesine cevabım 
1. — Konya - Kulu ilçesi Hükümet Tabipli

ğine Dr. T ahir Aktaş'm, 
2. — Konya - Kulu ilçesi Sağlık Merkezi 

Tabipliğine Dr. Nihal Yılmazsoy'un, 
Tâyinleri yapılmıştır. Şimdiye kadar mez

kûr ilçenin hekimsiz kalmasının sebebi bu 
kadrolara talip çıkmamış olmasındandır. 

Dr. Vedat Âli Özkan 
iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

26. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy&al'-
ın, Sakarya'nın Karasu ilçesi Müftülük telefonu 
için tahsisat verilmesine dair sorusu ve Devlei 
Bakanı Hüsamettin Atabeylinin yazılı cevabı. 
(7/1141) 

16 .4 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Devlet Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

Sakarya ilinin Karasu ilçesinin Müftülük 
telefonu 1968 yılında taihsisatsızlık yüzünden 
kapalı kalmıştır. Devletin gündermediği bu 
tahsisat yüzünden müftülük görevleri ile ilgili 
temasları yapamamak durumunda kalmışlar, 
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ancak müftü ve arkadaşları kendi ceplerinden 
para vererek, toplıyarak, yıllık borçlarını an
cak bu şekilde vermek suretiyle telefonlarını 
açtırabilmişlerdir. 

Bu vaziyeti yerinde ve bizzat tesbit ettim. 
Sayın Müftülük 1969 yılı için tekrar tahsisat 
istemişlerdir. Sayın Diyanet işleri Başkanlığı 
ta'hsisat yok der, göndermez. Bir devlet dai
resi böylesine müşkül durumda bırakılamaz. 
Böyle şeyin olmaması lâzımdır. Bunlar çevrede 
olumsuz etkiler yapıyor. 

Karasu Müftülüğünün tahsisatı hemen gön
derilmelidir. 

Bu haksızlık için ne diyorsunuz? 

T. O. 
Diyanet İşleri Başkanlığı 

Donatım Müdürlüğü 
Sayı : 9/24-1991 

Konu : Soru önergesi 
Hk. 

8 .5 .1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü
ğü sözü ile gelen 24 . 4 . 1969 gün ve 7/1141 -
9424/55921 sayılı yazınız. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm 
soru önergesi tetkik edildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığının 1968 yılı bütçe
sinde mevcut telefon tahsisatı 100 000 liradır. 
Mevcut ödenekle Merkez teşkilâtının telefon gi
deri ve Başkanlığın müsaadesi ile alınmış 153 
müftülüğün telefon abonman ücreti zor karşı-
lanabilmiştir. 

Bu sene Karasu Müftülüğüne 500 lira tele
fon abonman ücreti gönderilecektir. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Devlet Bakanı 

Hüsamettin Atabeyli 

27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal-' 
\n, Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Boğaz kö
yünde, depremden zarar görenlere ek yardım 
yapılmasına dair sorusu ve İmar ve İskân Baka
nı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1144) 

15 .4 . 1969 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve iskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
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sında aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 
Sakarya Milletvekili 

Hayrettin Uysal 

Sakarya ilinin Geyve ilçesi Boğaz köyünde 
25 ev depremde ağır hasara uğramıştır. Bun
lardan 7 vatandaşa bin lira ile dört bin lira 
arasında kredi olarak yardım verilmiş, 18 ha
neye de 7 500 er lira yardım yapılmıştır. 

Ancak evlerini yapmaya çalışan bu yurttaş
larımız birçok yerlere borçlu kalmışlardır. Sı
kıntı çekmektedirler. Oysa Sakarya'nın bâzı 
köy ve bucaklarında bu durumda bulunan kişi
lere 1 500 er lira daha yardım yapılmıştır. 

Adı geçen köylü yurttaşlarımız ve özellikle 
köy muhtarı Feridun önder durumlarını ilgili 
makamlara bildirmişler, kendilerine de bu yar
dımın yapılmasını istemişler, Bakanlığa müra
caatta bulunmuşlardır. Fakat dilek ve istek
lerine şimdiye kadar hiçbir cevap verilmemiş
tir. Oysa komşu köyleri Kışlaçay Köyüne da
ha yakın zamanda haklı olarak 7 500 liraya ek 
olarak 1 500 er lira yardım yapılmıştır. 

Geyve - Boğaz köyündeki bu yurttaşlarımı
zın da 1 500 liralık ek yardıma acilen ihtiyaç
ları vardır. Yapılacak bir incelemede bu açık
ça görülecektir. 

Bâzı köylere yapılan bu yardımın Boğaz 
köyüne de yapılması gerekmez mi? Bu yardım 
ne zaman yapılacaktır? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 

Ankara 
Özel Kalem Müdürlüğü 10 . 5 . 1969 

Sayı : 15/1140 
Konu : Hayrettin Uysal'ın ya
zılı sorusu Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilofi : 24 . 4 . 1969 gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7 - 1144 - 9433 - 55913 sayılı yazı. 

Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'm, Gey
ve ilçesine bağlı Boğaz köyünde depremden za
rar görenlere ek yardım yapılmasına dair yazılı 
soru önergesi cevabı 2 nüsha olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini ar^ ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 
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Sakarya ve çevresinde, 22 . 7 . 1CG7 günü 
meydana gelen depremde konutları yıkılan ve
ya ağır hasar gören afetzedelere, 7259 - 1051 
sayılı Kanım çerçevesi dahilinde hasarları tesbit 
edilmek suretiyle gerekli inşaat yardımı yapıl
mıştır. 

Ayrıca, konutlarını bitiremiyen vatandaşlara 
malî ve maddi güçleri de nazarı itibara alına
rak, ek yardım da yapılmaktadır. 

Ancak, konutlarını yapmış ve iskânı sağlan
mış olan afetzedelere ek yardım yapılması uy
gun mütalâa olunmamaktadır. 

Bıı durumda Boğaz köyünden 25 aileye ek 
yardım yapılmasına dair Bakanlığımıza vâki ta
lepler de incelenmiş ve bunlardan 24 afetzede
nin konutlarını yapıp iskân ettikleri, diğer bir 
ailenin ise konut yapımına hiç başlamadığı tes-
bit edilerek, kendilerine bu yolda cevap veril
miştir. 

28. — Muş Milletvekili Nermin Neftinin, 
Muş'un, Korkut bucağmıu ortaokul ihtiyacına 
dair sorunu ve Millî Eğitim Hakanı İlham i Er-
'crn'in yazılı cevabî (7/1145) 

Ankara 
7 . 4 . 1989 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitini Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica eder, saygılar sunarım. 

Muş Milletvekili 
Nermin Neftçi 

ütuzyedi köyün bağlı bulunduğu Korkut bu
cağında bir yatılı bölge okulu mevcudolup bu 
köylerden çoğunun ilk okuldan mahrum bulun
duğu malûmunuzdur. 

Bölge okulu pek tabiî bütün köylerin ilkokul 
ihtiyacını karşılayamadığı gibi ilkokullardan ve 
bölge okulundan mezun olan çocuklar da tahsil
lerine devam edemeyip, öğrendiklerini bile za
manla unutmaktadırlar. 

ıSoru : 
1. Mevcut yatılı bölge okuluna, ortaokul> 

1 nci sınıfının eklenmesi. 

2. Veyahut çevresinde 20 000 e yaklaşan nü
fusun yaşadığı Korkut'a bir ortaokul açılması 
bakanlıkça düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

5,ÎÜ1 9 . 5 . 1900 

Millet Malis i başkanlığına 
ilgi : 24.4.1989 tarih ve 7/1145 - 9434/55063 

sayılı yakılarınıza. 
Muş Milletvekili Nemin î'fei'l-çi'n.'ln, Ma/i :n 

I Korkut bueağmm orlackıi iht'iyacrıa dair yasan 
soru önergesi ile ilgili cevabımın ilişikte sunul-

S muştur. 
Ellglkriîike saygılarımla a.v:? ederi.;,;., 

ilhamı Ertem 
Millî Eğitim liakanı 

Msi'j Milletvekili Saym • Hermin Meuçi'nm, 
Muş'un Korkut liucağmııı ortaokul ihtiyacına 

dair vasılı sora öııe^geyiııij ceva'bni.n.'-', 
1. Yatılı bölge okullarından mezun olan is-

tida'tlı öğrenciler ileri öğrenim imkânı sağlamak 
ma'ksadiyle merkezi durumda bulunan Ankara 
Şereflikoçhisar, DJjyavbakır - Silvan, Bitlin - Tat
van vs Van - Erci?, Yatılı Bölge okullarında 
ortaokul sınıfları açılmıştır. 

Muş ilindeki yatılı bölge okullarından mezun 
olan öğrencilerin kontenjan nisbe tinde faaliyete 
geçirilen ortaokul sınıflarına devamları müm
kündür. 

Devlet tarafından okutulmakta olan yatılı 
öğrenci miktarı 1080 •• 1070 öğretim yılından 
itibaren 5 '500 artırılarak 10 000 e çıkarılacak ve 
bu öğrencilerin % 30 i kay ilkokulu mezunları 
arasından seçilecektir. 

2. Muş ili Korkut bucağında bir ortaokul 
açılması hususu 1969 - 1970 öğretim yılı okul aç
ma programı içinde yurt çapında yapılan mü
racaatlarla birlikte incelenecek ve bu merkezde 
ortaokulun açılıp açılamıyacağı gerekli çalışma
lar sonuçlandıktan sonra anlaşılacaktır. 

29. — Muş Milletvekili Nermin Neftçi'nin, 
Muş'un, Gelvıüzen rmatakas.vnd-a yatılı böhje 
ol'idu açılmalına d ah' sorusu re Millî Eğitim Ha
ham- İlhanr'. Er!a ;<}'i:ı \;a:di ervah) (7/1147) 

8 . 4 . 1989 
Millet Meclisi Sayn. başkanlığına 

Aşağıdaki sor omun Milli l'ğitim Bakanı ta-
numdan yazm ola rai; e^vaplımdmlma^mda ara
cılığınızı T:-,'i tuor cay'plpy nazaran. 

Mu::: Î^Hjî.îtvâk.ilİ 
fJ^rann JNJ ei'r-aı 

784 — 



M. Meclisi B : 98 

Muş ilinde, (Jeligüzan denen bir İKÜg: v a r i 
tle, evler - Ilıca - Âlanmi - Cevbaid^re "b-biM • 
su - İnardı - Arıköy adil köylerin (LI .Liarbk-
h r m ) ve ayrıca da 40 kadar mekanım bulan-
cluğn bu bölge, 3 003 metre yükseklik t- brbY-
naıı dağların ürerinde yaşıyaıı 10 090 ıbifıYm 
ihtiva eder. 

Yılın 9 ayı kar altında kalan bu dağ dü'bm 
de, köy ve mezralar birbirinden çok i'^ak bv.-
Ilınmakta ve şiddetli kıs mevsiminde birbiriy
le irtibatları kesilmektedir. 

1968 senesine kadar bu bölgeyi ile bağh-
yan doğru dürüst bir yol yoklu. .Çimdi ya; aykı
rında motorlu vasıtaların geçebileceği bir orman 
yoluna kavuşmuş bulunuyorlar. 

Eu bölgedeki 7 köy ve 40 mezrada ya.şıyan 
insanların çocukları okul yüsü görmemiş, ken
di hallerine terkedilmiştir. Zaten köylerden her
hangi birisinde açılacak olan okula, kışın 3 - 4 
metre kalınlığında yağan kar sebebiyle diğer 
köylerin çocuklarının gitmelerine imkân da yok
lar. Bu mm takada yaşıyan insanlar yatılı bölge 
okulu için müteaddit müracaatlarda bulunmuş -
lardır. 

Geçitli tabiat güzelliklerine sahibolam 10 000 
kişinin yaşadığı bu bölgenin hem ihyası, hem. de 
çocuklarının cehaleten kurtulmaları inin bir ya
tılı bölge okulu açılacak mıdır, veya anılması 
hususu programa alınacak mıdır? 

T. O. 
Millî Eğitim Bakalığı 

özel 
236 

9 . 5 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 24.4.1969 tarih ve 7/1147 - 91C0/C00V0 
sayılı yazılarınıza. 

Muş Milletvekili Nermin HefLoi'nin, ÜYb-şbm 
Geligüzan mmtakasmda yatılı bölge okuk: anıl
masına dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevâ
bımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederini. 

Il i î-• İli l __-3."incili 

Millî Eğitim Bakanı 
O 

28 . 5 . 1969 O : 2 

bir.;; M!lk-;'.~k!]i S-ym Germin lîeffcçi'nin, 
i :İ:r:'ma ^vbgb'vın ?\ıi::tabasında yatılı bölge 
okula aıkmYmı.; dair 8 . 4 . 1DG0 tarihli yazılı 

•sor-ı ön?"'gr;yi.:ı? cYvabımı^ 
Mk.ş binin ö^iliği dikkate alınarak okulsuz 

köy ve dağınık ymleşme yerlerindeki ilköğre
t im çağındaki çocukları okula kavuşturmak 
rmuciyle M-.T-; amrkebnüo iki, ayrıca Malazgirt-
İİYircttirdi ile Varta ikeüind? ÖÛ birer olmak üze
re a'ûr'^ yatılı ü5;ge okahı yapılmıştır. 

Muş ili n-eligbza'i bölgesindeki okulsuz köy 
YO m^rakıvdaki <y:-oU'-"larm bu okullardan fay-

; •b'.bır palan mümkün;'!lir. 
i 
| .'10. - - [{ocu: ü .•liı'.ir I, i! i ixn>'.<il Arar'ın, 
'• .'!•!!• !-'<ji!i»! !h'!,'r'h-f!,iC'i lUninnlanııcıık 1 OOO 
i 1<])\J (r;cr sııi:;!:!:' b:.',V :."fi;s;t re Jfillî E f) İtim 
] !',<:'.:<i:i> İl')ıi:nl '!•]rti m'in ;;<nth aralu (7/1152) 

21 . 4 . 1969 
Tlillet Kadim Başkanlığına 

Sayın Millî Eğitim Bakam, Millî Eğitim 
; .dakauhğı 10 30 yılı bütçe kamın tasarısının 
| l î i 11 ot Medi-J i Grr-j] i bı, akında görüşülmesi sı-
I ramnda ve 13 . 2 . tOîîO tarihli 55 nci Birle-
• -;b:)de MuK Eğitim Bakanlığının (1 000 temel 
• e .er) diye adlandırdığı yeni bir yayın serisine 
j başbıdığım söylemi-;, hat 'â bu seriden yaymlan-
İ j.-u.ş olan altı kitabı teker teker Yüce Meclise 
i göstermiştir. Bu (1 000 temel eserle) ilgili ola-
' vak aşağıda belli edilen sorularınım Sayın Millî 
' Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevap-
• kandırılmasına delâletinizi rica ederim. 

j Saygılarımla. 
| Kocaeli Milletvekili 
S tsonail Arar 
j Sorular : 
I 1. Sayın Bakanın 18 . 2 . 1969 tarihli 
\ brî nci Birleşimde Meclis Genel Kuruluna göster-
j diği kitaplar, aradan geçen iki aylık süreye rağ-
> men, neden hâlâ sapışa çıkarılmamıştır? 

2. Yayınlanacak olan 1 000 temel eser kim 
[ veya kimler ta^afmd'i^ tc-^bit edilmektedir? 
i 3. ¥ayr.rlana-ak 1 000 eserm tamamı şimdi-
: den tmbît er'bhnh midir? Edilmiş ise nelerdir? 
; 4. Bıı eseriirin tab i imde kıstas, ölçü nedir? 
' 5. kber tabiplerine (yazar veya mütercim) 

•'i-denemek teklif hakkı öııo--din beili bir esasa 
: bağlanmış m-dır? Dağlanmış ise miktarı nedir? 
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Hangi esasa göre tesbit edilmiştir? Bugüne ka
dar 1 000 temel eser için kimlere ne miktarda 
telif veya tercüme bedeli ödenmiştir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Özel 
Sayı : 235 

9 . 5 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 4 . 1969 gün ve 7/1152-9468/56135 
sayılı yazılarınıza. 

Kocaeli Milletvekili İsmail Arar'ın, Başkan
lığımızca yayımlanacak Bin Temel Eser serisine 
dair yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
İlhami Ertem 

Millî Eğitim Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın İsmail Arar'ın, 
Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanacak 1 000 
Temel Eser serisine dair 21 . 4 . 1969 tarihli ya
zılı soru önergesine cevabımız. 

1. «Bin Temel Eser» adı altındaki yayın
larımızın ilk dokuz kitabı hazırlıklar uzun 
sürdüğünden ancak 25 Nisan 1969 tarihinde çe
şitli vilâyetlerimizde bulunan 18 yayınevinde 
satışa arz edilmiştir. 

2. Yayınlanacak eserler Bakanlıkça kabul 
edilmiş bir komisyon marifetiyle tesbit edil
mektedir. Şimdiye kadar çıkarılanları plânlı-
yan adı geçen komisyonun üyeleri adları ve 
unvanları aşağıda gösterilmiştir. 

H. Hüsnü Giritli Kültür Müsteşarı 

Enver Esenkova Yayımlar ve Basılı Eğitim 
Malzemeleri Genel Müdürü 

Prof. Kenan Akyüz Büyük Türk Yazarla
rı Komisyonu Üyesi 

Prof. Yaşar önen Tercüme Kurulu Başkanı 
Müjgan öumbur Millî Kütüphane Genel 

Müdürü 
Selâhattin Tansel Talim ve Terbiye Dairesi 

Üyesi 
Nihat Sami Banarlı Çağdaş Türk Yazarla

rı Komisyonu Başkanı 
Prof. Mehmet Kaplan İstanbul Ün. Edebi

yat Fakültesi Profesörü 
Adı geçen komisyon 16 kişiye çıkarılacak ve 

bundan sonraki yayımlan plânlıyacaktır. 

Yayımlanacak Bin Temel Eserin şimdilik 
9 u yayımlanmıştır. Adları aşağıdadır. 

1. Dede Korkut 
2. Cemiyet 
3. Han Duvarları 
4. Yirminci Asrın Mânası 
5. Beş Şehir 
6. İhtilâl, Tekâmül ve İktisadi Nizam 
7. Kocayiğit Köroğlu 
8. Antidemokratik Düşünceler 
ö. Karagöz 
Yayımlanacak olanlardan 743 eserin adı tes

bit edilmiştir. Buna göre 288 i Türk Edebiyatı 
ve fikriyatının mahsulleridir. 144 ü sosyal ilim
lerle ilgilidir; 312 si ise dünya klâsiklerinden 
olacaktır. Geriye kalan 257 eserin seçimi ko
misyonca yapılmaktadır. 

4. Millî kültür ve sanatımızın değerlerini, 
İlim ve Sanat Dünyasının müşterek hazineleri
ni Türk okuruna ulaştırmak, yarınki nesille
rin düşünce ve zevk olgunluğuna katkıda bu
lunmak millî şuuru besliyecek, geçmişten kuv
vet alıp geleceğe yön verecek iyi vatandaş, iyi 
insan yetiştirmekte yardımcı olacak eski Türk 
yazarlarının eserlerinin sadeleştirilip yeni ne
sillere intikal ettirilmesi ile insanlığın ve me
deniyetin ortak malı haline gelmiş Batı'nın 
ilim, kültür ve sanat hazinelerini yabancı dil 
bilmiyenlerin de istifadelerine sunulması esas 
ölçü alınmıştır. 

5. Devlet Plânlama Teşkilâtında kararlaş-
tıı ildiği üzere hazırlanan kitapların satış fi-
ratları 5 Türk lirasını geçnüyeceğinden 1969 

malî yılında bu seriden yayınlanacak eserle-
in kâğıt ve baskı masrafı, bu maksatla bütçe

ye konulmuş olan 2 000 000 liralık ödenekten 
karşılanacaktır. 

Diğer telif haklan mevcut yönetmelikler 
gereğince Devlet kitaplan döner sermayesin
den ödenecektir. 

Şimdiye kadar yayımlanan eserler için te
lif hakkı ödenmemiştir. Bakanlığımızın Telif 
Haklan Yönetmeliği de henüz yürürlüğe girme
miştir. 

Yalnız «Dede Korkut» adlı esere konmuş bu
lunan resimler için ressam Erdoğan Günay'a 
mevcut yönetmeliğe göre 5 000 «beşbin» Türk 
lirası telif hakkı ödenmiştir. 
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31. -—• Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, işçilerin iş mahallini terk ederken aramaya 
tabi tutulup tutulmadığına dair sorusu ve Ça
lışma Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı 
(7/1163) 

3 . 7 . 196? 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ-
lei bııyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Adnan Şenyurt 
Erzurum Milletvekili 

Memlekette faliyet gösteren sınai tesisler
de çalışan işçiler paydosa dağılmaları halinde 
İ3 mahallini terkederken aramaya tabi tutulur
lar mı? 

işçiler böyle bir muameleye tabi tutulu
yorsa bu hal mevcut kanunlarla olduğu kadar, 
insan haysiyetiyle de bağdaşmıyacağı cihetle 
bu durumun bertaraf edilmesi ve işçilerin pay
dos halinde aranmamaları için bir tedbir dü
şünülüp düşünülmediği. 

T. O. 
Çalışma Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 2376 

12 . 5 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 '. 4 . 1969 tarih ve 7/1163-4737/27824 
sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un 
işçilerin iş mahallerini terkederken aramaya ta

bi tutulup tutulmadığına dair sözlü sorusunun, 
yazılı soruya çevrildiği ilgide kayıtlı yazıları 
ile bildirilmişti. 

Cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Turgut Toker 
Çalışma Bakanı 

Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'un 
Paydostan sonra işyerinden ayrılan işçilerin 
üstlerinin aramaya tabi tutulup tutulmıyacağı-
na dair yazılı sorusu hakkında not. 

Bakanlığımızca işletilen her hangi bir işye
ri mevcut olmadığı için, işçilerin üstlerinin 
aranılıp aranılmaması hususunda bir tasarrufu 
yoktur. 

Ancak işyerlerinin emniyet ve inzibatının 
sağlanması maksadiyle işyerine girmesi mah
zurlu görülen bâzı maddelerin (Patlayıcı mad
di*, alkollü içki, uyuşturucu madde gibi) so
kulmasını önlemek veya işyerinde imal edilen 
emtianın veya sair eşyanın suiniyet sahibi 
kimseler tarafından saklı olarak dışarıya çıka
rtmasına mâni olmak gayesiyle, personelin gi
riş ve çıkışlarında aramaya tabi tutulması tea
mül halindedir. 

Tamamen işyerlerinin emniyet,, asayiş ve iç 
bünyesine taallûk eden ve mer'i kanunlarda bu 
hususu önleyici bir hüküm bulunmıyan bu ko
nu hakkında Bakanlığımızca yapılacak her han
gi bir tedbir de düşünülmemektedir. 
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Su Ürünleri Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Şevki Güler 
Murat Öner 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan . 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Oel âl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Brgüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 326 

Kabul edenler : 321 
Reddedenler : 4 
Çekinserler : '" 1 

Oya katılmıyanlar : 118 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

Mustafa Kemal Yılmaz 
ANTALYA 

Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hali) ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş. ' 
Faik Ku-başlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasım Önadım 

Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 

DFNÎZLİ 
Fuat Avcı 

Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf ŞohağLu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Tarık Ziya E/kinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi K al f ağıl 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
ilham i Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Komal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinıli 
Adnan Şen yurt 
ismail Hakkı Yıldırım 

KSKlŞKHltt 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
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Hayri Başar 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İnci oğlu 
Naşıt Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Eüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
1. Etem Kıhçoğlu 

GÜMÜŞ A NE 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUIİ 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Orhan Birgit 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
M. Mustafa Gürpınar 

Mulüddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfettin Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğhı 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar İksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Cemal Hakkı Selek 
Enıver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
M. Orhan Türkkan 
Hasam Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 

Süleyman Onan 
KOCAELİ 

Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 

Hasan Dimçer 
M. Ziyaeddin îzerdem 
îhsatn Kabadayı 
Mehmet Necati Kalay-
cıoğlu 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Faruk Sükaın 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet öan Bilgin 
Himmet Erdoğmuç 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
t Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlv 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

İbrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
Turan Şahin 
İlhan Tefc'inalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nennin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. HaJkkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdenıir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
İsmail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alioan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslih ittin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattiın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
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SİVAS 
(riyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 

"Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Ba^ol 
llyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

ANKARA 
î. Sıtkı Hatipoğlıı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Ketmal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Ali Rıza Çetiner 
Ahmet Dallı 
Rıza Kuas 
Ahmet Üstün 

İrfan Solmazer 
TRABZON 

A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
E'krem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzun er 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 

Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ceımal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali R*za Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kiınyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

[Reddedenler] 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

[ÇekinserJ 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

[Oya katılmıyanlar] 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Hasan özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Ö. Doğ.'iı; Öztürkmetı 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Ncjdet Yücer 

DENİZ LÎ 
Mehmet Salih Baydil 

Zafer Nihat özel 
DİYARBAKIR 

Metin Cizreli 
EDİRNB 

Nazmi özıoğul 
ELÂZIĞ 

Nuırttin Ardıçoğlu 
ERZİNCAN 

Sadık Perinçek 
Âdil Sağırjğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 

Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S, .Ekmol Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Eserıgin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğiu 
Kemal Doğan Sungun 

tSTANBUL 
Reşit Ülîker 

Celal Kılıç 
İSTANBUL 

Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkan!ı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Fuad Sirmen 
I. Hakkı Tekinel 
Aydın Yalcın 

IZMÎR 
Şevket Ad a lan 
Şeref Bafeşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Le'bit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
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Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoganlı 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KOCAELİ 
tsmaiıl Araı (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 

Lûtfi Evliyaoğhı 
tsmet inönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 

MARAŞ 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

— • [Açık üt 

Ankara 
istanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Adil Yaşa (1 Ü.) ' 

StNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 

içlikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nöbioğlu 

m A T 7 " A m 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Osman Turan 

URFA 
Halil Balkıs 
Hüsamettin Koran 

VAN' 
Musldh Göretnitiaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmh 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 328 

Kabul edenler • 304 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıy anlar : 116 

Açık üyelikler : 6 

(Kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Kemal Çetinsoy 
Turhan Dilligil 
Kasım GüJek 
Bekir Tünay 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAPIİSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attilâ 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali öel âlettin Topala 
Kâzım Ulu soy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
H. Turgut Toker 

Hasan Tür kay 
Alparslan Türkeş 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
îsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
ibrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
Aıbmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BITLI3 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUK 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ibrahim Ök'teım 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

Hasan Lâtif Sarıyücer 
Aralan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğluı 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kevni Nedimoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necatı Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
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Adnan Şenyurt 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başa* 
Seyfi öztürk 
Ertuğrul Guzi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
I. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
"Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Oilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 
C Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
Mustafa Gürpınar 

Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakıhç 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekirn 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 
I. Hakkı Yılanhoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumahoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğiu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Orhan Türkkan 

KIRSKHÎR 
Memduh Erdemir 

Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş 
Hasan Din çer 
M. Ziyaeddin İzerdem 
ihsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kaılay-
cuoğlu 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Nazif Kurucu 
Faruk Sükan 
Sait Sina Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmug 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Ay s oy 

Nazmi Oğuz 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil üzsarıyıklız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RIZB 
ismail Sarıgöz 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattim Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

ŞİİR'" 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
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Seyfi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
îlyas Demir 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkck 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. İhsan Birineioğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Murat öner 

ANKARA 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
îlyas Seçkin 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Kemal Sanibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoglu 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kemal Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Necmettin Cevheri 

Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kkıyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Nuri Kod aman oğlu 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 

HATAY 
Yahya Kancalat 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Orhan Birgit 

Reşit Ülker 
İZMİR 

Cemal Hakkı Selek 
KIRKLARELİ 

Hasan Tahsin Uzun 

MALATYA 
Şaban Erik 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

[Çekin serler] 

BALIKESİR 
Fennî İslimyeli 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

[Oya kahlmtyanlar] 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Dallı 
Rıza Kuas 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
(t.) 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BALIKESİR 
Bnver Güreli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

Mevlüt Yılmaz 
BİTLİS 

Zarife Koçak 
BOLU 

Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Ö. Doğan Öztürkmen 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 

Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fıraıt 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu* 
Kemal Doğan Sungun 

MUĞLA 
Turan Şahin 

TOKAT 
îrfan Solmazer 

URFA 
Behiee Hatko (Boran) 

VAN 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 

DİYARBAKIR 
M'etin Cizreli 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçtek 
Âdil Sağıroğlu 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali/ Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
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Ali îhsan Çelikkan 
HATAY 

Reşat MursaJoğlu 
İSPARTA 

Tahsin Argun 
İÇEL 

ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
(Jetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Ali Esat Birol 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Orhan Erkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
I. Hakkı Tekinel 
Aydın Yaılçın 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Âdil Kurtel 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
(i.) 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Arif Hikmet Güner 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk önder 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliya oğlu 
ismet İnönü 

MANÎSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 

[Açık üj 

Ankara 
istanbul 
Malatya 
Mardin 
Samsun 

MARAŞ 
H. Ahmet Özsov 

MARDİN 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Mazhar Basa 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Abdülhalim Araş 
Âdil Yaşa (I. Ü.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

/elikler] 

1 
2 
1 
1 
1 

Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nasuh Nazif Aralan 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 

TOKAT 
Fethi Alacalı 

TRABZON 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
flasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Hüsamettin Koran 

VAN 
Muslhi Görentaş (t.Ü.) 

YOZGAT 
Yuauf Ziya Bahadmlı 

Yekûn 

«••» 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

98 NCİ BİRLEŞİM 

28 . 5 . 1969 Çarşamba 

Saat : 15,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
üzdağ'm, rejim buhranına sebebiyet verdiği 
iddiasiylc Hükümet hakkında Anayasanın 89 ucu 
maddesi gereğince bir gensoru açılmasına dair 
önergesi (11/81) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
«fal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tu/m ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/27) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
muhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/28) 

4. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve bu soygun şeklinin ortadan kal
dırılabilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/30) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat Üzarda'nm, 
Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet
lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün olabileceğini 
araştırmak üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince Meclis araştırması yapılmasına da
ir önergesi. (10/31) 

6. '— Çankırı Milletvekilli Mehmet Ali Ar-
san'm, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin 

* kalkınmasını temin edecek gerekli faktörlerin 
neler olduğunun tesbiti konusunda, Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/32) 

7. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ııı, 
Devlet ve kamu kurumlarına bağlı hastane ve 
sağlık kuruluşlarındaki hizmetlerin dar gelirli 
vatandaşlar için parasız sağlanması ve bu hiz
metlerin yeni bir bünyeye kavuşturulması konu
sunda, Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/33) 

8. — Aydın Milletvekili Reşat üzarda'nm, 
soçimlcr sırasında gecekondu yapımını teşvik 
edenlerle buna göz yumanların sebeboldukları 
millî servet kaybının tesbiti için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

9. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler ile 
Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi'nin, üniversite 
ve yüksek okullarda meydana gelen boykot ve 
işgal olaylarının nedenlerinin tesbit edilebilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/35) 

10. — Aydın Milletvekili Reşat üzarda'nm, 
Çekoslovakya olaylarının enine boyuna tartı
şılması, Türk görüşünün ve protesto sesinin 
bütün dünyaya duyurulması için Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince genel görüşme açılma
sına dair önergesi. (8/32) 

11. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Türkiye'de gerek İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve gerekse sivil ve askerî resmî müesseselerin 
dinlenme kamp ve tesisleri için yapılan yatırım
lar hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince Meclis araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/37) 

12. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
pamuk tarımında kullanılan malzemelerin ucu
za sağlanması, kredi dağıtımında sosyal adalet 
ölçülerine uyulması ve pamuğun ihracı konu
ları ile pamuk ekim sahalarının daraltılmasını 
hedef tutan politikanın millî tarım politikamı
za uygunluk derecesini tesbit etmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/38) 



13. —• İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
Adana Milletvekili Bekir Tünay'm pamuk po
litikasının bütün yönleriyle incelenmesi için 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/33) 

14. — Giresun Milletvekili Kudret Bosuter'-
in, yabancı sermaye politikasının ulusal çıkar
larımıza tesir eden hususlarını incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/34) 

15. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
3 arkadaşının, üzüm müstahsilinin korunması 
konusunda gerekli tedbirleri tesbit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/35) 

16. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
bağcılıkta, üretimdeki güçlüklerin ve verim ye
tersizliğinin sebeplerini, iç ve dış pazarlamada 
üretici aleyhine işliyen hususları, maliyet, fi
yat ve kredi dağıtımında mevcut durumun den
gesizliğini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Genel Görüşme açılma
sına dair önergesi (8/36) 

17. — Sivas Milletvekili Kâzım Kangal'ın, 
Sivas DD Fabrikasında yapılan atanma
lar ve müessese dahilindeki nakil ve terfiler 
hakkında Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/39) 

18. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'm, fiyat artışlarının sebepleri ile karabor
sa nedenlerini araştırmak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir Meclis Araştırma
sı açılmasına dair önergesi (10/40) 

19. — Balıkesir Milletvekili Süreyya Koç'
un, Türk Ekonomisinde önemli bir rolü olan 
zeytin ve zeytinyağı konusunda, alınması ge
rekli tedbirleri ve uygulanacak politikayı tes
bit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

20. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, gençlik terbiyesi ve yüksek öğ
retim kurullarına verilecek yön ve Türk 
gençliğinin fikir, ruhi bedeni gelişim ve sağ
lığını temin edecek politika ve hedeflerin tes-
biti için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
bir Genel Görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/37) 

2 — 
I 21. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 

Yılanlıoğlu'nun, bağımsızlığımıza aykırı olarak 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasın
da ikili andlaşma yapan hükümetleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/42) 

22. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nın, 
Türk sporunun problemlerini tesbit ve içinde bu
lunduğu bunalımdan çıkış çarelerini bulmak 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Genel Görüşme açılmasına ıdair önergesli (8/38) 

23. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Tür
kiye hayvancılığının bugünkü haline, geleceği
ne ışık tutmak; hayvancılıkla geçinen yurt böl
gelerinim ve milyonlarca yurttaşın refaha ka
vuşması için alınması gerekli kanuni ve idari 
tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl-

I masına dair önergesi (10/43) 
24. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'ın, fiyat artışlarımın ve ekonomimizdeki 
dalgalanmaların sebebini araştırmak, biljfi edin
mek, tedbir ve çarelerini bulmak için Anaya-

I sanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
I Araştırması açılmasına dair önergesi (10/44) 
I 25. — Afyon Karahisar Milletvekili Mu-
I zaffer özdağ'm, halkın beslenme şartlarının 
I ve gıda rejiminin ilmî olarak incelenmesi ile 
I ıslah edilmesi ve milletin sağlığını koruyacak 
I politikanın tâyini için Anayasanın 88 nci mad-
I desi gereğince bir Genel Görüşme açılmasına 
I dair önergesi (8/39) 
I 26. — Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Zi-
I rai Mücadeledeki Devlet yardımının artınl-
I ması ve vatandaşın mücadeleye teşviki çar^ 
I lerini tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
I maddesi gereğince bir Meclis Araştırması açıl-
I masına dair önergesi. (10/45) 
I 27. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu 
I ve iki arkadaşının, milletimizin hürriyet ve se-
I lâmetini tehdideden hukuk dışı cereyanların 
I doğuş ve yayılış sebepleri ile bunların önlen-
I mesi çarelerini tesbit etmek amaciyle Anayasa-
I nın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis araş-
I tırması açılmasına dair önergesi. (10/46) 
I 28. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak-
I ki Esatoğlu'nun, dış ticaret rejiminin, Anaya-
I sa'ya, kalkınma plânına, ulusal çıkarlarımıza 



ve halk yararına uygun bir hale getirilmesi 
şartlarının tesbdti için Anayasa'nm 88 nci mad
desi gereğince bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/47) 

29. — Eskişehir Milletvekili Hayri Başar ile 
Çorum Milletvekili Hilmi încesulu'nun, Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekküllerindeki is
rafları önliyecek tedbirleri tesbit etmek ama-
ciyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/48) 

30. — Konya Milletvekili Seyit Faruk Önder 
ve 3 arkadaşının, 1969 bütçesinin Cumhuriyet 
Senatosunda görüşülmesi sırasında ileri sürülen 
iddiaların varidolup olmadığı konusunda Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49) 

31. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'-
nın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü t a n -
fından inşa ettirilen Demirköprü Barajının sa
niyede 600 litre su kaçırmak suretiyle arzettij;i 
tehlikeli durumu mahallinde incelemek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis Araştırması açılmasına dair önergesi (10/50) 

32. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himıoğlu ille 'Trabzon Milletvekili Ahmet Şe
ner'in, trafik kazalarını önleyici tedbirleri 
tesbi/t letmeJk üzene, Anayasanın 88 nci madde
si uyarınca bir (Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/51) 

33. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hak
kı Yılanlıoğlnı'nıun, 'ahlâk bmihTiaaınn'a çare ara
mak üzıeırte Anayasamın 88 inci maddesi mya-
ranaa bir (Genel Görüsıne laçılmıasımıa daür öınıer-
gesi (8/40) 

34. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
toprak ve zirai reform konuları üzerinde Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca genel görüş
me açılmasına dair önergesi (8/41) 

35. — İstanbul Milletvekili Ahmet Tahta-
kılıç'ın, memlekette >esen veya estirilen rejim 
buhranı havasının nedenleri ve önü emmesi çare
leri hususunda bir 'Genel Görüşme açılmasınna 
dair önergesi. (8/42) 

36. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaffer 
öz dağ'in, Rayibanlk T. A. §. ni tasfiye 'etmekle 
görevli heyetin vazifesinde ihmıa! ve suiistimal 

yaptığı iddiasiyle Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Genel Görüşme •açılımasına dair 
önergesi. (8/43) 

37. — Adıyaman Milletvekili Süleyman 
Arif Emre'nin, Parlâmentonun yasama faaliyeti 
üzerinde baskı yapılmasına teşebbüs edilip edil
mediği konusunda bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi (10/52) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/606) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 2. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inci'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, İçişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-

hı'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sıözlü sorusu. (6/333) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye^de merkezi dışarıda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yöneltilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

4. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

5. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işlet
melerin Mihsallerinin, muayyen bir kısmının 



ihracedilmesi için alınmış bir tedbir olup olma
dığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438) 

6. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye ve İmar 
ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/449) 

7. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

8. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

9. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, 
Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

10. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiisti
mal olup olumadığma dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'
nun, memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

13. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/519) 

14. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

15. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sâkinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/529) 

4 — 

16. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç 'm, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

17. —Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
istanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/532) 

18. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

19. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerindeki jandarma ve polis teş
kilâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/541) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu (6/542) 

22. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsücilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

23. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
• er'in, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtında 
çalışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu (6/544) 

24. — Kırklareli Milletvekili Hasan Talisin 
Uzun'un,- Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor 
tesisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmedi
ğine dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/546) 

25. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

26. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanm 
dan sözlü sorusu (6/551) 



27. — Maırdin Milletvekilli Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

28. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzım-
er'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/558) 

29. — İstanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

30. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'ııun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılma
sına dair Başbakan ve Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/566) 

31. — Bursa Milletvekili Sadrettiıı Çanga'nm, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hastanelerin 
Devlete devredilip edihniyeceğine dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Çalışma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/570) 

32. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/575) 

33. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayına başlatıla-
maması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/576) 

34. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu (6/578) 

35. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti mileltvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü 
sorusu (6/580) 

36. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'ın, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miserliğince bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakarete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu C6/5811 

37. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzunıer'-
in, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

38. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

39. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

40. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
zarar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret, 
Tarım, İmar ve İskân bakanlarından sözlü so
rusu. (6/586) 

41. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Saimbeyli ilçesine bağlı köy
lerin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

42. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba-. 
kanından sözlü sorusu. (6/588) 

43. — iSinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu* 
güne kadar normal bir işletmeye açılmayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

44. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo
lunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/590) 

45. — Adama Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük arabası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

46. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Başbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

47. — Afyon Karahiısar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın Hatay ili (köylerinden bâzılarının 
içmesuyu ihtiyacına ve orman eteğinde oturan
ların geçimine dair Köy İşleri Bakanında söz
lü sorusu (6/594) 

48. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru
su. (6/595) 



49. — Konya Milletvekilli Yun/us Koçak'ın, 
içel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/596) 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettiin Uy
sal'in, IKıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
Birasında topkıım polislerinin tufaum ve davra
nışıma dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

IH 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük

sek Hâkimler Kurulu. Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (ıS. Sayısı : 758) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968) 

2. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet ıSenatosu Başkanlığı tezkeresi ve içiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı: 178 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Hakkâri Milletvekili Ali Karahanı'ın, 
yanama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, içişleri, Maliye, imar ve iskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hkselerinin % 49 

6 — 
oranında özel kişilere satılması ve 1PRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci madıdeısi gereğince kurulaın Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 .12 .1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (S. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nei maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 



10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — İzmir Milletvekili Ali Abdülsettar Ik-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — istanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (ıS. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma talihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokun/uimazlığaıaMi kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Kanma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın, 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayım : 693 e 
1 n d ek) [Dağıtana tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili İlhamı Sancar'ın, Dilekçe Karma Ko

misyonu Genel Kurulunuın 12 .3 .1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde. 
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 .1 .1969] • 

21. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

23. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 



denetimi sonuçlan hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komusyonu raporu 
(3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 
519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 841, 847, 
848, 866, 867) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1131) (Dağıt
ma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

24. — Edirne Milletvekili Nazmi Özoğul ve 
11 arkadaşının, subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Kanuna ek 613 sayılı Kanunun geçici 
maddesine fıkralar ilâvesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(2/93) (S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 
15 . 4 . 1969) 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ilk ve ortaokullarla liselerde mecburi trafik 
dersi okutulmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve İçişleri komisyonları raporları. 
(2/725) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1969) 

X 26. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 
malî yılı döner sermaye hesaplarına ait 1962 
yılı bilançosu ile murakıp raporunun sunuldu
ğuna dair Başbakanlık tezkeresi ile Tekel Ge
nel Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesabı-
na ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel 
Müdürlüğünün 1962 bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. 
(3/958, 3/161, 1/66) (S. Sayısı : 873) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 4 . 1969) 

X 27. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı döner sermaye hesıabma ait bilanço ile uz
man murakıp raporunun sunulduğuna dair Baş
bakanlık tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü
nün 1963 bütçe yılı Kesinhesabma ait uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dâir Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Tekel Genel Müdürlü
ğünün 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/1023, 
3/435, 1/47) (,S. Sayısı : 872) (Dağıtma tari
hi : 22 . 4 . 1969) 

X 28. — Devlet Hava MeydaınıLarı İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1965 (bütçe yılı Kesinhesabına 
ait genel uyguaaiuik bildiriminin sunulduğuna 
dair Sayıştay Bayramlığı teskeresi ile Devlet Ha-
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I va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve 
Sayıştay Komisyonu raporu (3/946, 1/374) (S. 
Sayısı : 875) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 29. — Onman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/956, 1/347) ('S. dayısı :, 
876) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 30. — Devlet Su İşleri Genel" Müdürlüğünün 
1965 bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygun
luk 'bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi ile DevUt Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/995, 
1/350) (S. Sayısı : 877) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1969) 

I X 31. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğunla dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/994, 1/368) (S. Sayı
sı : 878) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969 

X 32. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1965 
bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1965 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu («/ l 043, 1/389) (S. Sayı
sı : 879) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1969) 

X 33. — Istaınıbul Teknik Üniversitesinin 1966 
bütçe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair 'Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 1966 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/1044, 1/496) (S. Sa
yısı : 881) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

X 34. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1966 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1038, 1/498) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 .1969) 



X 3'5. — Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve 
Sayıştay Başkanlığı 1967 malî yılı Kesinhesa-
bı hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporları. (5/47) (S. Sayısı : 880) 
(Dağıtma tarihi : 28 . 4 . 1969). 

36. — Çamtakıkale Milletvekili öilhad Baban'm 
yerli ilâç endüstrisinin sosyal, sağlık ve ekono
mik cephelerini bütün ayrıntıları ile aydınlat
mak ve bilgi edinmek üzere bir Araştırma Ko
misyonu kurulmasına dair önergesi ve Araştır
ma Komisyonu raporu (10/13) (S.-Sayısı : 874) 
(Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1969) 

37. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun 6972 sayılı korunmaya muhtaç 
çocuklar hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tekîifi ve İçişleri, Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (2/168) 
(S. Sayısı : 898) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşının, Devlet Operası ku-

. • ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, İçiş
leri, Millî Eğitim ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, İçişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968) 

3. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 
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4. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 6. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi :7 . 2 . 1968] 

X 7. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 8. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, içişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

9. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından 8 er üye seçilerek kurulan Ge
çici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Konut kanunu tasarısı ile izmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, içişleri, 
Maliye, imar ve iskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 11. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay-
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naklar, Tanm, Bıayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu G-eçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

12. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyesi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 neı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 eır üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 .1968] 

X 13. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyede» 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

14. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkim'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kaauutnıuın 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra
poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] . 

15. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Uouzal'ın, 931 sayılı tş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkımda 
kanuaı teklifi ve Çalışıma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 . 11 . 1968] 

16. — Umumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 17. — Cezaların infazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 .1968) 

X 18. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tanm Satış Kooperatif

leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtana tarihi : 
29 .11.1968) 

X 19. — Toprak ve Su Kaynaklarının Geliş
tirme Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri v« 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

20. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 1 . 1968) 

21. — Emekli sandfklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna, ge§i«i 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 11 . 1968) 

X 22. — 31 . 12 . 1969 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nei ek) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1968) 

X 23. — 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin dejpfti-
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmagın/a 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân koaniayon-
lan raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 y# 1 noi 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 24. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politekmik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

25. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ'-
nu/n 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471 ve eM) (Dağıtma, tarihi : 7.12.1968) 

X 26. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka-
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mum tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. Sayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 27. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde
lerinin kaldırılmasına ve adı geçen kamunc 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S.. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r ih i : 
10 . 12 . 1968] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile îzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X 29. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunum 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'mn, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

31. — 3530 sayılı Kanunun-bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları (1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

32. — Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi •. 
11.12 .1968) 

33. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'-
ın, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

34. — Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

35. — 1076 ısayılı Yedeik .Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] 

36. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

37. — Erzurum Milletvekili öıyascttin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12 .1968] 

X 38. — Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve is
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ve Plân komis
yonlarından seçilen 3 er üyeden müteşekkil 
Geçiei Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 



39. — Van Milletvekili Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, Yüksek öğreniü Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

40. — İstanbul «Milletvekili Coşkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'm, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 41. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı hakkındaki Kanunim bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 
Geçici Komisyon raporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) (Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

-X42. — Emniyet Sandığı kanun tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

43. — 054 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

44. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

45. — Kay seni Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

46. -^ Uyuşturucu maddelerin murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

47. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

48. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetincr ve Zühtü Pehlivanlı'-
nm, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ye Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 .1969) 

49. —• Ankara Milletvekili Kemal Başcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci ma'd-
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından 6 şar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

50. — îstanlbul Milletvekili İsmail Haıkkı Te
killerin, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu Bolu Üyesi - Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 
arkadaşının, 4 Teşrinievvel 1927 tarih ve 1086 
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
288 ve 290 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair, Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Ek
rem özden'in, 5464 sayılı Kanunla değiştirilen 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 8 nci ve 438 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklif
leri ve Adalet Komisyonu raporu (2/812, 2/147, 
2/588, 2/589) (S. Sayısı : 816) (Dağıtma tari
hi : 12.2.1969) 



X 51. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teş
viki hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Çalışıma, 
Maliye, Adalet ve Plân komisyomlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru (1/346) (S. Sayısı: 819) (Dağıtma tarihi: 
15. 2 . 1969) 

52. — izmir Milletvekili Hüsamettin Gümüş-
pala'nm, 5434 sayılı Kanunun 32 nei maddesine 
bir fıkra eklemim esi hakkında kanun teklifi ile 
Kütahya Milletvekili Himmet Erdoğmuş ve 6 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nei maddesine iki bend ve bu ka
nuna geçici madde eklemim esi hakkında kanun 
teklifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyon
larından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/621, 2/682) (S. Sayısı: 820) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1969) 

X 53. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Denizli Milletvekili Hüdai O rai ve 
24 arkadaşının teklifi ve Bayındırlık, İmar ve 
İskân, Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabiî Kay
naklar, İçişleri, Maliye, Tarım, Ulaştırma ve 
Plân komisyonlarından 3 er üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/294, 2/20) (S. Sayısı: 
251 e ek) (Dağıtma taıihi: 15 . 2 . 1969) 

54. — İzmir Milletvekili Hüsametiıı Giimüş-
pala ile Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'in 
5616 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (a), (c) 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Maliye, Ulaştırma ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/622) (S. Sayısı: 821) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 2 . 1969) 

X 55. — Deniz Kuvvetlerine yabancı memle
ketlerden dört muhrip satmalmması için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plân 
komisyonları raporları (1/235) (S. Sayısı : 
832) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

56. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine; 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin ta
dil ve eklerinin Adalet Bakanlığı bölümüne kad
ro eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet ve 
Plân komisyonları raporları (1/503) (S. Sayısı: 
835) (Dağıtma tarihi : 12 . 3 . 1969) 

• 57. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Ha-
cıpaşaoğlu'nun, kadro dolayısiyle açıkta ka
lanların açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
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emekliliklerine sayılmasına dair 1046 sayılı 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyonları rapor
ları (2/787) (S. Sayısı : 837) (Dağıtma tarihi: 
12 . 3 . 1969) 

58. _ 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kti 
nununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 27 
nei maddeleriyle ek 2 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ile Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer'in, 3491 sayılı Toprak Mahsulleri 
Ofisi Kanununun değişik 27 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
İçişleri, Adalet, Ticaret ve Plân komisyonları 
raporları. (1/355, 2/273) (S. Sayısı : 838) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 3 . 1969) 

59. —• Edirne'nin Lalapaşa ilçesi, Gönılck-
akpmar köyü hane 1, cilt 5, sayfa 1 de nüfusa 
kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğma 22.1.1937 
doğumlu Mehmet Yama ile aynı nüfusa kayıt
lı Emin kızı Fatma'dan doğma 1928 doğumlu 
Zehra Yama'nm ölüm cezalarına çarptırılmala
rı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/759) (S. Sa.yısı : 839) 
[Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

60. — Fazla fiyatla 'bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
vo Adalet komisyonları raporları (1/502) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1969] 

61. —- Salihli ilçesinin Eskica-ini mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu, 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/1028) (S. Sayısı : 843) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

62. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
Kanlıçay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu, Selfinaz'-
dan doğma 1927 Şavşat doğumlu Mevlût Balcı 
ile Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekeriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/942) (S. Sayısı : 844) 

•; (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 
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63. — Akyazı ilçesi merkez Yeniköyü hane 
18, cilt 8, sayfa 125 te kayıtlı Hüseyiııoğlu, Fat
ma'dan doğma 13 . 3. 1940 doğumlu Kemal Ulu-
köylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/768) (S. Sayısı : 845) (Dağıtma 
tarihi : 25 . 3 . 1969) 

64. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmar köyü, hane 37, cilt 5, sayfa 52 de ka
yıtlı Nccmettinoğlu Emine'den doğma 1 . 1 . 1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/957) (S. Sa
yısı : 846) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1969) 

65. — Türk Cezıa Kanununun bâzı maddele
rinin kaldırılması ve bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sivas Mil
letvekili Nazif Aralan, İstanbul Milletvekili 
İsmail Hakkı Tekine!, Aydın Milletvekili Reşat 
özarda, Sivas Milletvekili Nazif Arslan, Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal Yıldırım, 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bora, 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hilmi Soy
dan, Afyon Karahisar Milletvekili Mustafa Aka
lın, Aydın Milletvekili Reşat Özarda, Erzincan 
Milletvekili Âdil Sağıroğlu ve Kırklareli Mil
letvekili Mehmet Atagün'ün, Türk Ceza Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı 
maddelerinin kaldırılması ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Adalet Komisyonu raporu. (1/594, 2/225, 
2/268, 2/381, 2/574, 2/605, 2/697, 2/713, 2/727, 
2/749, 2/825) (S. Sayısı : 841) (Dağıtma tari
hi : 26 . 3 . 1969) 

66. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Refet Rendeci'nin, 9 . 7 . 1945 tarihli, 4792 sa
yılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Ça
lışma ve Plân komisyonları raporları. (2/625) 
(S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 7 . 4 . 1969) 

68. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım 
ve 3 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışmakta olup hususi
yet arz eden yer ve hizmetlerde görevlendiri
len sağlık personeline ödenek verilmesini ön
gören 14 . 5 . 1964 tarihli, 472 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonla
rı raporları. (2/386) (S. Sayısı : 853) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

69. — Çorum Milletvekili Hilmi İncesulu ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı Kanunun 12 nci mad
desinin (e) bendinin tadiline ve bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları. (2/190) (S. Sayısı: 855) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1969) 

70. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa
ları Kanunu tasarısı ve Maliye, Adalet ve Plân 
koımisyonlariindan 5 er üye seçilerek kurulan 
Geçicd Komisyon raporu (1/404) (iS. Sayım : 
857) [Dağıtma tarihi : 11 . % . 1969] 

71. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin öde
nek ve yollukları hakkındaki 1 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi. (2/484) (S. Sayısı : 870) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1969) 

72. — Cumhuriyet Senatosu Istanbuıl Üyesi 
Rifat Öztürkçine ve 3 arkadaşının, PTT perso
nelinin bir kısım hizmetlerinin kıdemlerine sa
yılması hakkında kanun teklifi ve Ulaştırma, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/618) 
(S. Sayısı : 884) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1969) 

73. — Enerji ve 'Talbiî Kaymaklar BaJkanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân komis
yonları raporları. (1/464) (S. Sayısı : 885) 
(Dağıtma tarihi : 6 . 5 .1969) 

74. — 'Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 34 ncü maddesinin (C) bendine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Millî Savunma komisyonları raporları 
(1/626) (S. Sayısı : 887) (Dağıtma t a r i h i : 
8 . 5 . 1969) 

X 75. — 9-91 sayılı Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletime Gemdi Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt 

67. — Balıkesir Milletvekili Ahmet İhsan Kı
rımlı ve 26 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Si
gortalar Kanununun 16 . 7 . 1965 tarihli ve 672 
sayılı Kanunla değiştirilen 118 nci maddesine 
3 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Plân komis
yonları raporları. (2/101) (S. Sayısı : 851) 
(Dağıtma tarihi : 8 , 4 , 1969) 



ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon rapora (1/678) ı(S. Sayısı : 
886) (Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1969) 

76. — Istanlbul Mîlldtveikili Reşit Ülker ile 
Eskişehir Milletvekili M. İsmet Angı'nm, Silâh
lı Kuvvetlerde görevli muvazzaf veteriner he
kimlere de tazminat verilmesi hakkınlda kanun 
teklifleri ve Mffilî Savunma ve Plân komisyon
ları raporları (2/792; 2/789) (S. Sayısı : 889) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1969) 

77.— Millî Emniyet Hizmetleri Teşkilâtında 
yarardı hizmetleri geçen üç kişiye vatani hiz
met terfihinden aylık bağlanması hakkında ka
nun tasarısı ve Malye ve Plân komisyonları ra
porları (1/525) (S. Sayısı : 891) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1969) 

78. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı Anka
ra Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanunu ile 
•bu 'kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvel
lerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapıl-
ması hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (2/85'2) (S. Sayısı : 
894) (Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969) 

79. — Cumhuriyet Sena'tosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Kontenjan Üyesi Ragıp Üner'in. 
Ankara Üniversitesi Kuruluş 'kadroları hakkın
da 5239 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele 
bâzı kadrolar ilâve edilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Mfillî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları (2/845) (S. Sayısı : 895) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1969) 

80. — Izımir Milletvekili Şülkrü Akkan ve 8 
arkadaşının, Şaibanoğlu İslâm Kulaç'a vatanı 
hizmet 'tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/664) (S. Sayısı : 896) (Dağıtma 
rihi : 13 . 5 . 1969) 

81. — Gümüşane Milletvekili Sabrı Özcan San 
dle Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay 
ve 5 arkadaşının, 23 . 3 . 1964 gün ve 443 sayılı 
İlkokul Öğretmenleri Ödeneği Kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ile ilgili kanun tekli
fi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (2/553) (S. Sayısı : 892) [Dağıtma tarihi: 
13 . 5 . 1969] 
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82. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker ve 18 arkadaşının, Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan veteriner hekimlere 
ödenek verilmesinle dair 883 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve Tarım 
ve Plân komisyonları raporları (2/562) (S. Sa
yısı : 893) [Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1969] 

83. — '506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna ıbâzı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ile Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu 
ve 3 arkadaşının, Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nm, Bursa Milletvekili Kasım önadım'm, İs
tanbul Milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkadaşı
nın, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Tur
gut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuriyet Senato
su İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin ve Ada
na Milletvekili Bekir Tünay ve 8 arkadaşının 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 
5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu 
(1/674, 2/645, 2/716, .2/717, 2/722, 2/839, 
2/863, 2/876, 2/877) (S. Sayısı : 897) (Dağıt
ma tarihi : 13 . 5.1969) 

84. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Zerin Tüzün, İstanbul Milletvekili Nuri Ero-
ğan, Kocaeli Milletvekili Nihat Erim ve 2 ar
kadaşı, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Muslihittin Yılmaz Mete, Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı ve Cumhuriyet* Senatosu Konya 
Üyesi Mehmet Varışlı'nm, Millî Eğitim Bakan
lığı meslekî ve teknik öğretim okulların öğret
menlerinin intibakı hakkındaki Kanuna ek ka
nun teklifleri (2/857, 2/800, 2/807, 2/810, 
2/828) (S. Sayısı : 899) (Dağıtma tarihi : 
13 . 5 . 1969) 

85. — TraJbzon Milletvekili Hamdi Orhon ve 
Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun, 7129 
sayılı Bankalar Kanununa iki ek madde ile bir 
geçici madde eklenmesi ve Cumhuriyet Senato
su Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç'ın, 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun 41 ve 50 nci madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları. (2/668, 2/420) (S. Sayısı : 901) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1969) 

86. — Kayseri Milletvekili Ahmet Atıf Hacı-
paşaoğlu ve 15 arkadaşının, Türkiye Jeologlar 
Odası kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Ta-
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l)iî Kaynaklar ve Plân komisyonları raporları. 
(2/169) (S. Sayısı : 902) (Dağıtma tarihi : 
17 . 5 . 1969) 

87.— Kütahya 'Milletvekili Mehme't Ersoy'-
ıın, Millet Meclisi İdari Teşkilâtı hakkında ka
nun teklifi ve Plân Komisyonu raporu. (2/866) 
(S. Sayısı : 903) (Dağıtma tarihi : 17 . 5 .1969) 

88. — Adama Milletvekili Kemal Sıarıi'braihim-
oğlu'nun, 3491 sayılı ve 24 . 6 . 1938 tarihli Top
rak Mahsûlleri Ofisi Kanununun ikinci madde
sinin (A/2) bendinin tadiline dair kanun tek
lifi, Ticaret ve Plân komisyonları raporları. 
(2/467) (S. Sayısı : 905) (Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1969) 

89. — Kırklareli Milletvekili Onhan Türlk-
Ikan'ın, 5434 sayılı T.C. 'Emekli 'Sandığı Kanunu
na ek 42 sayılı Kanuna geçici Ibir imaidde dklen-
ınıe'si ıhakkında Kanun 'teklifi ve Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komfeyo'nları raporları. (2/761) 
(S. Sayısı : 904) (Dağıtma İtarihıi : 120 . 5 .1969) 

90. — Sakarya Milleltvekili Nuri Bayar'ın, 
3017 sayılı Sağlık vıe Sosyal Yardım, Bakanlığı 
teşkilât ve memurin 'Kanununa ibir 'madde ile lbir 
'geçici madde ilâvesinle 'dair kamun (teklifi !ile 
Samısun Milleltıv ekili 'îlyaıs Kılıç'un, 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilât ve 
memurin Kanununla ek kanun teklifi, Sağlık 've 
Sosyal Yaddım, Maliye 've Plân komisyonları 
raporları (2/847, '2/416) (S. Sayısı : 906) (Da
ğıtma ;tarihi : 20 .5 .1969) 

91. — Kayseri Milletvekili A. Atıf Hacıpa-
şaoğlu ve 'Burdur Milletvekili İsmail Boyacı-
oğlu'nun, Yargıtay Teşkilâtıma raportör kadro
ları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet memur
ları aylıklarınım tevhit ve teadülüne ıdair .Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet ve Plân komisyon]arı rapor
ları. (2/864) (S. Sayısı : 908) (Dağıtma tari
hi : 22 . 5 . 1969) 

* 



Dönem : 2 
toplantı :2 M l L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ve 10 arkadaşının, Erzurum, 
Şenkaya Eski Ekrek Köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Mor koç 
hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) bendi gereğince meslekten ihracı 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /219) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin I nci Döneminin 2/838 numarasında kayıtlı «Erzurum Milletvekili Gıyasettin 
Karaca'nm Erzurum, Şenkaya eski Ekrek Köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Markoç hakkın
da 4557 sayılı Kanunun (E) bendi gereğince meslekten ihraç hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca 
verilen disiplin cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifimin» İçtüzüğün 69 ncu maddesinin 
2 nci bendi gereğince komisyona havalesini talep ve rica ederiz. 

Erzurum 
G. Karaca 

Gaziantep 
H. Yılmaz 

Bingöl 
C. Yavuz 

Trabzon 
A. B. JJzuner 

Gümüşane 
N. Akagün 

Adana 
M. Bozdoğan 

Yozgat 
C. Sungur 

tstanbul 
R. Ülker 

Erzurum 
N. Güven 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sa-
yıh Kanunun. (E) bendi gereğince meslekten ihracı haldnndaki kanun teklifim, esbabı mueibesiylo 
birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 
24 . 3 . 1965 

Erzurum Milletvekili 
G. Karaca 

G E R E K Ç E 
Kanun teklifinde adı geçen Mübeccel Morkoç 16 yıllık öğretmendir. Mezun ettiği öğrencilerinden 

ilkokul mezunu SuMye isimli eski öğrenci hasta ve ölümcül yatağında yatarken, kendisinin çok ya
kın ve samimî arkadaşı olan Züleyha ile konuşurken hasbıhal sırasında... Züleyha Erzurum'da bulu
nan Köy Ebe Okuluna girmek istediğini fakat ilkokul diploması olmadığından giremiyeceğini yana 
yakıla ve üzülerek anlatıyor kendisine; 

Bu sırada hasta olan arkadaşı SuMye, Züleyha'ya hitaben sen hiç merak etme ben nasıl olsa kur
tulmaz bir hastalığa duçar olmuşum, son günlerimi yaşıyorum. Benim diplomamın bana artık faydası 

282 

12 . 1 . 1966 
Giresun 

imza okunamadı 

Trabzon 
A. Şener 
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yoktur. Bunu sana vereyim diyor ve diplomasını Züleyha'ya veriyor. Ve kendileri diploma üzerindeki 
Sulbiye adını kabataslak silerek pek bariz ve belli olacak şekilde Züleyha'nm adı yazılıyor. Züleyha 
da bu tahrif edilmiş diplomayı kullanarak ebe okuluna giderek kaydını yaptırıyor. Bir müddet son
ra Ebe Okuluna yapılan ihbar üzerine; okul idaresi tetkik neticesinde diploma üzerindeki tahrifatı 
görerek işi resmiyete koymak suretiyle Züleyha'yı okuldan tardediyorlar. Millî Eğitim Müdürlü
ğünce müfettiş marifetiyle işe el konuyor... 

Neticede, Öğretmen Mübeccel Morkoç'un bu tahrifatı yaptığı iddiasiyle iş adliyeye intikal edi
yor. Ayrıca Erzurum Millî Eğitim Müdürlüğünce de öğretmenin vazifesine son veriliyor. Bunun üze
rine Millî Eğitim Bakanlığına müracaat ediliyor, cezanın kaldırılması için; ancak, her ne kadar Ba
kanlık işin mahkemeye intikali sebebiyle, dâva sonunda bu hususta bir karar verilmek üzere kendi
lerine tebligatta bulunuyorsa da bilâhara Sorgu Hâkimliğindeki dâva dosyası 113 sayılı Af Kanunu 
sebebiyle düşürülmek suretiyle âmme dâvası ortadan kalkıyor. Bakanlık da îl Disiplin Kurulu ka
rarını onaylıyor. Bilâhara Danıştaya yapılan müracaat da ilgili daire süre geçtikten sonra dâva ikame 
edildiğinden bahsile işin esasına girmeden sukutuhak sebebiyle dâvayı reddediyor. Keza her ne ka
dar ilk önce yapılan müfettiş tahkikat raporu, İl Disiplin Kurulu kararı ile Bakanlık kararlarının 
esaslı tetkike tabi tutulmadığından adlî ve idari hataları bulunduğundan bahsile yeniden tetkiki isten-
mişse de; ilgili Bakanlık verdiği cevaplarda bu ihraç kararının usulsüz olduğunu kabul etmelerine 
rağmen hukukî yönden bu kabîl kararlar kesin olup, yeniden incelenerek kararın tebliği ve tağyiri 
mümkün olmadığı esbabı mucibesiyle dilekler reddedilmiştir. 

Halbuki : 
1. Bu işo ait mahkeme dosyasının celb ve tetkikinde ilgililer diploma üzerindeki tahrifatı ken

dilerinin yaptığını; Öğretmen Mübeccel'in uzaktan veya yakından birgûna ilgisi olmadığını sarahaten 
ifade ve itiraf etmişlerdir. 

2. Öğretmen Mübeccel'in müfettişçe alman ifadesinde tahrifatın tarafından yapıldığına dair 
ifadenin mevcudölduğu söylenmişse de; öğretmen bu imzanın ve ifadenin asla kendisine aidolmadığı-
nı iddia etmiş imza tatbiki istemişse de bu talebi de yetkililer tarafından nazarı itibara alınmamıştır. 
Müfettişi aralarında geçmiş sebeplerden dolayı reddetmişse de bu talepleri de asla kabul edilmemiştir. 
Bu hususta Komisyonda yapılacak müzakereler sırasında daha geniş ve detaylı malûmatı şifahi mâ
ruzâtımda arz edilecektir. 

3. Okuldan celbedilen kayıtlı diploma defterinin tetkikinde defter üzerinde hiçbir tahrifat yapıl
madığı gibi, Züleyha isimli bir kimseye diploma dahi verilmediği bizzat görülmüştür. 

4. Bu iddiaları tevsik eden belgeler bilâhara takdim kılınacaktır. 
5. Mevcut mahkeme dosyası, Bakanlık ve vilâyetçe tanzim edilen dosyaların celp ve tetkiki sonu

cunda bu kararın tamamen haksız ve her türlü hak ve hukuktan uzak olduğu bilhassa görülecektir. 
6. Öğretmeni yıllar evvel öğrencilerine verdiği diplomanın hakikî sahipleri veya başkaları tarafın

dan yıllar sonra yapılan tahrifatlarından dolayı mesul tutmak mer'i ve cari hukuk sistemleri ve mev
zuatımıza uymadığı gibi hiçbir vicdan ve mantık bu derece haksız ve insafsız bir davranışı asla tas-
vibedemez. İşte bu sebepledir ki; bir hukuk Devleti nizamı içinde yaşıyan ve hukuka inanan insan
ların asıl inancı içinde yapılmış bu hata veya haksız muamelenin iptaliyle, binbir türlü meşakkatler 
içinde tahsil yaparak öğretmenlik hakkını kazanmış ve 16 yıl gibi uzun bir süre bu görevde şerefle 
hizmet eden bir insanı kazanılmış haklarından mahrum mevzuat dışı indî ve keyfî kararlarla da mah
kûm etmek Yüce Meclisin şanına asla uygun düşmez kanısındayım. 

İşte bu sebepledir ki başlangıçta kasıtlı ve bilâhara ihmal ve hata neticesi kasdm tescili suretiyle 
işlenen bir günahın, tahribedilen hak ve hukuk kavramının, rencide edilen adaletin, mağdur edilen 
masum bir öğretmenin mâruz kaldığı haksızlığın giderilmesi suretiyle yeniden göreve alınması ancak 
hakkın, adaletin ve insaf duygularımızın sönmez ışığı altında vereceğiniz âdil kararla mümkün ola
caktır. 

Saygılarımla, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/219 9 . 5 . 1967 
Karar No. : 48 

Yüksek Başkanlığa 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek Kö
yü Öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel M-orkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi gere
ğince meslekten ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi, Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmiş olup Adalet Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tetkik olunan dosyalar münderecatına nazaran; Sulbiye Doğan adındaki kızın ilk okul dip
loması üzerinde tahrifat yaparak kullanan Züleyha Metin hakkında Erzurum Sorgu Hâkim-
liğince yapılan ilk soruşturana sonunda, tahrife mevzu teşkil eden diplomada görülen değişikli
ğin bariz bir şekilde yapıldığı ve bu bakımdan iğfal kabiliyeti olmadığı ve dolayısiyle hâdisede 
suç unsuru teessüs etmediği anlaşılarak sanığın muhakemesinin men'ine karar verildiği anlaşıl
mıştır. 

Diğer taraftan bu tahrifatın öğretmeni Mübeccel Morkoç tarafından yapıldığı iddiasiyle 
adı geçen aleyhine Şenkaya Asliye Seza mahkemesinde açılan dâvada suç nevi ve tarihi itiba
riyle 113 sayılı Af Kanununun şümulü içerisine 'girdiği gerekçesiyle âmme dâvasının ortadan 
kaldırılmasına karar verilmiş ve bu karar kesinlaşmiştir. Henüz dâva devam ederken bu olay 
dolayısiyle Mübeccel Morkoç'un Vilâyet İnzibat Kurulunca meslekten çıkarılmasına karar verilmiş 
ve bu karar aleyhine Danıştaya vâki müracaat süre aşımı dolayısiyle işin esası tetkik edilmek
sizin reddedilmiştir. 

Şu suretle Mübeccel Mıorko'ç için; Cezai ve inzibati bakımdan hakkında uygulanan işlemlere 
karşı her türlü müdafaa yolları kapanmıştır. Aslında dosya münderecatına göre; bu fiilin Mü
beccel Morkoç tarafından işlendiği hakkında hiçbir delil mevcut değildir. Müfettiş raporunda; 
öğretmen Mübeccefl Morkoç'un verdiği ifade de bu tahrifatın kendisi tarafından yapıldığını ka
bul ettiği beyan edilmekte ise de adı geçen bu imzanın kendisine aidolmadığmı bildirmiş ve imza 
tatbikatı yapılmasını istemiş ancak bu talebi de yerine getirilmemiştir. 

Bu şekilde; kanuni yolların kapanması sebebiyle Mübeccel Morkoç, telâfisi gayrimümkün bir 
haksızlığa mâruz kaldığı anlaşılmıştır. 

Bu bariz haksızlığın telâfisi için işbu kanun teklifi Komisyonumuzca ittifakla kalbul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tavsibine öncelik ve ivedilikle sunulmak üzere işbu rapor Yüksek Başkanlığa 
saygiyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Bu Rapor sözcüsü 

İstanbul Elâzığ Kastamonu Aydın 
/. H. Tekinel K. Nedimoğlu S. Keskin R. Özarda 

Burdur Giresun Hakkâri İzmir 
/ . H. Boyacıoğlu A. Cüceoğlu A. Karahan M. Uyar 

Kayseri Kırklareli Tokat Van 
C. Nayman M. Atagün F. Alacak M. S. Yıldız 

M. Meclisi (S. Sayısı : 282) 
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ERZURUM MİLLETVEKİLİ GIYASETTİN KARACA VE 10 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç hakkında 4557 
sayılı Kanunun «E» bendi gereğince meslekten ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca veri

len disiplin cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Şerikaya Eski E'kretk' köyü öğretmeni Ziya Tan kızı ve Yusuf Morkoç eşi Mü
beccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi gereğince meslekten tardı için verilen 
disiplin oezası kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanunu Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

M. Mecliai (S. Sayıaı : 282) 



Dönem : 2 
Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 2 8 2 M© I 1 C I 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ve 10 arkadaşının, Erzurum, 
Şenkaya Eski Ekrek Köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç 
hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) bendi gereğince meslekten ihracı 
hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin cezasının kaldırıl
ması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2 /219) 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/219 
Karar No. : 5 

Adalet Komisyonu raporu 

22 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 
Geçen toplantı y il ı Komisyonumuzca görüşülüp karara (bağlandıktan sonra, <ZVI il 1 o t Meclisi 

gündemine intikal eden >ve ancak aynı toplantı yılında Genel Kurulda müzakeresi yapılamıyan, 
Erzurum Milletvekili ıGıyasettin Karaca 've ,10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü 
öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel M>orkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun «E» bendi gereğince 
mes'lcikten ihracı ıhakkında Millî Eğitim [Bakanlığınca 'verilen disiplin cezaisinin kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Millet Meclisi sabrk Adalet Komisyonunun raporu, İçtüzüğün 42 nci maddesi 
gereğince Başkanlığınızca 20 . 11 . 1967 tarihinde Komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine bu işe* 
ait doisya iKlo.m&yoıi'unııızun 6 . 12 . 1967 'günü yaptığı ikinci [birleşiminde yeniden incelendi. 

Karar : tSalbık Adalet 'Komisyonunun, tekliflin ittifakla (kabulüne mütedair 9 . 5 . 1967 ıgünlü 
2/219 esas ve 48 karar .sayılı raporunun tekaıbbülüno ve Genel Kurulda savunmasının Komisyonu
muzca yapılmasına ittifaken karar ıverilmiştir. 

Gereği yapılmak «üzere iş' bu rapor Yüksek Başkanlığa saygiyle ısırauitur. 

Adalet Komisyonu Başkam 
istanbul 

/. II. Tekinel 
Hakkâri 

A. Karahan 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sözcü 
Kastamonu 

8. Keskin 
izmir 

M. Uyar 
İmzada bulunamadı. 

Konya 
"/. Kapısız 

Urfa 
İV. Cevheri 

Kâtip 
Niğde 

Y. Arıbaş 
Kara 

A. Çetin 

Samsun 
/. Kılıç 

Van 
M. S. Yıldız 

Aydın 

R. Özarda 
Kars 

0. Yeltekin 

Tokat 
0. Hacıbaloğlu 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 282 ye 2 nci ek 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca ve 10 arkadaşının, Erzu
rum, Şenkaya Eski Ekrek köyü Ö ğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel 
Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) bendi gereğince mes
lekten ihracı hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 

raporu (2 /219) 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 2/219 26 . 12 . 1968 

Karar No. : 10 
Yüksek Başkanlığa 

2 nci toplantı yılı Adalet Komisyonunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra Millet Meclisi günde
mine intikal eden, ancak, aynı toplantı yılında Cîenel Kurulda müzakeresi yapılamadığından geçen top
lantı yılı Adalet Komisyonunca tekabbiilüne karar verilen, Erzurum Milletvekili kiyasettin Karaca ve 
on arkadaşının, Erzurum, Şenkaya Eski Ekrek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mübeccel Morkoç 
hakkında 4557 sayılı Kanunun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hakkında Kanun teklifi 
ve Millet Meclisi sabık Adalet Komisyonunun raporu, İçtüzüğün 42 ncli maddesii gereğince 
18 . 11 . 1968 tarihinde Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmesi üzerine bu işe ait dosya 
Komisyonumuzun 11 . 12 . 1968 günü yaptığı ikinci birleşimde yeniden İncelenmiştir. 

Sabık Adalet Komisyonunun, teklifin ittifakla kabulüne mütedair 9 . 5 . 1967 günlü 2/219 esas 
ve 48 karar sayılı raporunun teikabbülüne ve Gıencl Kurulda savunmasının Komisyonumuzca ya
pılmasına ittifakla karar verilmiştir. 

İşbu rapor Yüksek Başkanlığa saygıiyle arz olunur. 

Adalet Koınlisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

İ. iflahla Tekinel 

Aydın 
Reşat Özarda 

Kastamonu 
Sabrı Keskin 

imzada bulunamadı. 

Sözcü 
Elâzığ 

Kevni Nedimoğlu 

Erzincan 
Âdil Sağıroğlu 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Sivas 
N. Nazif Arslan 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Niğde 

Yaşar Aribaş 

îçel 
Mazhar Arıkan 

Mardin 
K. Kıenıal Aybar 

İmzada bulunamadı. 

Tokat 
Osman Hacıbaloğlu 

İmzada bulunamadı. 

Adana 
Kemal Çetinsoy 

Kars 
Abbas Âli Çetin 

Samsun 
Osman Şahinoğlu 

İmzada bulunamadı 





Dönem : 2 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanuna 
ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Geçici 

Komisyon raporu (1 /678) 

T. r. 
Başbakanlık 21 . 4 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-888/2831 

MUAA'YV MFA'liİSL 1U#KANI,L(UNA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 
16 . 4 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limlanlan İşlefcme Genel 
Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkındaki 

Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısının gerekçesi 

5434 isa'ydı T. O. Eımkli (Sandığı Kanununun geçici 12 İnci ve '3 ıncii (maddelerinde 'belirtilen âmir 
hükülm 'ile Birinci ive vtkiınci Beş Yıllık Blâtun sosyal 'güvenlik tedbirleri Ibölümünıde Ibelirıtilen vaih-
det prensibi dikkate alınm-ak suretiyle, 1 . 8 . 1968 'tarihinde, Askerî lEaibrikallar Tekaüt Sandığı 
ile Demiryolları Emekli ''Sandığı (Sosyal (Sigortalar Kurumuna devredihniş Ibuilunimakfcadır. 

1 . 8 . T968 tarihine kadar, Ibalhse konu 'sandıkların emeklileri ile 'dul (ve 'yetimleri (hakkında taJh-
sis şartları ile yardım 'seviyeleri Ibakummdanı, T. O. Emekli 'Sandığı mevzuatına Iparal'el ibir tatlbikait 
yürütülmekte olduğumdan, ımiefmleketimizde «gelişen <v,e yükselen ekonomik 'şartlar 'muvacehesinde;. 
T. C. Emekli Sandığı ctmıoklileri, âdi mâl fille ri vazife 'malûlleri ile dul -ve yetimlerinin (aylıkları 
1 . 3 . 1969 tarihinde yürürlüğe 'girmiş bulunan 1101 sayılı Kanunla yükseltilirken, mülga sandık
lar emeklilerinin de (bu ayarla ıua'y a 'tabi tıııtulmu'ları ieaib etmektedir. 

Yine, (hazırlanmış (bulunan 'bir .tasan ile Sosyal Sigortalar Kurumuna taibi kimselerin emekli ay
lıklarında da 'bu (paralelde layarlamralar derpiş edilmiş'tir. 

işbu 'tasarı ile hem ikonjonıkbüriııı 'Idbiî iealbı olan İm tartımı a yapılmakta, Ihem die mülga sandık 
'mevzuatına (göre evvelce (bağlammıiş veya mıüktesep hak laçusından (bağlanacak (aylıklarım hesaplan-
nıa'sındaı Ikullatnlan aıidb'et % '50 den '% 70 « yükseltilmektedir, 

886 



Maddelerin gerekçeleri 

. E'k /madde (1. u ~ İ9l91)sayılı Kanunlun geçici «1 nci 'nuadesAne ^öre bağlanacak ıemekli (aylıkları :ııis-
Ibeti c/o 70 >e 'Çilkarı'lımaktaJdiT. 
'•"' Ek madde '2. —̂ '1 . 8 . 1968 Itarihinlden önce ınülga 'sandıklarca. 'aylık bağlanmış olan 'cmekli-

'İerîıe s991 sayılı Kenanur» geçici '1 inci maddesi ıgetv.ğinee'a'yflık'bıağ'JJaniaınıem'eıklilorin vc 'T. O. Emekli 
Sandığı Kanununla (göre 'emekli aylığı bağlanmış olan kimselerin, '506 ısayrlı 'Kanılımın tt 'ncii madde
sinin 2 inci fıkrasının ı(ıC) Ibendi ile Ö434 sayılı Kanunla HOl ıslaydı 'Kanunla eklenen 'dk '5 inci madde 
hükümlerine paralel olarak, ^alişmalan balinde, o'mekli aylıklarının ıkasiloceği <ve bunlar bakılanda 
çalıştıkları ısürece 'malûllük, yaşlılık ve löiüın sigortalarının uyguılanmıiyacağı derpiş leıdilm iştir. 

Madde 2. — 
Geçici'madde I. — işfou itasarınrn kanunlaşarak yürürlüğe (gireceği tarihten önce bağlanmış olan 

emekli, âdi malûllük, tvazife malûllüğü, 'dul ve yetim, aylıkları ıda: fek '1 nci maddede belirtilen -esas 
ve nisb etler dâhilimde yükseltilecektir. 

Geçici madde 12.—'Toplu közleşme düzenine 'girmiş bulunan babs'e konu usandıklara t'âlbi işyc'pfc-
rinde çıalıiş ani arım ücret seviyel erimde vulkua gden yükselmeler komplike durum arz 'etmekte oldu
ğundan Kuruım'oa (hazırlanarak IÇalışmai Bakanlığınca itaiSvib öd ilce eik ibir yönetmelikle 'bu yüksel-
melerin 'teslbiti Ihükmıe Ibağlannııişltı r. 

Yö^etımrelik bazırlıa.nunoâya kadar, ödenmekte olan 'aylıkların 'sonradan'malhsubu yapılmak üzere 
'%'• '20' zamlı olıarak'öd'enecıeği derpiş edilmiştir. 

Geçici madde Ö. —̂ Mülgia «sandıklarca bağlaınanş bulunan 'emekli, 'âdi nıâlûllük, vazife malûllü
ğü, dul ve yetim 'aylıkları ile <991 ısıaıyılı Kanunun geçici 1 nci maddesince aylık 'bağlanmış 'veya 'ay
lık bağlanmasına bak kazanmış kimiselere ödenecek paraların banlgi tarihten! itibaren teshil 'edile
ceği hususu kalemıe alınmıştır. 

Oeçici »madde 4. — 'EmıdkHlerin tekrar çalışmaları 'halinde yapılacak işeMî işlemler, !o4'o4 «ayılı 
Kanuna geçici ö aııcu nıadlde ile eklenen ihülomc paralel olanak tedvin edilmiştir. 

'Geçici madde 5. •—/Yukarda sayılan işlemlerin süratle sonuçlandın İması için faızla nıeisai yaptı
rılacak personele ıfaızüıa ınnelsai karşılığının ödenmesi temin 'olunmaktadır. 

Madde !3. -— Müllga ıstaınldıktlann. 'alktüeryal 'açıklarımın' 99/1 ısiayıılı ıKanıınuıı 12 inci maddesi büküm
leri gereğinice ıtesibit'Çallıışmjal'arı devam ©tmekte olduğundan, bu ta&alnda derpiş <edilen aylık artır
maların, babs<e konu ll2 inci 'mıad'dede belirtilen matematik karşılıklar besalbıına dâlhil «diteceği bük
me ıbağlanmıştır. 

'Madde <4. — Demi'ryöfHiarı Emelkli 'Sandığınla tâbi işyerlerinde çalışanlar için ıhizimetlerin aynı mü-
es^esede (devam leltmi'eibte diken1 sonradan ımeımur statüsünle tabi fbir vazifeye ıgöçelbilmieleri ısebclbiy-
l;e, eVveloe ıt'âıbi IbuîundiıM'airıı 'sandıklardan diğer bir sandığa/ geçenlerini lenneM'i ayblklannin besa-
bınjun son tâbi bulüındftilMarı ısandılkta ikıtisabolunan ve tabsise esas teşkil edileın aylığa göre yaprla-
©ağı bu®üsu 15 . 7 . 19'65 itariMi, 668 sayılı Kanunda belirtilmiş'idi. 

fBalh&e feonu feaınmldan/ doğatti' nıülktesep hakkım mahfuz tultulacağınla ilişkin '991 sayılı Kanunda 
bir atıf hü'klmü unultuflımuş ıbuluaıduğundaın, Ibu duınıımun düz'elltilim'eisi maksıadiyle madde kaleme alın
mıştır. 

'Madde '5. — lışlbu tasarı tatbikatının gereği gibi ısağlanalbilimesi için, (dk 12 ive 'geçici 4 nıcü «mad
delerde belirtilen mükellefiyetlerin müeyiyid'eler'e bağlanması zaruri olduğu'ndan, Ibu busust'a uygu
lanacak Ihükümler ımıaddede ıgöıslteridımiştir. 

Madde 6. <— Bu madde ile işbu kamunun yürürlük tarihi tesbit •edilmişıtir. 
Madde 7. — Bu ımadde ile; bu Ikanunun 'Balk'an'Jar Kurulunca yürütülec'eği lönıgtörülmü'Ştür. 

•M. Meclisi (S. Sayısı : 886) 
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Geçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/678 

Karar No. :2 

6 . 5 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 86 ncı Birleşiminde Komisyonumuza havale edilen 991 sayılı Devlet-,demir
yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçileri, Emekli Şandığıile .Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal' Sigortalar Kurumuna devri halamdaki ^anıuış,.ek ve,geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı Komisyonumuzda Çalışma Bayatımın .daiştirakiyle mü
zakere edilmiş ve neticede kanun tasarısının tümünün görüşülmesi ^rasmda,gerekçede belirtilen 
sebepler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek maddelere geçilm.esi..k>rar(altma alınmıştır. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakereler sonunda tasarının madde 1, ek madde 2, madde 2, geçici 
madde 1, geçici madde 3, geçici madde 4, geçici madde 5, madde 3, madde 4, madde "5, madde 6, 
madde 7, maddeleri aynen; 

Ek madde 1 ve geçici madde 2 değiştirilerek kabul edilmiştir. 
Öncelik vo ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere say-

giyl'e arz olunur. 

Geçici Komisyon 
İstanbul 

K. Özdemir 

Erzurum 
C. Önder 

Başkanı Sözcü 
Ankara 

7/. Türkay 

İstanbul 
0. N. Ulusay 

Kayseri 
F. Koksal 

Kâtip 
Kars 

8. Düşünsel 

İzmir 
H. Gümüşpala 

Tunceli 
H. Ünlü 

Bursa 
' K. önadım 

Ordu 
'§. Pehlivanoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 88Ö) 



HÜKÜMETİN İTEKLİM 

991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları îş-
letme Genel Müdürlüğü İşçileri Emeldi Sandı
ğı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki kanuna ek ve geçici maddeler eklen

mesine dair kanun tasarısı. 

MADDE 1. — 991 sayılı Devlet Demiryol
ları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 
işçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigor
talar Kurumuna devri hakkındaki kanuna aşa
ğıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 991 sayılı Kanunun ge
çici 1 nci maddesine göre bağlanacak emekli 
aylığının nisfoeti, fiilî ve itibari hizmet sürele
rinin toplamı 30 yıl olanlar için emekli aylığı 
'bağlanımalsına esas tultulan aylık veya ücretin 
% 70 i olarak uygulanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 30 
yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksi
ği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 faz
lası üzerinden bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamında-
ki ay kebirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin 
her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas 
tutulan aylık veya ücret tutarının % 1 inin 
12 de biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak aylığın toplamı emekli
ye esas aylığın % 80 ini geçemez. 

EK MADDE 2. — 1 . 8 . 1908 tarihinden 
önce Demiryolları Emekli Sandığı ile Askerî 
Fabrikalar Tekaüt Sandığınca aylık bağlanmış 
olan emeklilerle, 991 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince ay
lık bağlanan emeklilerin ve T. 0. Emekli San
dığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanmış 
olanların, T. ö. Emekli Sandığı Kanununa ta
lbi daire, kurum ve ortaklıklar ile Sosyal Sigor
talar Kanununa tabi işyerlerinde çalışmaları 
halinde; buralarda çalıştıkları sürece, emekli 
aylıkları kesilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı kimseleri çalıştıran
lar, bunları, vazifeye başladıkları tarihlerden 
itibaren bir ay içinde yazı ile Sosyal Sigorta
lar Kurumuna bildirilirler. 

M. Meclisi 
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991 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San-
xhğı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki Kanuna ek ve geçici maddeler eklen

mesine dair kanun tasarısı 

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

EK MADDE 1. — 991 sayılı Kanunun geçi
ci 1 nci maddesine göre sağlanacak emekli aylık
larının tesbitinde fiilî ve itibari hizmet süreleri
nin toplamı 25 yıl olarak değiştirilmiştir. Fiilî 
ve itibari hizmet sürelerinin toplamı 25 yıl olan
lar için emekli aylığının nispeti emekli aylığı 
bağlanmasına esas tutulan aylık veya ücretin 
% 70 i olarak uygulanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamı 25 
yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, 
fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası 
üzerinden emekli aylığı bağlanır. 

Fiilî ve itibari hizmet süreleri toplamındaki 
ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin 
her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas 
tutulan aylık veya ücret tutarının % 1 nin 
onikide biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak aylığın toplamı emekli
liğe esas aylığın % 80 ini geçemez. 

EK MADDE 2. — Tasarının ek ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 88)6) 



(Hükümetin teklifi) 

Şu kadar ki, mahiyeti itibariyle hizmetin, 
görülmesi mücbir bir sebebe dayandığı ve özel 
bir ihtisası gerektirdiği ilgili bakanlığın tekli
fi ve Çalışma Bakanlığının mütalâası alınmak 
suretiyle Bakanlar Kurulu Kararı ile belirtilen 
yerlere tâyin edilecekler hakkında birinci fık
ra hükmü uygulanmaz. 

Yukardaki fıkralarda belirtilen kimseler 
hakkında çalıştıkları sürece, Malûllük, yaşlı
lık ve ölüm sigortaları uygulanmaz. 

MADDE 2. — 991 sayılı Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
İşçileri Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar 
Tekaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Si
gortalar Kurumuna devri hakkındaki kanuna 
aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce Demiryolları Emek
li Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandı
ğı kanunlarına göre bağlanmış olan emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim 
aylıkları ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci 
maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre bağ
lanmış olan emekli aylıkları hakkında da bu 
kanunun ek 1 nci maddesi hükümleri uygula
nır. 

Ancak, vazife malûllüğü aylıklarında, aylı
ğın toplamı emekliliğe esas aylığın % 100 ünü 
geçemez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci madde 
hükmüne göre tesbit edilecek emekli, âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylık
ları tutan, emekli aylığının bağlanmasına esas 
tutulan aylık veya ücret tutarlan, bu aylık-
lann bağlandığı tarihten beri ücret seviyele
rinde vukua gelen yükselmeler de nazara alın
mak suretiyle hesaplanır. 

Ücret seviyelerinde vukua gelen yükselme
ler, kurumca hazırlanıp Çalışma Bakanlığınca 
tasvibedileoek bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Arttırmalar sonuçlanıncaya kadar, öden
mekte olan aylıklar, sonradan mahsubu yapıl
mak üzere, % 20 zamlı olarak ödenebilir. An
cak, 15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sayılı Kanun 
gereğince yükseltmeye tabi tutulan emekli, 
âdi malûllük, vazife malûllüğü veya dul ve ye-

M. Meclisi 
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(Geçici Komisyonun değiştirici) 

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

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Geçici 1 nci madde 
hükmüne göre tesbit edilecek emekli âdi ma
lûllük, vazife mâlûllülüğü, dul ve yetim aylıkları 
tutan emekli aylığının bağlanmasına esas tu
tulan aylık veya ücret tutarlan, bu aylıkların 
bağlandığı tarihten beri ücret seviyelerinde vu
kua gelen yükselmeler de nazara alınmak su
retiyle hesaplanır. 

Ücret seviyelerinde vukua gelen yükselmeler 
kurumca hazırlanıp Çalışma Bakanlığınca onay
lanacak ve en geç üç ay içinde yürürlüğe kona
cak bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Artırmalar sonuçlanıncaya kadar ödenmek
te olan aylıklar, sonradan mahsubu yapılmak 
üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. Ancak, 
15 . 7 . 1965 tarihli ve 669 sayılı Kanun gere
ğince yükseltmeye tabi tutulan emekli, âdi mâ-

(S. Sayısı : 886) 
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(Hük;üjm;etin teklıifi) 

tim aylıkları hakkında bu fıkra hükmü uygu-
lanmıaz. 

GEÇİCİ MADDE 3. — a) Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Demiryolları Emekli ve 
Askerî Fabrikalar Tekaüt Sandıkları Kanun
larıma göre emekli, âdi malûllük, vazife ma
lûllüğü, dul ve yetim aylığı almakta olanlar 
ile 991 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine 
göre emekli aylığı bağlanmış olanlar veya ay
lık bağlanmasına hak kazanmış durumda olup^ 
henüz işlemi tamamlanmamış bulunanların ay
lık tutarları yürürlük tarihinden, 

b) (a) fıkrasında belirtilen aylığı bu ka
nunun yürürlük tarihinden önce kesilmiş bulu
nanlardan, aylık kesiliş sebebinin ortadan kalk
ması ile aylık ödenmesine tekrar hak kazanan
ların, aylık tutarları, bu hakları kazandıkları 
tarihten, 

itibaren bu kanun hükümlerine göre yeni
den tesbit edilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Halen ek 2 nci mad
denin birinci fıkrası şümulüne giren emekliler, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren 1 yıl içinde, görevlerine devam edip etmi-; 

yedeklerini, Sosyal Sigortalar Kurumuna yazı-: 
lı olarak bildirmeye mecburdurlar. Bu yazılı 
bildirmeyi yapmayanların emekli aylıkları, bu 
sürenin bitimini takibeden ilk üç aylık ödeme! 
dönemi başlangıcından itibaren kesilir. 

Yukardaki fıkrada yazılı kimselerin çalış-, 
kıranlar, bunları, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren üç ay içinde yazı ile Sos
yal Sigortalar Kurumuna bildirirler. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun uygu- \ 
lanmaisına ait işlemlerin zamanında yapılması-' 
nı sağlamak m'aksiadiyle, çalışma saatleri dışın-! 
da görevlendirilecek personele, Sosyal Sigor-i 
talar Kurumu Müdürler Kurulunca tesbilt edi-i 
lecek elsais ve miktarlar dâhilinde bir ücreti 
ödenir. ! 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü| 
maddesi hükmüne tabi değildir. 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanımıası| 
dolayısiyle aylıklarda yapılacak artırmalar,; 
091 sayılı Kanunun 12 nei maddesinde belirti-

M. Meclisi 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

, M $ y vaj^-JB^pŞğü:,yeja,4ul.jre-.-yeö|n ay-
,lıfcla ı̂ l$$Bn4a tyı r J^a ıbü^mUt^^ l^Waz . 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE4. — Tasarının geçici 4: ncü 
maddesi-aynen kabul edilmiştir. 

4^ty&MAİ&&M ,5. —rTasarının,geçicir5 nci 
sin&d(W *ayRe,n ifcabul ;edUmi$tir. 

M^PJPM 3. ..T- Xwmnw,3, ncü .maddesi ay-
,nen,feabul .edilmiştir. 

[S. Sayısı : 8816) 
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(Hükiimıetin teklifi) 

len matematik karşılıkların hesabına dâhil edi
lir. 

MADDE 4. — 23 . 1 . 1968 tarihli. 991 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

Hizmetleri aynı müessesede devam etmek-
te iken, sonradan memur statüsüne tabi bir va
zifeye geçirilmeleri sebebiyle, evvelce tabi bu
lundukları sandıklardan veya sandıkların dev
ri dolayiisiyle ilk defa 1 . 8 . 1968 tarihinde 
tabi oldukları Sosyal Sigortalar Kurumundan 
T. C. Emekli Sandığına tabi duruma gıeçmek 
suretiyle 15 . 7 . 1965 tarihli, 668 sayılı Kanun 
ile ilgilendirilmiş olanların, 5 . 1 . 1961 tarihli, 
228 sayılı Kanunun 6 nci maddesine göre, 
emekli aylığı bağlanması ve 15 nci maddesine 
göre ikramiye verilmesi, haklan saklıdır. 

MADDE 5. — Ek 2 nci ve geçici 4 ncü mad
delerde belirtilen yükümlülükleri süresi içinde 
yerine getirmiyenler hakkında 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 6. — Bu Kanunun 4 ncü maddesi 
1 . 8 . 1968 tarihinden, diğer maddeleri de yayı
mı tarihini takibeden ilk üç aylık ödeme döne
mi başlangıcından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 7. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunlma Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bakanı V. 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

16 . 4 . 1969 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

(Geçici Komisyonun dey-işlirişi' 

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

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

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

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürsad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Tanın Bakam 

B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. Kılıç 

M. Meclisi v'S. Sayısı : 886) 





Dönem : 2 Q Q 7 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö U İ 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu ve 3 arkadaşının, 
Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, Bursa Milletvekili Kasım Öna-
dım'ın, İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkadaşının. Cumhuri
yet Senatosu Ankara Üyesi Turgut Cebe ve 6 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin ve Adana Milletve
kili Bekir Tünay ve 8 arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Çalışma ve Plân komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (1 /674, 2 /645, 2/716, 2 /717, 2 /722, 2/839, 2 /863 , 

2 /876, 2 /877) 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/674) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 10 . 4 . 1969 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 816/2570 

İLGİ : 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 3 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasa
rısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demiçel 

Başbakan 

17 . 7 . 1964 tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

Bilindiği üzere; ıSosyal Sigortalar, Anayasamızın 48 nci maddesinde her Türkün tabiî ve temel 
hakkı olarak kabul edilen ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda «Modern, toplumlarda top
lumun bütününü modernleşme ve sanayileşme sonucu meydana çıkan risklere karşı hayat boyun
ca koruyan bir sosyal politika aracı» olarak tanımlanan sosyal güvenlik hedeflerine ulaşılmadan 
en etkili olacak unsurlardan birisini teşkil etmektedir. 

İnsanların öteden beri «Geleceğe güvenlikle bakabilmeleri konusunda duydukları ihtiyacı kar-
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şılamak için meydana getirilen ve Garp ülkelerinde 1 asra yaklaşan bir süre zarfında tatbik edilen 
Sosyal iSigortalar memleketimizde 1964 yılında uygulanmaya başlamıştır. 

1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren ve Çağdaş sosyal güvenlik hedeflerine ulaşılmada bir 
merhale olanak nitelendirilebilecek olan 506 sayılı Sosyal (Sigortalar Kanunu bu çalışmaların ana-
mihrakını teşkil etmektedir. 

Ancak; 506 sayılı Kanunun,yürürlüğe girdiği tarihten bu yana toplumumuz bünyesindeki 
meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler anılan kanunun tatbikatında karşılaşılan aksıyan 
taraflar özellikle çalışanları insan haysiyetiyle bağdaşabilecek bir yaşayış seviyesine ulaştırma
da, Anayasamızın öngördüğü temel ilkeler anılan kanunun tüm olarak yeniden gözden geçirilme
sini zorunlu kılmaktadır1. 

Esasen çağımızda; sosyal güvenlik konusunda yapılacak çalışmalarda devamlı bir gelişim ve 
değişim içinde bulunan toplumsal şartlarını göz önünde tutulması, özellikle 'Sosyal Sigortaların 
kapsamı yanında, sağlanan yardımların yeterli bir seviyeye çıkarılması, demokratik Batı ülkele
rinde sosyal Devlet anlayışının bir gerçeği kabul edilmektedir. 

Bu prensiplerin ışığı altında Bakanlığımız 506 sayılı 'Kanunun sosyal hayatımızın gereklerine 
cevap verebilecek şekilde tadili için gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

Ancak; uzunca bir süre alacak bu çalışmaların yanmdıa «Yaşlılık, malûllük ve ölüm sigorta
larından aylık almakta olanların 1961 - 1962 yılı geçim seviyesine göre tesbit edilmiş aylıklarının 
sosyal ladalet ilkelerine uygun olarak artırılması malûl ve emeklilerin geçindirmekle yükümlü 
oldukları eş ve çocuklarının sağlık yardımlarımdan istifade ettirilmesi ve özellikle yaşlılık sigor
tasından yararlanma yaşı olarak tesbit olunan 60 yaşın memleketimizin şartlarına uygun bir şe
kilde 55 yaşıa düşürülmesi, yaşlılık, malûllük ve ölüm sigortalarından sağlanan aylıkların hesa
bında sigortalılar lehine yeni hükümler getirilmesi gibi» hususların biran önce kanunlaşması zaru
ri mütalâa edilmiştir. 

Ayrıçla gelişen ve yükselen ekonomik şartların yaşama seviyelerine vâki tesislerli dolayısiyle, 
sigortalıların yaşlılık ve maluliyet hallerinde ve bunların ölümleri halinde geride kalanların müzayaka 
durumuna düşmemelerini teminen mevcut aylık ve gelirlerin asgari hadlerde nazara alınarak za
man zamanı artırıldığı malûmdur. 

Hazırlanan bu kanun tasarısı ile hem konjonktürün tabiî icıabı olan bu artırma yapılmakta 
hem de genel olarak aylık veya gelirin hesapla imasında kullanılan nisbet % 50 den % 70 e yük
seltilmektedir. 

Bu vesile ile şunu ifade edelim ki, yapılan bu değişiklik sosyal güvenlik sistemi yönünden 
memleketimizi pek çok ileri 'Grup ülkelerinin do ilerisinde bir seviyeye getirmiş bulunmaktadır. 

Bu amaçla aşağıda madde madde belirtilen sebeplere istinaden bu değişiklik tasarısı hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Maddelerin gerekçesi : 
Mıadcle 1. — Ö06/20 nci maddedeki sürekli ve tam iş görmezlikte yıllık kazanöm '% 60 ına 

eşit yıllık bir gelir bağlanmakta iken bu nisbet '% 70 e çıkartılmakta, ayrıca kısmi veya tam 
iş görmezlik durumundaki sigortalı başka birinin sürekli halamına muhtaç ise bağlanan gelir 
% 50 artırılacak ve fakat yıllık gelirin tamamını geçemiyecektir. 

Madde 2. — 506/23 ncü maddede iş kazaları ve meslek hastalıkları neticesi ölen sigortalıla
rın hak sahiplerine bağlanan aylıklar •% 70 es .ısına göre ayarlanmıştır. 

Madde 3. — 506/24 ncü maddede iş kazaları ve meslek hastalıkları neticesi ölenlerin ana ve 
babalarına gelir bağlanması için, eşine ve, çocuklarına bağlanan gelirlerin toplamı % 70 ten az 
alması ve ana - babaların hissesinin sigortalının yıllık, kazancının % 70 linin dörtte birini geçemez 
hükmü getirilmiştir. 

Madde 4. — 506/55 nci madde malûllük aylığının hesaplanmasından esas olan 7 yıllık orta
lama gelirin «% 70 i üzerinden aylık bağlanacağ»,malûl olan sigortalı başka birlinin sürekli bakı
mına muhtaç ise % 80 nisbeti üzerinden aylığı hesaplanacaktır. 

Millet Meclfim (S. Sayısı : 897) 
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Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesince öngörülen uzun va

deli sigorta kollarından birini teşkil eden yaşlılık sigortasından yararlanma şartlarından bir ta
nesi de erkeklerde 60 yaşını doldurmuş olmaktır. 

Bilindiği üzere, ihtiyarlık; bütün sosyal güvenlik sistemleri içinde uzunca bir süre yaşadık
tan sonra; koruyucu ve iyi edici hekimlik 'alanındaki bütün ilerlemelere ve ülkenin iktisadi ve 
sosyal gelişmesine, iyileştirilmiş sağlık şartlarına, beslenme tekniğindeki yeni buluşlara rağmen, 
önlenmesi mümkün olmıyan bir malûllük hali olarak kabul edilmekte ve bu sosyal riskin tam 
mânasiyle karşılanması için çağdaş Batı ülkeleri gerekli tedbirleri ittihaz etmektedir. 

Genellikle bütün ihtiyarlık sigortaları rejimlerinde öngörülen bu tedbirlerde göz önünde tutu
lan ortak temel prensiplerden bir tanesi, işçinin çalışacak durumda olup olmadığına bakılmaksı
zın, kendisine aylık bağlanacak bir yaş haddinin tesbit edilmiş bulunmasıdır. 

Aylık yaş haddi olarak tanımlanabilecek bu sınır tesbit edilirken göz önünde bulunacak Kri
ter ise; geçim imkânları sağlanması hakkındaki Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından 
1944 yılında kabul edilen tavsiyede şöyle tarif edilmektedir. 

«İnsanların normal olarak verimli bir şekilde çalışamaz hale geldikleri hastalık ve malûllüğün 
kendini şiddetle hissettirdiği ve iş bulamamanın devamlı olarak tehdidetmeye başladığı yaştır.» 

Bu fikrin yanısıra çalışanların, tamamen yıpranıp «ölümün eşiğine gelmeden sürekli bir üc
retli izine kavuşturulması, yaş haddinin tesbitineetken olan unsurlardan birisi olarak düşünül
mektedir. 

Diğer taraftan bunların yanı sıra; daha başka faktörlerde bu tesbitle göz önünde bulundu
rulmaktadır. 

Bu faktörler; popülâsyonun yaşlanması, tâyin olunacak yaş haddinden sonraki muhtemel 
ömür, ülkedeki genel istihdam seviyesi malî den^e gibi hususlardır. Diğer taraftan bir memle
ketteki iş sahasına göre işgücünün fazla oluşu da yaş haddinin tesbitinde etki yapmaktadır. 

İktisadi ve sosyal gelişmelerini tamamlamış, insanca yaşamanın asgari normlarına ulaşmış 
fert başına düşen millî gelirleri gelişmekte olan ülkelerle mukayese edilemiyecek dereceye yük
selmiş bütün ileri Batı ülkelerinde yukarda belirtilen Kriterler nazara almanak aylık yaş haddi 
60 - 65 arasında tesbit edilmiştir. 

Memleketimizde ise 18 yıldan beri yürürlükte bulunan yaşlılık sigortasından yararlanma yaşı 
olarak tesbit edilmiş 60 yaşın aynı faktörler nazara alınarak tesbit olunduğu iddia olunamaz. 

(Misal olaralk; yaş baddlindın foeöMtinkle nazara 'allıınıaın popülâsyonıum yaşlamnııası ülkemizde 
1960 sayımlarımla göre kadmılanda '% 4,2 erkeklerıle % ,2,8 olmak üzeır'e ortalama % 3,5 tir. 

Bu mlilktar 1965 mıüfus sayımına göre ise °/o 4 ölüp muhtemelen! 2 000 senesinde '% 7 civarın
da alacalatır. Halbuki yaş haddinin 60 olaralk kabul edildiği Jfaamsa'da 1960 sayımlarıma göre bu 
oranı ;% 111,6 Idır. Yapılan tahımiilnlleire göre b u h r a n 1980 yılılnda ayını ülkede 18,9 a varacaktır. 

Diğier tarafltan yaş haddinin tesbâttftmde k r i t e oilanaık ıktulilaanlatn ıMorlttalüte tablaları bemüz mem-
lefaeıtimıiadıe yapılmamıştır. 

Sosyal iSigortalar 'Kurumu Itarafından kullanılan Morıtaüiıte ıcettveılleıri ise Fransız Mortalüte cet-
veHetriddr. Bu eeıtvelde dahıi 55 yaşından sanralki mıUhtefnıel yaşama 'fflıe .60 yaşımdan sonraki anıuh-
temuel yaşama aramındalki •£ank 2,9 gibi çak ;cüzi bir miktardır. 

Bütün bunlar göstemmektedİT ki, ülkemizdeki yaşlılanın miktarı rve muhltiemıel yaşama ömırü 
60 yaşı eımietklMk için OTiır olarak kabul «ötmâş Batı ülkeleriyle mnukayese edilmıiyeeelk derece
de azdır. 

Bu .duıruım bizi .Sosyal Sigortaların kuamluş ydlanmda kabuıl (edilmiş yaş haddinin memleketi
mizin mahallî gerçeklerime uyduTrulmaJsiinia zarüarnialkrtıadıır. 

Esasen 1 . 3 ., 1965 tarihimden ömee uygulanan ve yalnızca idareye yüklediği külfet yüzün
den kaidıolam lağıır Ve yıpratıcı işlerde çalışanla] in .54 yaşımda dahi emekli aylığıma hak kazan-
maiianmı Isağlıyan 6900 ısayılı Kanundaki hükümde özellikle yukarda belirtilen epsriden ışığını 
almaıktoaydı. 
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Bu ıseıbeplere binaeın yaşlılık aylığından yararlıanıma yaşı 60 idam 55 e düşürülmüştür. 
Madde 6. — 506/61 mel maddenin birinci paragrafında yaşlılık ıaylığının hesaplajnımasıma 

esas olan nıisbet '% 70 e yükselecektir. 
Madde 7. — 506 sayılı «Sosyal Sigortalar Kıanunfunuın 60 ncı maddesinde yapılan yaş lıaddiy-

•le lilgitlii değişikliğe paralel olarak 64 ncü madde değiştirilmiştir. 
Madde 8. .— 506/67 nci madde malûllük, yaşlılık: aylığı ,aıbrfkeın alenilerim veya ölüım aylığıma 

bak ikazaodıktan sorara ölen sigortalının hak sahipleırıine bağlanacak aylık, .aylığa esas olan ka
zancınım (% 70 i üzerinden hesaplanacaktır. 

Madde 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesindeki değişikliğe paralel 
olarak 68 nci maddenin (B) fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanun/unun 60 ncı maddesindeki değişikliğe paralel 
olarak 71 nci maddenin (B) bendi değiştirilmiştir. 

Madde 11. — 506/78 nci maddede prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak 
günlük kazançların üst sınırı 100 liradan 1:20 liraya alt sınırı da 8 liradan 12 liraya (çıkartılmıştır. 
Asgari haddin 12 liraya çıkartılması sebebi millî seviyede tesbit edilen asgari ücret ortalamasının 
12 lira civarına yükselmiş -olmasıdır. 

Ayrıca birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primlerin, üst 
sınır üzerinden hesaplanacak miktarının sigortalı hissesi sigortalının müracaatı halinde verilebile
ceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 112. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 96 ncı maddesi, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarından bağlanacak aylıkların en az ve em yüksek tutarları ile prime esas (günlük 
kazancın alt ve üst sınırları arasında devamlı bir münasebet tesisi maksadiyle kaleme alınmıştır. 
Maddeye ıgöre, prime esas günlük kazancın alt sınırının değişmesi halinde aylık asgari haddinin de 
kendiliğinden, buna ıgöre ayarlanması sağlanmıştır. Ayrıca aylığın en yüksek tutarı prime esas gün
lük kazancın üst sınırı üzerinden hesaplanacak aylık tutarı olarak tarif edilmiş ve sınırlandırıl
mıştır. 

Madde 13. —• 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanumpmm 00 ncı maddesine paralel (olarak 101 nci 
maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 14. —• 506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde derpiş .olunan yaş haddinin 55 e indirilme
sine paralel lolarak 106 ncı maddemin (a) fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 15. — 506-sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 8 nci maddesi, ileri yaşlardaki 
sigortalıların yaşlılık aylığından faydalanması için gerekli şartlardan biri olan çalışma belgesi
nin kuruma tevdi süresinin 1972 yılı sonuna kadar uzatmak ve 60 ncı maddenin (A) fıkrasına 
paralel hüküm ilâve etmek gayesi/L değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Bu kanunla h ka/aiaı'i ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş .göremezlik veya ölüm 
geliri tahsisinde esas alınan sigortalının yıllık kazancının % 60 dan % 70 e malûllük, yaşlılık ve1 

ölüm sigortalarında yapılan tahsislerde % 50 don % 70 e çıkan İması seböbiyOe, bu kanu
nun yürürlük tarihinde gelir veya aylık almakta .olanlarla ıgelir veya aylık bağlanmasına 
hak kazanmış durumda olanlar ve daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden bilâhara gelir veya 
aylığın kesiliş sebebinin ortadan kalkmasiyle yeniden ıgelir veya aylık ödenmesine hak kazanan
ların da faydalanması sağlanmaktadır. 

Ayrıca, mülga 54.17 ve 6900 sayılı Kanunlar hükümlerine göre bağlanımış olan aylıklara 506 
sayılı Kanun arasında mevcut sistem farkının giderilmesine derpiş edilmiş ve aynı zamanda 
aylıkların 1968 yılındaki umumi ücret seviyesine göre revalörize edecek bir-cetvelin tatbiki uy
gun görülmüştür. 

Aylıkların en yüksek tutarı, prime esas günlük kazancın üst sınırı üzerinden hesaplanacak 
aylık tutarı olarak tarif edilmiş ve sınırlandırılmıştır. 

Bu işlemlerin yapılmasına kadar gelir almakta olanlara avans verilmesi de öngörülmüştür. 
Bu kamumun uygulanmasına ait işlerin mor m al ımesai saatinde ancak normal işlerini yapacak 

kadro ile çalışan personel tarafımdan yapılmasına da ızaruret bulummalktadır. Yukarda bahsedilen 

Miflüet Meclisi (S. Sayısı : 897) 



_ 5 — 

sebeple bu personelin, normal mesai saatleri içinde bu işi 'zamanımda yapmasına maddi imkân bulun
madığından; fazla mesai yaptırılması yoluna gi dilmesi icabetmektedir. " 

Yukarda sayılan işler için personelin normal mesai dışında ücretsiz çalıştırılması da uygun 
spörülemiyeceğinden, bu madde hükmü gereğince fazla mesai yapacak personele fazla mesai ücreti 
ödenmesi temin olunmaktadır. 

Ayrıca 506 sayılı Kanunun tatbikmda işlerin süratle intacını temin maksadiyle zaman zaman 
mesai dışı çalınma zarureti belirmektedir. İkinci fıkra da bu maksadı sağlamaktadır. 

Madde 17 — Bu madde ile işbu Kanunun yürürlük tarihi tesbit edilmiştir 
Madde 18 — ıBu madde ile işbu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği öngörülmüştür. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 7.5. 1969 

Esas No. : 1/674, 2/645, 2/716, 2/717, 2/722, 
2/839, 2/863, 2/876, 2/877 

Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 76, 80 ve 86 ncı birleşimlerinde Komisyonumuza havale edilen 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenme
sine dair kanun tasarısı, Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu ve üç arkadaşının 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkımda kanun teklifi (2/645) ile 506 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması amaciyle vei'ilen Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın (2/716, 
2/717) esas kayıtlı teklifleri Bursa Milletvekili Kasım önadım'in (2/722), İstanbul Milletvekili 
Oı<han Birgit ve 6 arkadaşının (2/839), Cumhur .yet Senatosu Ankara Üyesi Turgut Cebe ve 6 
aıkadaşmın (2/863), Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Eifat öztürkçine"nin (2/876), Adana 
Milletvekili Bekir Tünay ve 8 arkadaşının (2/877) esas kayıtlı dosyalardaki kanun teklifleri Ko
misyonumuzca Çalışma Bakanı ile ilgili bakanlık temsilcilerinim iştirakleriyle etraflıca incelenmiş, 
Hükümet tasarısı esas alınarak kanun tekliflerini:! tasarı ile telif edilmesi ve müzakerelerin tev-
hiden yapılması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler ;le gerekçede gösterilen sebep ve görüşlere aynen 
iştirak edilerek maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yapılan müzakereler sonunda, Hükümet tasarısında değiştirilmek istenen 23 ncü madde, 
24 ncü madde, 68 nci madde, 71 nci maddenin 1 numaralı fıkrasının (B) bendi, 78 nci madde, 
101 nci madde, 106 ncı maddenin (a) fıkrası, geçici 8 nci madde aynen kabul edilmiş, tasarının ge
çici 2 nci maddesi geçici 4 ncü madde olarak, 17 nci maddesi 23 ncü madde olarak, 18 nci maddesi 
24 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

20 nci madde, 55 nci madde, 60 ncı madde, 61 nci madde, 64 ncü madde, 67 nci madde, 96 ncı 
madde, geçici 1 nci madde Komisyonumuzca deği girilerek kabul edilmiş, tasarıya 506 sayılı Kanu
nun 36, 54, 66 ve 107 nci maddelerinin değiştirilerek ilâvesi uygun görülmüş, Sosyal Sigortalar 
kapsaanınldaki sigortalılara bağlanacak emekli aylıklarının sosyal adalet prensiplerine uygun ve 
ahenkli bir hale getirilmesini temin için 506 sayılı Kanuna ek bir madde ile 2 geçici maddenin ilâ
vesi, ayrıca 22 nci madde olarak bir madde daha eklenmesi Komisyonumuzca karar altına alın-
ımşfeff. 
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öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üaere Yük
sek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul 

K. Özdemir 

•Buma 
K. Önadım 

İzmir 
II. Gümüşpala 

Çorum 
A. Topçubaşı 

§. 

Sözcü 
Anikara 

\H. Türkay 

Erzurum 
C. Önder 

Ordu 
Pehlivanoğlu 

imzada bulunamadı 

İKâtip 
'Kars 

ıSöz hakkım 'saklıdır. 'Bâzı 
imaddel'ere nıulbaMfim. 

$. Düşünsel 

İstanbul 
Söz 'hakikim «saklıdır 

0. N. Ulusay 

Kayseri 
F. Koksal 

'Tünedi i 
H. Ünlü 

(imzada bulunamadı) 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/645) 

26 . 1 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

17 Temmuz 1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur 

Gereğinin yapılmasını dileriz. 
'Saygılarımızla. 

Tekirdağ Ankara Malatya Diyarbakır 
Kemal Nebioğlu Rıza Kuas Şaban Erik Tank Ziya Ekinci 

506 »ayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

Gerekçesi 

506 is'ayılı Kamunun 36 ncı ımaıddesi'nlde belirtilen malûl, iş göreımez ve yaşlı eislki siıgortah işçi
ler Sosyal (Sigortalar Kumraııunıca »ağlanan, sağlık haklarının tümünden yararlandırılın almaktadır. 

Bugünkü şekle göre bu eski sigortalılar, foaıYalandıklarında kurama başvurabilecek, muayene 
olabilecek, bedelinin bir kısımını ikenıdiisi ödıenneik suretiyle ilâç alabilecektir. Ancak bu «skü ısliıgor-
talınıri! Ikurum hastanelerıinde yataralk bedava tedavisi ımömkün değil'dir. 

iş göremez, ımâlûl veya lemekli işçi demek, eli ayağı tuttuğu sürece topluma hizmet etmiş kim
se ıdeımektiir. Bu kimse belirtilen ihale düştüğünde onun ısağlıik sorunlarını gereğince gözetmek zıo-
runıdayız. Bu ihalkbilir olmanın ıda bir şartıdır. Esasen 'soısyal 'güvenlik kuralları bunu böyle gerek
tirir. Sosyal (güvenlik, 'kişiyi, ıhaıyat zorltulklaırı karşısında ıgüvenlilk ıaltına alan tedbirler. demektir. 
Ayrıca, bu yurttaşlarımız, ısağlık açısından, daha fazla gözetilmeısd gereken bir ıdevre î ıindıedliırler. 

Millet Meclsi (S. Sayısı : 897) 
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Bizde, bilinudiği üzere, eımelklfl aylığı düşüktür. Bu kişilerin maaşları • kuru geçimime yetmemek
tedir. Bu hal (içinde 'bu dunumda olan yurttaşlar hastalandıklarında kendilerinli dıoğru dürüst te
davi lettiirmefk olanaklarından yoksundurlar. Böyloce hasta dunuma düşen eskıi dışçıinin yaşama şan
sı ;azaknakta ve dolayısiyle 'emeklilik: ıhakikma erişmiş olmanın hayrını görmemektedir. 

Kanun teklifimizle bu durruımda olaın e&kli sigortalıların Sosyal Sigortalar Kuruımunııun gerek-
tiğlinde yatırarak tedavi etonıessti vte sigortalılarda olduğu gibi bedava ilâç vertoesli sağlaınimaktadır. 

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 36 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 29 Temmuz 1964 tarülh ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 36 nıcı mad
desi laşağıdakıi şekilde değiştirifcdıştir. 

Malûl ve yaşlılara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 36. — Bu kanuna ıgöre sürekli iş göramezliik gelirdi, malûllük veya yaşlılık aylığı al-
Bûiakta lOİaaılar hastahkları (hallinde, bu kaınıunuın 33 ncü maddemde belirtilen yardımlardan yarar
lanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğıe giırer. 

MADDE ı3. — Bu kanunu (Baklanlar Kurulu yürütür. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 'Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının değiştirilmesi ve (hu kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkinida kanun teklifi (2/716) 

Millet Meclisi Yük jek Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kanununun 77 inci maddesir ı'ın âkinci fıkrasının değiştürdlmıeısli ve bu kanuna 
geçici 'bir madde eklenmesi haikkınkialki kanun teklifi ile gerekçesini ilişikte takdim edliyorum. 

İlgili komisyonlara havale ıbuyurularafk livediliklo ımüz/akeresiini arz ve riıoa ederdim. 
26 . 6 . 1968 

Aydın Milletvekilli 
Reşat özaırda 

26 . 6 . 1968 
GEREKÇE 

17 . 7 . 1964 tarihinde kabul edilen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, kredi işleriyle uğ
raşan kooperatif ve bâzı kurumları da kapsamına almıştır. Bu kurum ve kooperatiflerin kasa 
işlerinde çalışanlara kendi özel kanunları gereğince kasa tazminatı ödenmektedir. Kasa tazminatı 
genellikle bütün bakanlıkların kasa işlerinde çalışan veznedar ve tahsildarlara ödenen bir para
dır ki, bunun tesis maksat ve gayesi para işleriyle uğraşanların yanlışlıkla yaptıkları fazla te
diyelerde uğradıkları zararı karşılamaktır. Çok defa bu tazminat, uğranan zararı karşılamaktan 
uzaktır. Kasa tazminatı bir gelir değildir. Kasa tazminatları vergiye dahi tabi değildir. Bu taz
minatlar, ISosyal Sigortalar Kanununun (prime esas ücretler) bölümünü teşkil eden 77 nci mad
desinde prime tabi ücretler ve gelirler arasında zikredilmemiş olmasına rağmen, kanunun tedvi
ni sırasında istisnalar 'arasında belirtilmesi her nasılsa nutulmuş olduğundan Sosyal Sigortalar 
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Kurumu kasa tazminatı alan personelin bu tazminatını da prime esas almış ve kesintiye tabi t u t 
muştur. Bu davranış hakkaniyete aykırıdır. İşin esasında böyle bir kanun hükmüne dahi lüzum 
olmaksızın Sosyal Sigortalar Kurumunun kasa tazminatlarını prim kesintisi dışında tutması 
gerekmekte ise de, bu kurum istisnalar hükmüne dayanmakta ve prim kesilmesinde ısrar ettiğin
den meseleyi kanunla halletmek mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Maddelerin gerekçesi 

[Birinci madde — Bu madde ile kanunun sigorta primleri kesintisi dışında bıraktığı ödeme
lerle ilgili 77 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki istisnalar arasına (kasa tazminatları) da ilâve 
edilmiştir. Maddede başkaca bir değişiklik yapılmamıştır. 

İkinci madde — Şimdiye kadar kasa tazminatlarından haksız olarak kesilmiş ve az ücretli per
soneli mağdur etmiş bulunan primlerin, müracaat üzerine en geç bir ay içinde sahiplerine iade
sini sağlamak amaciyle geçici 21 nci madde ge tirikniştir. 

Üçüncü madde — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmektedir. 
Dördüncü madde — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğini belirtmektedir. 

Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 17 . 7 . 19G4 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 77 nci madde
sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 77. — İkinci fıkra. 
Şu kadar M; çocuk ve aile zamları, ölüm, doğum ve evlenme yardımları ile aynî yardımlar 

ve kasa tazminatları .sigorta primlerinin hesabına esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tes-
bitinde nazara alınmaz. 

MADDE 2. — Yukarda yazılı kamına aşağıdaki geçici 21 nci madde eklenmiştir : 
Geçici madde 21. — Bu kanunun yayımından evvel kasa tazminatlarından kesilmiş olan 

sligorta primleri, ilgililerin müracaatı üzerine en geç bir ay içinde sahiplerine iade olunur. 

MADDE 3, —- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/717) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifimle gerekçesini ilişik olarak takdim ediyorum. İlgili komisyonlara havale buyurularak öne
mine binaen ivedilikle müzakeresini arz ve teklif ederim. 

-28 . 6 . 1968 
Aydın Milletvekili 

Reşat Özarda 

Millet Mecliisi (S. Sayısı : 897) 
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28 . 6 . 1968 
OEREKÇE 

Sosyal Sigortalar Kanununun yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını tesbit eden '60 ncı mad
desi ile yaşlılık aylığının bağlanması şartlarını belirten 61 nci maddesi, sigortalılar aleyhine hü
kümler taşımakta, işçilerin mağduriyetini mueibolmaktadır. Şöyleki; 

a) İşçiler genellikle küçük yaşta 'işe girmekte, yorucu ve yıpratıcı bir çalışma sistemi içinde 
ömür tüketmektedirler. Buna rağmen yaşlılık aylığından yararlanabilmek için kadınların 55 er

keklerin 'ise 60 yaşını doldurmaları gerekmektedir. Bu, insafsın bir hükümdür. 
b) Devlet memurlarının emekli yaşı 65 olduğu halde, 25 yılını dolduran memur, kendi isteği 

ile emekliye ayrılabilmektedir. Memurdan çok daha yıpratıcı şartlar içinde çalışan işçiye ise böyle 
bir hak tanınmamıştır. 

c) En az beş bin 'gün (yani 15 yıl) malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan 
bir işçiye % 50 oranında yaşlılık aylığı bağlandığı halde, bundan fazla bir süre, meselâ 40 yıl 
prim ödemiş bir sigortalıya da aynı oranda aylık bağlanmaktadır. (Sigortaya 40 yıl prim ödiyen 
bir sigortalı ile 15 yıl prim ödiyen bir sigortalının aynı oranda yaşlılık aylığı alması, büyük hak
sızlık ve adaletsizliktir. 

Bu haksızlıkları ortadan kaldırmak ve Sosyal Sigortaları, üyelerine daha yararlı hale getirmek 
amaciyle bu kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 

Maddelerin gerekçesi 

60 ncı madde — Bu maddenin (A) fıkrasının (a) bendinde kadınların 55, erkeklerin 60 olarak 
tesbit edilen yaş hadleri, kadınlarda ı50, erkeklerde ise 55 olarak değiştirilmiştir. Böylece yaş had
leri memleketimizin hayat şartlarına uygun hale getirilmiştir. Bir işçiyi bu yaşlardan sonra çalış
maya zorlamak, insafsızlık olur. 

Bu maddenin (B) fıkrasında, sigortalılık süresi en az 15, en çok 34 olarak tesbit edilmiştir. Bu 
34 yıllık ısüre de fazladır, hayat şartlarına uymamaktadır. O bakımdan bu süre 16 ile 25 yıl olarak 
değiştirilmiştir. 

Bu maddeye bir (D) fıkrası eklenmiştir. Bu yeni fıkraya göre de en az 25 yıldan beri malûl
lük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olanlar, diledikleri takdirde emekliye ayrılabilecekler 
ve yaşlılık aylığından yararlanacaklardır. Böylece sosyal adalet sağlanmış, sigortalı 25 yıllık çalış
madan sonra kendi isteği ile istirahata çekilme hakkını kazanmış bulunacaktır. 

61 nci madde — Bu maddenin birinci fıkrasına bir tek harf eklenmiştir. Yaşlılık aylığının bağ
lanmasında 60 ncı maddenin (A) fıkrası yanına bu kanunla getirilen (D) fıkrası da eklenmiş, 
böylece 60 ncı maddedeki değişikliğe paralel hale getirilmiştir. 

İkinci ve üçüncü fıkralar aynen muhafaza edilmiş, bir değişiklik yapılmamıştır. 
Dördüncü fıkradaki (34 yıldan eksik her tam yılı için) ibaresi, (25 yıldan eksik her tam yılı 

için) olarak değiştirilmiş, bu fıkra da 60 ncı maddenin (B) fıkrasında yapılan değişikliğe uygun 
hale getirilmiştir. 

Beşinci fıkra : Maddeye yeniden bir beşinci fıkra eklenmiştir. Buna göre beşbin günden fazla 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olanlara bağlanacak yaşlılık ıgelirinin, bu sü
reden fazla olan beher tam çalışma yılı için yüzde yarım oranında artırılması öngörülmüştür. 
Böylece sigortalının fazla ödediği primlere karşılık, yaşlılık aylığı artırılmak suretiyle hakkı ko
runmuş, ihtiyarlığında biraz daha fazla aylık alması sağlanmış bulunmaktadır. 

Altıncı fıkra; maddenin beşinci fıkrası altıncı fıkra olarak yer almıştır. 60 ncı maddede yapı
lan yaş haddi değişikliğine paralel olarak buradaki (60 tan yukarı yaşta) ibaresi (55 ten yukarı 
yaşta) olarak değiştirilmiştir. 

Yedinci fıkra; maddenin altıncı fıkrası, yedinci fıkra olarak aynen muhafaza edilmiştir. 
İkinci ve üçüncü maddeler: Kanun teklifinin ikinci ve üçüncü maddeleri yürürlük ve yürütme 

ile ilgili mutat maddelerdir. 

Mlilllet MeeliiM (S. Sayısı v 897) 
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Sosyal 'Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci maddelerinin değiştirilmesi haJkkında kanun 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 60. — 
A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının: 
a) ıKadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması, 
c) En az beşbin gün mâlûllülk, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, 
Şarttır. 
B) Yukarıdaki (b) ve (c) bendlerinde yazılı şartlardan birini veya her dikişini yerine getir

memiş olmakla beraber sigortalılık süresi 15 - 25 yıl olan ve her yıl için ortalama olarak en az 
150 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı 
bağlanır. 

C) Kadınlarda 45, erkeklerde 50 yaşını dolduran ve eriken yaşlanmış olduğu tesıbit edilen sigor
talı d;a, yukarıdaki (A) veya (ıB) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır. 

D) En az 25 yıldan heri malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş ©lanlar, kendi is
tekleri ile emekliye ayrılarak yaşlılık aylığından yararlanırlar. 
E 

MADDE 61. — 60 nci maddenin (A) ve (D) fıkralarında yazılı şartları yerine getirerek yaş
lılık aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten laynldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları 
toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bulunacak ortalama kazancının % 50 si oranında 
yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama kazancı da yukarıki fıkraya 
göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az mıâılûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 'ödemiş olan sigortalının 
yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı priım ödediği takvim yılları 
esas alınarak tesbit edilir. 

60 nci maddenin (fi) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yu
karıki orandan, sigortalılık süresinin 25 yıldan eksik her tam yılı için '•% 0,50 dndirme yapılmak su
retiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Beşbin günden fazla malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olanlara bağlanacak yaş
lılık geliri, bu süreden fazla olan beher tam çalışma yılı için % 0,50 oranında artırılarak ödenir. 

55 ten yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki fıkralara göre tes
bit olunacak oranlar, 55 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak he-
sab olunur. 

Yaşlılık aylığı yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mffllet Meclisi (S. Sayısı : 897) 
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Bursa Milletvekili Kasım onadım'm, Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/722) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tekli
fim ve gerekçesini ilişikte takdim ediyorum. 

İlgili komisyonlara havale Duyurularak, ivedilikle müzakerieshıi arz ve teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım 

G E R E K Ç E 

Sosyal Sigortalar Kanununun yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını tesbit eden 60 nci mad
desi ile bununla ilişkin 61 nci maddesi, yerine getirdikleri vecibelere rağmen, işçiler aleyhine hü
kümler taşımaktadır. 

Bu haksızlıklar ortadan "kaldırmak için, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci 
maddesinin aşağıda yazılı gerekçelerine göre değiştirmek amacı ile bu kanun teklifi yapılmış bu
lunulmaktadır. 

Maddenin gerekçesi : 
60 nci madde : Bu madenin (A) fıkrasının (a) bendinde yaş hadleri, kadınlarda 50, erkeklerde 

ise 55 olarak değiştirilmiştir. 
Bu suretle vasati ömür uzunluğunun yurdumuzdaki nisbetine yakın yaş hadleri alınarak, yıllar

ca çalınmış sigortalıya ömrünün sonunda 3 - 5 seııe istirahat etme hakkı tanınmıştır. 
Bu maddenin (B) fıkrasında 15 - 34 yıl gibi farklı bir hal, tatbikatta tesadüf edi'lmiyen ve dai

ma sigortalı -aleyhine istismar edilen durum yarat ılımaktadır. 
Bunun 15 - 20 yıl olarak değiştiril'mesi, hem istismarı önliyecek ve hem de tatbikatta eşitliği sağ-

lıyacaktır. 
(C) fıkrası da; erken yaşlandıkları tesbit edilme gibi, muhtelif yorumlar ve tatbikattaki zor

luklara sobebolmaktadır. 
Her hangi bir kimsenin erken yaşlanmış olması, halini, sigortalıya bırakarak, yaşlılık gelirinin 

bağlanmasında normalden 5 'er yaş indiril'mSştir. 
61 nci 'madde : Bu 'madde, günün geçim şartlan ve ileride hâsıl olacak durumlar göz önüne 

alınarak % 50 olan yaşlılık geliri % 60 a çıkarılmıştır. 
4 ncü fıkranın sonuna, asgari yaşlılık gelirinin belirtiLmesu. 'bakımından bir ek yapılmıştır. 
5 nci fıkra ise, erkek ve kadınlarda ayrı ayrı yaşlar, yaşlılık geliri 'bağlanmak için esas alın

dığı halde, eski halirüde birleştirilmiş olması haksızlık meydana getirmektedir. 
Bu tefrik edilmiş, 6 ay veya daha fazla müddetler, çalışma yılı ve yaşın hesabında tama iblâğ 

edilmiştir. 

Mfflet Meclsi (S. Sayım : 897) 
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Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci madelerinim değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarihlli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ve 61 nci 
maddeleri aşağıdaki şeikilde değiştıirillmiiştlir. 

MADDE 60. — A) Yaşlılık aylığından yararlamabilıııeik 'içiln sigortalıların : 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beril sigortala bulunması, 
c)En az beşbin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödemiiş olımıasa, 

şarttır. 
B) Yukarıdaki (b) ve (c) bendlerinde yazılı şartlardan birini veya hcır fıkMnİ yenine getir

memiş olmakla beraber sigortalılık süresi 15 - 20 yıl olan ve her yıl içlin ortalama olarajk en az 150 
gün malûllük, yaşlılılk ve öilüm sigortaları pirÜmi ödemiş bulaman sigoırtaiıya dıa yaşilallılk aylığı 
bağlanır. 

C) Kadınlarda 45, erkeklerde 50 yaşını doldu randar, kendileri istedikleri taikdird'e, yulkandalki 
(A) veya (B) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır. 

D) En az 20 yıllıdan beril malûllük,, yağlılık vjeya ölüm sigortaları piırlimli ödemiş olanları, kendi 
istekleriyle emekliye ayrılarıak yaşlılık aylığından yararlanır. 

Bu takdliride sigortalının talebi üzeriine, bağlanacak yaşllıll'k aylığa toptan ödemeye çevrille-
bilir. 

MADDE 61. — 60 inci maddemin (A) ve (,D) fi 'fenalarında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılıik 
aylığı bağlanmasına halk kazanan (sigortalıya, üsten ayrıldığı tarfihten önce ımâlûlliüJk, yaşllıllılk ve 
ölüm gjlgortalaırı piriımd ödenmiş son on takvllm yi ilinin pirilm hesabınla esas tutulan kazanç tutarla
rı toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bulunacak ortalama kazancının % 60 ı oranın
da yıllık yaşllıliık geliri bağlanur. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı pirilm ödemiş olan sigortalının ortalama ikazancı da yulkarıdaJkcı fık
raya 'göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının 
yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllaık kazancı prim ödediği takvim, yılları 
esas alınarak tesbit edilir. 

60 nci maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına halk kazanan sigortalıya, yu-
karıki orandan, sigortalılık süresinin 2ı5 yıldan eksiik her tam yılı için % 0,50 indirme yapılmak su
retiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. Bu suretle de olsa, sigortalının yaşlılık geliri, ortalama ka
zancın '% 50 sinden aşağıya düşemez, 

ıBeşbin günden fazla malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olanlara bağlanacak 
yaşlılık geliri, bu süreden fazla olan beher tam çalışma yılı için % 1 oranında artırılarak ödenir. 

Erkeklerde 55, kadınlarda ise 50 den yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalıların yıllık yaşlılık 
geliri, yukarıki fıkralara göre tesbit olunacak oranlar, bu yaşlardaki sonra doldurmuş bulunduğu 
her tam yaş için % 1 artırılarak hesaplanır. 

Altı ay veya daha fazlası tam yaş olarak hesaplanır. 
Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mülll'et MeclAsi (S. Sayısı : 897) 
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İstanbul Milletvekili Orhan Birgit ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerini değiştirmeyi öngören kanun teklifi
miz ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımızla. 11 Şubat 1969 

istanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili Sakarya Milletvekili , Ordu Milletvekili 
O. Birgit O. Eyiiboğlu E. Uysal F. Güley 

Trabzon Milletvekili Bursa Milletvekili Bursa Milletvekili 
A. Şener S. Çanga 1. Öktem 

GEREKÇE 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, sigortalıya malûllük, yaşlılık, ölüm hallerinde aylık 
verilmesini öngörmektedir. Kanunun 55 nci maddesine göre, malûllük aylığı bağlanmasına hak 
kazanmış sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödenmiş olan o takvim yılının prim hesabına' esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek 
olan yedi takvim yılma göre bulunacak ortalama kazancının % 50 si oranında yıllık malûllük ge
liri bağlanmaktadır. 

Aynı kanunun yaşlılık aylığından yararlanma şartlarını gösteren 60 nci maddesinde ise, bu ay
lıktan yararlanabilmesi için sigortalının «kadın ise 55, erkek -ise 60 yaşını doldurmuş olması» ara
nılmakta, yaşlılık aylığının da son on yıllık prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı
nın en yüksek olan yedi takvim yılma göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 50 si oranın
da olacağı belirtilmektedir. 

Keza ölüm halinde de, hak sahibi kimselere bağlanacak aylığın, ortalama kazancın % 50 si 
oranında olacağı bildirilmektedir. 

Bu kanunun kabul edildiği 1964 yılından bu yana artan hayat pahalılığı ve zorlaşan geçim 
şartları ortadadır. Nitekim, bu artışı dikkate alan Hükümet, memur emeklilerinin, dul ve yetim
lerinin durumunu yeni şartlara göre ayarlıyan bir tasarıyı Yüce Meclise sevk etmiş, bu tasarı 
kanunlaşarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bu teklif ile, işçilerin de malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde alacakları aylıkların oranının, 
emeklilerle ilgili kanunda olduğu gibi % 70 e çıkartılması, emeklilik yaşının kadın, erkek ayırımı 
yapmadan 55 e indirilmesi öngörülmektedir. 

Maddeler ile ilgili gerekçe 

Madde 55. —Maddenin birinci. fıkrasında, malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigor
talıya işten ayrıldığı tarihten önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olan 
on takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi 
takvim yılme esas tutulacak ortalama yıllık ka zancımn % 50 si, % 70 e çıkarılmakta, üçüncü 
fıkrada «başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl olan sigortalıya bağlanacak ma
lûllük geliri de, ortalama yıllık kazancın '% 60 oranından, % 75 oranına yükseltilmektedir. 

Madde 60. — Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için, sigortalının kadın ise 55, erkek ise 
60 yaşını doldurmuş olması şartları, maddenin «a» fıkrasında kadın - erkek ayırımı kaldırılarak 
55 yaş olarak tesbit edilmektedir. Maddeye «A» fıkrasının «d» bendi altında 55 yaşını doldur-

Mail'et Meclisi (S. Sayısı : 897) 
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muş olması, 24 yıl zarfında her yıl için ortalama olarak ikiyüz gün prim ödenmesi şartı konul
makta, <«B» fıkrasındaki sigortalılık süresinin âzamisi olan 34 yıl, 24 e indirilmektedir. 

Madde 61. — Bu maddede de, % 50 oranında hesaplanan yaşlılık geliri, % 70 e çıkarılmak
ta, maddeye ilâve edilen «D»' fıkrasında 60 ncı ma ddeye atıf yapılarak değişiklik bağlanmaktadır. 
Keza bu maddede, emeklilik yaşı 55 e indirilerek ve yaşlılık gelininde her tam yaş için yapılacak 
artış % 2 artırılarak hesabedilmektedir. 

Madde 64. — Toptan ödeme, ile ilgili hükümlerde kadın - erkek yaşı yukardaki değişikliğe 
göre 50 olarak ayarlanmaktadır. 

Madde 67. — Ortalama yıllık kazanç oranı % 70 ve emeklilik yaşı 55 olarak yukarıki mad
delere göre tanzim edilmektedir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal 'Sigortalar Kurumu Kanununun 55, ıGO, 61, 64 ve 67 nci mad
deleri aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Aylığın hesaplanması 

Madde 65. — Malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten 
önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pıimi ödenmiş son 10 takvim yılının prim hesabına 
esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan 7 takvim yılma göre bulunacak ortalama 
yıllık kazancının '% 70 li oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukardaki fıkra
ya göre hesaplanır. Sekiz takvim yılından az malûllük gelirinin hesabına esias tutulacak orta
lama yıllık kazancı prim ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımından muhtaç durumda malûl olan sigortalıya yukardaki fık
ralara göre hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 75 i oranında yıllık malûllük geliri bağ
lanır. 

Malûllük laylığı yıllık malûllük gelirinin onikide biridir. 

Yaşlılık aylığından yararlanma şartları 

Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının : 
a) 55 yaşını doldurmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması, 
c) En az 5 bin günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sligortaları pirimi ödemiş olması, 
d) 55 yaşını doldurmuş ve 24 yıl zarfında her yıl için ortalama olarak ikiyüz gün malûllük, 

yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması, 
Şarttır. 
B) Yukarıki (b) ve (c) bendlerindc yazılı şartlardan birini veya her ikisini yerine getirme

miş olmakla beraber sligortalılık süresi 15 - 14 yıl olan ve her yıl için ortalama en az 150 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır. 

O) 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalı da, yukarıda (A) 
veya >(&) fıkralarında belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır. 

Aylığın hesaplanması 

Madde 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanan sigortalıyaı, işten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve ölüm 
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aigortalan primi ödenmiş son on takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları 
toplamı en yüksek olan yedi takvim yılıma göre bulunacak ortalama yıllık kazancının '% 70 i 
oranında yaşlılık geliri bağlanır. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıki 
fıkraya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılıkve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının 
yıllık yaşlılık gelirlinin hesabına esias tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yıl
ları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yu-
karki oranda, sigortalılık süresinin 24 yıldan eksik her takvim yılı içlin '% 0,50 indirme yapılmak 
suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

D) 60 ncı maddenin (d) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanacak sigortalının 55 yaşını dol
durmuş ve 24 yıl zarfında her yıl için ortalama olarak en az ikiyüz gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan primi ödemiş buplunması halinde Sigortalının son ay aldığı ücretinin '% 70 i tu
tarında yaşlılık geliri bağlanır. 

55 ten yukan yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukanki fıkralara göre 
tesbit olunacak oranlar, 55 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş iç in '% 2 artırı
larak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı yıllık yaşlılık gelirinin onikide biridir. 

Toptan ödeme 

Madde 64. — (Sigortalı olarak çalıştığı işten ıaynlan ve malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
masına hak kazanmıyan : 

a) 55 yaşını doldurmuş sigortalıya, 
b)ı 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, 
Kendisinin ve işverenlerinin ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primlerinin topla

mı, yazılı isteği üzerine, toptan ödeme şeklinde venilir. 

Ayhğın hesaplanması 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbi-
tinde : * 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlan masına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya 
yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması 
sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihinde ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre 
tesbit edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak en ıaz 150 gün veya top
lam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan pirimi ödemiş bulunan sigortalının, 
ölümü tarihinden önce, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş son on takvim yılının 
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bu
lunacak ortalama yıllık kazancının % 70 i üzerinden hesaplanacak yıllık gelirim onlikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlanmış 

veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek ayıklarda, 
bu hal nazara lalmmadan sigortalıya bağlanacak aylık esas tutulur. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkra
sına göre hesaplanır. 
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Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olan sigortalı
nın yıllık malûllük gelirinin hesabıma esas tutulacak ortalama yıllık kazanç, prim ödediği tak
vim yılları esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının 55 ten 
yukarı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesap]anacak yıllık gelir, bu fıkrıada belirtilen 
oran 55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam. yaş için '% 2 artırılarak tesbit olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Turgut Cebe ve 6 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 

teklifi <2/863) 

1 . 4 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyali Sigortalair Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine vıe ibu kamuna İbâızı maddesler eklenmesine dair hazırladığımız kanun teklifinin gerekçesiyle tek
lifin üçer nüshası ilişikte (sunulmuştur. 

'Gerekli «muamelenin yapılmasınla müsaadelerinizi iarz ederiz. 

Anlkara Senatörü Ankara Senatörü izmir Millotvelkiıli Ankara Milletvekili 
Turgut Cebe Yiğit Köker . Enver Turgut Hasan Türkdy 

Ankara Milletvekili 'İstanbul Milletvekili İstanbul Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz Mustafa Ertuğrul Kaya Özdemir 

17 . 7 , 1964 tarihli 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine d^r kanun teklifinin gerekçesi 

Bilindiği üzere; Sosyal Sigortalar, Anayasamızın 48 neti maddesinde her Türk'üm tabiî ve temel 
hakkı olarak kaibul edilen ve İkinci Beş Yıl ık Kalkmama Plânımızda «Modern toplumlarda toplu
mum bütünlünü modernieışmıe ve sanayileşme sonucu mıeydana •çıkan risklere karşı boyunca koruyan 
bir sosyali politika aracı» olarak 'tanımlanan 'sosyal güvenlik hedeflerine uilaşılımiada tem etkili ola-
ıoa!k unsurlardan (birisini teşkil »etmektedir. 

İnsanllarım öteden (beri «geleceğe güvenlikle bakabilmeleri Ikonusunda duydukları ihtiyacı kar
şılamak içiiı meydarıa getirilen 've 'Grarp ülkelerinde 1 asra yaklaşan Ibir ısüre zarfında tatbik ©dilen 
Sosyal Sigortalar nıemleketimizıde 1946 yılımda uygulanmaya Ibaşlamıştır. 

1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe giren ve Çağdaş Sosyal Güvenlik hedeflerine ulaşılmada bir 
merhale olarak nitelendiril'ebileicek olan 506 sayılı »Sosyal Sigortalar Kanunu bu çalışmaların 
amamihrakını teşkil etmektedir. 

Ancak; 506 sayılı Eanuniun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana toplumumuz (bünyesindeki mey
dana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler anılan 'kanunum tatbikatında karşılaşılan 'aksıyan taraf
lar özellikle 'çalışanları inısam 'haysiyetiyle t>ağda!şaıbileeek bir yaşayış seviyesine ulaştırmada, Anaya-
sıamıızin öngördüğü tıeınıel ilkeler amlam kamumun tüm olarak yeniden göızden ıgeıçirilmresini zorunlu 
kılmaktadır. 

Esıasıen cağımızda; şosyıal güvenlik konuşumda yapılacak çalışmalarda devamlı bir gelişim için
de bulunan toplumsal şartların ıgöz önünde tutulması, özellikle Sosyal Sigortaların kapsamı yanın-
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4a, 'öa-ğkraan yardımların yeterli bir seviyeye çıkarılması, demokratik BaJtı ülkelerinde sosyal Bev-
flsdt anilayıpmım Ibir gereği olarak fcafbul edilmektedir. 

Bu premsiplerinı ışığı altımda Bakanlığımız 506 sayılı Kamunun sosyal hayatımızın gereklerime 
«îövtap verebilecek şekilde tadili için 'gerekli çalışmalara <başılamıştır. 

Ancak; uzumca bir süre alacak ibu çalışmaların yanımda, 
«Yaşlılık, •malûllük ve ölüm sigortalarından1 aylık almakta olanların T961 -1'96'2 yılı (geçim sevi

yesine göre tesfoit 'edilmiş aylıMarımın sosyali adalet ilkelerime tılygum olarak aritırılımaısı ımâlûl ve 
emeklilerdin geçindimmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarınım sağlık yardıimllarımdam istifade et
tirilmesi ve -özellikle yaşlılık sigortasından yararlanma yaşı olarak tespit olunan 60 yaşın memleke
timizin şartlarıma uygum bir 'şekilde 55 yaşa düşürülmesi, yaşlılık, malûllük ve ölüm sigortalarımdan 
sağlaman aylıklarım hesabında sigortalılar lehine yeni hükümler getirilmesi 'gibi» hususlarım biran 
ömoe kanunlaşması zaruri mütalâa edilmiştir. 

Ayrıca gelişen ve yükselen 'ekonomik şartların yaşama seviyelerime vâki tesirleri dolayısiyle, 
sigortalıların yaşlılık ve maluliyet hallerimde ve Ibunılarım ölümleri İmalinde geride kalanların •mü
zayaka durulmuna düşmemdlerimi teımimen .mevcut aylık ve ^gelirlerim asigari hadlerde nazara alıma-
raik zaman zaman artırıldığı •malûmdur. 

Hazırlanan bu kanun tasarısı ile hem konjonktürün (tabiî icabı olan bu artırma yapıl'makta, hem 
de genel olarak aylık veya gelirin hesaplanmasında kullamülam nislbet % 50 den % 70 e yükseltilL 

•mektedir. 
Bu vesile ile şunu ifade edelim ki, yapılan bu değişiklik sosyal güvenlik sistemi yönünden mem

leketimizi pek çok ileri *Garp ülkelerinin do ilerisimde bir seviyeye getirmiş bulunmaktadır. 
Bu amaçla aşağıda 'madde maJdde belirtilen sebeplere istinaden bu değişiklik tasarısı hıazırlamtmış 

bulunmaktadır. 
Maddelerim ıgerekçesi; 
Madde 1. — '506/20 n'ci 'maddedeki süreikli ve tam işgörermezlikle yıllık kazancım c/c 60 ma eşit 

yıllık bir gelir bağlamakta iken bu nislbet % 70 e çıkarılmakta, ayrıca kısmi veya tam iş görmez
lik durulmundaki sigortalı 'başka 'birimin sürekli bakımıma muhtaç, ise bağlanan gelir % 50 artırıla
cak r e fakat yıllık gelirinin tamamını geçemiyecektir. 

Madde 2. — 506/23 nıcü maddede iş kazaları ve meslek hastalıkları neticesi ölen sigortalıların 
hak sahiplerime bağlaman aylıklar % 70 esasına göre ayarlanmıştır. 

Madde 3. — 506/24 mcü mıaddede iş kazaları ve meslek hastalıkları neticesi ölenlerim ama ve ba
balarına gelir hağlamması içim, eşime ve çocuklarına bağlaman gelirlerin toplamı % 70 dem az olmıası 
ve ama babaların hissesinin sigortalının yıllık kazancının % 70 inin dörtte birini geçemez hükmü 
getirilmiştir. 

Madde 4. — 506/55 nci maddede malûllük aylığımın hesap'lammasımda esas olan 7 yıllık ortalama 
gelirin % 70 i üzerinden aylık bağlamacağı, malûl olam sigortalı 'başka birimim sürekli bakımıma 
muhtaç ise % 80 nisibeti üzerimden aylığı hesaplanacaktır. 

Madde 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı madesince öngörülen uzun vadeli 
sigorta kollarından birini teşkil eden yaşlılık sigortasından yararlanma şartlarından bir tanesi de 
erkeklerde 60 yaşını doldurmuş olmaktır. 

Bilindiği üzere, ihtiyarlık; bütün sosyal güvenlik sistemleri içinde uzunca bir süre yaşadıktan 
sonra; koruyucu ve iyi edici hekimlik alanındaki bütün ilerlemelere ve ülkenin iktisadi ve sosyal 
gölişmesine, iyileştirilmiş sağlık şartlarına, beslenme tekniğind.eki yeni buluşlara rağmen, önlen
mesi m;ümjfcün olmjiyan bir malûllük hali olarak kabul edilmekte ve bu sosyal riskin tam mânasiyle 
karşılanması için çağdaş Baitı ülkeleri gerekli tedbirleri ittihaz etmektedir. 

Genellikle bütün ihtiyarlık sigortaları rejimlerinde öngörülen bıiı tedbirlerde gözönünde tutulan 
ortak temel prensiplerden bir tanesi, işçinin çalışacak duruımda olup olmadığına bakılmaksızın, 
kendisine aylık bağlanacak bir yaş maddinin tesbit edilmiş bulunmasıdır. 
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Aylık yaş haddi olarak tanımlanabilecek bu sınır Ites'bit edilirken göz önünde bulunacak kriter 
ise; geçim, imjkânlan sağlanması hakkındaki Milletlerarası! Çalışma Konferansı tarafından 1944 
yılında kabul edilen tavsiyede şöyle tarif edilmektedir. 

(«insanların normal olarak verimli bir şekilde çalışamaz hale geldikleri hastalık ve malûllüğün 
kendini şiddetle hissettirdiği ve iş bulamamanın devamlı olarak tcihdidetmeye başladığı yaştır.» 

Bu fikrin yanısıra çalışanların, tamamen yıpranıp ölümün eşiğine gelmeden sürekli bir ücretli 
izine kavuşturulması, yaş haddinin ıtosbiltine etken! olan unsurlardan birisi olarak düşünülmektedir. 

Diğer taraftan bunların yanısara; daha başka faktörler de bu tosibitle göz önünde bulundurul
maktadır. 

IBu faktörler: popülâsyomun yaşlanması, tâyin olunacak yaş haididinden sonraki muhtemel ömür, 
ülkedeki genel istihdam, seviyesi malî denge gib hususlardır. Diğer taraftan bir memleketteki iş 
sahasına göre işgücünün fazla oluşu da yaş haddinin tcslbitinde etki yapmaktadır 

İktisadi ve sosyal gelişmelerini tajmamlanıış, insanca yaşamanın asgari normlarına ulaşmış fert 
başına mi^î gelirleri gelişmekte olan ülkelerle mukayese edilcmiyecek dereceye 'yükselmiş bütün 
ileri Batı ülkelerinde yuka.rda, belirtilen kriterler nazara alınarak aylık yaş haddi 60 - 65 ara
sında tesbit edilmiştir. 

Memleketimizde ise 18 yıKdan beri yürürlükte bulunan yaşlılık sigortasından yararlanma yaşı 
olarak tesbit edilmiş 60 yaşın aynı faktörler nazara, alınarak tesbit olunduğu iddia olunamaz. 

Misal olarak; yaş hadinin tesbitinde nazara alınan popülâsy'onun yaşlanması ülkemizde 1960 
sayımlarına göre kadınlarda % 4,2 erkeklerde % 2,8 olmak üzere ortalama % 3,5 tir. 

Bu mifctar İ965 nüfus sayımına göre ise % 1 olup mnhtemıclen 2000 senesinde % 7 civarında 
olacaktır. Halbuki yaş haddinin 60 olarak kabul edildiği Fransa'da 1960 saymiarına göre bu oran 
% 11,6 dır. Yapılan tahminlere göre bu oran 1980 iyılınida aynı ülkede 18,9 a varacaktır. 

Diğer taraftan yaş haddinin tesbitinde kriter olarak kullanılan m.ortalite tabloları henüz mcnir 
leketimıizde yapılmamfişjtır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından kullaınan mortalite cetvelleri ise Fransız mtortalitc cet
velleridir. Bu cetvelde dahi 55 yaşından sonraki m|uhtemei yaşam/a ile 60 yaşından sonraki muhte
rimi yaşama oranındalki fark 2,9 gibi çok (diz'i bit miktardır. 

Bütün bunlar grtstermıC'ktedir ki ülkemizdeki yaşlıların miktarı ve m/uhfemcl yaşamla ömrü 60 
yaşı emeklilik için sınır olarak kabul etmiş Bat ülkeleriyle mukayese edilmiyecelk derecede azdır. 

Bu durum bizi Sosyal Sigortaların kuruluş yıllarında kabul edilmiş yaş haddinin memleketimizin 
mahallî gerçeklerine uydurulmasına zorlamjaktr.dır. 

Esasen 1.3.1965 tarihinden önce uygulanan ve yalnızca idareye yüklediği külfet yüzünden kal
dırılan ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanların 54 yaşında dahi emekli aylığına hak kazanmalarını 
sağlıyan 6900 sayılı Kanundaki hüküm de özellikle yukarda belirtilen espriden ışığını almaktaydı. 

Bu sebeplere binaen yaşlılık aylığından yararlanma yaşı 60 tan 55 e düşürülmüştür. 
Madde 6. — 506/61 nci maddenin birinci paragrafında yaşlılık aylığının hesaplanm^ısına esas 

olan nisbet % 70 e yükselecektir. 
Madde 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinde yapılan yaş haddiyle 

, ilgili değişikliğe paralel olarak 64 ncü mjaidde de değiştirilmiştir. 
Madde 8. — 506/67 nci madde malûllük, yaşlılık: aylığı alırken ölenlerin veya ölüm aylığma 

hak kazandıktan sonra ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylık, aylığa esas olan kazan
cının % 70 i üzerinden hesaplanacaktır. 

Madde '9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı 'maddesindeki değişikliğe paralel 
olarak 68 nci maddenin (B) fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı m;ad|desindelki değişikliğe paralel 
olarak 71 nci mad|denin (B) bendi değiştirilmiştir. 
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Madde 11. — 506/78 nci maddede prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak gün
lük kazançların üst sınırı 100 liradan 120 liraya alt sınırı da 8 liradan 12 liraya çıkartılmıştır. As
gari haddin 12 liraya çıkartılması ısebebi millî seviyede tesbit edilen asgari ücret ortalamasının 12 
lira civarına yükselmiş olmasıdır. 

Ayrıca birden fazla işverenin işinden çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primlerin, üst 
sınır üzerinden hesaplanacak miktarının sigortalı hissesi sigortalının müracaatı halinde verilebi
leceği hükmü getirilmiştir. 

Madde 12. — 506 sayılı S. S. K. nun 96 ncı ] ıaddesi malûllük, yaşbbk ve ölüm sigortala
rından bağlanacak aylıkların en az ve en yüksek tutarları ile pirim esas günlük kazancın alt ve 
üst sınırları arasında devamlı bir münasebet tesi i maksadiyle kaleme alınmıştır. Maddeye göre, 
prime esas günlük kazancın alt sınırının değişmedi halinde aylık asgari haddinin de kendiliğinden 
buna göre ayarlanması sağlanmıştır. Ayrıca en yüksek prime esas günlük kazancın üst sınırı 
üzerinden hesaplanacak aylık tutarı olarak tarif edilmiş ve sınırlandırılmıştır. 

Madde 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesine paralel olarak 101 
nci maddede değişiklik yapılmıştır. 

Madde 14. — 506 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinde derpiş olunan yaş haddinin 55 e indirilme
sine paralel olarak 106 ncı maddenin (a) fıkrası değiştirilmiştir. 

Madde 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kavununun geçici 8 nci maddesi, ileri yaşlardaki 
sigortalıların yaşlılık aylığından faydalanması içi ı gerekli şartlardan biri olan çalışma belgesinin 
kuruma tevdi süresinin 1972 yılı sonuna kadar uzatmak ve 60 ncı maddenin (A) fıkrasına para
lel hüküm ilâve gayesiyle değiştirilmiştir. 

Madde 16. — Bu kanunla iş kazaları ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik veya 
ölüm geliri tahsisinde esas alman sigortalının yıllık kazancının % 60 dan % 70 e malûllük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalarında yapılan tahsislerde de % 50 den '% 70 e çıkarılması sebebiyle, bu ka
nunun yürürlük tarihinden gelir veya aylık almrAta olanlarla gelir veya aylık bağlanmasına hak 
kazanmış durumda olanlar ve daha önce gelir vaya aylığı kesilenlerden bilâhara gelir veya aylı
ğın kesiliş sebebinin ortadan kalkması ile yeniden f>elir veya aylık ödenmesine hak kazananlarında 
faydalanması sağlanmaktadır. 

Ayrıca, mülga 5417 ve 6900 sayılı kanunlar hükümlerine göre bağlanmış olan aylıklara 506 
sayılı Kanun arasında mevcut sistem farkının gide .'ilmesi derpiş edilmiş ve aynı zamanda aylıkla
rın 196& yılındaki umumi ücret seviyesine göre revalörize edecek bir cetvelin tatbiki uygun gö
rülmüştür. 

Aylıkların en yüksek tutarı, prime esas günUik kazancın üst sınırı üzerinden hesaplanacak; 
aylık tu t an olarak tarif edilmiş ve sınırlanıdırılniştir. 

Bu işlemlerin yapılmasına kadar gelir almakta olanlara avans verilmesi de öngörülmüştür. 
Bu kanunun uygulanmasına ait işlerin normal mesai saatinden ancak normal işlerini yapacak 

kadro ile çalışan personel tarafından yapılmasında zaruret bulunmaktadır, yukarda .,jbşhsedilen, 
sebeple bu personelin normal mesai saatleri içindf bu işi zamanında yapmasına maddi imfc&n M u -
namadığından; fazla mesai yaptırılması yoluna gidilmesi icabetmektedir. 

Yukarıda sayılan işler için personelin normal mesai dışında ücretsiz çalıştırılması da uygun 
görülmiyeceğinden, bu madde hükmü gereğince fazla mesai yapacak personele fazla mesai ücreti 
ödenmesi temin olunmaktadır. 

. Ayrıca 506 sayılı Kanunun tatbikinde işlerin süratle intacını temin maksadiyle zaman zaman 
mesai dışı çalışma zarureti belirmektedir, ikine i fıkra da bu maksadı sağlamaktadır. 

Madde 17. — Bu madde ile işbu Kanunun yü Vırlük tarihi tesbit edilmiştir. 
. • Madde 18. — Bu madde ile işbu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği öngörülmüş 
tür. 
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 20. — Sürekli işgöremezlik geliri, sigortalının meslekinde kazanma gücünün tamamı
nı veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli ve tam işgöremezlikte sigortalıya yıllık kazancının % 70 ine eşit yıllık bir gelir bağ
lanır. 

Sürekli kısmî işgöremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam işgöremezlik geliri gibi he
saplanarak bunun işgöremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. 

Sürekli kısmî veya sürekli tam işgöremez durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli ba
kımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır. Bu suretle bağlanacak gelir sigortalının yıllık ka
zancını geçemez. 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 23. — Işjkazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygula
nır :'• 

I - ölen sigortalının 88 nci madde gereğince Mbit edilecek yılık kazancının % 70 inin : 
A) Dul karısına % 50 si, gelir alan çocuğu butamıyan dul karısına üçte iMsi, 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş 

olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, gelir alan çocuğu 
bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

Ö) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya orta öğrenim yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 

25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl bulunanla
rın her birine % 25 i, 

b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve 
babalan arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan yahut sigortalı babanuı ölümü tarihinde evlilik 
bağlantısı bulunmakla beraber analan sonradan evlenenlerin her birine % 50 si, 

Oranında yıllık gelir bağlanır. 
II - Sürekli işgöremezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde 

hak sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın, bu kanun hükümlerine göre ge
lir bağlanır. 

III -.. Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı 
hük&i'e bağlanmış çocuMariyle, sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklan, bağlanacak ge
lirden yukarda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

IV - Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak o-elirlerin toplamı, sigortalının yıllık kazancı
nın % 70 ini geçemez. Bu sınınn aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden 
orantılı olarak indirmeler yapılır, 

V - Sigortalının çocuklanna bağlanan gelirler; çocuğun 18 yaşını, orta öğrenim yapması ha
linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam eder. 
Bu yaslan doldurdukları tarihlerde çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların gelirleri, bu 
yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son 
bulunca gelir veniden bağlanır. Sonraki kocasından da gelir almaya hak kazanan dul kanya, bu 
gelirlerden fazla olanı ödenir. 

VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocuk1 arın gelirleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol 
açan evlenmenin son bulması halinde, V nci füra hükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten baş
lanarak yeniden gelir bağlanır. 
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MADDE 3. — 506 sayılı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 24. — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken gelirle

rin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 70 inden aşağı ise, artanı, eşit hisseler halinde ge
çimi sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına gelir olarak verilir. Ancak, 
bunların her birinin hissesi sigortalının yıllık kaşanemin % 70 inin dörtte birini geçemez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin toplamı, sigortalıyım 
yıllık kazancının % 70 inden aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlanma hakları düşer. 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 55. — Malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işiten ayrıldığı tarihten 
önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş son 10 takvim yılının prim hesabına 
esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bulunacak ortala
ma yıllık kazancının % 70 i oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukanki fıkraya 
göre hesaplanır. Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan 
sigortalının yıllık malûllük gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği 
takvim yılları esas alınmak suretiyle tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda malûl olan sigortalıya yukanki fıkralara göre 
hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 80 i oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

Malûllük aylığı, yıllık malûllük gelirinin on ikide biridir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesinin (A) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; 
a) 55 yaşını doldurmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması, 
c) En az 5 000 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş lolması, 

şarttır. 
MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş

tirilmiştir. 
Madde 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık aylığı bağ

lanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
talan primi ödenmiş son on takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarlan toplamı en 
yüksek olan yedi takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık kazancının % 70 i oranında yıllık 
yaşlılık geliri bağlanır. 

İSekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukanki 
fıkraya göre hesaplanır. 

İSekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olan sigortalının 
yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yıl
ları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yu
kanki orandan, sigortalılık süresinin 34 yıldan eksik her tam yılı için % 0,50 indirme yapıl
mak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

55 ten yukarı yaşta aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukanki fıkralara göre tes
bit olunacak oranlar, 55 yaşından sonra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için % 1 artırılarak he-
sabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin on ikide biridir. 
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MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir. 

Toptan ödeme 

Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılan ve malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanma
sına hak kazanamıy an: 

a) 55 yaşını doldurmuş bulunan sigortalıya, 
b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaslanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, kendisi

nin ve işverenlerinin ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, yazılı isteği 
üzerine, toptan ödeme şeklinde verilir. 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbitinde; 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya 

yaşlılık aylığı, 
fa) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebe

biyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre tesbit 
edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri siigortalı olan ve her yıl için 'ortalama olarak «n az 150 gün veya top
lam olarak 1 800 gün ımâlûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş (bulunan sigortalının, ölüm 
tarihinden önce, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 'ödenmiş son on 'takvim yılının prim 
hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en, yüksek olan yedi takvim yılına göre bulunacak 
ortalama yıllık kazancının % 70 i üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin ionikide birli, 
esas tutulur. 

Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muti taç durumda malûl sayılarak aylık (bağlanmış veya 
aylık bağlanmasına (hak kazanmış ise, (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek aylıklarda, bu 
hal nazara alınmadan sigortalıya bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

Sekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına 
göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının 
yıllık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim yılları esas alı
narak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının 55 ten yu
karı yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada belirtilen oran 
55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için % 1 artırılarak tesbit olunur. 

MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 68 nci maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 68. — B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 55 ya
şını doldurmuş olan ve geçimini sigortalı tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, aylık 
alan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

MADDE 10. — 506 sayılı Kanunun 71 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (B) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 71. — I - B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışamıyacak durumda malûl veya 55 
yaşını doldurmuş olan ve geçiminin sigortalı tara ından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 si, top
tan ödeme yapılan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 
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MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak pıim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutu
lan günlük kazançların üst sınırı 120 lira alt sınırı 12 liradır. 

Günlük i kazançları yukarıda belirtilen asgari hadden daha as olanlarla, ücretsiz çalışan sigor
talıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, gilnlük kazançları 120 liranın üstünde olanların 
günlük kazançları da 120 lira olarak hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta 
primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde ç: lışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler 
yukarıda yazılı üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı üze
rine hissesi oranında kendisine geri verilir. 

MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 96. — Bu kanuna göre malûllük ve yanlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile ölüm 
sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın yıllık tu
tarı, 78 nci maddedeki günlük kazanç alt sınırını >. 300 katından daha az, prime esas .günlük kazanç 
üst sınırının bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanmak aylığın yıllık tutarından fazla olamaz. 

MADDE 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kinununun 101 nci maddesinin ikinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 101. — Malûl koca 55 yaşını doldurduktan sonra kontrol muayenesine tabi tutulmaz. 

MADDE 14. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ki imnımun 106 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde .106. — a) Karısı çalışamıyacak dur mda malûl veya 55 yaşını doldurmuş kocası, 

MADDE 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kr tıununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

İleri yaştakilere ayık bağlama şartları 

Geçici madde 8. — A) Bu kanunun yürürlürB girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigor
talılardan, 55 yaşını doldurmakla beraber 60 nci maddede yazılı şartları yerine getiremediklerin
den yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına ha]: kazanamıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten önce: 1 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendinin 
(A, C ve D) fıkralarında belirtilen işlerden gayrii lerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tevsik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl için en az ort dama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 
c) En az 5 yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, sigortalılık süresi 15 yılı doldur uş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 

yaşlılık aylığı bağlanır. 
3 ncü maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, H, i, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalışmalar 

yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en az 2 000 [ iinlük çalışma süresine katılmaz. 
Bu madidede belirtilen eski çalışma süreleri, 506 sayılı Kanun ile bu kanunun yürürlüğe gir

diği tarihte (sigortalı bulunanlar için 1972 yılı so una kadar sigortalılıkları işbu kanun yürürlüğe 
girdüği tarihten sonra başlıyan sigortalılar için '3 sigortalılılklarının başladığı tarihten itibaren 
en 'geç bir yıl içinde Kuruma verilecek belgelerle tevsik edilir. 

1 . 3 . 1066 tarihinden bu kanunun yürürlüğe t irdiği tarihe kadar Kuruma tevdi ©dilen çalış
ma 'belgeleri de kanuni süresi içinde verilmiş ça~ şma belgesi olarak kabul edilir. 

İşverenler bu çalışma belgelerini düzenlemek m kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işverenden 
zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 
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Çalışma belgelerinin, gerçeğe uymaJdığı bir hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu dü-
zenliyenler gerekse ilgili (sigortalılar, Kurumun bu yüzden uğrayacağı zararları % 50 fazlasiyle 
ve kanuni faizi ile birlikte Kuruma ödemekle yükümlüdür. 

'Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması da yapılır. 
B) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulunan sigortalılardan, 50 ya

şını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine geti-
rem'ediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamıyan sigortalılara, (A)* fıkrasındaki şartlarla, 
sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre yaşlılık aylığı 
bağlanır. 

C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye göre topluluk sigortası yoluyla tabi olanlar hakkında 
yukarıki (A) ve (B) fıkraları hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ ADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, iş kazaları ve meslek hastalıkları 
sigortasından gelir almakta olanlar ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık almakta 
olanlar ve gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış durumda olup da henüz işlemi tamamlan
mamış bulunanlar, yürürlük tarihinden, 

Daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden kanunun yürürlük tarihinden sonra gelir veya 
aylığın kesiliş sebebinin ortadan kalkmasiyle ge lir veya aylık ödenmesine tekrar hak kazananlar 
hak kazandıkları tarihten itibaren gelir veya aylık tutarları bu kanunun hükümlerine göre yeni
den tesbit edilir. 

Yukardaki fıkralara göre yeniden tesbit edile cek gelir ve aylık tutarları, gelir veya aylıklara 
esas olan eski yıllara ait kazançlar ile kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak aylıklara 
esas olan yıllık kazançlar bu kanuna bağlı cetvelde yazılı katsayılarla çarpılmak suretiyle hesap
lanır. 

Şu kadar ki; 
a) Yeniden tesbit edilecek ve bundan böyle 'bağlanacak aylık tutarı bu kanunun 96 ncı mad

desine göre hesaplanan âzami aylık tutarını aşamaz. 
b) Aylıkların hesabına esas olarak seçilen 7 yıl kazançlarının, aidoldukları katsayılarla 

çarpılarak meydana gelen değerleri, en yüksek yıllık kazancın katsayısı ile çarpılan değerini 
geçemez. 

Artırmalar neticeleninceye kadar, ödenmekte olan gelir veya aylıklar sonradan mahsubu ya
pılmak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. An cak 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarınca 
alt sınıra göer kendilerine gelir ve aylık bağlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasına ait işlemlerin zamanında yapılmasını ve 
prim tarifesi ile teknik bilançonun hazırlanmasını sağlamak maksadiyle, çalışma saatleri dışında 
görevlendirilecek personele, Kurum Müdürler Kurulunca tesbit edilecek esas ve miktarlar dâ
hilinde bir ücret ödenir. 

Yukardaki fıkra hükmü 506 sayılı Kanunun tatbiki dolayısiyle munzam mesaiyi gerektiren 
her (türlü haller için de uygulanır. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmüne tabi değildir. 

MADDE 17. — Bu kanun yayım tarihini taki beden ilk üç aylık ödeme dönemi başlangıcından 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi Rifat öztürkçine'nin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı ek maddeler ilâve edilmesi hakkında kanun 

teklifi (2/876) 

24 . 4 . 1969 
Millet Meclisi Başkanlığına 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ;bâzı maddelerinim değiştirilmesi ve bâzı maddeler 
ilâve 'edilmesi hakkındaki kamını teklifi gerekçe ile arz edilmiştir. 

İstanbul 
Cumhuriyet Senatosu 

Üyesi 
Dr. Rifat öztürkçine 

G E R E K Ç E 

Madde 1. —İşvıerendn de sigortalı olalrak kabul edilmemesinin devamı ferdî sosyali güvenliği 
iiıle bağdaşmamaktadır. Tek kişi çalıştırılan yerlerde çalışan bir ıkıişi Sosyal Sigortalar Kanunu 
kapsamı içinde ve fakat işverenin ide sigortalı olmıa isteğinin kabul edikmemesi sosyal adalet kaide
lerine uygun düşmediği gibi bu üiilî durumun (devamı ise (isteğe'bağlı sigorta 85 nci'madde ve top
lum sigortasına ait 86 ncı mjadde ile bağdaşamaım aktadır.) teklifimizin kabulü ile hem 85 ve hem de 
86 ncı maddeyi daha iyi işler bir hal yollunda ve sosyal güvenliği eşit olarak sağlıyacaktır. 

Maddie 2. — Eş ve çocuklara gelir bağlanması. 23 ncü maddenin: V nci bendi: 
Erlkek çocuklarım yüksek tahsil yaş haddi 2 3 yaşından 28 yaş olarak yükseltilmiştir. 
Zira (7 yaşında okula giden bir erkek çocuk 7 yaş + 5 ilik + 3 orta -f 3 lise + 6 (Yüksek 

tahail) = 24 yaş yapar ki 17 senelik bir okul devresinde bir senelik gibi gecikme hakkı tanınma
mıştı. 7 yaş + 5 ilkokul + 4 (Gece ortaokulu) + 4 gece lisesi + 6 sene yülkselk tahsil; bu dâhi 
27 sene yapar ki bu fiilî durumun 25 yaş ile mu kayeseısiindejn 25 yaşın, kanunun gayesinden çok 
uzak olduğu aşikârdır. Töklifimiz ile gece okuma imkânını bulabilen yetimlerin hak ve hukuku 
korummıuş oOıacaktır. 

VII nci bend : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığımda: Yetiiım kızlara tanınan halk; bu bendi 
de tanıımakUa sosyal adalet yerine getirtilmiş olunacaktır. 

İkinci yeni bir fıkra ile de : 
Nesebi düzeltilmdş yahut baballığı hükme bağlanmış (kız çoculkları da fıkra hükmünden istifa

de le r ^düşünülmüştür. Ve bu-suretle de sosyali denge kanun önünde eşit haklar sağlanmış olacaktır. 
Madde 3. — 36 ncı ımadde de sürekli işgörem emeallik delili, malûllük veya yaşlılık aylığı almak

ta olanların hastalılkları halinde verilecek ilâç badelinin + 20 si İlgililerden alınması parasız 
muayene edilmesi tedavi için gerektiğinde hastanede yatırılmaması halinin devaımı lise insani de. 
ğildir. ömrünü memleket ekonomisinin değişmesinde haklı emeği geçenlerin ihtiyarladıklarında 
her türlü sosyal sağlık hizmetlerine (ihtiyacı olduğu bir anda kendi emeği ve alınteri ile kurulan 
hastane kapısının dışında bırakılması ve parası olmadığı için de ölüme doğru bile bile gidfflmesıi in-
sanli değildir. Bu itibarla sigortalı emekli oılsa dahi her türlü muayenesi ilâç ve tedavisinde üc
ret ödemıemıesi en doğru sosyal bir yol olduğu düşüncesiyle ımıadde bu şekilde tedvin edilmiştir. 

Madde 4. — Madde 42 de sigortalının geçindirmekle yükümlü bulunduğu ana ve babasının 
hastalılkları hallimde Çalışma Bakanlığınca onanacak asgari ücret tarifesine göre kurumca s a p ı k 
yardımları sağlanması yerine sigortalı geçindir inekle yükümlü bulunduğu ana ve babasına da 
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hastalıkları hailinde har türlü ımuayene ve ayakta tedavisi kurumca ücretsiz olarak sağlanması 
öngörülmüştür. Yalnız sigortalı sürekli ilg'göram ezliük malûllük veya yaşlı laylağı almakta ise 
33 ncü maddemin (A) ve (C) fıkralarında belli,'tilcıı yardımlardan yararlanırlar. Ancak verilen 
tedavi bedelinin % 20 sini hastancdıo yakraikırak tedavisi halinde yatak ücretinin % 50 si ayrıca 
ilgililerce ödenir. Bir taraftan Devlet 324 sayılı Sosyalizasyon Kanunu ile bütün tedavileri üç-
ıretlsiz ollaraık sağlarken diğer taraftan Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılan sağlık tesislerinin 
yapılmasında hakiki ve haldi çimeği gecen işçiloıimiziin ıjalkinıaıkla yükümlü oilduğu ana ve 
babasının da kurumca tedavi cdilmlesi en doğru ve âdil biir yol olacaktır. 

Madldc 5. — 103 nelü Imıadde liş Ikazalsı veya im vslek hastalığı sonucu ölen sigortalı 'ile sigortala 
iken çalışmakta veya 'malûllük yahut yaşlılık aylığı almakta 'ilken blir yıl içinde ölümü hallinde 
cenaze masrafının verilllmesi ve blir yıl sonra ö'llcn ieıre de btu hakkın konulmaması âdil bir haırekct 
değildir. Bu itibarla tek'lifimiizde bir senelik müddet kal din İm ıştır. Ancak siigortalı oflıarak çalış
tığı iştıen ayrıklığı tarihten blir yıl geçmeden öleni; sigortalının ailesine yarıdıım yapılabileceği 
şekli dile maddeyi tedvin etmekle üş kazası veya mclslcik hastakğı sonucu ölenler ile işinden keyfî 
ayrılıp ölenler arasında farklı ölüm sebepleri olduğu aşikârdır. 

506 sayıflı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı ek maddeler ilâve 
edilmesi hakkında kanun teklifi 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 1. — 17 . 7 . 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2 nci maddesine 
bu maddenin 3 ncü fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

İşveren de sigorta primlerini öderse sigortalı sayıflırlar. 

Eş ve çocuklara gelir bağlanması 

MADDE 2. — Aynı kanunun 23 ncü maddesinin V nci ve VII nci bendleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

, V Bend : 
V - Sigortalının erkek çocuklarına bağlanan gelirler; erkek çocuğun 18 yaşını, orta öğrenim 

yapması halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 28 yaşını dolduracağı tarihe kadar 
devam eder. Bu yaşlan doldurdukları tarihlerde çalışamıyacak durumda malûl olan erkek çocuk
ların geliri bu yaşlardan sonra da kesilmez. 101 nci madde hükmü saklıdır. 

VII Bend : 
VII - Gelir almakta iken evlenen toz çocukların geüirleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan 

evlenmenin son bulması halinde boşanmayı takibeden aybaşından itibaren yeniden gelir bağlanır. 
Evlât edinilmiş tanınmış veya nesebi düzeltilmiş, yahut babalığı hükme bağlanmış kız çocuk

ları da fıkra hükmünden faydalanırlar. 

Malûl ve yaşlılara sağlık yardımı yapılması 

MADDE 3. — Aynı kanunun 36 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 36. — Bu kanuna sürekli iş göremezlik, geliri, malûllük veya yaşlılılk aylığı almakta olan

lar hastalıkları halinde, bu kanunun 33 ncü maddesinin (A) ve (B) ve (0) fıkralarında belirtilen 
yardımlarından yararlanırlar. 
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Ana ve babaya sağlık yardımı yapılması 

MADDE 4. — Aynı kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 42. — Sigortalının geçindirmekle içinde bulunduğu ana ve [babasının hastalıkları halin

de her türflü muayene ve tedavisi bu kanunun 33 ncü maddesinin (A/), (B) ve (0) fıkralannda 
belirtilen yardımlardan yararlanırlar. 

Sigortalı sürekli işgöremezlik geliri malûllük veya yaşlılık aylığı almakta ise Ibirinci fıkra gere
ğince yapılan illâç ve tedavi bedellerinin % 20 sini hastanede yatarak tedavisi sağlandığından ayrı
ca yatak ücretinin % 50 si de ilgililerce ödenir. 

Cenaze masrafı karşılığı 

MADDE 5. — Aynı kanunun 103 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

îş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı ile sigortalı olarak çalışmakta veya malûl
lük yahut yaşflılık aylığı almakta iken ölen veyahut sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldığı tarih
ten !bir yıl geçmeden ölürse sigortalının ailesine Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek tarife üzerinden 
cenaze masrafı karşılığı ödenir. 

EK MADDE 1. — Emekliye tabi olan bir yerde veya 25 yıl bilfiil prim ödiyenler yaşı ne olursa 
olsun isteklerinde emekli olabilirler. 

Emeldi ikramiyesi 

EK MADDE 2. — 25 veya 30 yıl hizmeti dolduranlardan emekliye ayrılanlara veya vefat edenle
rin dul ve yetimlerine ıson afldıkları 7 yıllık ücret tutarlarının 7 ye taksiminin 12 katının % 50 si 
ile % 70 i üzerinden emekli ikramiyesi olarak Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenir. 

25 yıl dolduranlar ıbir ikramiyenin % 50 sini fi5 yıl ile 30 yıl arasında emekli olanlara her yıl 
için % 4 ü ilâve edilir. 

30 yıl ve daha sonraları emekli olanlar için her yıl % 2 si ilâve edilir. 

EK MADDE 3. — Aylık bağlama ve toptan ödeme sebepleri dışında işinden ayrılanlara kesenek
leri iade edilir. 

EK MADDE 4. — En az 5 yıl prim ödemiş sigortalılara faizle aylık ücretinin beş katma kadar 
ve 30 ay vâde ile fborç para Kurumca verilebilinir. 

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün gösterdiği millî bankalardan birisine işveren tarafından 
her ay muntazam olarak işçinin ücretinden kesilerek yatırılır. İşçiye de Ibu hususta bilgi verilir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yüıürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adana Milletvekili Bekir Tünay ve 8 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki 
bâzı maddelerin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/877) 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair kanun tekli
fimiz ve gerekçesi ilişikte takdim kılınmıştır. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 

B. Tünay F. Çelikbaş 1. Aysoy 
Adana Milletvekili Burdur Milletvekili Mardin Milletvekili 

M. Basa 8. Koç M. Erdinç 
Rize Milletvekili Balıkesir Milletvekili Van Milletvekili 

M. Uyar S. Yıldız Dr. D. Akçaoğlu 
tzmir Milletvekili Van Milletvekili Çankırı Milletvekili 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
gerekçesi 

işçi emeklilik 'sistemi bugünkü hali ile (kalamaz. Islaha muhtaçtır. Emeklilik yaş ' lıaddi 
esas tutalarak tesbit edilmiştir. Bunun doğru, hakli ve güvenilir bir sistem olmadığı açıktır. 

İşçi, beden gücümü alabildiğine harcar. Ayrıca, tekniğim (ilerlemesi karşısında, kol kuvveti 
ile birlikte kafasına da kullanmak zorundadır. 

Bu bakımdan tez 'yıpranır. Emeklilik yaşının, işçilerimiz İçini indirilmesi gerekir. Ayrıca; 
18 yaşında İş hayatıma başlıyaım bir genç, ancak 40 seme :soınra 'emeklilik hakkıma kavuşabilecek 
demektir, inşamı yapısına bunu reva görmek do doğru (değildir, kumdan ötürü de çalışma müd
detleri esas alınarak bir sisteıme bağlanması gerekir. 

Buı suretle : 
Yemi iş Ikurma imkânları elde edilir. 'Böylelikle d d yeni iş sahaları "açabilmek mümkün 

olur. 
Emeklilik dolayisiyl'e ayrılanların yerine genç elemanlar alınacağından işsizliğin azaltıl

ması 'konusunda da olumlu bir <rol oynanmış olur. 
Ayrıca; 25 yıl dş tecrübesi olan (kişilerim kuracakları işletmeler daha güvenli ve ; verimli 

'olarak taazzuv edebileceklerdir. Bundan da memleket kazanacaktır. 
Bir diğer hususta 'emekli ödeneğidir. Bunun da günün şartlarına' uydurulmasına kesin zo-

runluklar vardır. 
Çünkü; 
Ekonomik ışartlar devamlı olarak değişmektedir. Bu yüzdem yaşama güçlükleri devamli art

maktadır. Bu güçlükleri yenmek ve değişen şartlara uyabilmek için yeni tedbirlere ihtiyaç du
yulmaktadır. 

Emekliler için düşünülen ve sağlaman imkânların (işçi emeklilerine de teşmili zaruri bir hal 
almıştır. Bu sosyal 'güvenlik çabalarımın olumlu ve verimli bir gelişmesi olacaktır. 
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Ö06 saydı Sosyal Sigortalar Kanunundaki bâzı maddelerin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

metni 

MADDE 1. — 506 Isayıli (Sosyal Sigortalar Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 20. — Sürekli işgörmezlik geliri, sigortalının meslekinde kazanma gücünün tama
mım veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına göre hesaplanır. 

Sürekli ve tam iş görmezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, yıllık kazancının % 70 idir. 
Süıekli kısmi işgörmezlikte sigortalıya bağlanacak, gelir, tam iş görmezlik geliri gibi he

saplanarak bunum iş görmezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir. 
Sürekli kısmi veya sürekli tam iş görmezlik durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli bakı

mına muhtaç ise bu. gelir % 50 artırılır. 

'MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 23. — İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygulanır. 
I - ölen sigortalının 88 nci madde gereğince tesbit edilecek yıllık kazancının % 70 inden; 
A) Dul karısına % 50 si, gelir olan çocuğu bultunmıyani dul kansma üçte ikisi; 
B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışanılyacak durumda malûl veya 50 yaşma doldur

muş yahut da 25 hizmet yılını tamamlamış bulunan ve geçiminin sügortah tarafından sağlandığı 
belgelenen kocasına % 50 si, gelir olan çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi; 

C) Çocuklardan 
a) 18 yaşını, veya ortaöğretim yapması halinde 20, yüksek öğrenimde 25 yaşına doldur

mamış, yahut bakılmaksızın çalışamıyacak durumda malûl bulunanların har birine '% 25 i, 
b) (a) fıkrasında belirtilen ve sigortallman ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve ba

baları arasında evlilik bağlantısı bulunımıyan yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik bağ
lantısı bulunmakla beraber anaları sonradan evlenenlerin her birine % 50 si oranında yıllık gelir 
bağlanır. 

II - Sürekli iş görmezlik geliri sermaye olarak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde, hak 
sahiplerine, sigortalıya verilen sermaye nazara alınmaksızın, bu kanun hükümlerine göre gelir 
bağ-lanır. 

İÜ - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş, tanınmış veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme 
bağlanmış çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak gelirden yu
karda belirtilen esaslara göre yararlanırlar. 

IV.- Hak sahibi eş ve çocuklara bağlanacak gelirin toplamı, sigortalının yıllık kazancının 
% 70 ni geçemez. Bu sınırın aşılmaması için gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden oran
tılı olarak indirmeler yapılır. 

V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelirler, çocuğun 18 yaşım, orta öğrenim yapması halinde 
20, yüksek öğrenimde 25 yaşını dolduruncaya kadar devam eder. Bu yaşlan doldurdukları tarih
lerde çalışamıyacak durumda malûl olan çocukların gelirleri, kesilmez. 101 nci madde hükümleri 
saklıdır. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri kesilir. Gelirin kesilmesine yol açan evlenme son 
bulursa, gelir yeniden bağlanır. Sonraki kocasından da gelir almaya hak kazanan karıya, bu ge
lirlerden çok olanı bağlanır. 

VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocukların geliri kesilir. Gelir kesimine yol açan evlenme 
son bulunca (8 nci) fıkra hükmü uygulanır. 

MADDE 3. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 24. — Sigortalının ölümü tarihinde eşine ve çocuklarına bağlanması gereken gelirlerin 
toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 70 nden aşağı ise artanı, eşit hisseler halinde geçimi si-
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gortalı tarafından sağlandığı belgelenen ana ve babasına, gelir olarak verilir. Ancak bunların her-
birmin hissesi sigortalının yıllık kazancının % 70 nin dörtte birini geçemez, 

Sigortalının ölümümde eş ve çocuklarına bağlanabilecek gelirlerin toplamı sigortalının yıllık 
kazancının % 70 nden aşağı değilse ana ve babanın gelir bağlanma haklan düşer. 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 55. — Malûllük aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten ön
ceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş, son 10 takvim-yılının prim hesabına esas 
tutulan kazanç tutarlan toplamı en yüksek 7 takvim yılma göre bulunacak ortalama yıllık ka
zancının % 70 i oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı primi ödemiş sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukardaki esasa göre he
saplanır. 

8 takvim yılından az malûllük gelirinin hesatmda; ortalama yıllık kazancı prim ödediği- takvim 
yılları esas alınmak suretiyle tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç durunda malûl olan sigortalıya yukardaki fıkralara göre 
hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 75 i oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 

Malûl aylığı, yıllık malûllük gelirinin onikida biridir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının : 
a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşılı doldumuş olması; 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması; 
c) En az beşbin gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması şarttır. 
d) Ayrıca; yaşlarını doldurmamış ve fakat 25 yıl hizmet etmiş sigortalılar da (Ih) ve (c) bend-

lerinin gereğini yerine getirmiş olmaları şartiyb ve yazılı istekleri üzerine yaşlılık aylığından 
yararlanırlar. 

B) Yukardaki (b) ve (c) bendlerinde yazılı şartlardan birini veya her ikisini yerine getirme
miş olmakla beraber, sigortalılık süresi 15 - 34 yıl olan ve her yıl için ortalama en m 150 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemi» bulunan sigortalıya da yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) Elli yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalı da (A) ve (B) fık-
ralannda belirtilen şartlarla yaşlılık aylığından yararlanır. 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değil-
tirilmiştir : 

Madde 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, işten ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödenmiş son 10 takvim yılının prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları top
lamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bv lunacak ortalama yıllık kazancının % 70 i ora
nında yaşlılık geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigorta! nm ortalama yıllık kazancı da yukarıki fıkraya 
göre hesaplanır. 

8 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve c';üm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının yıl
lık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yılları 
esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık g liri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, yukar
daki orandan sigortalılık süresinin 34 yıldan el sik her tam yılı için yüzde 0,50 indirme yapılmak 
suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 
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60 ncı maddeye göre yaşlılık geliri bağlanacak sigortalının kadın ise 50, erkekse 55 yaşını dol
durmuş ve 25 yıl zarfında her yıl için ortalama olarak en az 200 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi ödenmiş bulunması halinde ve 25 hizmet yılını tamamlamış bulunanların da 
yazılı istekleri üzerine sigortalının son ay aldığı ücretinin % 70 i tutarında yaşlılık geliri bağla
nır. 

55,ten yukarı yaşta (kadın ise 50) aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geliri, yukarıki 
fıkralara göre tesbit olunacak oranlar, 55 yaşından sonra (kadın ise 50) doldurmuş bulunduğu 
her tam yaş için % 2 artırılarak hesaplanır. 

Yaşlılık aylığı yıllık yaşlılık gelirin onikide liridir. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten nyrılan ve malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan- -
masına hak kazanamıyan : 

a) Kadınsa 50, erkekse 55 yaşmı doldurmuş bulunan sigortalıya, 
b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya kendi

sinin ve işverenlerinin ödediği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının primlerinin toplamı, yazılı 
isteği üzerine toptan ödeme şeklinde verilir. 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 67 nctmaddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tesbitinde: 
a) Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük veya 

yaşlılık aylığı, 
b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başlaması sebe

biyle aylığı kesilen sigortalı için ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esaslara göre tesbit 
edilecek aylık, 

c) En az beş yıldan beri sigortalı olan ve her yıl için ortalama olarak 150 gün veya toplam 
olarak 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalının, 
ölüm tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş son 10 takvim yılının 
prim hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en yüksek olan yedi takvim yılına göre bulu
nacak ortalama-yıllık kazancının % 70 i üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin onikide biri esas 
tutulur. 

Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda, malûl sayılarak aylık bağlanmış 
veya bağlanmasına hak kazanmışsa (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek aylıklarda, bu hal 
nazara alınmadan sigortalıya bağlanacak aylık esas tutulur. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalı-m ortalama yıllık kazancı (c) fıkrasına göre 
hesaplanır. 

8 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödemiş olan sigortalının, 
yıllık malûllük gelirlerinin hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim 
yıllan esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması için istekte bulunmamış olan sigortalının 55 ten (ka
dın için 50) yukan yaşlarda ölümü halinde (c) fıkrasına göre hesaplanacak yıllık gelir ve bu fık
rada belirtilen oran 55 yaşından (kadın için DO) sonra doldurmuş olduğu her tam yaş için % 2 
artınlarak tesbit olnur. 

MADDE 9. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI I 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Sürekli işgöremezlik geliri, si
gortalının meslekinde kazanma gücünün tama
mını veya bir kısmını yetirmiş bulunmasına gö
re hesaplanır. 

Sürekli ve tam işgöremezlikte sigortalıya 
yıllık kazancının % 70 ine eşit yıllık bir gelir 
bağlanır. 

Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağ
lanacak gelir, tam işgöremezlik geliri gibi he
saplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranın
daki tutan kendisine verilir. 

Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez 
durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır. 
Bu suretle bağlanacak gelir sigortalının yıllık 
kazancını geçemez. I 

MADDE 2. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 23. — tşkazası veya meslek hastalığı 
sonucu ölümlerde aşağıdaki hükümler uygu
lanır : 

1. Ölüm sigortalının 88 nci madde gereğin 
ce tesbit edilecek yıllık kazancının % 70 inin : 

A) Dul karısına % 50 si, gelir alan çocu
ğu bulunmıyan karısına üçte ikisi, 

B) Sigortalı eşinin ölümü tarihinde çalışa-
mıyacak durumda malûl veya 55 yaşını doldur
muş olan ve geçiminin sigortalı tarafından sağ
landığı belgelenen kocasına % 50 si, gelir alan 
çocuğu bulunmıyan aynı durumdaki kocaya 
üçte ikisi, 

G) Çocuklardan : 
a) 18 yaşını veya ortaöğrenim yapması 

halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını doldurmamış yahut yaşları ne 
olursa olsun çalışamıyacak durumda malûl bu
lunanların her birine % 25 i, 

b) (A) fıkrasında belirtilen ve sigortalının 
ölümü ile anasız ve babasız kalan veya ana ve 

OEÇICÎ KOMİSYONUN DEĞIŞTlRÎŞt 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 20. — Sürekli iş görmezlik geliri, 
sigortalının meslekinde kazanma gücünün ta
mamını veya bir kısmını yitirmiş bulunmasına 
göre hesaplanır. 

Sürekli veya tam iş göremezlikte sigortalı
ya yıllık kazancının % 70 ine eşit yıllık bir ge
lir bağlanır. 

Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağ
lanacak gelir, tam iş görmezlik geliri gibi "he
saplanarak bunun iş göremezlik dereoesi ora
nındaki tutarı kendisine verilir. 

Sürekli kısmi veya sürekli tam iş göremez 
durumundaki sigortalı, başka birinin sürekli 
bakımına muhtaç ise bu gelir % 50 artırılır. 

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

Madde 23. — Tasarının 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi Geçici Komisyonun değiştirici 

babalan arasında evlilik bağlantısı bulunmıyan 
yahut sigortalı babanın ölümü tarihinde evlilik 
bağlantısı bulunmakla beraber anaları sonradan 
evlenenlerin her birine % 50 si, 

Oranında yıllık gelir bağlanır. 
II - Sürekli iş göremezlik geliri sermaye ola

rak ödenmiş bulunan sigortalının ölümü halinde 
haksahiplerine, sigortalıya Verilen sermaye na
zara alınmaksızın, bu kanun hükümlerine göre 
gelir bağlanır. 

III - Sigortalı tarafından evlât edinilmiş ta
nınmış veya nesebi (düzeltilmiş yahut babalığı 
hükme bağlanmış çocuklariyle, sigortalının ölü
münden sonra doğan çocukları, bağlanacak 
gelirden yukarıda belirtilen Esaslara göre yarar
lanırlar, 

IV - Hak sahibi eş ve çacuklara bağlanacak 
gelirlerin toplamı sigortalının yıllık kazancının 
% 70 ini geçemez. Bu ısınırın aşılmaması için 
gerekirse, hak sahibi kimselerin gelirlerinden 
orantılı olarak indirmeler yapılır, 

V - Sigortalının çocuklarına bağlanan gelir
ler; çocuğun 18 yaşını, ortaöğrenim yapması 
halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması ha
linde 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar devam 
edar. Bu yaşları doldurdukları tarihlerde çalı-
şamıyacak durumda malûl olan çocukların ge
lirleri, bu yaşlara vardıktan sonra da kesilmez. 
101 nci madde hükmü saklıdrı. 

VI - Sigortalının dul karısı evlenirse geliri 
kesilir. Gelirin kesdlmcBİne yol açan evlenme 
s;on bulunca gelir yenicjon bağlanır, sonraki 
kocasından da gelir almaya hak kazanan dul 
karıya, bu gelirlerden fazla olanı ödenir. 

VII - Gelir almakta iken evlenen kız çocuk
ların g3İ!irleri kesilir. Gelirin kesilmesine yol 
açan evlenmenin ıson 'bulması halinde, V nci fık
ra hükmü saklı kalmak şartiyle, bu tarihten 
b^kvnarak yeniden gelir bağlanır. 

MADDE 3. — 508 sayılı Kanunun 24 ncü 
madde.:: aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 24. — Sigortalının ölümü tarihinde 
eşline ve çocuklarına bağlanması gereken gelir
lerin toplamı, sigortalının yıllık kazancının % 
70 inden aşağı ise, artanı, eşit hisseler halinde 
geçimü sigortalı tarafından Bağlandığı belgele
nen ana ve babasına gelir olarak verilir. An-

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

Madde 24. — Tasarının 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

cak, 'bunların her hibinin hissesi sigortalının 
yıllık kazancının % 70 inin dörltitie birini geçe
mez. 

Sigortalının ölümü ile eşine ve çocuklarına 
bağlanabilecek gelirlerin toplamı, sigortalının 
yıllık kazancının % 70 inden aşağı değilse ana 
ve babanın gelir bağlanma haklan düşler. 

Geçici Komisyonun değiştirici 

MADDE 4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 56 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 55. — Malûllük aylığı bağlanması
na hak kazanan sigortalıya, işiten ayrıldığı ta
rihten önceki [malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları primi ödenmiş son 10 takvim yılının prim 
hesabına esas tutulan kazanç tutarları toplamı 
en yüksek olan yedi takvim yılına göre buluna
cak ortalama yıllık kazancının % 70 i oranında 
yıllık malûllük geliri bağlanır. 

8 ve 9 takvim yılı prim ödemiş olan sigorta
lının ortalama yıllık kazancı 'da yukankd fıkra
ya göre hesaplanır. Sekiz takvim yılından az 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş olan (sigortalının yılb!k malûllük gelirinin 
hesabına esas tutulacak ortalama yıllık kazan
cı prim ödediği takvim yılları esas alınmak su
retiyle tesbit edilir. 

Ba,şka birinin sürekli haklmına mulhtaç du
rumda malûl olan sigortalıya yukarıki fıkrala
ra göre hesaplanacak ortalama yıllık kazancı-

MADDE 4. — 506 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — Bu kanuna göre, sürekli iş 
göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylı
ğı almakta olanlar, hastalıkları halinde bu ka
nunun 33 ncü maddesinde belirtilen yardımlar
dan yararlanırlar. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 54 ncü maddesinin (b) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 54. — b) En az 5 yıldan beri sigor
talı bulunmak, her yıl için ortalama olarak en 
az 120 gün veya toplam olarak 1 800 gün ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi öde
miş olmak, 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 55. — Malûllük aylığı bağlanmasına 
hak kazanan sigortalıya işten ayrıldığı tarihten 
önceki malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları 
primi ödenmiş son 5 takvim yılının prim hesa
bına esas tutulan kazanç tutarları toplamı en 
yüksek olan 3 takvim yılına göre bulunacak 
ortalama yıllık kazancının % 70 i oranında yıl
lık malûllük geliri bağlamr. 

4 takvim yılı prim ödemiş olan sigortalının 
ortalama yıllık kazancı da yukarki fıkraya gö
re hesaplanır. 4 takvim yılından az malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödemiş olan 
sigortalının yıllık malûllük gelirinin hesabına 
esas tutulacak ortalama yıllık kazancı prim 
ödediği takvim yılları esas alınmak suretiyle 
tesbit edilir. 

Başka birinin sürekli bakımına muhtaç du
rumda olan sigortalıya yukarki fıkralara göre 
hesaplanacak ortalama yıllık kazancının % 80 i 
oranında yıllık malûllük geliri bağlanır. 
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Hükümetin: tek'llifi 

nın % 80 i oraninda yıllık malûllük geliri bağ
lanır. 

Malûllük aylığı, yıllık malûllük gelirinin on 
ikide biridir. 

MADDE 5. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 00 ncı maddesinin (A) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — A) Yaşlıbk aylığından ya
rarlanabilmek için sigortalının; 

a) 55 yaşını doldurmuş olması, 
b) En az 25 yıldan beri sigortalı bulunması 
c) En az 5 000 gün malûllük, yaşlılık ve 

ölüm sigortaları primi ödemiş olması 
Şarttır. 

MADDE 6. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkrasın
da yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık aylığı 
bağlanmasına !hak kazanan sigortalıya, işten 
ayrıldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan primi ödenmiş ıson on takvim 

(loeici Komisyonun1 değiştirişi 

Malûllük aylığı, yıllık malûllük gelirinin 
onikide biridir. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 60 ncı maddesinin (A), (B), (C) 
fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 60. — A) Yaşlılık aylığından ya
rarlanabilmek için sigortalının : 

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş olması ve en az 5 bin gün malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi ödemiş bu
lunması veya, 

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş olması ve sigortalılık süresi en az 15 
yıl olup, her takvim yılı içüı ortalaması olarak 
en az 120 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
taları pirimi ödemiş bulunması veya, 

c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri 
sigortalı bulunması ve bu süre zarfında en az 
5 bin günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
tası primi ödemiş olup, emeklilik aylığından ya
rarlanabilmek için yazılı talepte bulunması, 

Şarttır. 

B) Yukarki (a) ve (b) bendlerinde yazılı 
şartlardan birini veya her ikisini yerine getir
memiş olmakla beraber, sigortalılık süresi 
15 - 20 yıl olan ve her yıl için ortalama olarak 
en az 120 günlük malûllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortalan primi ödemiş bulunan sigortalıya da 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken 
yaşlanmış olduğu tesbit edilen ve sigortalılık 
süresi en az 15 yıl olup, her takvim yılı için 
ortalama olarak en az 120 gün malûllük, yaşlı
lık ve ölüm sigortalan pirimi ödemiş bulunan 
sigortalı da yaşlılık aylığından yararlanır. 

MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 61. — 60 ncı maddenin (A) fıkra
sında yazılı şartları yerine getirerek yaşlılık 
aylığı bağlanmasına hak kazanan sigortalıya iş
ten aynldığı tarihten önce malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan primi ödemiş, son 5 takvim yı-
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yılının prim hesabına esas tultulan kazanç tu
tarları toplamı en yüksek olan yeldi takvim yı
lma göre bulunacak ortalama yıllık kazancının 
% 70 i oranında yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Sekiz ve dokuz takvim, yılı prim ödemiş olan 
sigortalının ortalama yıllık kazancı da yukarıki 
fıkraya göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortaları primi Ödemiş olan sigortalı
nın yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutula
cak ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim 
yılları esas alınarak tesbit edilir. 

00 ncı maddenin (B) fıkrasına göne yaşlılık 
geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya, 
yukanki orandan, sigortalılık süresinin 84 yıl
dan eksik her tam yılı için % (0,90 indirme ya
pılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

55 ten yukarı yafta aylık bağlanan sigor
talının yıllık yaşlılık geliri, yukarki fıkralara 
ıgöre tesbit olunacak oranlar, 55 yaşından son
ra doldurmuş bulunduğu her tam yaş için 
% 1 artırılarak hesaibolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin on 
ikide biridir. 

MADDE 7. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirüiniştir. 

Toptan ödeme 
Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı iş

ten ayrılan ve malûllük veya yaşlılık aylığı 
bağlanmasına hak kazanamıyan: 

a) 55 yaşını doldurmuş bulunan sigortalı
ya, 
• ıb) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken 

yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, ken
disinin ve işverenlerinin ödediği malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, 
yazılı isteği üzerine, toktan ödeme şeklinde 
verilir. 

36 — 

Geçici Komisyonun değiştir'işi 

linin prim hesabına esas tutulan kazanç tutar
ları toplamı en yüksek olan 3 takvim yılına 
göre bulunacak ortalama yıllık kazancının 
% 70 i oranında yıllık yaşlılık geliri bağla
nır. 

4 takvim yılı prim ödemiş bulunan sigorta
lının ortalama yıllık kazancı da yukarıki fıkra
ya göre hesaplanır. 

4 takvim yılından az malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları primi ödemiş olan sigortalının 
yıllık yaşlılık gelirinin hesabına esas tutulacak 
ortalama yıllık kazancı prim ödediği takvim yıl
ları esas alınarak tesbit edilir. 

60 ncı maddenin (B) fıkrasına göre yaşlılık 
geliri bağlanmasına hak kazanan sigortalıya 
yukarıki orandan sigortalılık süresinin 25 yıldan 
eksik her tam yılı için % 0,50 indirme ya
pılmak suretiyle yıllık yaşlılık geliri bağlanır. 

Kadın ise 50, erkek ise 55 ten yukarı yaşta 
aylık bağlanan sigortalının yıllık yaşlılık geli
ri yukarı fıkralara göre kadın ise 50, erkek ise 
55 yaşından sonra doldurmuş olduğu her tam 
yaş için % 1 artırılarak hesabolunur. 

Yaşlılık aylığı, yıllık yaşlılık gelirinin on-
ikide biridir. 

MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanpnunun 64 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 64. — Sigortalı olarak çalıştığı işten 
ayrılan ve malûllük ve yaşlılık aylığı bağlan
masına hak kazanamıyan, 

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dol
durmuş bulunan sigortalıya, 

b) 50 yaşını doldurmuş bulunan ve erken 
yaşlanmış olduğu tesbit edilen sigortalıya, ken
disinin ve işverenlerinin ödediği, malûllük, yaş
lılık ve ölüm sigortaları primlerinin toplamı, ya
zılı isteği üzerine toptan ödeme şeklinde ve
rilir. 

MADDE 10. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 66 ncı maddesinin (d) fıkrası aşa
ğıdaki şekilded eğiştirilmiştir. 

Madde 66. — d) ölüm tarihinde, en az 5 
yıldan beri sigortalı bulunan ve her yıl için 
ortalama olarak en az 120 gün veya toplam ola-
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MADDE 8. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, 
hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağ
lanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
dıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başla
ması sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, 
ölüm tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki 
esaslara göre tesbit edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı olan ve 
her yıü için ortalama olarak en az 150 gün ve
ya toplam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalan primi ödemiş bulunan si
gortalının, ölüm tarihinden önce, malûllük, 
yaşlılık ve ölüm sigortalan primi ödenmiş son 
on takvim yılının prim hesabına esas tutulan 
kazanç tutarilian toplamı en yüksek olan yedi 
takvim yılına göre bulunacak ortalama yıllık 
kazancının % 70 i üzerinden hesaplanacak yıl
lık gelirinin onikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına 

muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağlan
mış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış ise, 
(a) ve (Ib) fıkralanna göre tesbit edilecek ay
lıklarda, bu hal nazara alınmadan sigortalıya 
bağlanabilecek aylık esas tutulur. 

ıSekiz ve dokuz takvim yılı prim ödemiş 
olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) 
fıkrasına göre hesaplanır. 

Sekiz takvim yılından az malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalan primi ödemiş olan sigorta
lının yıllık gelirinin hesabına esas tutulacak 
ortalama yıllık kazanç prim ödediği takvim 
yılları esas alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 
için idtekte bulunmamış olan sigortalının 55 
ten yukarı yaşlarda ölümü (c) fıkrasına göre 
hesaplanacak yıllık gelir, bu fıkrada belirti
len oran 55 yaşından sonra doldurmuş olduğu 
her tam yaş için % 1 artırılarak tesıbit olunur. 

Midi et Meclisi 

Geçici Komisyonun değişti risi 

rak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigor
talan primi ödemiş bulunan, 

MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 67 nci madmdesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 67. — Sigortalının ölümü halinde, 
hak sahibi kimselerine bağlanacak aylığın tes-
bitinde : 

a) Sigortalının almakta olduğu veya bağ
lanmasına hak kazanmış bulunduğu malûllük 
veya yaşlılık aylığı, 

b) Malûllük veya yaşlılık aylığı bağlan
dıktan sonra sigortalı olarak çalışmaya başla
ması sebebiyle aylığı kesilen sigortalı için, ölüm 
tarihine ve 58 ve 63 ncü maddelerdeki esasla
ra göre tesbit edilecek aylık, 

c) En az 5 yıldan beri sigortalı oiım ve her 
yıl için ortalama olarak en az 120 gün veya 
toplam olarak 1 800 gün malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan primi ödemiş bulunan sigorta
lının Ölüm tarihinden önce malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalan primi ödenmiş son 5 takvim yı
lının prim hesabına esas tutulan kazanç tutar
ları toplamı en yüksek olan 3 takvim yılma 
göre bulunacak ortalama yıllık kazancının 
% 70 i üzerinden hesaplanacak yıllık gelirinin 
onikide biri, 

Esas tutulur. 
Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına 

muhtaç durumda malûl sayılarak aylık bağ
lanmış veya aylık bağlanmasına hak kazanmış 
ise. (a) ve (b) fıkralarına göre tesbit edilecek 
aylıklarda bu hal nazara alınmadan sigortalı
ya bağlanabilecek 4 takvim yılı prim ödemiş 
olan sigortalının ortalama yıllık kazancı (c) 
fıkrasına göre hesaplanır. 4 takvim yılından az 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 
ödemiş olan sigortalının hesabına esas tutu
lacak ortalama yıllık kazanç prim ödediği tak
vim yıllan nazara alınarak tesbit edilir. 

Aylık bağlanmamış veya aylık bağlanması 
için istekte bulunmamış olan sigortalının kadın 
ise 50, erkek ise 55 ten yukarı yaşlarda ölü
mü halinde (c) fıkrasında göre hesaplanacak 
yıllık gelir bu fıkrada belirtilen oran kadın ise 
50, erkek ise 55 yaşından sonra doldurmuş ol
duğu her tam yaş için % 1 artmlarak tesbit 
olunur. 

(S. Snyışı : 897) 
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MADDE 9. — 506 sayılı Sosyal iSigortalar 
Kanununun 68 nci maddesinin (B) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 68. — B) Sigortalı eşinin ölümü 
tarihinde çalışamıyacak idurumda (malûl veya 
55 yaşını doldurmuş olan ve (geçimini sigortalı 
tarafından sağlandığı belgelenen kocasına % 50 
si, aylık alan çocuğu bulunmıyan aynı durum
daki kocaya üçte ikisi, 

MADDE 10. — 506 sayılı Kanunun 71 nci 
maddesinin 1 numaralı fıkrasının (B) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 71. — I - B) Sigortalı eşinin ölü
mü tarihinde çalışamıyacak durumda ımâlûl ve
ya 55 yaşını doldurmuş olan ve geçiminin si
gortalı tarafından sağlandığı belgelenen koca
sına % 50 si, toptan ödeme yapılan çocuğu bu-
lunmıyan aynı durumdaki kocaya üçte ikisi, 

MADDE 11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların üst sınırı 120 lira 
alt sınırı 12 liradır. 

Günlük kazançları yukarda (belirtilen asga
ri hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan 
sigortalıların günlük kazançları alt sınır üze
rinden, günlük kazançları 120 liranın üstünde 
olanların günlük kazançları da 120 lira olarak 
hesaplanır. 

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise 
/bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait si
gorta primlerinin tümünü işveren öder. 

Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde 
çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen prim
ler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesap
lanacak miktarı aşarsa fark, sigortalının müra
caatı üzerine 
verilir. 

hissesi oranında kendisine geri 

MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 96. — Bu Kanuna göre malûllük ve 
yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile 
ölüm sigortasından hak sahibi kimaelere bağla-

Geçici 'Komisyonum değiştirişi 

MADDE 12. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 68 nci maddesinin (B) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 68. — B) Tasarının 68 nci madde
sinin (B) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 71 nci maddesinin 1 numaralı fık
rasının (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Madde 71. I - B) Hükümet tasarısı
nın 71 nci maddesinin (I) numaralı fıkrasının 
(B) bendi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 78 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Tasarının 78 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun 96 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 96. — Bu kanuna göre malûllük ve 
yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile, 
ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağla-
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nacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın 
yıllık tutan 78 nci maddedeki günlük kazanç 
alt sınırının 300 katından daha az, prime esas 
günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı 
üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarın
dan fazla olamaz. 

MADDE 13. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 101 nci maddesinin ikinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 101. — Malûl koça 55 yaşını doldur
duktan sonra kontrol muayenesine tabi tutul
maz. 

MADDE 14. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 106 nci maddesinin (a) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 106 . — a) Karısı çalışamıyacak du
rumda malûl veya 55 yaşını doldurmuş kocası, 

MADDE 15. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

İleri yaştakilere aylık bağlama şartları 

Geçici Madde 8. — A) Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte 30 yaşını geçmiş bulu
nan sigortalılardan, 55 yaşını doldurmakla be-

Millet Me eltisi 
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nacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın 
yıllık tutarı 78 nci maddedeki günlük kazanç 
alt sınırının 360 katından daha az, prime esas 
günlük kazanç üst sınırının bir yıllık tutarı 
üzerinden hesaplanacak aylığın yıllık tutarın
dan fazla olamaz. 

MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunun 101 nci maddesinin 2 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 101. — Tasarının 101 nci maddesi
nin 2 nci fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 506 sayılı Sosyal Sigortala? 
Kanunun 106 nci maddesinin (a) fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 106 — a) Tasarının 106 nci madde
sinin (a) fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 107. — 2 nci maddede belirtilen si
gortalılardan hastalık ve analık sigortalarının 
uygulanmasında ödenen primin ilişkin olduğu 
günü takibeden onuncu günden başlanarak yi
tirilmiş saylıır. 

Ancak, sigortalının ücretsiz izinli olması, 
greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yap
ması hallerinde sigortalılık niteliği bu sürele
rin sona ermesini takibeden onuncu günden 
ıbaşlanarak yitirilmiş sayılır. 

MADDE 19. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kaununa aşağıdaki ek madde ilâve edilmiştir. 

EK MADDE — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunda Sosyal Sigortalarla ilgilendirilenler hak
kında da 506 sayılı Kanunla bu kanun hüküm
leri uygulanır. 

MADDE 20. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun geçici 8 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Geçici madde 8. — Tasarının geçici 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S, Sayısı : 897) 
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raber 60 ncı maddede yazılı şartları yerine geti
remediklerinden yaşlılık sigortasından aylık 
bağlanmasına hak kazanaınıyan ve : 

a) Sigortalılıklarının başladığı tarihten ön
ceki 10 yıl içinde, 3 ncü maddenin 1 nci bendi
nin (A, G ve D) fıkralarında belirtilen işlerden 
gayri işlerde en az 2 000 gün çalıştıklarını tev
sik eden, 

b) Sigortalılık süresince her yıl en az or
talama 200 gün sigorta primi ödemiş olan, 

c) En az 5 yıl sigortalı bulunan, 
Sigortalılara, Sigortalılık süresi 15 yılı dol

durmuş olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara 
göre yaşlılık aylığı bağlanır. 

3 ncii maddenin 1 nci bendinin (B, E, F, G, 
H, î, J ve K) fıkraları kapsamına giren çalış
malar yukarıdaki (a) fıkrasında belirtilen en 
az 2 000 günlük çalışma süresine katılmaz. 

Bu maddede belirtilen eski çalışma süreleri, 
500 sayılı Kanun ile bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte sigortalı bulunanlar için 1972 yılı 
sonuna kadar sigortalılık işbu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra başlıyan sigortalılar için 
de sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren 
en geç bir yıl içinde kuruma verilecek belgeler
le tevsik edilir. 

1 , 3 . 1963 tarihinden bu Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar kuruma tevdi edilen 
çalışma belgeleri de kanuni süresi içinde veril
miş çalışma belgesi olarak kabul edilir. 

îçverenler bu çalışma belgelerini düzenle
mekten kaçınırlarsa, sigortalıların ilgili işve
renden zarar ve ziyan isteme hakları saklıdır. 

Çalışma belgelerinin gerçeğe uymadığı bir 
hükümle tesbit edildiği takdirde, gerek bunu 
düzenliyenler gerekse ilgili sigortalılar, kuru
mun bu yüzden uğrıyacağı zararları % 50 faz-
lasiyle ve kanuni faizi ile birlikte kuruma öde
mekle yükümlüdür. 

Bu gibiler hakkında, ayrıca genel hükümle
re göre ceza kovuşturması da yapılır. 

B) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
30 yaşmı geçmiş bulunan sigortalılardan, 50 ya
şını doldurup erken yaşlanmış oldukları tesbit 
edilen ve 60 ncı maddede yazılı şartları yerine 
getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak ka-
zanamıyan sigortalılara, (A) fıkrasındaki şart
larla, sigortalılık süreleri 15 yılı doldurmuş 

Gerici Komisyonun tleğiştinşi 
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olanlar gibi, 61 nci maddedeki esaslara göre 
yaşlılık aylığı bağlanır. 

C) Sosyal Sigortalara 86 ncı maddeye gö
re topluluk sigortası yoliyle tabi olanlar hak
kında yukarıki (A ve B) fıkraları hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 16. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, işkazaları ve meslek hasta
lıkları sigortasından gelir almakta olanlar ile 
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından ay
lık almakta olanlar ve gelir veya aylık bağlan
masına hak kazanmış durumda olup da henüz 
işlemi tamamlanmamış bulunanlar, yürürlük ta
rihinden, 

Daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden 
kanunun yürürlük tarihinden sonra gelir veya 
aylığın kesiliş sebebinin ortadan kalkmasiyle 
gelir veya aylık ödenmesine tekrar hak kaza
nanlar hak kazandıkları tarihten itibaren gelir 
ve aylık tutarları bu kanunun hükümlerine gö
re yeniden tesbit edilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre yeniden tesbit 
edilecek gelir ve aylık tutarları, gelir veya ay
lıklara esas olan eski yıllara ait kazançlar 
ile kanunun yürürlük tarihinden sonra bağla
nacak aylıklara esas olan yıllık kazançlar bu 
kanuna bağlı cetvelde yazılı katsayılarla 
çarpılmak suretiyle hesaplanır. 

Şu kadar ki; 
a) Yeniden tesbit edilecek ve bundan böyle 

bağlanacak aylık tutarı bu kanunun 96 ncı 
maddesine göre hesaplanan âzami aylık tuta
rını aşamaz. 

b) Aylıkların hesabına esas olarak seçi
len 7 yılı kazançlarının aidoldukları katsayı
larla çarpılarak meydana gelen değerleri, 
en yüksek yıllık kazancın katsayısı ile çar
pılan değerini geçemez. 

Artırmalar neticeleninceye kadar, öden
mekte olan gelir veya aylıklar sonradan mah
subu yapılmak üzere % 20 zamlı olarak öde
nebilir. Ancak 506 sayılı Kanunun 96 ncı mad
desi uyarınca alt sınıra göre kendiler'ne ge
lir ve aylık bağlananlar hakkında bu hüküm 
uygulanmaz. 
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MADDE 21. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa aşağıdaki geçici maddeler, eklen
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, iş kazaları ve meslek has
talıkları sigortasından gelir almakta olanlar 
ile malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından 
aylık almakta olanlar ve gelir veya aylık bağ
lanmasına hak kazanmış durumda olup da, he
nüz işlemi tamamlanmamış bulunanlar, yürür
lük tarihinden, 

Daha önce gelir veya aylığı kesilenlerden 
kanunun yürürlük tarihinden sonra gelir veya 
aylığın kesiliş sebebinin ortadan kaldınlma-
siyle gelir veya aylık ödenmesine tekrar hak 
kazananlar, hak kazandıkları tarihten itibaren 
gelir veya aylık tutarları bu kanunun hüküm
lerine göre yeniden tesbit edilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre yeniden tesbit 
edilecek gelir ve aylık tutarları gelir veya ay
lıklara esas olan eski yıllara ait kazançlar ile 
kanunun yürürlük tarihinden sonra bağlanacak 
aylıklara esas olan yıllık kazançlar bu kanu
na bağlı cetvelde yazılı katsayılarla çarpılmak 
suretiyle hesaplanır. 

Şu kadar ki; 
a) Yeniden tesbit edilecek ve bundan böyle 

bağlanacak aylık tutarı bu kanunun 96 ncı 
maddesine göre hesaplanan âzami aylık tuta
rını aşamaz. 

b) Aylıkların hesabına esas olarak seçi
len 3 yıl kazançlarının aidoldukları katsayılar
la çarpılarak meydana gelen değerleri, en yük
sek yıllık kazancın katsayısı ile çarpılan değe
rini geçemez. 

Artırmalar neticeleninceye kadar ödenmekte 
olan gelir veya aylıklar sonradan mahsubu ya
pılmak üzere % 20 zamlı olarak ödenebilir. An
cak, 506 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi uyarın
ca alt sınıra göre kendilerine gelir veya aylık 
bağlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz. 
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GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun uygu
lanmasına ait işlemlerin zamanında yapıl
masını ve prim tarifesi ile teknik bilançonun 
hazırlanmasını sağlamak maksadiyle, çalış
ma saatleri dışında görevlendirilecek personele, 
Kurum Müdürler Kurulunca tesbit edilecek 
esas ve miktarlar dahilinde bir ücret ödenir. 

Yukarıdaki fıkra hükmü 506 sayılı Kanu
nun tatbiki dolayısiyle munzam mesaiyi ge
rektiren her türlü haller için de uygulanıl'. 

Bu ücretler, 7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmüne taibi değildir. 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihi
ni takibeden ilk üç aylık ödeme dönemi baş
langıcından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu Kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

20 . 3 . 1969 
Devlet Bakanı 

S. öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Geçici Komisyonun değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce çeşitli sigorta kanunları 
hükümlerine göre bağlanmış olan iş kazası ve 
meslek hastalıkları gelirleri ile maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm aylıkları da 506 sayılı Kanunun 
bu kanunla değiştirilen 20, 23, 24, 55, 60, 61, 
67 nci maddelerinde belirtilen esaslara uygun 
olarak bağlanacak aylıklar seviyesine getirilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 212 sayılı Kanuna 
tabi olup, 1 . 4 . 1950 tarihinden itibaren ma
luliyet, ölüm ve ihtiyarlık sigortası kanunları 
şümulüne almmıyan fakir işçilerin kanun 
kapsamına alınmadan önceki en çok iki yıllık 
hizmetleri bu kanunun yürürlük tarihinden 
itibaren bir yıl içinde Malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortası Kanunu kapsamına alındıkları 
zamanki ilk aylık ücret veya yevmiyeleri üze
rinden işveren ve işçi sigorta primlerini defa
ten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde 
mevcut hizmetleriyle birleştirilir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici mad
de 2 si, geçici madde 4 olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun geçici 1 nci maddesinin bu kanuna ay
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 23. — Tasarının 17 nci maddesi 23 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 18 nci maddesi 24 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Millet Mecl&si (S. Sayısı : 897) 



— 4 3 -

Hükümetinı teklifi 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Eğitim Bakam 
1. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tek. Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırana/ Bakanı) V. 
H. Atabeyli 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakamı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta. Kay. Ba. V. 
8. öztürk 

imar ve iskân Bakanı 
H. Mente§eoğlu 

Köy işleri Bakanı 
8. Kılıç 

(Tasarıya bağlı cetvel) 

İş kazaları ve meslek hastalukları sonucu sürekli iş görmezlik geliri almaikta olanlar ile ölen si
gortalıların gelir almakta o'lan hak sahipleri ve malûllük, yaşlılık, ölüm sigortasından aylık almak
ta olanların gelir veya ayh'klarınm artırılmasında ve yeniden aylıkların bağlanmasında kullanılacak 

'katsayılar 

(*> Kazanç yılları Katsayı 

L950 ve ön 
1951 
1952 
.1953 
J954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

tdana geldiği 

çeki 

veya 

yıllar 

meslek 
- w^> ^ • 
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2,4 
1,9 
1,8 
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1,6 
1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
1 
1 
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Dönem : 2 
Toplantı 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu Kanunun 27 . 10 . 1960 ta
rih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddelerin
de değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Doçentlik 
için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 

(1 /643, 2/737) 

4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanun
la değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu Kanuna bâzı mad

deler eklenmesine dair kanun tasarısı (1/643) 

T. C. 
Başbakanlık 21 . 3 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 877/1856 

'MİLLET 'MEGLtlSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 15 . 3 . 1969 tarihinde kararlaştınlan «4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu kanunun 
27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 33 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasansı» ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Süleyman D emir el 
Başbakan 

4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesine dair kanun tasarısının 

GEREKÇESİ 

115 sayılı Kanunla değiştirilen 4936 sayılı Üniversiteler Kamı ıramın o2 ve 08 nci maddele
rinde öğretim, üyeleri ve yardımcıları için tesbit edilen tazminat miktarları bugünkü hayat şart
ları karşısında tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Öğretim üyeliğinin çekici bir nitelik kazanması, üstün vasıflı gençlerin öğretim iiyeti olmala
rının teşvik edilmesi ve halen üniversitelerde görev almış bulunan öğretim üyelerine ve yardım
cılarınla çalışma güçlerine ve toplum içindeki görevlerine uygun malî imkânların sağlanması ge
rekmektedir. 

Üniversite öğretim üye ve yardımcılarının, öğretimin yanında Üniversiteler Kanununun bir va
zife olarak yüklediği ilmî inceleme ve araştırmaları yapabilmeleri de her şeyden önce maddi sı
kıntılardan kurtulmalara ile mümkündür. 
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115 sayılı Kanunla değiştirilen 4936 sayılı Üniversiteler Kanununa tabi üniversitelerde görev 

alan öğretim üye ve yardımcılarının malî statülerindeki yetersizlik değerli elemanların, üniver
siteye nazaran çok daha iyi imkânlar sıağlıyan kurumları tercih etmelerine sebebolmakta ve bun
ları üniversite dışında iş aramaya sevk etmektedir. 

Bu hal aynı zamanda asistanlık kadrolarının boş kalmasına yol açmakta veya arzu edilen ge
rekli yetenek ve nitelikte elemanın öğretim üyeliğine tintısabetmelerini güçleştirmekte hattâ ön
lemektedir. 

Maaş ve üniversite tazminatı 4936 sayılı Kanun hükümlerine bağlanan üniversitelerimizle, 
ücretleri hususi kanun ve statülere göre verilmekte olan üniversitelerimiz arasındaki ücret mu
vazenesizliği de malumdur. Bu hal 4936 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık ve tazminat al
makta olan üniversite öğretim üyelerinin diğer üniversitelere kaymalarına da sebebolmaktadır. 

'Diğer taraftan bu tasıarı ile 4936 sayılı Kanuna bağlı üniversitelerimizde çalışan öğretim üye 
ve yardımcılarının daha ziyade tam gün olarak üniversite içinde öğretim ve araştırma görevine 
bağlanmasını sağlayıcı hükümler de getirilmektedir. 

Ayrıca bu tasarı ile açılmış ve açılmakta olan üniversitelerimizin en âcil ihtiyacı olan öğretim 
üyesinin temini bakımından ve çalışkan, kabiliyetli genç elemanlardan zamıanmda istifade edile
bilmesi maksadiyle doçentlik süresi iki yıla indirilmektedir.. Bunun yanında yurt dışında öğre
tim görevinde bulunan kıymetli elemanların da üniversitelerimize kazanılması tasarıda yer al
maktadır. 

Tasarıda yer alan diğer bir husus ise; doçent ve profesörlerimizin Ankara, İstanbul ve İzmir 
üniversiteleri dışında diğer üniversitelerimizde çalışmalarıdır. 

Tasarıda yer alan bu hükümle Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki yüksek öğrenim kurumla
rına öğretim üyesi temini ve öğretim üyelerinin de bu üç şehir dışındaki yüksek öğrenim kurum
larında muayyen bir süre de olsa görev almaları temin edilmiş olacaktır. 

Maddelerin gerekçesi 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 18 nci maddesinin (b) bendine, doçent olabilmek için bekleme ile ilgili 4 yıllık sü
re, genç ve kabiliyetli elemanlardan, bölüm ve kürsülerde daha erken öğretim üyesi ih
tiyacını karşılıyabilmek, yeni açılmış ve (açılacak üniversitelere biran evvel öğ
retim üyesi temin edebilmek ve genç öğretim üyelerini işbaşında bulundurmak maksadı ile 
2 yıla indirilmektedir. 

Madde 2. — Bu madde, üniversite öğretim kurumlarında açılacak aylıklı doçentliklerde görev
lendirilecekler arasına, 19 ncu madde gereğince yapılacak imtihanı başarmış olanlardan başka, 
yurt dışında tanınmış üniversitelerde en az iki yıl eylemli olarak doçentlik görevi yapmış olan
ları da katmakta ve tâyinlerini tüzük ve yönetmeliklere bağlamaktadır. 

Madde 3. — Ankara, İstanbul ve İzmir'deki üniversitelerin fakültelerimde veya bu fakültelere 
bağlı okul ve enstitülerde bir uzmanlık dalında esasen tâyin edilmiş bir profesör varsa, kadrolu 
veya kadrosuz ikinci bir profesörün tâyini için adayların yukarda sayılan şehirler dışındaki Tür
kiye'de bir yüksek öğrenim kurumunda en az iki yıl öğretim üyeliği veya öğretim görevliliği 
yapmış olmasını şart koşmaktadır. Bununla, bu üç şehir dışındaki yüksek öğrenim kurumlarına 
öğretim üyesi temini ve öğretim üyelerinin de bu üç şehir dışındaki yüksek öğrenim kurumla
rında muayyen bir süre de olsa görev almaları temin edilmektedir. 

Madde 4. — 4936 sayılı Kanuna bağlı üniversitelerimizde görevli öğretim üyelerinin bugün 
almakta oldukları üniversite tazminatları tatmin edici olmaktan uzaktır. 

Bu madde hükümleri gereğince ilâveten verilmesi öngörülen üniversite tazminatları, öğretim 
üyelerinin maddi sıkıntılarını giderecek ve çalışmalarından üniversite içinde daha geniş şekilde 
yararlanılacaktır. 
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Bu maksatla 493G sayılı Kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 
32 nci maddesi gereğince Üniversite profesörlerinin almakta oldukları 1 000 liralık üniversite taz
minatına 900 lira, doçentlerin almakta oldukları GOO liralık üniversite tazminatına 700 liralık bir 
ilâve yapılması öngörülmektedir. 

Ancak her hangi bir kanun, tüzük, yönetmelik veya Bakanlar Kurulu kararma istinaden taz
minat, ödenek, ders ücreti veya yevmiye (Harcırah yevmiyeleri hariç) almıyanlara bu ilâve, üni
versite tazminatı verileceği maddede yer almaktadır. 

Gerek asli gerekse ilâve üniversite tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 
102, 103 ve 104 ncü maddeleriyle verilen izinleri kullananlarla, yurt içinde geçici bir görevle baş
ka bir yerde görevlendirilecekler dışında, her ne sebeple olursa olsun görevi başında bulunmıyan-
larla, yurt dışına gönderilmeleri sebebiyle görevleri başında bulunmıyanlara verilmiyecektir. 

Hastalık sebebiyle görevi başına gelmiyenlcre, bu. süre bir yılda 60 günü geçmemek üzere taz
minatları verilir. 

Bu tazminatlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmıyacaiktır. 
İlâve tazminatlar, almaya müstahak duruma girenlere bu giriş tarihini takibeden ilk aybaşın

dan itibaren verilmeye başlanır. Müstehak durumdan çıkanların da çıkış tarihini takibeden ilk ay
başından itibaren kesilir. 

Madde 5. — 4936 sayılı Kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 
38 nci maddesi ve bu maddeye 28 . 10 . 1960 tarih ve 119 sayılı Kanunla eklenen fıkra değiştiril
mektedir. 

Birinci paragraftaki kürsü ifadesine yüksek okul ve bölümlerde eklenmektedir. 
Doktora veya tıpta uzmanlık imtihanını verme süresi doktora için 4 yıl, uzmanlık için 6 yıl 

olarak kabul edilmektedir. 
Bu maddeye yeni bir paragraf eklenerek, asistan adaylarının vazifeye almmıyanlarmm ve ye

tiştirilme tarzlarının bir yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. Keza, üniversite 
asistanlarının bütün mesai ve çalışmalarını üniversiteye veya ona bağlı kurumlara hasretmeleri 
öngörülmekte ve öğretim üyesi yardımcılarının üniversite tazminatları çeşitli miktarlarda artı
rılmaktadır. 

Eylemsiz doçent, öğretim görevlisi, uzman ve okutmanlarla, doktora yapmamış veya tıpta 
uzmanlık yetkisi kazanmış üniversite mezunu öğretim görevlilerine kanunla öngörülen tazminat
ların verilmesi, üniversite dışında resmî veya özel her hangi bir işi bulunmayıp mesaisini tamamen 
üniversiteye hasretmiş olma şartına bağlanmaktadır. Her hangi bir kanun, tüzük, yönetmelik 
veya Bakanlar Kurulu karariyîe tazminat, ödenek, ders ücreti veya yevmiye alanlara asistanlık 
ve üniversite tazminatının yarısı ödenecektir. 

Bu tazminatlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmıyacaktır. 
Geçici madde 1. — Bu kanuna göre profesör, doçent ve öğretim üyesi yardımcılarına yerilecek 

tazminatlar bu kanunun yürürlüğe girdiği * tarihten itibaren, asistanlar için tesbit edilen tazminat
lar 1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren ödenecektir. 

Geçici madde 2. — Bu madde, bu kanunun üniversitelere ait Personel Kanunu yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılacağına dairdir. 

Madde 6 ve 7. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Millet Meclisü (S. Sayısı : 915) 
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İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indiril
mesi (hakkında kanun teklifi (2/737) 

8 . 10 . 1968 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Doçentlik içim bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında hazırlamış ol
duğum kanun teklifi gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılanmla rica ederim. 
İstanbul Milletvekili 

Re§it tfiker 

Doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi için kanun teklifi 

GEREKÇE 

13 , 6 . 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 18 nci maddesinde doçentlik im
tihanınla/ girmek için doktoradan başka kendi bilim veya meslek kolu1 ile ilgili bir işte en az 
iki sene "eğlemli «fiilî» çalışma şart koşulmuş idi. 

28 ,. 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 18 nci maddede değişiklik yapılarak en az iki sene 
eğlemli çalışıma şartı en az dört seneye çıkarılmıştır. 

Doktorasını yapmış gcn.q bilim adamı dört sene doçentlik imtihanı için bckliyccek, bir sene
sini doçentlik imtihanı ile kaybedecektir. Bıına bâzı ^ahvalde' iki senelik , askerlik süresü de 
eklendiğinde yedi sene beklemek zorunda kalacaktır. Ve kalmaktadır. 

Öte yandan hocasızlıktan Üniversiteye öğrenci alınamamakta, bin öğrencili sınıflara rast
lanmakta ve1 yeni üniversiteler açılmamaktadır. 

Memleket ihtiyaçları ile bağdaşımıyan ve esasen gerekçesi do pek anlaşılmıyan _ bu dört 
senelik sürenin eskisi gibi iki seneye indirilme sil halinde bu süreyi beklemekte olan birçok 
genç bilim adamı derhal doçent oltaa imkânına kavuşmuş olacaklardır. 

Böylece bul önemli değişiklikle üniversitelerimizdeki bunalmaya çeşitli çarelerden biri olarak 
el'e allnmış ve bu amıaiçla hazırlanmıştır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKERİN TEKLİFİ 

Doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hahkmda kanun teklifi 

MADDE 1. — 13 . 6 . 1946 tarih ve 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 28 . 10 . 1960 tarih 
ve 115 sayılı Kanunla değişik 18 nci maddesinin (to) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 18. — ... (b) doktor unvanını ve tıpta uzman yetkisini aldıktan sonra kendi bilim 
veya meslek koluyla ilgili bir işte en az iki yıl eğlemli olarak çalışmış olmak. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MJİllet M e c M (S. Sayısı : 915) 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 10 . 4 , 1969 
Esas No. : 1/643, 2/737 

Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nei maddesinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzr maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, doçentlik için bekleme 
süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesi hakkında kanun teklifi, Millî Eğitim Bakanı, Maliye Ba
kanlığı temsilcisi, Devlet Personel Dairesi Başkanı, Ankara, Hacettepe, Ege, İstanbul Teknik Üni
versitesi rektörleri ve istanbul Üniversitesi Rektör Vekilinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edil
di. 

Teklif, yalnız 4936 sayılı Kanunun bir maddesinin tadilini derpiş ettiği ve esasen Hükümet ta
sarısında da aynı maddenin tadili bahis mevzuu olduğu ve tasarı 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun diğer bâzı maddelerini de şümulü içine aldığı için, Hükümet tasarısı esas kabul edilerek 
teklifle birleştirilmiştir. 

Kanun tasarısı : 
1. 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 18 nci maddesini tadil ederek, doçent olabilmek için bek

leme süresi olan dört yılı iki yıla indirmeyi; 
2. Aylıklı doçentliklerde görevlendirilecekler araşma, yurt dışındaki tanınmış üniversitelerde 

en az iki yıl eylemli doçent olarak çalışmış olanların da katılabilmelerini; 
3. Ankara, istanbul ve izmir dışındaki üniversite, fakülte veya yüksek öğrenim kurumların

da öğretim üyesine olan büyük ihtiyacın karşılanabilmesi için, adı geçen üç şehirdeki üniversite 
doçentlerinin profesörlüğe yükselebilmelerini, bu üç şehir dışındaki yüksek öğrenim kurumların
da üç yıl süre ile görev almaları şartına bağlamayı; 

4. 4936 sayılı Kanuna bağlı üniversitelerde görevli öğretim üyelerinin almakta oldukları taz
minatların, tatmin edici olmaktan uzak olması sebebiyle, bu tazminatlara her hangi bir kanun, tü
zük, yönetmelik veya Bakanlar Kurulu kararma istinaden tazminat, ödenek, ders ücreti veya 
yevmiye almıyanlar için, ilâveten bir tazminat verilmesini; 

5. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102, 103 ve 104 ncü maddeleriyle verilen izinleri 
kullananlarla, yurt içinde geçici bir görevle başka bir yerde görevlendirilecekler dışında, her ne 
sebeple olursa olsun görevi başında bulunmıyanlarm, yurt dışına gönderilmeleri sebebiyle görev
lerinden geçici olarak ayrılmış olanların ve bir yılda hastalığına binaen 60 günden fazla görev 
yapmıyanların, gerek aslî ve gerekse ilâve tazminatlarına hak kazanamıyacaklarını; 

6. Üniversite öğretim yardımcılarına verilmekte olan tazminatların çeşitli miktarlarda artırıl
masını, eylemsiz doçent, öğretim görevlisi, uzman ve okutmanlarla, doktora yapmamış veya tıpta 
uzmanlık yetkisini kazanmamış üniversite mezunu öğretim görevlilerine, bu tazminatların ancak 
bütün mesailerini üniversiteye hasretmeleri halinde verilebileceğini; her hangi bir kanun, tüzük, 
yönetmelik veya Balkanlar Knrulu karariyle tazminat, ödemek, ders ücreti ve yevmiye alan asis
tanlara üniversite tazminatının yarısının ödeneceğini; 

7. Bıı tazminatların, profesör, doçent ve öğretim üyesi yardımcılarına, kanonnın yürürlüğe 
girdiği tarihte asistanlara ise, 1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren verileceğini; 

Hükme bağlamaktadır. 
Komisyonumuz uzun ve devaımilı bir mesai ile kanun tasarısının muhtevasını teşlkdl edeta, yuJkar-

daiki hususları ciddî bir tetkik ve tahlile tabi tutmuş, tasarının heyeti umumüyesini benümsiyenek, 
maddeler üzerinde değişiklikler yapmış, yeni hükümler getirmiş ve bâzı yeni maddeleri kanun 
'metinine ilâve etmiştir. 

Millet MeclisS (S. Sayısı : 915) 
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I - Tasarımım, birinci maddesi olan doçent olabilmek için bekleme süresini dört yıldan iki yıla 
inidir en hüküm aynen kabul edilmiştir, 

II - İkinci madde ille tadil edilen 4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesindeki, «tanınmış ünliver-
sitel'er» İbaresi, «Türk üniversitelerine denk yabancı üniversiteler» şeklinde değiştirilerek, ya
bancı üniversitelerden gelecek öğretim üyelerMn efsafına uygunluğu sağlanmış ve metne bir açık
lık getirilmek istenmiştir. 

III - 4936 sayılı^ Kanunun 24 ncü maddesiyle profesörlüğe geçiş için en az beş yıl bekleme bir 
zaman şartı olarak kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz bu şartı ilmî görüşle telif edememiş, bu sebeple fevkalâde kabiliyetlere biram 
evvel yükselme imkânı verebilmek düşüncesiyle, «en az üç yıl» ı daha mâkul bir zaman ölçüsü 
olarak kabul etmiştir. Aynı ölçüye uyulllaıraik, maddenin 1 nci fıkrasındaki, «yedi yıl» da, «beş 
yıl» a indirilmiştir. Ve yine 24 ncü maddeyi tâdil' eden tasarının üçüncü maddesinde, doçentlerin 
profesörlüğe yükselme şartı olarak derpiş edilen, Ankara, tstanlbul ve izmir dışındaki üniversite, 
fakülte veya yüksek öğrenim kurumlarıınida en az üç yıl görev yapma mecburiyeti, yeni açılmış 
veya açılacak yüksek öğrenim kurumlarına öğretim üyesi temini bakıımından müspet mütalâa edil
miş. Ancak üç yıl uzun bir süre olduğu ve diğer bir maddede profesörler de bu mecburiyetin şü
mulü içine alındığı ve bu suretle öğretim üyesi kaynağı zengini eştirildiği içlin «üç yıl» in «ıbir 
ders yılı» olarak değiştirilmesi muvafık mütalâa edilmiştir. 

IV - Üçüncü maddede arz ve ifade edildiği gibi, doçentlere muvazi olarak, profesörlerin de, 
adı geçen üç şehir dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında görev yapmaları, tasarıya 4936 sayılı 
Kanunun 26 ncı maddesi tâdüi edilerek ilâve edilmiştir. 

Komisyonumuz yalnız doçentlerin bu mecburiyete tabi tutulmasını âdil bir ölçü olara/k görme
miş, ve bu halin üniversiteler içinde yeni bir me içlenin doğmasına sebebolabileceğini düşünerek, 
profesörlerin de Ankara, İstanbul ve izmir dışındaki yüksek öğrenim kurumlarında, beş yılda bir 
sıra ile görevlondirilmel'erinıi hükme bağlamıştır. 

Sırası geldiği halde bu görevli yapmaktan kaçınanların tazminatlarının kesilmesi ve 4936 sayılı 
Kanunun 62 nci maddesi gereğince yurt dışına gönderilmelerinim yasaklanması maddeye bir mü
eyyide olarak ilâve edilmiştir. 

V - Komisyonumuz, üniversitelerimizin bugün için temel mseelesin'in, «Tam gün çalişma» oldu
ğunda görüş birliği içindedir. Üniversite reformunun temel taşı vasfında olaJn ve reformun diğer 
unsurlarının ancak bu temele oturtulması halinde yeni üniversite kuruluşuna geçmenin mümkün 
olabileceğine 'inandığımız, «Tam gün çalışma» bu sebeple 4936 sayılı Kanunun 31 nei maddesi ta
dil edilerek tasarıya ilâve edilmiştir. 

Tam gün çalışmanın, bir ilim adamının kendi cemiyeti ve dünya ile ilgis'in'i kesmesi, memleke
tinin meseleleri dışında kalması ve hele kalkınma hamleleri içinde olan bir memlekette ona reh
berlik ve 'yardımcılık yapmaması gibi bir mânası olduğu iddia edilemez. Bu sebeple Komisyonu
muz, «tam gün çalışma» nm bu mânada menfi bir netice yaratabileceğini kabul etmemiş ve üıû-
versite reformunun vasatını hu suretle hazırlamış olduğuna inanarak 4936 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesini yeniden tanzim edip tasarı metniiınıe almıştır. 

VI - Tasarının 4 ncü maddesiyle değiştirilen 4936 sayılı Kanunun 32 nei maddesinde profesör 
ve doçentlere ilâve olarak getirilen ve birtakım şartlara bağlanan tazminat miktarları, «Tam gün 
çalışma» ya uygun bir seviyeye yükseltilmiştir. 

VII - Tasarınım 5 nci maddesiyle tadil edilen 4936 sayılı Kanunun 38 nci maddesindeki öğre
tim üyesi yardımcıları için derpiş edilen tazminatlar, «tam güm çalışma» ya muvazi olarak bu üni
versitelerimizin - asistan teminindeki güçlükleri, kıymetli elemanların daha faızla imkânlar veren 
üniversite veya özel sektöre kaymaları göz önünle tutularak artırılmıştır. 

VIII - Tasarının 5 nci maddesiyle tâdil edilen'493 6 sayılı Kamunun 38 nei maddesinin sonun
daki, «bu tazminatların ödenmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 nıcü maddesi hükmü uygulanmaz.» 
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fıkrası o maddeden çıkarılmış ve döner sermayelerden doğan hakların mahfuz kalması için yemi 
Mr ek madde halinde, bu iki hususu içine alır tarzda, yenliden tedvin edilmiştir. 

IX - Tasarının birinci maddesiyle değiştirilen 4936 sayılı Kanunum 18 nci maddesinde bekleme 
süresi en az M yıla indirildiğine göre, aynı kanunun 20 nci maddesindeki şartı yerine getirmiş 
olan doktor asistanlarım doçentlik tezlerini verebilmeleri için, tasarıya geçici 1 nci madde olarak 
bir hüküm getirilmiştir. 

X - Profesör olmak içim bekleme süresinin sonuna gelmiş ve bu sebeple kesif bir ilmî mesai içi
nle girmiş olan doçentlerin bu mesailerini inkıtaa uğratmamak için, Ankara, tstanıbul ve İzmir dı
şındaki yüksek öğrenliım kurumlarında görev yapma mecburiyetleri, iki yıl ertelenmiş ve bu selbep-
le tasarıya geçici 2 nci madde ilâve edilmiştir. 

XI - Tam gün çalışmaya geçmenin, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle mümkün olamıyacağı, 
üniversite dışımda çahşan öğretim üyelerine bu işlerinin tasfiyesi için bir zaman verilmesi lâzraı-
geleceği düşüne esiyle tam gün çalışmaya en geç 1 Mart 1972 yılında başlanacağı geçici 3 ncü 
madde olarak hükme bağlanmıştır. 

XII - Üniversite öğretim üyelerinim beş yıl süre ile özel yüksek öğrenim kurumlarında çalışa
bilecekleri geçici 4 ncü madde ile sağlanlmıştır. 

XIII - Tasarınım geçici 1 nci maddesi, iki ayrı geçici madde haline getirilmiş ve geçici 5 nci 
madde ile 4936 sayılı Kanunun tâdil edilen 32 m i maddesine derpiş edilen üniversite tazminatla
rının seneler içinde kademelendirilmesi uygun garülmüştür. 

XIV - Tasarının geçici birinci maddesinin 4936 sayılı Kanunun 38 nci maddesiyle ilgili kısmın
da asistanlarım, tazminatlarının ödenmesine mütedair hükmü aynen muhafaza edilerek, diğer öğ
retim yardımcılarının tazminatlariyle ilgili kısmında ise sadece tam gün çalışmaya muvazi bir de
ğişiklik yapılarak ve bu madde geçici 6 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

XV - Tasarımın geçici ikindi maddesi bu kanunun, Üniversite personel Kanunfumun yürürlü
ğe girmesiyle yürürlükten kalkacağını hükme bağlamış bulunmaktadır. 

Kanun tasarısında malî hükümlerin dışımda ba-jka büküimlenin bulunmasını nazarı itifbara alan 
Kamisyomıumuz maddeyi bu sebeple değiştirerek jkalbull etmiştir. 

XVI - Tasarının başlığı, kanun tasarısına bâzı maddeler ilâve, edildiği için bu değişikliklere mu
vazi olarak yen'idm düzenlenmiştir. 

XVII - Tasarıya yeni maddeler ilâvesi sebebiyle metindeki madde numaraları yeniden tamâm 
edilmiştir. 

öımcei'ik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Çanakkale İstanbul Artvin Afyon 

A. N. Akay Prof. Dr. M. Yardımcı Söz hakkım mahfuz O. Attilâ 
M. Rona 

Ankara Bitlis Çorum Denizli 
A. R. Çetiner Z. Koçak H. İncesulu R. Şenel 

Gaziantep Kayseri Kastamonu Maniısa 
N. Sarıca M. Ateşoğlu Ş. Bohça N, Ağaoğlu 

Samsun Uşak 
M. Gedik Söz hakkım sakindir 

M. F. Uğrasızoğlu 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 22 . 5 . 1969 
Esas No. 1/643 - 2/737 

Karar No. : 241 

Millet Meclisü Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan (4936 sayılı Kanunun 20 nci maddeısi ile hu kanunun 
27.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik 
yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun, tasarısı) ile İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in doçenttik, için bekleme süresinin 4 yıldan 2 yıla indirilmesi hakkında kanun teklifi, 
Millî Eğitim Bakanı, üniversite rektörleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı birle-
şimjdjC incelendi ve görüşüldü; 

Memleketimizde mevcut ve kurulmakta bulunan üniversitelerim/izin, yurdumuza daha faydalı 
hizmetler yapmalarını sağlamak, öğretim üyelerinin çalışmalarını üniversiteye hasretmelerini te
min ve üniversite problemlerini halletmek gayesiyle hazırlanmış bulunan itasarı ve İstanbul Millet
vekili lleşit Ülker'in doçentlik için bekleme süresinin dört yıldan iki yıla indirilmesini öngören 
teklif daha evvel Millî Eğitim Komisyonunda görüşülmüş ve Millî Eğitim Komisyonu, Reşit Ülker'
in teklifinin Hükümet tasarısında ımevcudorması sebebiyle tasarıyı görüşmeye esas alarak büyük 
ölçüde bir, değişikliğe tabi tutmak suretiyle Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Komisyonuınuzda Millî Eğitim Bakanı ve üniversite rektörlerinin verdiği geniş izahatlar kar
şısında gerek tasarının ve gerekse Millî Eğitim Komisyonunun tasarı üzerinde yapmış olduğu deği
şikliklerin üniversite reformunu tam mânasiyle kapsamadığı Hükümetin bu hususta, geniş bir 
faaliyet'içinde bulunduğu, bu cümleden olarak bu faaliyetler için yapılan hazırlıklara mevcut üni
versitelerimizden ancak üçünün cevap verdiği, diğerlerinin hazırlıklarım tamamlıyamadıkları 
ifade edildiğinden tasarının görüşımelere esas alınması kararlaştırılarak! 'bir alt komisyon kurul
muştur, 

Öğreltim üyeliğinin çekici bir nitelik kazanması, üstün vasıflı gençlerin öğretim; üyesi olmaları
nın teşvik edilmesi ve halen üniversitelerde görev almış bulunan öğretim üyelerine ve yardımcıla
rına, çalışma güçlerine ve toplum- içindeki görevlerine uygun malî imkânların sağlanması gerek
mektedir. Üniversite öğretini, üye ve yardımcılarının, öğretim yanında Üniversiteler Kanununun 
bir vazife olarak verdiği ilmî inceleme ve araştırmaları yapabilmeleri de her şeyden önce maddi 
sıkıntılardan kurtulması ile mümkündür. 115 sayılı Kanunla değiştirilen 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununa tabi üniversitelerde görev alan öğr0tim üye ve yardımcılarının malî statülerindeki 
yetersizlik, değerli elemanların, üniversiteye nazaran çok daha iyi imkânlar sağlıyan kurumları 
tercih etmelerine sebeholmalkta ve bunları üniversite dışında iş aramaya sevk etmektedir. Bu 
hal aynı zamanda asistanlık kadrolarının boş kalmasına yol açmakta veya arzu edilen gerekli 
yetenek ve nitelikte elemanın öğretim üyeliğine intisab etmelerini güçleştirmekte, hattâ önle-
melktedir. Maaş ve üniversite tazminatı 4936 sayılı Kanun hükümlerine bağlanan üniversiteleri
mizle, ücretleri hususi kanun ve statülere göre verilmekte olan üniversitelerimiz arasındaki ücret 
muvazenesizliği de malûmdur. Bu hal 4936 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık ve tazminat 
almakta olan üniversite öğretim/ üyelerinin diğer üniversitelere kaymalarına da sebebolmaktadır. 
Gerek yukardaki madjdeler ve gerekse üniversite reformunun, üniversitelerimizin ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak tüm olarak bütün meselelerinin halledilmesi ve bu reformla gerçekleşe
bilmesi için zamana ihtiyaç olduğu ve bu reformun lüzumuna inanan Komisyonumuz, önümüz
deki devrenin başına yetiştirilmek üzere reform çalışmalarının hızlandırılması temennisinde bu
lunarak bu tasarının daha ziyade bir tazminat kanunu niteliğini taşımasını uygun görmüştür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 915) 
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Bu düşüncelerin ışığı altında, alt komisyonun verdiği izahat ve tekliflerle tasarının 1, 2 ve 3 
ncü maddelerinin üniversite reformu ile ilgili olmasından dolayı tasarıdan çıkarılması uygun 
görülmüş ve Komisyonumtız bu görüşe katılarak 115 sayılı Kanunla muaddel 4936 sayılı Kanu
nun 32 ve 38 nci maddelerle ilgili hususları yeniden ve bugünün gerçeklerine ve reforma temel 
olacak şekilde düzenlenmesini muvafık mütalâa etmiş olduğundan, tasarının 32 ve 38 nci maddje-
leri yeniden düzenlenmiş, bu kanundan Türkiye ve Orta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünde 
görevli bulunan asistan, öğretim ve araştırma mütehassısları ile • prıofesörlerin de faydalanıdırıl-
masını temlinen üçüncü madde olarak bir madde ilâve edilmiştir. 

7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin uygulanman^asını sağlayıcı bir hüküm getirmjek gayesiyle 
bir etk madde ilâve edilmiştir. 

Bu kanunla verilen tazminatların hangi tarihlerde ödeneceğini tesbit etmek üzere geçici 1 nci 
madde yeniden düzenlenmiş ve 28.10.1960 tarih ve 119 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasını 
öngören bir geçici madde de 2 nci geçici madde olarak yeniden düzenlenmiştir!. 

Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri, madde numaraları değiştirilmek suretiyle aynen ka
bul edilmiştir. Bu değişikliğe uygun olarak kanun başlığı da yeniden tanzim edilmiştir. 

Bu arada tstanlbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından İçtüzüğün 116 nci maddesine istinaden 
verdiği ve kanun tasarısının '3 ncü maddesinden sonra 4 ncü madde olaralk tasarıya dâhil edilmesini 
istediği ilişik gerekçeli önergesi üniversite reformu ile ilgili olmasından dolayı tazminat kanunu 
niteliğini taşıyan bu kanun içerisine alınması hususu Komisyonumuzca benimjsenmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur, «. 

Başkan V. Sözcü Kâtip 
Kayseri Zonguldak Ordu Ankara 

F. Koksal Söz haikkım saklıdır. Ş. Pehlivanoğlu Söz hakkım (mahfuzdur. 
K. D. Sungun î. Seçkin 

ÇanalkJkale 
Söz hakkım mahfuzdur. 

§. İnan 

tstanlbul 
M. Güven 

Trabzon 
E. Dikmen 

Eskişehir 
M. î. Angı 

Manlisa 
Ö. Sakar 

Gümüşane 
'Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Ö. San 

Maraş 
V. Pirinçcioğlu 

İstanbul 
Muhalifim. 
N. Eroğan 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon Uşak 
H. Orhon Söz hakkım saklıdır. 

0. Dengiz 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 915) . 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4936 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile bu kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiş
tirilen 18, 24, 32 ve 38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna bâzı maddeler 

eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 18 nci maddesinin (b) bendi, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«b) Doktor unvanını veya tıpta uzman yetkisini aldıktan sonra kendi bilim veya meslek ko
lu ile ilgili bir işte en az iki yıl fiilen çalışmış bulunan.» 

MADDE 2. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Madde 20. — üniversite öğretim kurumlarınla açılacak aylıklı doçentlikte görevlendirilecek
ler, 19 ncu madde gereğince yapılacak imtihanı başarmış olanlarla yurt dışında tanınmış üniversi
telerde en az ilki yıl eylemli olaraik doçentlik görevini yapmış olanlar arasından seçilerek, ilgili 
yönetmelikler uyarınca tâyin olunurlar.» 

MADDE 3. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla 
değiştirilen 24 ncü maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Üniversite profesörleri, üriiversliite doçentleri arasından tüzüğü gereğince seçjilirler. üniver
site profesörleri seçileceklerde aranacak şartlar şunlardır: 

a) En az 5 yıl eylemli olarak üniversitelerde doçentlik yapmış veya üniversite doçenti unva
nını kazandıktan sonra yedi yıl uzmanlığı ile ilgili bir bilim veya meslek içinde çalışmış bulunmak, 
(Dışarda bir süre çalıştıktan sonra üniversitede görevlendirilen doçentler için bu süre üniversi
tede geçmiş gibi hesabolunur. Ancak bu sürenin en az bfir yılının üniversite içinde eylemli do
çentlikte geçmiş olması şarttır.) 

b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki yayımları 
ve çalıışmalariyle tanıtmış olmak. 

Şu kadar ki, Ankara, istanbul ve İzmir'deki üniversite fakültelerinde veya bu fakültelere 
bağlı okul ve enstitülerde bir uzmanlık dalında esasen tâyin edilmiş profesör varsa kadrolu veya 
kadrosuz ikinci profesörün tâyini için adayların Ankara, İstanbul ve İzmir dışında, Türkiye'de 
bir yüksek öğrenim kurumunda en az üç yıl profesörlük, doçentlik ve öğretim görevliliği yapmış 
olmaları şafttır. İlgili uzmanlık dalını içine alan bir öğrenim kurumunun Ankara, İstanbul ve 
İzmir dışında bulunmaması halinde adaylardan bu şart aranmaz.» 

.VFMlet MeclM : 915) 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nunun 20 nci maddesi aş ağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Madde 20. — Üniversite öğretim kurumla
rında açılacak aylıklı doçentlikte görevlendirile
cekler, 19 ncu madde gereğince yapılacak imti
hanı başarmış olanlarla Türk üniversitelerine 
denk yabancı üniversitelerde en az iki yıl ey
lemli doçentlik veya bunun dengi akademik gö
rev yapmış olanlar arasından seçilerek ilgili yö
netmelik uyarınca tâyin olunurlar.» 

MADDE 3. — 4938 sayılı Üniversiteler Ka
nunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanun
la değiştirilen 24 noü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Üniversite profesörleri üniversite doçentliği 
unvanını tüzüğü gereğince almış olanlar arasın
dan seçilirler. 

Üniversite profesörleri seçileceklerde şartlar 
şunlardır: 

a) En az 3 yıl eylemli olarak üniversiteler
de doçentlik yapmış veya üniversite doçenti un
vanını kazandıktan sonra beş yıl uzmanlığı ile 
ilgili bir bilim veya meslek içinde çalışmış bu
lunmak, (Dışarda bir süre çalıştıktan sonra 
üniversitede görevlendirilen doçentler için bu 
süre üniversitede geçmiş gibi hesabolunur. An
cak bu sürenin en az bir yılının üniversite içinde 
eylemli doçentlikte geçmiş olması şarttır.) 

b) Bilimsel erkini ve öğretim yeteneğini, 
doçentlik imtihanını kazandıktan sonraki ya
yımları ve çalışmalariyle tanınmış olmak. 

Şu kadar ki, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki 
üniversite fakültelerinde veya bu fakültelere 
bağlı okul ve enstitülerde bir uzmanlık dalında 
esasen tâyin edilmiş profesör varsa kadrolu veya 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 27.10.1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 ve 
38 nci maddelerinde değişiklik yapılmasına, bir 
ek ve iki geçici madde ilâvesine ve 7163 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesinin değiştirilmesine 

dair Kanun 

Millet M e c M (S. Sayısı : 915) 
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Hükümetin' teklifi 

MADDE 4. — 4936 sayılı Kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«YukardöM esas ve miktarlar dâhilinde tazminat alan öğretim üyelerinden, her hangi bir 
kanun, tüzülk, yönetmelik veya Bakanlar Kurulu (kararına istinaden, tazminat, ödenek, ders üc
reti veya yevmiye (harcırah yevmiyeleri hariç) almiyan doçentlere, ilâveten 700 İra profesörlere 
>de 900 lira üniversite tazminatı verilir. 

657 sayılı Devlet memurları Kanununun 102, 103 ve 104 ncü maJddeleri gereğince verilen izin
leri kullananlarla, yurt içimde geçici görevle başka bir yere gönlderilemler dışımda her ne suret ve 
öebeple olursa olsun görevleri başımda bulunmıyan veya yabancı memleketlere gönderilen öğretim 
üyelerine görevlerimden ayrı bulundukları süreç 3 asli ve ilâve üniversite tazminatları verilmez. 

Hasitalılk sebebiyle işi başına gelmiyenlere, bu yüzden ayrılldıikları günlerin bir yılda toplamı 
60 günü geçmemek üzere tazminatları verilir. 

Bu tazminatların ödenmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 
ilâve tazminatı almaya müstehak duruma girenlerin tazminatları giriş tarihini takib'eden ay 

başından itibaren verilmeye başlanır. Müstehak durumdan çıkanların tazminatları da çıkış tari
hini takibeden aybaşından itibaren kesilir.» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 915) 
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Millî Eğitim Komisyonuınun değiştirişi 

kadrosuz bir başka profesörün tâyini için aday
ların Ankara, İstanbul ve İzmir dışında, Tür
kiye fae bir resmî yüksek öğrenim kurumunda en 
az bir ders yılı profesörlük, doçentlik veya öğ
retim görevliliği yapmış olmaları şanttır. İlgili 
uzmanlık dalını içine alan bir öğrenim kurumu
nun Ankara, istanbul ve İzmir dışında bulun
maması veya ilgili doçentin hizmetine ihtiyacol-
madığının büyük merkezler dışındaki öğrenim 
kurumlarından bildirilmesi halinde adaylarda 
bu şart aranmaz.» 

MADDE 4. — 4936 sayılı Kanunun 26 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«MADDE 26. — Profesörler, bu kanunun 
24 ncü maddesindeki şartları haiz doçentler ile 
Türk üniversitelerine eşitliği üniversiteler arası 
kurulca kabul edilen bir yüksek öğrenim kuru
munda en az iki yıl bilfiil profesörlük yapmış 
adaylar arasında, profesörler kurulu tarafın
dan yönetmeliği gereğince seçilirler ve Senato
nun uygun bulması üzerine müşterek kararla 
tâyin olunurlar. 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulmuş üni
versitelerde her hangi bir kürsüde veya bilim-
,de aynı bilim veya uzmanlık dalında atanmış 
birden fazla profesör varsa, bunlar beş yılda 
bir, sıra ile ve bir ders yılı süre için Ankara, 
İstanbul ve İzmir dışında Türkiye'de kurulmuş 
bir yüksek resmî öğrenim kurumunda öğre
tim, eğitim ve araştırma görevlerinde bulunur
lar. 

Bütçe Plân Komisyonunun Değiştirişi 

Millet MeclM (S. Sayısı : 915) 
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Hükümetin teklifi 
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Millî Eğitim ICcmıisyonuınım cleğişıtirişi 

Sırası geldiği halde bunu yapmıyan profe
sörlerin tazminatları kesilir ve bu kanunun 
63 nci maddesi gereğince yurt dışına gönderi-
lemezler. 

Ankara, İstanbul ve İzmir dışımda benzeri 
bir bilim kurumu bulunmadığı veya ilgili pro
fesörün hizmetine ihtiyacolmadığı büyük mer
kezler dışındaki öğrenim kurumlarınca bildiri
len hallerde profesörlerin bu merkezler dışında
ki hizmetleri Senatoca her seferinde birer yıl 
ertelenir. 

MADDE 5. — 4936 sayılı Kanunun 27.10.1960 
tarih ve 115 sayılı Kanunla değiştirilmiş bu
lunan 31 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«Madde 31. — Asli görevleri üniversitede 
bulunan öğretim üyeleri ve öğretim yardımcı
ları, bütün çalışmalarını bağlı bulundukları üni
versiteye hasrederler; üniversite dışında özel 
veya resmî kurumlarda görev alamazlar ve ser
best meslek icra edemezler. 

Ancak, üniversite öğretim üyeleri ve yar
dımcıları, ilgili üniversite senatosunun kararı
na ve tesbit edeceği esaslarla şartlara bağlı ola
rak, üniversite dışındaki resmî öğretim ve araş
tırma kurumlarında görev alabilirler ve mem
leket kalkınmasiyle ilgili konularda araştır
ma ve uygulama çalışmaları yapabilirler.» 

MADDE 6. — 4936 sayılı Kanunun 
27.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değiş
tirilen 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Madde 32. — Bu kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğ
retim kurumlarında eylemli olarak öğretim 
görevinde bulunan öğretim, üyelerine, aylıkla
rından ve rektörlük, dekanlık, bölüm başkan
lığı, üniversiteye bağlı okul, yüksek okul veya 
en^itü müdürlüğü, lâboratuvar ve klinik şef
liği gibi üniversite veya buna bağlı kurumlarda 
benzeri hizmetlere ait ek görev tazminatlarından 
ve Devrim Tarihi dersi veya konferansı ve di
ğer konferans ücretlerinden başka bu kanunun 
31. nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki çalışma
larına karşılık olmak üzere her ay profesörlere 
4 000. doçentlere 3 000 lira üniversite tazmina
tı verilir.» 

Bütçe Plân Komisyonunun Değiştirişi 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 32. — Bu kanun hükümlerine göre 
üniversitelerde veya üniversitelere bağlı öğre
tim kurumlarında eylemli olarak öğretim göre
vinde bulunan ve üniversiteler dışında 31 nci 
maddeye göre ayrıca resmî veya özel bir işi 
bulunmıyan öğretim üyelerinin, aylıklarından 
ve rektörlük, dekanlık, bölüm başkanlığı, üni
versiteye bağlı okul," yüksek okul veya enstitü 
müdürlüğü, lâboratuvar ve klinik şefliği gibi 
üniversite veya buna bağlı kurumlarda benze
ri hizmetlere ait ek görev tazminatlarından ve 
devrim tarihi dersi veya konferansı ve diğer 
konferans ücretlerinden başka her ay profesör
lere 2 000, doçentlere 1 500 lira üniversite taz
minatı verilir. 

Millet MecM (S. 'Sayısı : 915) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 5. — 4936 sayılı Kanunun 27 . 10 . 1960 tarih ve 116 sayılı Kanunla değiştirilen 38 nci 
maddesi ve bu maddeye 28 . 10 . 1960 tarlih ve 119 sayılı Kanunla eklenen fıkra aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

«MADDE 38. — üniversite asistanları, üniversite öğretim mesleki için her kürsünün, bölü
mün veya ilgili yüksek okulun gerektirdiği şartlara ve asistanlık yönetmeliğine göre seçilir, üni
versite asistanları kürsü profesörünün, yüksek okul müdürünün, varsa bölüm başkanının veya 
bu görevi yapan öğretim üyesinin aynı kürsü, bölüm veya yüksek okuldaki diğer öğretim üyele
rinin yazılı mütalâalarını aldıktan sonra yapacağı teklif üzerine ilgili yönetim kurulunun ona-
mı ile rektör tarafından aday olarak tâyin edilirler. 

Bunların asilliklerinin onanması da en az bir yıl aday olarak çalıştıktan sonra aynı usulle 
yapılır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri aynı usulle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış üniversite asistanları asillikleri
nin onandığı tarihten başlıyarak 4 yıl içinde doktora veya 6 yıl içinde uzmanlık imtihanını ver
mekle ödevlidirler. Bu ödevi vaktinde yerine getirmiyen asistanların durumları kürsü profesörü
nün, yüksek okul müdürünün, varsa bölüm başkanının veya bu görevi yapan öğretim üyesinin tek
lifi üzerine profesörler kurulunda incelenir ve üniversitede asistan olarak çalışmakta devamları uy
gun görülmiyenlerin tayinlerindeki usule uyularak, üniversite asistanlığı ile ilgileri kesilir. Asistan
lıkta devamları uygun görülenlerin süresi bir defaya mahsus olarak ve bir yılı aşmamak üzere uzatı
labilir. Bu süre içinde başarı gösteremiyenlerin tayinlerindeki usule uyularak asistanlıkla ilgileri 
kesilir. 

Asistan adaylarının ilgili kürsü, varsa bölüm, yüksek okul veya ihtisas dalımın özelliğine göre 
adaylığa kabullerini, yetiştirilme tarzlarını gösteren teorik ve pratik bilgilerinin artırılmasını 
sağlıyan hükümler yönetmelikte belirtilir. 

Üniversite asistanları bütün çalışma ve mesailerini bağlı bulundukları üniversteye ve üniver
siteye bağlı kurumlara hasrederler. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış üniversite asistanlarına her ay ay
lıklarından başka (700 lira) «Asistanlık tazminatı» verilir. 

Asilliği onanmış ve doktora yapmış yahut tıpta uzmanlık imtihanını başarmış olan asistanlara, 
doçentlik imtihanları için yapacakları bilim araştırmalarına başladığı ilgili fakülte profesörler ku
rulu tarafından belirtildiği tarihten başlıyarak bu araştırma ve çalışmaların gerektirdiği süre için 
iki yılı aşmamak üzere aylıklarından ve asistanlık tazminatlarından başk her ay (200 lira) verilir. 

Üniversite dışında resmî veya özel her hangi bir işi bulunmayıp mesaisini tamamen üniversite
ye hasretmiş olanlardan : 

a) Eylemsiz doçentlere, doktora yapmış veya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış öğretim gö
revlilerine, ayda (900 lira) «Üniversite tazminatı» verilir. 

b) Üniversite mezunu olup ihtisas yapmış ve üniversite de aylıklı olarak uzmanlık kadrosunda 
çalışan mütehassıslara aylıklarından başka ayda (600 lira) «üniversite tazminatı» verilir. 

c) Okutmanlar ile doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış üniversite me
zunu öğretim görevlilerine aylıklarından başka ayda (500 lira) «üniversite tazminatı» verilir. 

Bu maddeye göre tazminat alanlardan (doçentlik imtihanı hazırlığı için verilen 200 lira hariç) 
her hangi bir kanun, tüzük, yönetmelik veya Bakanlar Kurulu kararına istinaden, tazminat, öde
nek, ders ücreti veya yevmiye (Harcırah yevmiyesi hariç) alanlara, asistanlık ve üniversite tazmi
natının yarısı ödenir. 

Bu tazminatın ödenmesi ve kesilmesi hakkında 32 nci maddenin son fıkrası hükmü uygulanır. 
Bu tazminatların ödenmesinde 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 
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MADDE 7. — 4936 sayılı Kanunun 
27.10.1960 tarih ve 115 sayılı Kanunla değişti
rilen 38 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Madde 38. — Üniversite asistanları, üni
versite öğretim mesleki için her kürsünün, bö
lümün veya ilgili yüksek okulun gerektirdiği 
şartlara ve asistanlık yönetmeliğine göre se
çilir. Üniversite asistanları kürsü profesörünün, 
yüksek okul müdürünün, varsa bölüm başka
nının veya bu görevi yapan öğretim üyesinin 
aynî. kürsü, bölüm veya yüksek okuldaki diğer 
öğretim üyelerinin yazılı mütalâalarını aldıktan 
sonra yapacağı teklif üzerine ilgili yönetim ku
rulunun onama ile rektör tarafından aday ola
rak tâyin edilirler. 

Bunların asilliklerinin onanması da en az 
bir yıl aday olarak çalıştıktan sonra aynı usul
le yapılır. Gerekli görülenlerin adaylık süreleri 
aynı usulle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisini kazanmamış üniversite asistanları asillik
lerinin onandığı tarihten başlayarak 4 yıl için
de doktora veya 6 yıl içinde uzmanlık imtiha
nını vermekle ödevlidirler. Bu ödevi vaktinde 
yerine getirmiyen asistanların durumları kür
sü profesörünün, yüksek okul müdürünün, var
sa bölüm başkanının veya bu görevi yapan öğ
retim üyesinin teklifi üzerine profesörler kuru
lunda incelenir ve üniversitede asistan olarak 
çabşmakta devamları uygun görülmiyenlerin 
tayinlerindeki usule uyularak, üniversite asis
tanlığı ile ilişkileri kesilir. 

Asistan adaylarının ilgili kürsü, varsa bö
lüm, yüksek okul veya ihtisas dalının özelliği
ne göre adaylığa kabullerini, yetiştirilme tarz
larını gösteren teorik ve pratik bilgilerinin 
artırılmasını sağlıyan hükümler yönetmelikte 
belirtilir. 

Üniversite asistanları bütün çalışmalarını 
bağlı bulundukları üniversite ve üniversiteye 
bağlı kurumlara hasrederler. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisini kazanmamış üniversite asistanlarına aday 
olarak tâyinlerinden itibaren her ay aylıkların
dan başka 1 200 lira üniversite tazminatı veri-
jiir. 

a) Asilliği onanmış olup, doktora yapmış 

Bütçe Plân Komisyonunun Değiştirişi 

MADDE 2. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 27 . 10 . 1960 tarih ve 115 sayılı Ka
nunla değiştirilen 38 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Madde 38. — üniversite asistanları, üniver
site öğretim mesleki için her kürsünün, bölü
mün veya ilgili yüksek okulun gerektirdiği 
şartlara ve asistanlık yönetmeliğine göre seçi
lir. Üniversite asistanları; kürsü profesörünün, 
yüksek okul müdürünün, varsa bölüm başkanı
nın veya bu görevi yapan öğretim üyesinin, 
aynı kürsü, bölüm veya yüksek okuldaki diğer 
öğretim üyelerinin yazılı mütalâalarını aldık
tan sonra yapacağı teklif üzerine yönetim ku
rulunun onamı ile rektör tarafından aday tâ
yin edilirler. 

Bunların asilliklerimin onanması da en az 
bir yıl aday olarak çalıştıktan âonra aynı usul-
le yapılır. Gerekli görülenlerin adaylık sürele
ri aynı usulle bir yıl daha uzatılabilir. 

Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık yet
kisini kazanamamış Üniversite asistanları asil
liklerinin onandığı tarihten başlıyarak 4 yıl için
de doktora veya 6 yıl içinde uzmanlık imtihanı
nı vermekle ödevlidirler. Bu ödevi vaktinde ye
rine getirmiyen asistanların durumları kürsü 
profesörünün, yüksek okul müdürünün varsa 
bölüm başkanının veya bu görevi yapan öğretim 
üyesinin teklifi üzerine Profesörler Kurulunda 
incelenir ve üniversitede asistan olarak çalış
makta devamları uygun görülmiyenlerin tayin
lerindeki usule uyularak, Üniversite asistanlığı 
ile ilişikleri kesilir. 

Asistan adaylarının ilgili kürsü, varsa bö
lüm, yüksek okul veya ihtisas dalının özelliğine 
göre adaylığa kabullerini, yetiştirilme tarzlarını 
gösteren teorik ve pratik bilgilerinin artırılma
sını sağlıyan hükümler yönetmelikte belirtilir. 

Üniversite asistanları bütün çalışmalarını 
bağlı bulundukları üniversite ve Üniversiteye 
bağlı kurumlara hasrederler. 

a) Doktora yapmamış veya tıpta uzmanlık 
yetkisini kazanmamış Üniversite asistanlarına 
aday olarak tâyinlerinden itibaren her ay ay
lıklarından başka 1 000 lira Üniversite tazminatı 
verilir. 

b) Asilliği onanmış olup, doktora yapmış 
veya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış olan 
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veya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış olan 
asistanların, doçentlik imtihanları için yapacak
ları bilim araştırmalrına başladığı ilgili fakülte 
profesörler kurulu tarafından belirtildiği ta
rihten başlıyarak aylıklarından başka her ay al
makta oldukları üniversite tazminatı 1 900 li
raya yükseltilir. 

b) Eylemsiz doçentlikle, doktora yapmış 
veya tıpta uzmanlık imtihanını başarmış öğre
tim görevlilerine, her ay 2 500 lira üniversite 
tazminatı verilir. 

c) Üniversitede aylıklı olarak uzmanlık 
kadrosunda çalışan mütehassıslara aylmlann-
dan başka her ay 1 900 lira üniversite tazmina
tı verilir. 

d) Okutmanlar ile doktora yapmamış veya 
tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış yüksek 
öğrenim görmüş öğretim görevlilerine aylıkla
rından başka her ay 1 200 lira üniversite tazmi
natı verilir. 

Bu maddenin (b), (c) ve (d) fıkralarında 
yer alan öğretim yardımcılarından asli görev
leri üniversite dışında bulunanlara bu fıkralar
daki üniversite tazminatları ödenmez. 

EK MADDE 1. — Asli görevi üniversiteler
de bulunan öğretim üyeleri ve yardımcılarına 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

Özel kanunlarla üniversitelerdeki ve üniver
sitelere bağlı öğretim kurumlarındaki öğretim 
üyelerine ve öğretim yardımcılarına tanınmış 
olan haklan bu kanunun 31 nci maddesi hüküm
lerine uygun olmak şartiyle saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 31 Mart 1969 tari
hinde, bu kanunun 20 nci maddesindeki şartı 
yerine getirmiş olan doktora yapmış veya tıp
ta uzmanlık yetkisini kazanmış asistanların, 
30 Ekim 1969 tarihine kadar doçentlik tezleri
ni ilgili dekanlıklara vermeleri halinde, bu 
asistanların doçentlik imtihanlarının 1969 yılı 
sonuna kadar tanımlanması için üniversiteler
arası kurul tarafından p;erekli kararlar alınır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 3 ncü 
maddesinin son fıkrasında doçentler için öngö
rülen öğretim kurumlarında görev yapma şartı 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren iki yıl sonra uygulanır. 

Bütçe Plân Komisyonunun Değiştirişi 

asistanların, doçentlik imtihanları için yapacak
ları bilim araştırmalarına bağladığı ilgili Fakül
teler Kurulu tarafından belirtildiği tarihten baş
lıyarak aylıklarından başka her ay almakta 
oldukları Üniversite tazminatı 1 250 liraya yük
seltilir. 

c) Eylemsiz doçentlik, doktora yapmış veya 
tıpta uzmanlık imtihanını başarmış öğretim gö
revlilerine, her ay 1 350 lira Üniversite tazmi
natı verilir. 

d) Üniversitede aylıklı olarak uzmanlık 
kadrosunda çalışan mütehassıslara aylıkların
dan başka her ay 1 250 lira Üniversite tazmi
natı verilir. 

«) Okutmanlar ile doktora yapmamış veya 
tıpta uzmanlık yetkisini kazanmamış yüksek 
öğrenim görmüş öğretim görevlilerine aylıkla
rından başka her ay 1 000 lira üniversite tazmi
natı verilir. 

Bu maddenin (c), (d) ve (e) fıkralarında 
yer alan öğretim yardımcılarından aslî görevleri 
Üniversite dışında bulunanlara bu fıkralardaki 
Üniversite tazminatları ödenmez. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Halen Üniversite tazminatı almakta olan profesör ve doçentlere, 32 nci 
maddeye yeni eklenen fıkraya göre ödenecek ilâve tazminat, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren; bu kanunla değiştirilen 38 nci maddede üniversite asistanlan için tesbit edilmiş bulu
nan tazminat 1 . 3 . 1969 tarihinden itibaren ve 38 nci maddenin diğer fıkralarında yazılı tazmi
natlar da kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ödenir. 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Üniversite öğretim 
üyeleri ile bu kanunun 38 nci maddesinin (b), 
(c) ve (d) fıkralarındaki adı geçen öğretim 

.yardımcıları bu kanunun 31 nci maddesindeki 
tam gün çalışma düzenine en geç 1 Mart 1972 
tarihinde katılırlar. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girişinden itibaren beş yıl süre ile üniver
site öğretim üyeleri, özel yüksek öğrenim ku
rumlarında öğretim ve araştırma çalışmalarına 
İcaltılabilirler. Bu takdirde ilgililerin üniversite 
tazminatı kesilir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1969 malî yılında 
tam gün düzenini kabul eden profesörlerin taz
minatı 2 700 lira; eylemli doçentlerin tazmina
tı da 2 600 lira; 1970 malî yılında da profesör
lerin tazminatı 3 200 lira, eylemli doçentlerin 
tazminatı da 3 000 lira olarak ödenir. 32 nci 
maddede sözü geçen tazminatın tamamı 1 Mart 
1971 tarihinden itibaren ödenmeye başlanır. 

Bütçe Plân Komisyonunun Değiştirdşi 

GEÇİCİ MADDE 6. — Üniversite asistanla-
TI bu kanunun 38 nci maddesinde öngörülen 
üniversite tazminatlarının 1 Mart 1969 tarihin
den itibaren almaya hak kazanırlar. 

Bu kanunun 38 nci maddesinin (b), (c) ve 
(d) fıkralarında yer alan öğretim yardımcıla
rından tam gün düzenine girenlerin üniversite 

MADDE 3. — 7163 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı memuriyetlerde devamlı olarak 
çalışanlara umumî hükümlere göre ödenecek 
maaşlarından başka; Türkiye ve Orta - Doğu 
Âmme İdaresi Enstitüsü asistanlarına, öğretim 
ve araştırma mütehasıslarına ve profesörlerine 
bu kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde yazılı mik
tarlarda tazminat verilir. 

EK MADDE 1. — Aslî görevleri Üniversite
lerde bulunan öğretim üyeleri ve yardımcılarına 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uy
gulanmaz. 

özel kanunlarla Üniversibelerdeld ve üniver
siteler bağlı öğrenim kurumlarındaki öğretim 
üyelerine ve öğretim yardımcılarına tanınmış 
olan hakları saklıdır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Üniversite öğretim 
üyeleri, bu Kanunun 32 nci maddesinde öngörü
len Üniversite tazminatlarını, bu Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren; Üniversite 
asistanları bu kanunun 38 nci maddesinde öngö
rülen Üniversite tazminatlarını 1 Mart 1969 ta
rihinden itibaren almaya hak kazanırlar. 
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GEÇİCİ MADDE 2. 
yürürlükten kalkar. 

Bu kanun, üniversitelere ait Personel Kanunu yürürlüğe girdiği tarihte? 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 
Dışişleri Balkanı 
1. S. Çağlayangü 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 
Ulaştırma Bakanı 

S. Bilgiç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Kür şad 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Adalet Bakanı 
/ / . Binçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Menteseoğlu 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

15 . 3 . 1969 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Bayındırlık Bakanı 

0. Alp 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
En. ve Ta. Kay. Bakanı; 

R. Sezgin 
Köy İşleri Bakanı 

S. Kılıç 
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tazminatının tamamı, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden aybaşından itibaren 
ödenmeye başlanır. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanundaki aylık 
ve tazimatlarla ilgili malî hükümler, üniversi
telere ait personel kanunu yürürlüğe girdiği 
tarihte yürürlükten kalkar. 

MADDE 8. — Tasarının 6 ncı maddesi, 8 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 7 nci maddesi, 8 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun Değiştirişi 

Bu kanunun 38 nci maddesinin (c), (d) ve 
(e) fıkralarında yer alan öğretim yardımcıları
nın tazminatları da, bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi takibeden aybaşından itibaren öden
meye başlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 28 . 10 . 1960 tarih 
vo 119 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Tasarının 6 ncı maddesi 4 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 7 nci maddesi 5 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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