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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

12 nci Birleşim 

1 .12 .1972 Cuma 

içindekiler 

Sayfa 
I. — Geçen Tutanak özeti 349:350 

II. — Gelen Kâğıtlar 350:351 

III. — Yoklama 351:353 
IV. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 353 
1. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu' 

nuri, kooperatiflere dair gündem dışı de
meci. 353 :354 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili 8ü-
leymanı Mutlu'nun tanım kredi ve çiftçile
rin durumu; hakkımda gündem ıdışı deme
ci. 354:355 

3. — tamir Milletvekili Münir Daldal' 
m, Hasan Tahsin anıtı hakkında gündem 
dışı demeci. • 355 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öz-
türk'ün, Maraş alinin sorunları ile ilgili 
gündem dışı demıec'i. 355 :357 

5. — Rize Milletvekili iSaımi Kuımbasar' 
m, Maliye Bakanının cay konusunda ba
sında çıkmış olan beyanı hakkında gündem 
dışı demeci ve Maliye Balkanı Ziya Mü-
ezzinoğiu'nun cevabı. 357 :359 

Sayfa 
6. — Ankara Milletvekili Şinasi Öz-

denoğlu'nun, yurt dışındaki işçilerimizin 
sorunları ile ilgili gündem dışı demeci ve 
Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in ceva
bı. 359:365 

7. — Ankara'Milletvekili A. iSakip Hîç-
erimez'in, kanun kuvvetindeki kararna-
ımeler konusunda gündem dışı, demeci ve 
Çalışıma Balkanı Ali Rıza Uzuner'in ceva
bı. • 365:368 

8. — Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı Halûk Bayülken'e Başbakan 
Ferid Melen'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/963) •;.-..-.•. 368 

9. — İçel Milletvekili Turhan özgü-
ner'in, Maliye Komisyonundan istifa -(etti
ğine dair önergesi (4/342) 368 

10. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt 
Yıirnaz'm, "Diyanet İşleni Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri hakkındaki 633 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi,,geçici 
maddelerin bâzı fıkralarının kaldırılması 
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Sayfa 
hakkındaki kanun telklifinin, geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/646, 4/341) 368:371 

11. — Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lu'nun, İstimlâk Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi vp bu kanuna. bâzı mad
deler ilâvesi hakkındaki kanun tasarısının ; 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesi hakkında ..önergesi (1/697, 4/336) 

12. — Aydilı Milletvekili Kemal Ziya 
Öztürk'ün Ege' ve"Antalya bölgelerindeki 
pamuk üreticilerinin T. C. Ziraat Banka
sı ve tarım kredi kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin kurulacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/756, 4/340) 371 

13. — Gençlik ve Spor Bakanı Adnan 
Karaküçük'ün 10 . 8 . 1961 tarih ve-351 
sayılı Yüksek öğretim, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının, 
kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesine dair önergesi (1/731, 4/339) 371 

14. — Tarım Bakanı l'lyas Karaöz'ün 
Yem kanunu tasarısının kurulacak geçici 
bir komisyonda görüşülmesine dair önerge
si. (1/626,-4/338)-"; 

15. — Çalışma Bakanı Ali Rıza; Uzımer' 
in, Tarım ve Orman İş kanunu' tasarısının 
kurulacak geçici bir komisyonda görüşül-
mesino dair .önergesi (1/728, 4/337) 

V - GröıHişilen işler 353, 
1"." —- 'Millet Meclisi İdare Âmirleri

nin, 1972 ' yılı Bütçe kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması'' h a k k ı n d a k a n u n teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna- dair ö. Se
natosu-ye Bü4<şe Karma Komisyonu • baş
kanlıkları .-, tezkereleri. (Millet Meclisim 
2/742; Cumhuriyet Senatosu 2/31) (Mil
let Meclisi S, Sayısı 5 756 ve 756'ya 1 nci. 
ek; .Cumhuriyet İSenatosu Ş, Sayısı .:. 114) 3^u, 
' • • ; ;•• ••.-.. u 394:397 

2. — Millet Meclisi İdare Âmirleri 
M. Salih Yıldız ve N. Yavuz Kurt'un, 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak-

I Sayfa 
kında kanun teklifi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet iSena
tosu ve Bütçe Karma Komsiyonu baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
2/734; Cumhuriyet Senatosu : 2/82) (Mil
let .Meclisi S. Sayısı-: 757 ve 757'ye 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
145) 353,398:401 

ı3. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Büt-
I çe! Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
I yapılması hakkında .kanun tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 

fc komisyonu başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi : 1/710; Cumhuriyet Senatosu: 
1/115) (Millet Meclisi S. Sayısı : 758 ve 

I 758'e 1 nei ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 146) 353,402:405 

L 4. — Millet Meclisi İdare Âmlrleri-
I hin, 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanım teklifi! ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 2/738; Cumhuriyet 

f Senatosu : 2/30) (Millet Meclisi IS. Sayısı.: 
760 ve 760'a 1 nci ek; Cumhuriyet Se-

l natdosu S. Sayısı : 143).... s 353,406 :409 

7. — Kayseri Milletvekili Enver Tur
gut ve 13 arkadaşı ile Ankara Milletve
kili Osman Soğukpmar ve 30 arkadaşı
nın, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nuna bâzı maddeler 'eklenmesine dair ka-

371 

,372 

372 

372 

) K O 

5. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısı ve Bütçe Kamla Komisyonu 
raporu ile 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

f cetvellerde yapılan değişikliğe dair Cum-, 
huriyet Senatosu Başkanlığı-tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/705; Cumhuriyet Senatosu 
1/114) (S. Sayısı : 759, 759'a 1 nçi ©k ve. 
759'a 2 nci ek) '/ 372:374,410:411 

6. — Kayseri Milletvekili Hayrettin 
Nakiboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (2/723) 
(S. Sayısı : 738 ve 738'e 1 nci ek) '374:379 

— 348 — 
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Sayfa 
nun teklifleri ve Amasya Milletvekili Sa
lih Aygün ile izmir Milletvekili Burha-
nettin Asuntay'm, 506 sayılı Kanunun 
73 ncü maddesinin (D) bendinin değiş-
^irilmesjne ve bu kanuna üç geçici mad-

Trabzon Milletvekili Mehmet Arslantürk, 
ilkokul yapımı ve öğretmenlerin karşılaştıkları 
güçlükler < 

Bitlis Milletvekili Ab idin İnan Gaydalı, 
hükünıetlerîn-,yıllık yatırım, programları uygu
laması; 

Kars Milletvekili Turgut Artaç, Kars İli
nin yakacak kömür sorunu; 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı, 
fiyat artışları ve hayat pahalılığı hakkında 
gündem dışı demeçte bulundular. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Nuri Ko-
damianoğlu, Kars-Milletvekili Turgut Artaç'm 
Kars İlinin yakacak kömür sorunu ile Elâzığ 
Milletvekili Hayrettin Hanağası'nm geçen bir
leşimde Elâzığ Hidrıo Elektrik Santralı hakkın
da yapmış olduğu 'gündemdışı demeçlerine ce
vap verdi. 

İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke, taşıma 
vasıtası işleten ve götürü usulde vergiye, .tabi 
olan mükellefler hakkında çıkarılan tamim; 

Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop, orman 
mıritakalarında yaşayan halikın yakacak ihti
yacı ; 

Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu, hayat 
pahalılığı konusunda gündem dışı demeçte bu-
lundular*. , , 

Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın, 
Ankara - Çamlıderie İlçesi Jandarma Karako
lunda , ödümle neticelenen, idövme olayı hakkın
daki gündem dışı demecine İçişleri Bakanı Fe
rit Kubat; 

Diyarbakır Milletvekili Sabahattin Savcı ile 
Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu'nun fiyat 

Sayfa 
de eklenmesine dair kanun teklifleri ve 
Çalışma ve Plân komisyonlarından seçi
len l l i e r üyedem-kurulu 64 numaralı Ge
çici Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 
2/726) (S. Sayısı : 743) ; _ 380:393 

artışları ve hayat pahalıllığı; İstanbul Millet ve--
kili Kâzım özeke'nin, taşıma vasıtası işleten ve , 
götürü usulde vergiye tabi olan mükellefler 
hakkında çıkarılan tamim konusundaki gün-, 
dem, dışı demeçlerine) Ticaret Bakanı,Nşim^Ta-
lûıcevap Yerdi,. .,•,.., ; ;, , f i ,t., ,r- {.... 

.. Kayseri Miillejyekilj Mehmet .Türbo^en'o^u, 
pancar müstahsillerinin duramu .hakkında gün
dem dışı demjşçte bulundu. , ; : , ; i , • 

Millî Savunma Bakanı Mehmet İzmen, Trab
zon Milletvekili Mehmet Arslantürk'ün gündem 
dışı demecine cevap verdi. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Sanayi 
ve Teknoloji Balkanı Mesut Erez'e, Ulaştırma 
Bakanı Rıfkı Danışman 'm; 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Doğan Kitaplı'ya, Gümrük ve Tekel Bakanı 
Haydar özalpın vekillik ietmelerinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkerele
ri Geneli Kurulun bilgilerine sunuldu. 
/ .Adana Milletvekili Fazıl Güleç'in, yasama 

dokunulmazlığı haıkkındaiki dosyanın iadesine 
dair Başkanlık tezkeresi okundu ve dosyanın :; 
geri verildiği bildirildi. 

1972 yıllı. Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaTti ikanün tasarı
sının (1/7Ö£, S. Sayısı V 75§ ve '759*a 1 nci'iek) 
<g€ri yerilmesine dair Bütçe Karıma Komisyonu' 
Başkanlığı tezkeresi kabul olundu. 

Ordu Milletvekili Cengiz Ekmci'nin,' Sayış
tay; . t ; __ . T" r ~c'":~ /-• 

Zonguldak Milletvekili Fuat Ak'in, Bayın
dırlık; 

Bolu Milletvekili Halil İbrahim Cop'un, Or-
: man; 

» > • • - « 

I — GEÇEîTTUTAfl'AK ÖZETİ 



M. Meolisi B : 12 1 . 12 . 1972 0 : 1 

Adıyaman Milletvekilli Zeki Adıyaman'ın, 
Çalışma Komisyonundan istifa ettiklerine dair 
önergeleri Genel Kurulun bilgilerine sunuldu. 

6831 sayılı Orman Kanununun bazı mad.de-
lerâıih değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek mad
de eklenme^ne"âairuıkanun tasarısı- ve Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv rve 2 arkadaşının, 6831 
sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine' dair karnin teklifi ile, Cumhuriyet Se
natosu Gaziantep Üyesi Salih Tanyeri ve 74.ar
kadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddeOerinin değiştirilmesine ve bir ek madde 
ile bir geçici madde ilâvesinin, 5237, 5422, 6969, 
7336 ve 756 sayılı kanunlarla konu gelirlerin 
kaynak olacağı Orman Köylerini Kalkındırma 
Fonu teşkili ile Orman Köyleri Kalikındırma 
Kooperatifleri kurulması hakkında kanun tek
lifi (1/583, 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, ve 
695'e 1 nci ek) nin tümü üzerinde bir süre gö
rüşüldü. ' 

$Iület Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik, yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/742; S. Sayısı : 756 ve 756'ya 1 nci ek), 

Millet Meclisi İdare Amirleri M. Sa'lih Yıl
dız ve M. Yavuz Kurt'un, 1972 yılı Bütçe Ka

i l — aELEN 

Tasarüar 
1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/734) 

(Bütçe Karma Komisyonuna) 
2. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı (1/735) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/736) (Bütçe Kar-
ma Komisyonuna) 

[r4. '— Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nci* Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
(1/737) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

, - \ ^ pevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/738) (Bütçe Kar
ma BJpmjsypnuna) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/739) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

nununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi (2/734; S. 
Sayısı : 757 ve 7.57'ye 1 nci ek). 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/710; S. Sayısı : 758 ve 758'c 
1 nci ek) ile, 

Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 -yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
(2/738; S. Sayısı : 760 ve 760'a 1 nci ek) nin 
görüşmeleri tamamlanarak tümlerinin açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

Cumhuriyetin İlânının 50 nci Yıldönümünün 
kutlanması hakkında kanun tasarısı (1/658) 
(S. Sayısı : 761 ve 761'e 1 nci ek) nin tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

1 Aralık 1972 Cuma günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime 19,05'te son veril
di, , 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tunceli 

Vahit Bozatlı Hüseyin Yenipmar 
Kâtip 

Bilecik 
Sadi Binay 

KAĞITLAR 

7. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanu
nu tasaıısı (1/740) (Bütçe Karma Komisyonu-
zua) 

8. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/741) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

9. •— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/742) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

.,.,10. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı (1/743) (Bütçe Karma Komis
yonuna)1 

11. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı 
Bütçe Ikanunu tasarısı (1/744) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

12. •— İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı (1/745) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

http://mad.de-
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13. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe (kanunu tasansı (1/7,46) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

14. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/747) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

15. — Tekel Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kânunu tasarısı (1/748) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

16. _~ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/749) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

17. __ Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/750) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Belçika Krallık Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 28 Nisan 1972 tarihli Anlaşma
nın 'onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı (1/751) (Ulaştırma, Dışişleri 
ve Plan komisyonlarına) .. 

19. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin 
(b) fıksasınm değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı (1/751) (Millî Eğitim ve Plan komisyon
larına) 

Tezkereler 
20. — Denetime tabi kuruluşların 1971 yılı 

faaliyetleri, bilanço, kâr ve zarar hesapları 
hakkında Başbakanlık Yüksek Denetleme Ku
rulunca düzenlenen raporların sunulduğuna 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Hazır 
bulunan sayın üyelerin otomatik cihazla yokla-

1 . 12 . 1972 O : | 

dair Başbakanlık tezkeresi (3/961) (Kamu îifc 
tisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonuna) 

21. — Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 
1971 malî yılı faaliyet ve kesin hesap raporu
nun sunulduğuna dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/962) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Sarma 
Komisyonuna) ,. 

Raporlar .... 
22. -r- Kayseri Milletvekili Hayrettin, Na-

kiboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Eanniyet 
Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun- teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları (2/723) (S. Sayısı : 738 ve'738'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 19 . 9 .1972 ve 
30 . 11 . 1972) (GÜNDEME) 

23. — 15 . 5 . 1971 tarih ve 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 26 ncı maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru (1/708) (S. Sayısı : 750 v,e 750'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21.10.1972 ve 3011.1972) 
(GÜNDEME) 

24. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağİi cet
vellerde değişiklik yapılmasına dâir kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma, Komisyonu raporu ile 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/705; Cumhuriyet Se
natosu 1/114) (S. Sayısı : 759, 759'a 1 nci ek 
ve 759'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972, 
29.11.1972 ve 1.12.1972) (GÜNDEME) 

ma işlemine katılmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vahit Bozatlı 
KÂTİPLER : Hüseyin Yenipınar (Tunceli), Sadi Binay (Bilecik) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 1.2 nci Birleşimini açıyorum. 

m — YOKLAMA 

— 851 ^ 
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BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4 adet komisyon, seçildiklerinden bu yana 
başkan yş sözcülerini seçmek üzere, daha önce 
birkaç defa, buradan, anons ettiğimiz halde, top-

, lantı için gerekli çoğunluğu sağlayıp iş bölümü-
münü-yapmamış..., (bulunmaktadırlar., - Şiniği. bu 
komisyonların ^ayrı #yTî>.-,üye giderini (iş; ifade 

- û^erejk,»»tekrar tpplanıp(i.işbölümünü yapmaları 
hususunu rica edeceğiz. 

Ayrıca, 16ü affonsümuza' rağmen 'gerekli" se
cimi yapmadıkları takdifde haklarında İçtüzük 
hükümlerinin tatbiki cihetine gideceğimizi arz-
c d e r i m . " ''' 

Hâ^mdiflik Komisyonu : 384 No.lu salonda 
bugün saat 15,30 da toplanması iktiza ediyor. 

Sayın üyelerin adları : 
MÜStâfaMâğden 
Osman Tarı 
Mehmet Özbey 

'Mustafa "Fevzi Güngör 
' Osman Öz'er 
"Veyîs" Koçûlü"' 
""Orhan Deniz 
Abdülk'adir Özmen 
Itâsim Enire' 
Mehmet ^ k s o y 
Ahmet Nihat Akın 
Emir H. Postacı 
Ömer Buyrukçu > 

Beyti Arda 
Mustafa Aksoy 
Vehbi Melik 
Ömer Sami Arslan 
özer ölçmen 
Reşit önder . . . . i 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komisyonu : 387 •»' 

No. lu salonda bugün saat 15,30'da toplanması 
iktiza ediyor. 

Komisyondaki sayın üyelerin adlarını arz 
ediyorum : 

Cemal Külâhlı i 
Ali Rıza S.eptioğlu 
Enver Turgut 
Esat Kemal Aybar 
Esat Kıratlıoğlu d 
Bahattin Uzunoğlu 
Selâhattin Oran 
Mehmet Ali Oksal 

1 . 1 2 , 1 9 7 2 O < 1 

| Selâhattin Güven 
I Necmettin Cevheri 
I Cahit Karakaş 
I Ali Rıza Güllüoğlu 
I Şinasi özdenoğlu 
I Coşkun Karagözoğİu 
I Hüseyin Baytürk 
I Mehmet Turgut 
I Samet Güldöğari ^ 

Mehmet-Nebil Oktay 
I Orhan Kabibay 
I Onmam Komisyonu : 275 No.lu salonda bu-
I gün saat 15,30- da toplanması iktiza ediyor. 

I Komisyonda bulunan sayın üyelerin adlarını 
I arz. ediyorum : 
I Yavuz Acar 
I Hasan Akçalıoğlu 

Refet 'Eker 
I 'Ahmet Çakmak 

Mehmet Emin Turgutalp 
I Muzaffer Akdoğanlı 
I Sabri Keskin 
I Feyzullah Çarıkçı 
I Cevat Âdemoğlu 
I Mustâfa Kaptan 
I Süleyman Mutlu " 
I Ömer Buyrukçu 

Mehmet Çelik 
I Niyazi Gürer 

Tevfik Fikret övet 
I Adnan Akarca 
I Zeki Çeliker 
I Mehmet Türkmenoğlu 
I ..Gen#ik ve Spor Komisyonu : 274 No.lu oda-
I da bugün saat 15,30 da toplanması iktiza ediyor. 

I Bu komisyonda bulunan sayın üyelerin ad-
I lari günlardir 'i'1 

I İbrâninl Sıtkı Hatipoğlu 
I Sıddık Aydar 
I Ahmet Çiloğlu 
I Barlas Küntay 
I Akğün Silivrili 

Münir Paldal 
I Akın özdemir 
I Şinası ösma 
p Hasan Korkut 
I Sezai Ergun 
I Ertuğrul Akça 
I önol Sakar 
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Kemal Ataman I Âdil Turan 
Hasan Çetinkaya İlhan Darendel'ioğlu 
Mehmet özdal Vehbi Sınmaz 
Memduh Ekşi Bilgilerinize Sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Millet 'Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
O. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/742; .G. 
Senatom. 2/31). (M.. Meclisi. S. Sayısı : 756 ve 
7 56'ya 1 nci ek; €. Senatosu S. Sayısı : 114) 

• r2. — Millet Meclisi İdare Amirlerdi M. Salih 
Yıldız ve^N. Yavuz Kurt'un, 1972 yılı Bütçe 
Kânununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Büt
çe- Karma Komisyonu raporuna dair \C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/734; \C. Senatosu : 
2/32) (M. Meclisi S.'IS ay ısı : 757 ve 757'ye 1 
n ci ek; € . Senatosu S. [Sayısı: 145) 

3 . ' — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı' cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu mporuna dair €. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi': 1/710;- Ç. Senatosu : î/115) (M. Meclisi 

1, — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, \ 
kooperatiflere dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Topahoğlu, kooperatifler 
konusunda gündem dışı söz talebiniz vardır, bu
yurun. . 

ÂTA~ TOPALOĞLU (Ordu) —Say ın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Ziraî ürünlerimizin değerlendirilmesi ko
nusunda en iyi yolun kooperatifçilik olduğu 
ve 'kurulan birçok -koopcartifler eliyle ziraî 
ürünlerimizin bir elden daha iyi şekilde satış 
yapılmasını temin etmek durumunda olan. I 
memleketimizde son günlerde devamlı ve bir
çok kooperatifler ortaya çıkmaktadır. Meselâ 
bunlardan bir kısmını arz etmek isterim. j 

S. Sayısı : 758 ve. 758'e 1 nci ek; 6. Senatosu 
S. Sayısı -; 146) - --' - :• : • •-' 
. 4. —• Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 

yılı Bütçe kanununa bağlı (A/l) işaretli:1" cet
velde değişiklik yapılması halikında >'ka'nun•tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma 'Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri . (M. Meclisi' : 2/738} -C. 
Senatosu : 2/30) (M. Meclisi S. Sayış* : 7&0-'-ve 
760'-a 1 nci ek;Q. ^Senatosu & -Sayısı- : J43) 

BAŞKAN —- Gündem- dışı söz talepleri var
dır. Bunların ancak çok az bir kısmını yerine 
(getireceğim. Mümkünse, öteden beri tatbik etti
ğimiz sınırlamaya riayet edilmesini sayın üye
lerden bir kere daha rica edeceğim. 

Sayın üyeler, gündemimizde açık -oya-sunul
ması icabeden işler vardır. Bunlar gündemde 
kendi sıralarında gösterilmiştir. Geçen -Birle
şimden kalmıştır. 

Gündem dışı konuşmalar sırasında-bu -acık 
oyların icra edilmesi hususunu Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum ; Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında '-dolaştırılacaktır-.-

j «Patates Kooperatifleri» «.Soğan r Sarımsak 
Kooperatifi», «Elma Kooperatifi», «Sebze Koo
peratifi» ve daha buna benzer çeşitli koope
ratifler... 

Sayın arkadaşlarım, bu kooperatifleri ku
rarken burilarm murakabesine dikkat edilme
mekte ve birçok aksaklıklar üreticiye kadar 
intikal ettirilmektedir." Şimdi huzurlarınızda 
bir misal vermek suretiyle bu iddiamı teyidet-
mek isterim. 

Ordu İlinin- en fakir bölgesi olan; orman 
bölgesi olan Akkuş İlçesinde ve yine aynı ev
safta bulunan Gölköy İlçesinde patates koo
peratifleri kurulmuş ve bu kooperatiflerden 
patates mubayaa edilerek birlikleri vasıtasıyle 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Orta - Şark memleketlerine, Irak'a ve diğer 
memleketlere ihracedilmiştir. Bunların parası 
gelmiş, fakat arkadaşlarım, bu patates üreten 
insanlara, bu fakir insanlara 4 senedir bu pa
tateslerin parası ödenmemiştir. 

•"'••Ne yapmışlar?.. Patatesleri ihraeetmişler 
paraları almışlar, Ankara'da bir birlik kurmuş
lar, birliğin içerisini döşemişler, kristal avi
zeler almışlar, halılar sermişler. Neymiş?.. Pa
tates Kooperatifleri Birliği... 

Arkadaşlarım, fakir üreticinin 4 senedir 
parasını vermeyen bir kooperatifin bir denet
çisi yok mul Çok affedersiniz, üreticinin do
landırılması karşısında kim mesul olmakta
dır? Bunları kotnrol edecek müesseseler nere
lerdedir? Patates ihracedilir, parası gelir, üre-
ticeye ödenmez... Üretici sömürülmesin diye 
bu kürsülerde her gün konuşmalar yaparız. 
Üretici sömürüldüğü zamanda karşıdan sey
rederiz... Bu olmaz arkadaşlar. 

Memleketin her tarafında tarım kredi koo
peratifleri vardır. Tarım kredi kooperatifle
rinin ' köylüye vermekle mükellef olduğu suni 
gübröle? ortada yoktur. Olsa da gübre, zamanı 
geçtikten sonra kooperatiflere intikal etmek
tedir. Bunlar millî gelirin düşmesine ve ziraiî 
ürünlerimizin değerlendirilmesi konusunda çok 
büyük etki göstermektedir arkadaşlarım. 

Patates kooperatifleri, biraz evvel arz et
tim, Kızılay civarında levhalar var; Sarımsak 
Kooperatifi, Elma Kooperatifi, Soğan Koopera
tifi gibi, kooperatifler lütfen denetlensin ve 
üreticinin gasbedilen paraları ödensin arkadaş
larım. Hükümetten rica ediyorum, bu konu
nun üzerine eğilsinler. Diğer kredi koopera
tiflerimizin gübre ihtiyaçlarının da zamanın
dan evvel verilmesini ayrıca Hükümetten rica 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Tarım Kredi ve çiftçilerinin duru
mu hakkında gündem dı§t demeci. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, tarım 
kredileri ve pancar müstahsilinin durumuyle 
ilgili gündem ıdışı söz istemişsiniz; buyurunuz. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar 
<— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım. 

Köylümüze verilmekte olan ziraî kredi sis
teminin bozukluğunu, gündem dışı bir konuş

ana zamanına uygun olarak, kısaca anlatmak 
istiyorum. 

Genel olarak ziraî kredileri Ziraat Bankası 
ve Tanm Kredi Kooperatifleri vermektedir
ler. Kredilerin karşılığında, eski yıllarda ya
pılmış değeri düşük toprak baremlerine göre, 
taşınmaz mal ipoteği ve zincirleme kefalet 
birçok kereler de tüccardan 1 - 2 imza istenir. 
Üreticinin elinde taşınmaz malı çoktur ama, 
hazır parası kolay kolay bulunmaz. Bulunma
ması için hükümetlerce üreticinin malının 
fiyatlarına özel dikkat gösterilmektedir. 

Tohumluk dağıtımı, Toprak Mahsulleri Ofi
si, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu ve Ta
rım Kredi Kooperatifleri kana'lıyle halka in
tikal ettirilmektedir. Kısaca dağıtımı Devlet 
yapmaktadır. 

Tohumluk dağıtımında borçlandırmada esas 
bedeller şöyledir : 

Muhterem arkadaşlarım, makarnalık buğ
day için Ofisin baş alım fiyatı 106 kuruş 
olarak tespit edilmiştir, fakat Ofisin bu fiyata 
adı geçen buğdayı aldığı görülmemiştir. Hal
buki aynı buğday halka 151 kuruşa satılmak
tadır. 

Ekmeklik buğday için baş fiyat olarak 103 
kuruş tespit edilmiştir, fakat halka 148 kuru
şa satılmaktadır. Arpa alımı için baş fiyat 
olarak 80 kuruş tespit edilmiştir, fakat 80ı ku
ruşa Ofis tarafından arpa alındığı görülme
miştir ama, aynı arpa halka 125 kuruşa, 
yulaf 73 kuruşa alındığı halde halka 118 ku
ruşa satılmaktadır. Bu fiyatlara nakil, si
gorta, tahmil ,tahliye, depolama, günlerce kapı 
bekleme, noter masrafları ve saire dâhil de
ğildir. 

Şimdi köylümüze tohumluk olarak verilen 
1 kg. buğday 186 kuruşa mal olmaktadır. Ti
caret ve Tarım Bakanhk'larmın uygulaması, 
köylüye iyi bir tohum, traktör, gübre, yem 
vermek değil, zaten güçsüz olan halkı daha 
zor duruma sokmak, tüccarın traktörünün satıl
masını sağlamak, toprağa bilgisizce gübre at
tırmaktır. 

Şeker pancarı halktan hem ucuza alınacak, 
hem de pancar teslimatı için üreticiler gün
lerce istasyonlarda kantar başında kuyrukta 
bekleyecekler. Bu tutum, üretimi teşvik etmez 
ancak baltalar. 
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Hesaplar ortadadır arkadaşlarım ': Hem -patı- I 
can 30 kuruşa almak, hem de şekeri bu
günkü fiyatlarına satmak mümkündür. İlgilide- i 
lerin dediğinin aksine, aradaki fark tüketici
ye intikal ettirilmeden vergi ve sanayi mas
raflarının iyi ayar edilmesi ve uygulanması ne
tice verebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, ziraî krediler etkin 
ve kontrollü verilmediği için halkımızda her 
yıl yoksullaşma devam etmektedir. Allah 
yoksulluğun sonundan esirgesin! Büyük tüc
cara ve montajcıUtra, yabancı sanayiin iç tem-
silcıl'erine milyarlarca liralık kredi verilirken, 
köylümüze verilen kredinin durumuna örnek i 
olması bakımından, Devlet İstatistik Enstitü
sünün istatistiklerine .göre, 1970 yılında Tarım 
Kredi -Kooperatiflerinde 1 620 000 000 lira
lık genel kredi açılmış, bumın içinden 60 000 000 
lira tohumluk dağıtılmıştır. 

Ortalama ziraî kredi, üretici başına yıllık 
500 - 900 ldrayı geçmemektedir. Türkiye'de 
mevcut çiftçilerden 366 000 çiftçiye tohum 
verilmiş, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının 
halka dönük olmayan tutumları sayesinde, 
borçlandırılan çiftçilerden 228 000'i borcunu 
ödeyememiş, ancak 138 000, çiftçi borcunu öde
diği için bunlara tekrar tohum kredisi açıl
mıştır. Bu da, her çiftçiye ortalama 435 lira
lık tohum kredisi açıldığını göstermektedir. 

20 yıl önce açilan kredi miktarı çoğalan 
. çiftçilere bölüştürülmüş, kredi hacmi genişle-
tilmemdşy ancak, tekrar faiziyle borçlandırıl
mak suretiyle kredi genişletilmiş gibi görüntü 
arz etmiş-ise de aslında üreticinin .eline bir 
şey geçmemiştir. 

Sayın Hükümetten ve sayın ilgili bakanlar
dan dileğim şunlardır : 

1. Ziraî krediler etkin hale getirilmelidir. 

2. Türkiye'nin ekolojik şartlarına uygun, 
kalıtsal vasıflı ve yüksek verimli genetiğe 
dayalı tohum cinsleri ciddi v etle araştırılmalı 
ve yabaheı melez tohumlara, mecbur • * kalma-ı 
dıkça, iltifat edilmemeli; halkın beğenmediği 
tohumlama da davul zurna, halaylarla halkı 
kabul etmeye zorlanmamalıdır. 

3. Kredi dağıtımında Ziraat Odaları sözü l 
geçer hale getirilmelidir. 

4. Tanm girdilerinin ithalâtı doğrudan 
doğruya Tarım Koopeartiflerine ve Ziraî Do- 1 

natıma. devredilmeli, böylece ucuzluk sağlan
malıdır. 

5. Hayvan başına verilen 10 lira yıllık 
yem parası, ciddiyetine uygun seviyeye geti
rilmelidir. 

6. Gübrelemenin etkin olması için Türki
ye'nin «toprak tahlil haritası» hemen bitiril
melidir. 

7. Köylümüzle ilgili daireler masayı terk 
etmeli, kendilerini halkın arasına girmeye şim
diden alıştırmalıdırlar. 

Saygılarımı arz ederim. 

,5. — İzmir Milletvekili Münir Daldal'ın, Ha
san Tahsin Anıtı hakkında gündem dışı demeci 

BAŞKAN — Sayın Münir Da'ldal, Hasan 
Tahsin Anıtıyla ilgili gündem dışı söz istemiş
siniz ; buyurunuz. 

... MÜNİR DALDAL (İzmir) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, 

Huzurunuza bir beldenin şükran ve minnet 
duygularını ifade etmek için gelmiş bulunuyo
rum. 

Aziz vatan topraklarında müstevli bir devlet 
bayrağının dalgalanmasına müsaade etmeyen, 
tek başına buna karşı koyan, silâha sarılan ve 
hayatını bu uğurda seve seve feda eden millî mü
cadelemizin ilk şehidi gazeteci merhum Hasan 
Tahsin'in hâtırasını .ebedîleştirmek için, İzmir'
de, bir âbidenin yapılmasına teşebbüs edildiği 
yüksek malûmlarıdır. 

Şanlı tarihimizin şerefli bir sayfasını can
landıracak bu âbidenin yapılmasına en büyük 
katkıda bulunan, ödeneklerinden kesinti yap
tırarak bu hayırlı ve gelecek kuşaklara örek 
olacak âbidenin gerçekleşmesini sağlayan 
T. B. M. M'nin bütün üyelerine, bütün vatan 
sathında Edirne'den Kars'a kadar bütün ille
rin ve tüm vatandaşların hislerine tercüman 
olabileceğimi ümidederek, İzmirliler. ve âbide
nin müteşebbisleri adına en derin şükran ve 
minnet duygularımızı saygılarımla arz ederim. 

Teşekkür ederi.m (A. P. sıralarından al
kışlar.) 

4. — Mara§ Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
Maraş ilinin sorunları ile ilgili ^gündem dışı de
meci. 
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BAŞKAN — Sayın İbrahim, Ozt-ürk, Maraş 
ilinin sorunlarıyla 'ilgili gündem idışı söz istemiş
siniz; buyurüto ' - : ">•' '• v ' ' 

İBRAHİM ÖZTÜftK (Maraş) — Sayın Baş-
,kan, sayın milletvekilleri, 

Ben do kahraman bir ilin ihtiyaçlarını ve 
sesini duyurmak 'üzere huzurunuzçla ıbulunuyo-
r-um. Bu hususta bana JSÖZ veren ısa^yın. Baş
kana teşekkür eder, Yüce Heyetinizi saygıla
rımla selam! arım. 

destanın 50 lıci yıl donüriıünü, Marâşlıyâ' -öfegü 
hir çalışkaınlıklıa, bir' kere da(ha! kuitlâyâöağiz. 
T. B. M. M.nin -madalyasıyle taltif edilen ve 
«madalyalı şehir» diye bilinen3 'bu kahraman 
ilimiz maalesef hugüne kadar ' en tabiî' ıhâkkı 
olan kahramanlık unvanına dahi kavuşama
mıştır. Kahramanlara has tevazu içinde Ma-
raşlı, 'bunu isteyememiş ve fakat hu ateşli ar-
•zu lonun yiğit yüreğinde gizli gizli 'yanmıştır.' 

Mili cif'Meclisi gündeminde yer alan böyle 
bir kanun teklifinin kabü! -olunacağını ve ge
cikmiş 'bir hakkın' «Kahraman Maraş» .olarak 
teslim, edileceğini Maraş'lılar T; B. M. M.'hdeh 
hekimim ektedirler "J '". 

Öte yandan, Maraş ilinin pek 'çok öhe'mli 
'eıkonıöjmıik, sosyal problemleri de vardı t'. (Bun
ların en başında işsizlik : gelmektedir.' 'Manas 
halkının büyük çoğunluğu 'topraktan'1 yoksun
dur. Halk, büyük' toprak sahiplerinin : '• çeltik 
vie pamuk tarlalarında karın tokluğuna çalışır, 
22 000 kişi dış ülkelere gider, yılda 100 000 ki
şi de Çukurova, İslâhiye, Hatay, Söke ovala
rında iinieıvsimlik tarım . işçisi olarak çalışır.-

Sınaî tesis lolarak Maraş'ta yalnız bir • tek
stil fabrikası mevcuttur. Halbuki pancar eki
len Elbistan'da hir ' şeker faihrikâsı ve Maraş'ta 
ibir çimenlto fabrikası 'kurmak : MüıhkündÜT. 
Zengin 'ormanlara sahııbölah bölgede ''fördila'n 
-endüstrisi :de -düşünül ehilir. Maraş - Elbistan, 
Maraş - G ö k s ü n - Kayseri yolları, Maraş - - An
dırın, Maraş - Kısık yolu tam mâhtâsıyîe' yapil-
mamıştır. Geçen yı l EÎnistan'da ': !bu- yüzden 
olaylar çıkmıştır. ' '' ;"';; ; 

Verimli ve geniş fiMâfaş^;'Elbîstah,u Göksün, 
Andırın ve Türkoğlu, Pazarcık .oyalarının su-
lanıması için .Mastır- Plânında yer alan Kar-
kuz,,:,Adatepe, Menzilet, Tür)^ağlu,,;, Gfivur, ,( '̂ö-
lü,, Şerefli, barajlara, henüz ele \, alınamamıştır. 

Geben' ve Aşağı Atı dirin topraklarının "s.u-
lanması bâlâ priogrâımjanlmamıştır/ -. IIUÛ-

Dünyanın -en zengin .damarlarının tespit 
edildiği Elbistan - Afşin linyit''kömürü ve ter-
-mik santrali süratle ğerçefeleştiribneli^' buna 
'bağlı " karayolu• : -deMirıyoln[ . enerji x«konuları 
planlanmalıdır. 

Maraş, Göksün, Andırın kesimindeki ta-
ıbiî, turistik yenler ve leimısalsiz mağaralar .de
ğerlendirilmeli ve millî park yönünden etü
de dil meridir. 

Aziz ark ad aşlarım, ibüyük ibir ilin kalkın
ma \siornlarinıgıünde:m dışı ' -'bir •.komıuşımjanın 
sı hırlan içinde 'belirtmeye: imıkâh olmamak
la 'beraber, ben sadece anakonulara' değinımıek-
lo yetineceğim. 

-Kalkınma plânlarına göre, Maraş da da- I 
hil olm,ak (üzere, geri kalmış 22 ilde, 1970 sa
yımına, ' göre, 8 '576 995 nüfus yaşamaktadır. 
Bıv illerih' ıbâ'zilari diğerlerinden daha illeri ve
ya daha geri durumda olmasına rıağnıen, genel I 
tablo yönünden aralarında pek büyük bir 
fark yoktur'. ' I 
-• Bölgede Türkiye nüfusunun 1/5'ine yakın j 

nüfus yaslamaktadır. Kapladığı ıalan Türkiye
'nin yüzde 30'undan fazladır. Nüfus yoğunlu
ğu genel olarak yüzde 27'dir. Hakkâri'de bu, 
yüzde 9'dur. Bölge nüfusunun yüzd« 26'sı ' şe-
ihir ve 'kasabalarda, yüzde 72'si de köylerde j 
yaşamaktadır. I 

Millî 'plân ve Ibölge plânı hedef ve ilkeleri- J 
ni gCTç ekleşti rm'ek için, Doğu ve Güney - Dö-
ğü "problemlerini iyi bilmek, tabiî, fizikî, eko
nomik ve siösyal ıbünyetyi iyi jtaınımaık 'g-'erek- I 
inektedir. Türkiye'nin yüzde 30 alanı içine'İği- I 
ren Doğu ve Güney -Doğu bölgesinde yer alan 
ve son nüfus sayımına göre merkezi 105 000, 
çevresiyle 500.000'nin üstünde yükselen büyük I 
-bir ilimizin problemlerini Yüce Meclise duyur- I 
imayı bir görievsayıyorum. I 

• Maraşy çok eski- bİT tarihe sahibolan ve si- I 
nesinde yüzlerce tarihî vie coğrafî ve turistik I 
değerler barındıran ve son yıllarda -en çok şe
hirleşme akınına mâruz kalan ilİcTİmizden bi- I 
risidir. Mondros' Anlaşmasından sonra ; : 'Mâ- I 
raş'a giren Fransız müstevli kuvvetlerine kar- I 
sı ulusal şerefi ve haysiyeti uğruna şahlana(%;|; 
ve Kurtuluş Savaşının ilk bayrağını açan Ma
raş, millî tarihimize ikinci Bozkurt Destanını 
yazmış bir yiğitler kalesidir. 2,5 ay sonra Ibu \ 
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Pazarcık Ve Elbistan'da sanat okulları | 
açılmalıdır. Elbistan 've Maraış Devleft hastane
leri doktor ve araç ve (gereç yönünden takviye 
olufnjmalıdıı'. 

Maraş'm kuzey dizelerinden Andırın ve 
Göksün köyleri orman işçiliğiyle geçinmekte
dirler. Köylüyle işlenmeler arasındaki , müna
sebetler devamlı surette (bozuktur. Oriman iş
çilerinin haklarını -koruyacak tedbirlere ace
le ihtiyaç vardır. ' • 

• . . . ı . i 

Sonuç (olarak, ulusal kurtuluş bayrağını 
ıaçan ve Mustafa Kemal'in öncülüğünde emper
yalist ıgüçlere ve devrin padişahına karşı çı
kan Kahraman Maraş bulgun kendisini geri 
hırakan Orta Çağ düzeninden kurtulmak ve 
böylece gerçek «bağımsızlık ozıgürlüğüne ka
vuşmak için Sayın Hükümetin ilgisini bekle
mektedir. 

'Türkiye'nin en işsiz ve fakir kalmış illerin
den birisi olan ve Devletin yakın ilgisinden 
yoksun kalan kahramanlar diyarı Maraş'a, ta
rihî şanına lâyık,ıplarak,. Parlâmento ve ; -Hü
kümetçe (gereken ilginin 'gösterilmesi istirha-
mıyle saygılarımı sunıuyorum. ı(0. H. P. sıra-
larHidan alkışlar) - • • '•-> ' - ••-''- • 

5. — Rize Milletvekili Sami <Kumbasar'ın, 
Maliye Bakanının, çay konusunda ibmında çık-
w t̂$, olan -beya^ ^hakkında gi\ndem dışı •. demeci 
ve, Maliye Bakam Ziya Müezzinoglu'nun ceva
bı. \ .',.V l '." .7 l'""; 

PAŞKAN,-^ Sayın :Samd Kumbasar, -Sayın 
Maliye Bakanının -'çay hususunda basında çık
mış olan bir beyanı- -hakkında, buyurunuz, -

\ SAMİ KUMBASAR (Rize) '— Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Milliyet Gazetesinin 27 Kasım 197.2 Pazar
tesi günü «Her Hafta bir sohbet» sütununda 
Sayın Maliye Bakanı Ziya Müez'zinioğlu, Abdi 
İpekçi ile yaptığı röportajda çay mahsulü hak
kında verdiği bâzı bilgi ye t rakamların (gerçek 
•dişi ve hakikâtlerle bağdaşmadığını ifade et
mek isterim. Gazetedeki beyânaltı aynen oku
yorum : 

«ı4Ö liraya istihsal ettiğimiz .çaylar için dı-
şarda bulduğumuz fiyat 3,5 lira dolaylarında- d 
dır. Bu bizi gittikçe artan bir zarar ve buna 
bağlı olarak iartan finansman ihtiyacı ile kar
ışı karşıya (getirmektedir. Çay Kurumunun 1972 | 

J (Sieoesindeki zararı 298 milyon lira olarak he-
sanlanmıştır. Bu zararın 1973'de' 990 milyon 
lirayı bulacağını hesaplıyoruz.» 

Sayın Bakan tarafından gazetede çayın 
istihsal maliyetinin »40 lira civarında " olduğu 
.söyleniyor. Bu tamamen yanlış bir hesaptır. 
4"iki;lo 200 (gram yaş yapraktan 1 kilo kuru çıaıy 
elde edilir. 1 kilo yaş yaprak 4: liradır: Müstah
sile 4'kilo için 17 lira verilir. Diğer masraflar
la birlikte istihsal" maliyeti 24":- 25 lira'•'.civa
rındadır. ; Acaba Maliye Balkanımız "hangi • kıs
tasa gör e' bu hesabı yapmıştır; Bunun •' • öğren
mek isterim.' • •- •• --:•"<••• 

Çay Kurumu- Genel Müdürlüğü -yeni-kurul
muş olup, halen idare meclisi - teşekkül .-. etme-
mdişitir. -Muhasebecisi tayin edilmemiştir. Aca
ba bu hesap nerede yapılmıştır ? • .-.. 

Aynı gazetede 1'972'deki zariar 2'98 milyon 
lira olduğu söyleniyor ve 1973'de 1 milyar 'Ola
cağından bahsediliyor. Buradaki hesabı da 
.anlayanı aclıım. Müstahsile ödenen paranın hep
si 800 milyon civarındadır yıllık (kapasite de 
200 000 ton civarındadır. Bu sene içinde çay 

I sahası miktarının mevcudun üç misline çıkma
sına, da arazi .bakımından imkân yoktur. Bu 
rakamların sıhhatine bir türlü inanamıyorum 
ve gerçekle bağdaşmadığını -iddia ediyorum. 

Konu bir aile işletmesidir. Yerilen fiyatlar 
taban fiyatı olup, destekleme politikası gü-
clülnıektediı\ Türkiye'de Doğu Karadeniz'den 
büyük şehirlere ve Avrupa ülkelerine olan gö
çü ve sosyal yönden gizli işsizliği önleyen çay 
mahsulü olmuştur. 

Cumhuriyet devrinin yüzünü 'güldüren tek 
tarım ürünü çaydır. 1949'Iarda Dünya çay pi
yasasına hâkim olan İngilizlerin ımeşhur .çay 

I uzmanı R. O. Mennel verdiği (bir raporda" çayı
mızın Seylan ve' Dıarjeling çayları ayarında. 
olduğunu, Avrupa'ya' yakın olmamız' sebebiyle 
çok tutulacağım söylüyordu. 

Fabrika noksanlığı, manipülâsyon eksik
liği, çayların ışlenmıeden denize dökülmesi" kas-
t e diliyorsa, bu bir Hükümet meselesidir." Büt
çe Komisyonunda ve Meclis kürsüsünde bun
ları defalarca dile (getirdik! Kimse tedbir alma 

i cihetine gitmedi. Eğer >çay kaçakçılığını önle-
yemiyorsak, fabrika noksanlığından .kaliteli 
çay imal edemiyorsak, dışarıya satmak için 

| gerekli tedbirler alınmıyorsa, çayı yetiştiren 
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çalışkan müstâhsilin suçu nedir? Yoksa (bu 
rakamlar "verilmek suretiyle hayat pahalılığı 
dolayısıyle önümüzdeki sene çay .müstahsili 
örneğinin karşılığını isteyecektir diye mi şim
diden önüne geçmek isteniyor. ' 

Yine konuşmada; dışarıya çayı 3,5 liraya 
satıyoruz deniliyor. Bu doğrudur; 180 kuru
şa da satılmıştır, 7 liraya da satılmıştır. Bü
tün tarım ürünleri 'bu 'esaslardan satılıyor. Şe
ker dışarıya 36 kuruşa satılıyor. 

Şunu belirtmek isterim, Hükümet (bu .mev
zuda o kadar ilgisizdir ki, 3,5 liradan satılan 
çayın ihracını biz yapmıyoruz; İngiliz, Holan-
dalı, Mısırlı igelıip''biKden alıyor/Şimdiye ka
dar gelen Hükümetlerimiz dış pazar aramamış
lardır. Bu uğurda hiçbir aktif hareket olma-
onışltır. İhraç için 'gerekli reklâm, ve teşebbüs 
yapılmamıştır. Geniş reklâm ve distribütör
lere ihtiyâcımız vardır. 

Eğer mevcut Hükümet, her işte, çayda yap
tığı 'hesaibi yaparsa, 1973 'bütçesi bu gilbi ra
kamlarla hazırlanırsa, eğer Beş Yıllık Plân 
da böyle Ihazırlanmışsa vay ıgeldi (memleketin 
[haline. 

Yüce Heyete saygılar sunarım (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

MALİYE BAKANI ZÎYA MÜEZZİNOĞLU 
— Sayın, Başkan, söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Maliye Baka
nı; 

MALİYE BAKANI ZİYA MÜEZZlNOĞLU 
— Sayın Başkan, Sayın Kum'basar'm yaptığı 
konuşma'dolayısıyla 1-2 noktayı kısaca açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Kumlbasar'ın bahsettiği konuşma 
Milliyet Gazetesinin Genel Yayın Müdürü ile 
'memleketlin genel ekonomik (durumu ve bu 
arada iktisadî Devlet Teşekküllerinin faaliyeti 
konusunda cereyan eden bir konuşma çerçe
vesinde'Çay Kurumıından 'bahsedilmesi üze
rine yapılmış biir (konuşmadır. O konuşmada 
verâlen rakamlar, konuşma yazılı bir metin 
üzerinde yapılmamış olmakla 'beraber, heyeti
nizin huzurunda arz etmek isterim ki, doğru
dur. Bu vesileyle müsaade buyurursanız aynı 
rakamları burada tekrar 'bilgi için arz etmek 4 
istiyorum. 

Ellimizde mevcut rakamlara göre Türkiye' 
de çay istihsali 1962 yılma kadar iç tüketimi | 

' karşılayacak şekilde ğeMşjtiği halde ö tarihten 
sonra istihsal süratle altmış ve dıç tüketimin 
çok üstüne çıkmıştır. Dış pazarlarda ihracat 
imkânlarının 'bullunımamiası dolayısûylje stoklar 
da süratle artmak eğilimi göstermiştir. 

Elimizdeki mevcut rakamlara göre 1792 yı
lında durum şudur: Üretim 52 000 'ton, 1972 yı
lından devredilen stok 12 O'O'O ton. Böylece top
lam stok hacmi 64 0O0 tonu bulmaktadır. Aynı 
yııl içinde tahmin edilen dâhili satış 24 000 ton, 
stok fazlası .40 000 ton, ihracat 5 700 ton ve 
1973 yılına devredilen stok 34 300 ton. 

;Çay istiihsıaM 'Türkiye'de ve dünyada artar
ken öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de 
son yıllarda çay tüketiminde meyve sularına 
olan rağbet dolayısıyle 'bir azalma görülmek
tedir. Bu'azalmaya liağmen 1973 yılında tü
ketimde % 20 bir artış olacağı tahminine da
yanan hesaplar bize durumu şöylece ortaya koy
maktadır: Yfllbaşı stok 34 O00 ton, 1973 yıla 
üretim tahmini - ki 1972 yılının ayinidir - 5.2 000 
ton. Toplam üretim 86 000 ton; dahilî tüketim 
28 OOO ton, stok fazlası 58 000 ton - ki, yıl için
de Çay Kurumunun hazırladığı programa göre 
28 OOO. ton raddesinde bir ihracat önıgörülmek-
tödir, buna rağmen yine 1974 yılma 30 000 ton
luk bir stok devri söz konusudur. 

Maliyetlere gelince: Tekel ve Çay Kurumun
dan alınan bilgilere göre, çayın değişlik kali
telere göre maliyeti 38 - 40 lira arasında de
ğişmektedir. iç piyasadaki satışların -ortala
ma fiyatı 38 lira dolaylarındadır. 1972 yılın
dan ifciıbarcn Çay Kurumu iç piyasada yaptı
ğı satışlar dolayısıyle de zarar ©tmek duru
munda kalmıştır, ihracatta karşı karşıya bu
lunduğu zarar ise çak daiha büyüktür. Türk 
çayının milletlerarası 'bir standardı ; mevcüdol-
maması dolayısıyle üç piyasalarda ihraç etti
ğimiz çay 8,5 lira civarından ortalama fiyat bul
maktadır. Böyle olunca 38 - 40 ılira maliyeti 
olan bir malın ihraç edilmesi zarureti halin
de büyük zararların ortaya çıkması kaçınıl
maz bir netice olur. Bu sebepledir M, elimiz
de mevcut rakamlara'göre yine 197İİ yılında 
17 000!tonluk ihracat yapılmış' ve toplam 759 

L milyon lira bir zarar teraküm etmiştir. Buna 
mukabil 1972 yılında 5 700 tonluk bir ihra
cat yapılmış ve 248 milyon lira zarar tahassül 

I etmiştir. 1973 yılında öngörülen miktarda, 
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yana 28 000 ton ihracedildiği takdimde kuram 
isteır 'istemez 990 milyon liralık 'bar zarıarla kar
şılaşacaktır. Durum bundan ibarettir. 

ıSaym Kumbasar'ın sözlerinde çagf-* kâftte-
şinıin, ıslahı, alınan yaprakların süratle değer
lendirilmesi için gerekli tesiisleıiin kurulma
sı konusundakiİ kısma •% 10O katılıyorum. Ben 
şuna inanıyorum <ki, teknik sahada hu gerek
li tedbirler alındığı ve milletlerarası piyasada 
Türk çayı ayrı bir standart cllarak kabul edil
diği takdirde bundan faydalanımamız müm-
kündür. Ancak, bu gidiş 'böyle devam ettiği 
takdirde konunun müsbahsiüie dönük yönünün 
çok önemli .olduğunu kabul etmekle beraber, 
bunun beraberinde büyük bir s'orun götifle©©-
ğlini de ifade etmek zorundayım. Bu sebeple
dir ki, konu Malîye Bakanlığı tarafından İkti
sadî Kurula götürülmüş, gerekld hal çareleri 
bulunması istenmiştir. 

Hesaplar gayet açıktır. Bu hesaplar dola-
yısiyle zannediyorum ki, bütçe ve plân ara
sında bir iliışki kurullmıasında da 'isabet yok
tur. 

Arz ederim efendim. 

(BjAiŞKA'N Gündem dışı konuşma talep
lerinden yalnız iki sayın üyenin 'isteğini yeri
ne 'getirebileceğim, diğerlerini getirmeye za
manımız müsait-değil. Bu arkadaşlarımız Sa
yın Şinasi Özdenoğlu ve Sayın Bakıp Hiçeri-
mez'ün talepleridir. Diğerleri ancak müteakip 
tarihlerde yerine getirilebilecek. 

6*. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğlu' 
nun, yurt dışındcüci işçil' erimime sorunları ile 
üffüi gündem dışı demeci ve Çalışma Bakanı Ali 
Rıza Vzuner'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Özdenoğlu, yurt 
dışındaki Türk işçilerinin sorunlarıyle üıgili ola
nak buyurunuz. x 

ŞİNASl ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Kuzurunuzja TüıMye'miain en önemli sorun
larından Mirisini getiriyorum; yurt dışındaki 
işçilerimizin' sorunları ve bunların başında ka
çak işçiler sorunu. 

Bugünkü Cumhuriyet Gazetesinde şimdiye 
kadar yayınlanmış olan yüalerce haberden bi
risini görüyoruz: «HamburgU& 15 000 ıkaçaık 
Türk işçisi var. Batı Almanya'nın sayılı ga-
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zetelerunden biri bu işçilerimizi (20 a d asrın, 
esirleri) diye tanımlıyor» Müsaade ederseniz 
Hamburg kaynaklı olan bu haberden bir pasaj 
okt^onMı: «Hamburg'ta halen 15 000 kaçak 
Türk işçisi çalışmaktadır. Yazar incelemesinde 
bu insaniiarı, «20,m}. asrın esirleri» diye tanım
lamakta, bunların sırtından para kazanan bâr 
çok insan bulunduğuna ve bunların biran ön
ce tutuklanmaları gerektiğine değinerek, «An
cak bu sayede zavallı insanların korkusuzca 
uyuyabuleceklerini», belirtmektedir. 

Sayın milletvekilleri; 

«Turist işçiler» başka bir deyimle «kaçak 
işçiler» konusu, Türkiye'nin dışarıda kanayau 
bir yarasadır, 

Turist işçiler konusunda bugün hangi nok
tadayız : itiraf etmek gerekir M; bütün iyini-
yetlere ve çabalara rağmen içaçıcı bir nokta
da değiliz. 

Turist işçilerimiz; dün nasıl Berlin'de do
muz ahırlarında yatmakta, Nancy'de kahveler
den koğulmakta, Ausburg'da halk meskenleri
ne sokmlımamıak'ta ise, bugün de buna benzer 
binbir dramın içindedirler ve üstelik Alman 
kamuoyununun tepkisiyle karşı kanşıyadırlar. 

Ne'denlerini aynntılanıyle burada 'tartışa
cak değilim; çok uzundur, bütçede konuşaca
ğım. 'Burada, meselenin son safhasındaki ger
çek tabloyu çizecek, tedbir göstermeye çalı
şacağım. 

(Sayın arkadaşlar, 
«Kaçak işçileıiin blir kereye mahsus olmak 

üzere affı» (konusu; 2 yiL ıkadar önce Ortak Pa
zar Komisyonumuzun Leiden şehıinde yapılan 
toplantısında ilk kez, tarafımızdan bir öne
ri olarak getirilmiş, Komisyonca kabul edile
rek kararlara dercedilmiş, Avrupa Parlâmen
tosu tarafından da onanmıştır. 

Turist işçilerin durumlarının hukukıleştiril-
mesi; Komisyonumuzun 'hemen her toplantısnı-
da aldığı kararlarla teyidedMmiştir. 

Sicilya'da yapılan toplantıda ise; olaylı 
ve tartışmalı geçen oturumlardan sonra, 4 No.-
lu tavsiye kararıyle yine aynı konu teyide-
di'lımiş; bu karar da Avrupa Parlâmentosunun 
14 Kasım 1972 tarihli oturumunda onanmış
tır. 

Demek oluyor ki, Avrupa Parlâmentosunun 
bu af işinde muvafakati vardır.. Ancak, meşe-
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'lenin, uygulamada ciddî güçlükleri de vardn 
ve bilhassa Alman parlamenterlerinin iyi ni
yetli çabalarına rağmen bu güçlükler sürüp 
gitmektedir. .- . 0 l . ; 

. -Hayın mdlletyeki'Jlcuıi, :r .,... 
TJ ^^t ' iğl^i^Ağustoş^ayantla; ' Türkiye -, Hükü
meti temsilcileri ile Federal Almanya yettk-Mi-
leıü arasında bir Anlaşma imzala-nmış ve yü
rürlüğe-: 1^0iınmşt\ı r.. Bu anlaşmayla «b'ölgese'l 
bir af» sağlanmak istenmiştir: Buna göre- tu
rist işçileri'nılizden, /keıulil erine Alınan malkam-
ları tarafından «geçici çalışma, izni verulen-
ler» (ki orada bunlara, «dulduıiig.lu işçileri» 
denmektedir) en geç 30 Kasım 1972 tarihine 
kadar Türkiye'ye dönecekler,. İstanbul'daki Al
man İrtibat Bürosu aracılığı ile ve-Almanya' 
daki işvereni tarafından ismen davet edildik
leri takdirde tekrar Almanya'ya gideibifl'ecekljer-
d i r . - • - -• 

Hemen belirtmeliyim ki; bu hak, Federal 
Aimaya'mıı sadece Hesscn ve Eıheiiand Pfla,z 
eyaletlerinde çalışan ve 8 000 civarında tah
min edilen kaçak işçimize tanınmıştır. Oysa, 
Federal Almanya'da yetkili tahminlilere göre; 
70 000 civarında kaçak Türk işçisi vardır. 

-Hayın milietv ekili eri, 

«Kaçak işçiler» le ilgili İm af sisteminin, hu-ı 
zursuzluk ve haksızlık yaratacak bir sisle m. ol
duğu daha'bugünden an'laşılmaktadır. 

Bu sakıncalar nedir? 
1. Bir kere, bu iki eyaletteki işçilerimizin 

yurda dönmesi ve yeniden Almanya'ya gitme
si lüzumsuz biı- masraftır; millî gelir yönümden 
kayıptır. 

Çünkü; bunların Türkiye y e dönme . zorun-
luğu, -aslında bir formalitedir. Bunlar Türki
ye'ye dönmeden-dç bu af: sağlanabilirdi • 

- 2. İşçi Türkiye'ye dönecektir, ama, yeri 
boş kalacak mıdır; sanmıyoruz. Nitekim, dö
nenlerin bir kısmı işveren tarafından davet 
edilmemekte,- yerlerine başkaları/ alınmakta
dır. 
. -Bir ay kadar,önce, Frankfurt ' ta Hessen İç

iş 1 eri Bakanı iJ e, görüşerek, bu işçilerin mut-
laka Almanya'ya dönmeleri zorunluğuniU :be-
lirtmiş'tik. Bakanın bize verdiği cevap şu ol
muştur :., «Alman • işvereninin Türkiye'ye dö
nen işçiyi tekrar Almanya'ya .davet, zorunlu-
ğu yoktur ve biz Hükümet olarak eınsir değil 

rica etsek dahi. bunların Almanya'ya davetini 
sağlayamayız.,» 

Halbuki aynı tarihlerde Wiesibaden'de çı
kan WieslbadenerW Coiırier Gazetesinde yayın
lanan açıklamasında, -Hessen, İş Dairesi Başka
nı «Türkiye'ye, dönen turist işçileri', Alman iışve-
renOeri yeniden davet etmek zorundadırlar» di
yordu. 

Görülüyor ki, aynı konuda iki Alman yet
kilisinin beyanları arasında tanı bir tutarsız
lık mevcuttur. 
. 3. Yerine başkası alınan Türk işçjisi; dı

şarıdaki istihdam şansını büsbütün yitirmek
te; bu da hem ; ekonomimizi plumışuz. yönde et
kilemekte, hem de memleketimizdeki soısyal 
bunalımı artırmaktadır. . -..,..> ,, . 

4. Daha kötüsü; Almanya y a ' dönehıeyen-
İere, yılllardır sıra bekleyenlerin önüne '-'• geçiri
lecekleri vadediimişlir. Böylece 8 - 10 yıldır 
sırasını bekleyenler, Devlet emriiıne, buyruğu
na riayet etmek suretiyle düriislt -şekilde sı
rasını bekleyen vatandaş da mağdur duruma 
düşmektedir. 

(Böyle >bir uygulamayı desteklemek . müm
kün değildir. 

Sayın -Melen Hükümetinden, derhal şu-ted
birleri almasını rica ediyorum:: 

.1. Kaçak işçi akını Devletin bütün im
kânları iile. durdurulmalıdır. 

Bunun en .geçerli yolu: Dev yatırımlarla 
büyük iş ve çalışma; olanakları yaratmaktır. 

Almanya'daki ağırlaştırılmış yeni -cezalar-, 
la,- kaçak işçilerimizi bekleyen dayanılmaz öl
çüdeki şartlar Türkiye'de halka duyurulma-
hdır. ; ' '. -•• - -

Bugünkü görünüm odur ki, Federali Alman
ya yabancı işçi sayısını 2,5 milyonda, dondur
mak. kararındadır. Bugün Almanya'daki ya
bancı işçi sayısı 2 352 000'diir. 

Geçen yıl kabul ettiğimiz İş Kanununun 
105 nci maddesiyle getirilen 3 yıl ağır hapis 
gibi çok ağır müeyyidelere rağmen sön za
manlarda bilhassa Fransa'ya yöneltilen kaçak 
işçi akınına Hükümetin dikkatini çekmek, is
terim. 

2. Türkiye'ye dönme süresi, 30 J^asıın 1972 
günü sona ermiştir, Bugüne kadar yurda, dö
nüp de Alman 'işvereni tarafından çağınlimaınış 
olanların sayısı 4 000 civarındadır. Delmek ki, 
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affın uygulandığı bölgedeki duldunglu işçile
rimizden yarısının durumu meşrulaştırılmamış-
tır. Öyle ise sürenini mutlaka uzatılması; geri 
kalanların davet estirilmesi'' için-en etkili ça-
j.ederi'ıı, aranmasıMHükümetin_ görevi,olmalıdır. 

o. Bu konuda biı üçüncü önerimiz şu ola-, 
çaktır: 

İşveren daveti yapıyor, ama Alman İşçi 
Bulma Kurumu (Arbeitsamt) bu daveti Tür
kiye'ye gönde emiyor, tutuyor. Sayın (Çalışma 
Bakanından bunu engelleyecek bir girişim is
tifham ediyorum. 

Sayın milletvekilleri; 
«Tutist işçiler» konusunda sö/leıimi 1opar-

hyorum: 
Biz; Almanya'nın yalnızca 2 ey ati etinde de

ğil ; toplulukta- çalışan • tüm 'izinsiz işçilerimi
zin tamamının ele alınıp, bunların • hukukî du-
dumlarmın, Türkiye'de yıllardır sırasını bek
leyen vatandşalarm haklarına- engel olmaya
cak bir statü içimde iyileştirilmesi görüşünü 
savunduk ve Havlanmaktayız. 

Şurasını bilhassa (belirtmek isterim ki; 
İster izinli, ister izinsiz olsun; Toplulukta

ki tüm işçilerimizin, bu ülkelerin refahında 
payları vardır. Onlar bu refahtan hakları ola
nı mutlaka, almalıdırlar, her türlü .sosyal ga
rantiden yararlaıınıabdırlar. Onların yaban 
üJkşlerind.e-^-.söı.mürül'iııeJlerine , engel, olmak 
tüm,yetkileringörevi olmalıdır.. 

Sayın milletvekilleri.;... . 

• «Kaçmak işçiler»sorunu dışında, dışardaki 
Türk1 işçilerle :dlgili s-oiı derece önetıhîli başka 
korunlar 'da var. Bunları, şimdilik birkaç cümle 
halinde temas-ederek Hükümetin dikkatini çek
mek istiyorum. • • • • 

Dışardaki işçilerimizin hizmetindeki -mis
yonlarımız - birkaç istisnası ile - gerçekten 
Türk işçisiyle bütünleşerek, fedakârca çalış
maktadırlar.. İşçinin ıstırabını yürekten duya
rak,, heyecan. içinde çalışan ..görevlileri huzu
runuzda. takdirle, anmak isterim. 

Bâzı merkezlerde yardımcı personel ihtiya
cı en yüksek orgdandır. Bir ;süredir> Türk işçi
sinin yabancı 'mahkemelerdeki davalarını iz
leyecek sözleşmeli yabancı avukat tutulamı-
yordu. Memnunlukla öğrendiğimize , göre Hü
kümet-bu yardımcı : personel içiiı yetki geftir*-
miştir...Saym Oallışma . Bakanından rücamız şu

dur: Avukat, sosyal hizmetler uzmanı, dok
tor, tercüman gibi yardımcı personeli çalış
tırma imkânlarından; ihtiyaç içindeki ımer-
lte^lerf derhafp'f aydalaîıdırılmalıdır. 

İşçilerimizin «çocuk, parası», ,iein liştedikleri 
belgelerin Sosyal .Sigortalar Kurumunca ge
ciktirildiği bir gerçektir. Bu belgelerin, çalbuk-
laştıpılması konusunda Sayın Çalışma Baka
nının hassasiyetini beklerken; işçilerimizin as
kerlik yoklaması,, pasaport ve vize işlerinin de 
Dışişleri Bakanlığımızca ciddî şekilde; ele alı
nıp hızlandırılacağına inanmak istiyoruz. 

'Gelecekteki ileri Türk en'düstrislhrin canda
marı olan «kalifiye işçi»' yetiştirımenin ' yolu 
saydığımız '«MesleM''• 'eğitimi»': konuşu; ^buıtca 
uyarmalara rağmen yürümüyor. Aslında mes
lekî eğitimin Tüdkiye'den başlatılması -şart
tır. Türk işçisi çalıştıran yalbancı işveren, bu
nu kendi işyeri (bünyesinde yapmaya mecbur 
tutulmalıdır. ••••••• - • 

Fransa'nın, her yıl, 50 0!Ü0 kalifiye ; işçi ye
tiştirdiğini Sayın Hükümetin, dikkatine suna
rak bu bahsikapatmak-istiyorum. -.,.,-. 

«Almanya'daki işçi çocuklarının 'eğitimi» 
kelimenin tanı - aıılamiyle başıboştur. Bugün 
Almanya'daki, okuma çağındaki : .çocukları
mız 60: 000 civarındadır, -.Öğretmen sayısı ise 
yalnızca 110 kişi'dir.. 500 küsur öğrenciye, 1 
öğretmen düştüğüne- .göre bu-acı görüntüye 
blir başka tablo eklemeye lüzum görmüyoruz. 

Bir başka Önemli könü da yurt dışındaki 
Türk İşçi demcklleri konusudur:: -; ; :: -

ıBir acı gerçeği burada - i'f a'deye mecburum- : 
Hükümetller, bu derneklerle- hemen- ıhiçbir -di
yalog kurmamışlar,' bunları- kaderine terket-
mişl erdir. Bu .kuruluştl arın , lokalleri yok, taşı
nır taşınmaz malları yok, maddî .olanakları 
yok.- Örneğin: Merkezi, Frankfüt'ta bulunan 
«Güney Batı Almanya İşçi, Dernekleri Federas-
'yonu» tam-bir ...imkânsızlık içinde,.. Bu. dernek
ler, Türkiye ile 600 000 Türk işçisi , arasında 
bir köprü sayıldığına. göre,.., hükümetle rin bun
larla-diyalog kurup olumlu çabalarına katkı
da bulunmaları şarttır. ..-,, '- , ...,-

,-Nihayet Sayın .Hükümet; .her yıl yabancı 
bankalara akan 1 milyar ^markın .üstündeki iş
çi tasarruflarını Türkiye'ye getirmenin en akıl
lı, en ciddî, tehirlerini vakit geçirmeden alma-
l l d l r . v V . • ...-:. ~ • - :.-••; 
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Bayın milletvekilleri; 
.'Türkiye'nin gelecekteki dev hamlelerimi 

gerçekleştirecek <olan, yine dertli Anadolu'nun 
çilekeş çocuğu, çalışkan" Türk işçisi olacak
tır. . 

Şu konuşmam yaban ülkelerinde, hasret ve 
açılar içinde didinen yiğit Türk çocuklarının 
sorunlarının çözümüne 'katkı olursa kendimi 
mutlu sayacağım. 

Yüce Kurulunuzun; önerilerimize destek 
olacağı linancııy'le, Hükümetten işçi sıorunlan-
nın en cîddî şekilde takipçisi olmasını bekler, 
Millet Meclisini saygılarla selâmlarım. (C. H. 
P. sıralarından alkışlar) 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Söz işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
ÇALIŞMjA BAKANI ALI RIZA UZUNER 

(Trabzon) — Sayın Başkan, .değerdi arkadaş
larım ; 

Ankara 'Milletvekili değerli arkadaşımız 
Sayın Özdenoğlu'nun yurt dışındaki (işçilerimi
zin sorunlarını ve özellikli e illegal yollardan gi
den turist iş çillerin sorunlarını kapsayan gün-
domdışı konuşmasına •cevalbımı kısaca sunmak 
istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu komiyle ilgili ola
rak Hüküm etimiz gerek Programında, gerek
se.-çeşitli yönlerdeki çalışmalarında büyük bir 
hamlenin ve hizmetin ağırlığuyfle orantılı ola
rak teşkilâtlanmanın gayreti içindedir. 

Geçen gün Yüksek Senatoda konu ile ilgi
li olarak, hattâ senatörlerimizin de sabırları
nı suiistimal etmek pahasına, yurt dışındaki 
işçilerimizin sorunları ve bunlar üzerinde Hü
kümetimizin görüşü hakkında geniş bir açık
lamada (bulunmuştum. Sayın Özdenoğlu'nun kı-
•saca burada belirttikleri ve büyük çoğunluğuy-
le katıldığımız görüşleri üzerinde vaktinizi al
madan, Senatodaki konuşmamın çerçevesi iç'e-
rl'sünde değil, ama daha dar çerçeve içinde kı
saca bilgi sunmak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bugün yurt dışıma 
legal yollardan gitmek için sıra bekleyen 1 mil
yona yakın vatandaşımız vardır. Bunların öte
sinde afetzedelerin öncelikle gönderilmesi, ki 
yüzde 115 oranı bunlara tahsis edilmektedir, bun
lar da yüzbiüi aşmaktadır. Diğer taraftan, 
Köy Kalkınma Kooperatiflerine ayrılan kon

tenjanlar da büyük bir yekûn teşkil etmekte
dir. 

Normal yollardan işçi göndermemiz değşi-
meyen bir 'tempo ile devam etmektedir. Sayın 
Özdenoğlu'na - şu anda tam (istatistik yanım
da değil ama - şunu arz etmek isterim ki, ha
len geçen yıla nazaran farklı lOİmayan eşit mik
tarda işçi gönderime olanağını sağlamış bu
lunuyoruz. Bunlara duldunglu işçiler dahil 
değildir. 

Kaçak işçiler sonum uzun yıllar Türk hü
kümetlerini, Türk parlâmentolarını işgal etmiş 
ve hattâ Sayın Devlet Başkanıımızın yurt dı
şında yaptığı bir gezide, üzeninde durulan' 
önemli ve gerçekten kanayan bir yaramızdır. 
Bu vatandaşlarımızın durumunu ıslah etmek 
bakımından (Sayın Cumhurbaşkanımızın ziya
retlerinde başlamış olan iyileştirme çalışmala
rı Hükümetilmiz döneminde yeni bir aşamaya 
kavuşmuştur. Ancak, değerli konuşmacı mil
letvekili arkadaşımın da çok iyi takdir edeceği 
üzere, Almanya'daki eyalet 'sisteminin bir so
nucu alarak, eyaletler arasında konu; farklı 
bir değerlendirmeye tabi tutulmuş ve ancak üç 
eyalette duldunıglu, yani geçici çalışma izni alan 
işçilerin .durumunu ıslah etmek üzere müspet 
kararlar alınmıştır. Bu karar Hükümetimiz za
manında tahakkuk etmiş ve 8 ilâ 10 bin işçi ka
dar tahmin edilen işçilerii'mizin bu yarı resmî 
şekilde çalışma, yani geçici müsaadeli çalış
ma iki, tabiri mahsusu ile Almanca tabiriyle 
«duldung» lu işçilerin duruumnu legal hale 
sokmak mümkün olmuştur. Ancak, o memleket
lerin kanunlarına göre bu işçilerin yurda gel
meden dönmeleri mümkün olamamaktadır. 

Dışı'şleıl Bakanlığımızın konu ile ilgili ola
rak, çok 'etraflı ve gerçekten etkili çalışmala
rı sonucu istihsal edilmiş olan bu iyileştirme 
gayretleri bâzı arkadaşlarımiız tarafından nok
san görülebilir. Ancak, elbettekii bu bir •karşı
lıklı anlaşma ile mümkün olabiliyor ve o mem
leketlerin cari olan mevzuatını bir tarafa it
mek suretiyle bizim arzumuza göre bir iyileş
tirmenin mümkün olamayacağını değerli ar
kadaşımın. ve Yüce Mcclishı takdirlerine sun
mak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; duldunglu işçile
rin 4 bun kadarı (bugün Almanya'ya dönmüş bu
lunmaktadır. Türkiye'ye gelerek kendilerine ça-
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lışma izni, daha doğrusu davet de sağlanmak 
suretiyle ve Alman makamlarının da bu çalış
maya sadık davranışları sonucu, Almanya'ya 
legal yollardan gönderilmesi mümkün olmuş
tur. İstatistiklere göre 4 bin kişli daha mevcut
tur. Fakat, bu 4 bin kişi,- Türkiye'ye gelip de 
veya (bu anlaşmadan yararlanmak üzere Çalış
ma Bakanlığına veya Alman İrtibat 'Bürosuna 
henüz 'başvurmuş değildir. Bir kısmı o mem
lekette kalmıştır ve bir kısmı da bu istatistik
lere göre duldunglu olan işçül&r Türkiye'ye gel
dikten sonra herhalde dönmemiş olsalar gerek
tir. Ancak, arkadaşımın, haklı olarak değindi
ği 30 Kasımda soma eren bu anlaşmanın müd
detini uzatmak bakımından Bakanlık olarak, 
Hükümet olarak gerekli teşebbüslere geçmiş 
bulunmaktayız. Müddeti uzatır isek, şayet mü
racaatların is'afı zamanında mümkün olamaz 
ise, onların d a dış ülkelere, özellikle Alman
ya'ya gönderilmesi mümkün olacaktır. 

Bu fuzuli masraf, bizim (ihtiyarnmız dışın
da Türkiye'ye gedmeleri, tekrar gönderilmele
ri konusu üzerinde ısrarla durulmuş, az evvel 
de kısaoa işaret ettiğim gilbi, Alman makam
larının ısrarlı ve kanuna dayanan talepleri kar
şısında-bu formül bulunabilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şunu da arz etmek 
İsterim ki, kanunî yollardan işçilerimizi gön
dermek gayreti e r'inin ötesinde, kendi insiyatif-
lerini 'kullanarak ve 'her türlü ikazla rrmıza rağ
men., gerek radyodan, gerek basın yoluyle ve 
gerekse yurt sathında yaptığımız çeşitli seya-
hatlarda vatandaşları uyarmamıza rağmen, yi
ne bâzı vatandaşlarımız turist olarak ve fakat 
çalışma gayesiyle yurt dışına gitmektedir'ler. 
Bu, bizim Hükümetimiz yönünden alınmış olan 
tedbirleri aşan bir davranıştır. Seyahat hür
riyetini: kısıtlayıamayacağımıza göre, bunu yüz
de yüz bizim önlememiz mümkün olamamakta
dır. Ancak, bu problemin hallini, işçi istihdam 
eden ve kaçak işçi çalıştıran memleketlerden 
ısrarla istemekteyiz. Bu •arada, Almanlarla yap
tığımız son görüşmede illegal yollardan giden
lerin çalışmaması için kendi mevzuatlarında, 
uygulamalarında daha şedit tedbirleri alacak
ları (bize ifade 'edilmiştir ve bu, sahneye de ko
nulmuştur. 

(Bir taraftan sıra bekleyenlere İmkân sağ
lar iken, 'diğer taraftan, bütün İni sıra bekle

yenlerin haklarını elinin tersiyle bir tarafa 
itip, lyurt dışına gidip, onların çalışma yerleri
ni işgal edenlere müsamaha edilmemesi gerek
tiğini (bu kürsüden bir defa daha belirtmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım, 'Sayın Özdenoğlu'nun 
da belirttiği gibi, bugün Almanya'da 2,3 milyo
nu aşan yabancı işçi vardır. Başbakan Sayın 
Willy Brandt'ın da daha evvel basma intikal 
eden beyanlarından da öğreniyoruz ki, bu mik
tar 2,5 milyonu aşmayacaktır. Bu yönden bâzı 
tedbirleri almaımaz gerektiği aşikârdır. Bu ted
birler manzumıesi Üçüncü Beş Yıllık Plânda 
yüksek huzurunuza takdim edilmiş ve yakın 
günlerde yine yüce huzurunuzda tartışılacak 
olan bütçe ile 1973 p^ogramıyle de imkânlar 
ölçüsünde çözüme kavuşturulmak gayreti için
dedir. Bunu o zaman, elb etteki ariz amiık (tar
tışma olanağı doğacaktır. Yani, kaçak işçilerin 
yurt dışına gitmesi hususunda Hükümetimiz 
gero'kli ikazları yapmakta, ancak bunda bir öl
çüde başarı sağlamaktayız. Bunda yüzde yüz bir 
başarının sağlanamayacağını, bu işçilerin istih
dam eden tmıemleketler yönünden tedbirler aılın-
ımıası zaruretini takdirlerinize sunmak isterim 
ve bu ülkeler de gerekli tedbirleri almaktadır
lar. 

Yurt dışında bulunan 'tüm turist işçilerin 
durumumu ıslah etmek bakımından anlaşmalar 
çerçevesini aşan davranışlar içindeyiz. Ancalk, 
bu konulara, daha evvel ikili yaptığımız anlaş-
auaları bir tarafa itmek suretiyle münhasıran 
turist işçilerin durumunu ıslah edeceğiz diye bir 
gayretin, bir çabanın sonuç vermeyeceğini ve 
aslında' bütün gayretlerimizi kanunî yollardan 
giden işçilerin durumunu ıslah istikametine tev
cih etmemiz gerekli olduğunu bu vesile ile işa
ret etmek isteriım. Esasen değerli arkadaşımın 
da bunda kasdî bu olmak lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, konu, gerek şah
sen benim de katıldığım Avrupa (Sosyal Refah 
Konferansında Türk Delegasyonunun teklifi 
olarak kabul edilmiş, yurt dışında bulunan iş
çilerimizin gerek çevre sorunları ve gerekse 
oradaki işçiler gibi eşit haklardan yararlanma
ları hususu bir karar sureti olarak kahul edil
miş ve Birleşmiş Milletlerin ilgili komisyon
larında değerlendirilmeye tabi tutulmak üzere 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Ayrıca, »ön ola-
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rak Romıa'da Avrupa Çalışma Bakanları toplan
tısında gündem maddesi olan, yabancı işçilerin 
durumlarını iyileştirmek konusunda bizim ta-
mıamisn katıldığımız ve bir ölçüde oluşturduğu
muz tedbirler, saptanmış bulunmaktadır. Bunla
rın ya'kın gelecekte müspet meyvalarmı alaca
ğımıza inanmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Sayın Öz-
denoğlu'nun değindikleri bir - iki konuya da kı
saca cevap sunmak isterim. 

Çok haklı olarak yurt dışında bulunan işçi
lerimizin bâzı sorunlarını tadat eder iken, ora-
dalki işçilerimizin m'edenî hal durumunu, daha 
doğrusu çocuk durumunu tespit eden belgelerin 
zamanında ilgili ülkelere gönderilmemesinden 
doğan zararlar ve bunun yarattığı üzüntüler 
dile getirilmiş, askerlik yoklaması, pasaport vi
zesi gibi işlemılerin de daha süratli ve sıhhatli 
sadeleştirilen bir usul içinde geliştirilmesi ta
lep edilmiştir. Bu görüşlere canı gönülden ka
tılmaktayız. Bu arada aldığımız tedbiri de kısa
ca yüksek huzurunuzda arz etmek isterim. 

.Muhterem arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar 
Kurumu tarafından 'saptanan çocuk belgeleri 
hizmetinin süratle yürümesi bakımından 1972 
yılında olağanüstü tedbirler alınmış, her İSosyal 
Sigortalar Müdürlüğünde, şube müdürlüğünde 
yurt dışı işçi sorunları birimi kurulmuş, o za
mana (kadar olan birikimler giderilmiş ve bu
gün şunu iddia ediyorum ki, belki birkaç istis
na verilebilir ama, muamele günlük hale getiril
miştir. Ancak, muhtardan başlayan, nüfus ımıe-
murandan gelişen bir muamelenin takdim te
hirle yürüdüğü vakıasına da burada üzülerek 
işaret etmek isterimi Gecikme, Bakanlığımın 
dışında olan bâzı sebeplerden ve çok kez bunu 
da aşan beyanlardaki hatalardan doğmaktadır. 
Çok: >evli olmiak hali, aynı tarihlere r asi ayan 
fazla doğumılar ilgili makamların dikkatini çek
mekte ve tekrar bunların tetkiki istenmektedir. 
Elbetteki bu yazışmalar zaman almakta, bâzı 
gecilkmeler olmaktadır. Şunu yüksek huzuru
nuzda arz etmek isterim ki, 1973 yılma hiçbir 
gecikme olmadan günlük muameleler haline 
gireceğiz. 

Geçen gün Dışişleri Bakanlığı ile başta Sa
yın Bakan olmak üzere, yetkili uzmanlarla bir
likte Bakanlığımda yurt dışında bulunan işçi
lerin sorunlarını çözmek için bir gün devam 

eden bir toplantı yaptık. Bu toplantıda Dışişle
ri Bakanlığı tarafından alınması lâzımigelen ted
birler - ki arkadaşım kısmen değindi - tespit 
edildi ve Çalışıma Bakanlığı yönünden, ayrıca 
Balkanlıklararası, 864 sayılı Kanunu tadil eden 
Kanunda öngörülen koordinasyon faaliyetleri 
bakımından alınması lâzım gelen tedbirler üze
rinde duruldu. Yakın zamanda yurt dışındaki 
işçilerimizin hizmetinde bulunacak etkin bir ku
ruluşu - ki imtihanlarını bitirdik - hizmete ko
yacağız ve bu nedenle orada bulunan işçilerimi
zin hizmetleri daha süraitli ve sıhhatli bir şekil
de yürütülecektir. 

Askerlik yoklaması konusunda Askerlik 
Kanununda bir değişiklik yapılması Millî (Sa
vunma Bakanlığı yetkilileri tarafından uygun 
görülmüştür. Zannederim ki, yakın gelecekte 
Yüksek Parlâmentoda bu hususun halli için ge
rekli değişiklik üzerinde durulacaktır. 

Diğer taraftan, eğitim konuşunda, yine Hü
kümetimiz ilk defa bu yıl 110 öğretımieni yurt 
dışında •görevlendirme"* suretiyle ve bunu büt
çe imkânlarınım sıkıntısı muvacehesinde ted-
birlenni güçlükle bularak Dışişleri Bakanlığın
daki bir ödenekten yararlanmak sın etiyle yurt 
duanda bulunan işçilerimizin çocuklarını eğit
mek bakımından devreye sokmuştur, ama bu 
yeterli midir? 

Değerli' arkadaş! arım, bu yeterli değildir. 
Ancak. İm mıevzuu çok etraflı tartışmak lâzım 
gelir. Oradaki işçilerimizin çocuklarını eğitmıek 
bakımından çok yönlü eğilimleri vardır. Bunu 
tamamen, bizim, Hükümet olarak ayrı okullar 
şeklinde mi yürütmemiz gerekir, yoksa çok bü
yük avantajlar sağlanan Alman'ların bir çok 
masraflarını ödemek suretiyle eğitim yaptır
dıkları okullardan yararlanmak suretiyle, an
cak kendilerine yurttaşlık bilgisi, dil bilgisi gibi 
derslerde yardımcı öğretmen vermek suretiyle 
mi yiirütmıek uygun olur? 

Bu, Hüküm etimiz tarafından şimdiki uygu
lamada yardımcı olacak, yurttaşlık bilgisi ve 
diı1 bilgisi konularında yardımcı olacak dersle
rin bizim göndereceğimiz, Hükümetimiz tara
fından gönderilecek öğretmenler marifetiyle 
gerçekleştirilmesi istikametindedir. Ama, ora
daki işçilerimizin, yakın zamanda kuracağımız 
teşkilât sayesinde saptayacağımız eğilimleri na
zarı itibara alınarak bu okullardaki tedris sis-
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temlerini iyileştinnıek bakımından Hükümet ola
rak her türlü tedbir alınacaktır. Yüce Meclis
lerimizin de, büyük Meclisimizin de bu tedbir
lere yardımcı olacağına inanmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı olarak 
fazla vaktinizi israf etmelk istemiyorum. 'Sayın 
Özdenoğlu arkadaşımızın bu ımıevzuu buraya ge
tirmelerinden dolayı, gerçekten kısa da olsa 
bir açıklama fırsatını bana verdikleri için ken
dilerine teşekkür etmeyi vazife sayıyorum. An
cak şunu da arz edeyim ki, yakın zamanda büt
çe vesilesiyle uzun uzun bu konuda alınmış ve 
alınacak tedbirler üzerinde Yüce Meclise daha 
geniş ve daha iyileştirici istikametteki gayretle
rimizin müjdelerini vermek fırsatını bulaca
ğımız kanaatindeyim. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. * 

7. — Ankara Milletvekili A. Sakıp Hiçerimez'-
in, kanun kuvvetindeki İmrarnmneler konusunda 
gündem dışı demeci ve Çalışma Bakam Ali Rıza 
üzuner'in cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp Hiçıerirnıoz, kanun 
ve kararnamelerle ilgili konuda gündem dışı 
görüşmek üzere buyurunuz. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye!eni; 

Birinci Nihat Erilini Hükümeti zamanında or
taya atılan, İkinci Nihat Erim Hükümeti şanja
nında ısrarla savunulan bir konu vardı: 

«fHüJkümeitıe tanınacak bir yetkiyle Personel 
Kanununun Tünk kamu hayatında yarattığı hu
zursuzluğu, süratle kanun kuvvetindeki karar
namelerle düzeltımek.» 

Kamu personelinden gelen yoğun tepkilere 
karşı cevap olarak öne sürülen ve en, pratik çö
züm yolu olduğu iddia edilen bu formülün ge
reği, nedense bizzıat yaratıcısı Hükümet tarafın
dan yerine getirilmiyordu. Meclisler, bu konu 
ile ilgili yetki kanunu tasarısını bekliyor. Hü
kümet ise tasarıyı ya geciktiriyor ya, da komis
yona gerelkli açııklaımaları yapması için vâki da
vetlere icabet etmiyordu. 

Aynı günlerde, zamanın Maliye Bakanı, bir 
taraftan Personel Kanununun lüks ve pahalı 
bir itamın olduğunu, bu kanundan kurtulmak 
lâzımgeldiğinıi, maliyecilerin arzularına uyarak 
her fırsatta kamuoyuna açıklıyor; enflâsyonun 
ve hayat pahalılığının tek suçlusu olarak, «Per
sonel Kanunu» nu gösteriyordu. 

Diğer taraltan da; «Biz, Personel Kanunun
dan doğan şikâyetleri derhal gidereceğiz. Ne ya
palım ki, Meclis bize istediğimiz yetkiyi vermi
yor, f?oaiikitiiriyor.» diyebiliyordu. 

Bu sözlerin hangisi doğru idi? Çıkartılacağı 
söylenen karama ime ler, mevcut haksızlıkları gi
de re refk, kamu personelini mi memnun edecek
ti? Yoksa, yemi yeni haksızlıklarla, memurun 
cebinden yapılacak tasarruflarla maliyeciler mi 
memnun edilecekti ? Bunlar bir türlü anlaşıla
madı. 

Ancak Sayın Sait Naci Ergin'in, fırsat bul
dukça Türk kamııoyuna, sıkıştıkça da kendisi
ni o malkaıma getirenlere «Yüce Parlâmentoyu 
insafsızca şikâyet ettiği» çok güzel anlaşıldı. 
Yüce Parlâmento, duyduğu endişe ve gördüğü 
«akın çaları açıkça belartenek, istenen yetkiyi 
veıdi. Aylar geçti. Sayın Sait Naci Ergin ba
kanlıktan düştü, yerine Sayın Ziya Müezzimoğ-
lu geldi. Hazır olan, fakat Meclisin yetiki ver
memesi sebebiyle çııkartılamadığı iddia edilen, 
huzur getirici kararnameler hâlâ çiikar-tılamadı. 

Simidi gönül işitiyor ki; Senato külcüsünden 
tanıdığımız bir ses yükselsin: «Biz zamanımız
da Personel Kanunu ile ilgili bütün kararmaımıe-
lei'i hazırlaımıgtık. Fakat bugünkü Hükümet, 
huzur getirecek bu kararnameleri çıkartima.malk-
ta, geciktirımıelkitedir.» diyebilsin; bu kadarcık 
medenî cesaretli gösteırebilsin. 

Değerli arkadaşlarım; dile getirmeye çalış
tığım bu konu, sizlerin de takdir ettiğiniz gibi, 
biç de hafife alınacak bir konu değildir. Mec
lisler olarak, kamu personeline Personel Kanu
nu ile bir yılda çıkartacağımızı vadettiğimiz 
MEYAK Kanunu, Anayasa ile bir yılda çıkarta
cağımızı vadettiğimiz Kamu Hizmetlileri Birilik
leri Kanunu tasarısı ve teklifi gündemde sıra 
'beklemakteidir. Hükümetlerce vadedilen. kanun 
kuvvetindeki kararnamıeler, Balkanlar Kurulu 
ile Maliye ve Devlet Personel Dairesi arasında 
mekik ddkumakta; yüzbinlerce memur 9 aylık 
alacaklarını beklam'ekitedir. 

Yüabinlerce kaımu personeli, Personel Kanu
nunun adaletsiz bir intibak sistemi getirdiği 
içıin, eşit işe eşit ücret yerine diplomaya ve 
torpile pirim verdiği için; liyakat, kariyer ve 
zamanla kazanılan ehliyete değer vermediği 
için; Devlette geçen hizmetleri dikkate almadı
ğı için; hayat pahalılığı oranında bir ücret ar-
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tışmı öngörmlediği için; tayinde, terfihle, ter
fide, nakdide ve cezalandırmada adaletsizlikler 
getirdiği için; 490 lira gibi Batının «sefalet üc-
röfci» dediği, ücretin altındaki aylıklarla insan
ları köle gibi çalıştırmayı müımlküıı gördüğü 
için; âdil kamın vie kararmaıımeler beklemekte-
dir. 

Hükümet açılkça bu kanun ve kararnamıele-
rin çıikartıl'aoağı tarihi söylemeli, kendi kendi
sini beikzâbetmıe durumundan çıkmalı, kendisi
nin ve Yüce Barlâmıenıtonun itibarını korumalı
dır. Bu işlemler yapılırken; Anayasa tadillerim
de örnek almayı ihmal etmediği, Batı demokra
silerinin yöntemlerini örnek almalı; kamu per
sonelinin özlülk halklarını düzenleyen kanun ve 
(kararnameleri hazırlarken, bu personeli temsil 
'eden kuruluşların mutaibalkatını almalıdır. Ana
yasa' ve İdare Hoikulku otoritelerimin ve tatbi-
toatçıiannın görüşlerinden yararlanmalıdır. 

Memurları «Bugün git, yarın gel» cililk ile 
ithamdan önce, hükümetler ve Meclis olanak, 
onları bugün ve yarınla avutmaktan vazgeçil-
mıeliddr. 

Değerli aıfloadıaşlarım; bâzı arkadaşlarımızın 
ve hükümetlerin tutum ve davranışları sonu
cunda; Devlet çarıkının paslanmaz dişilileri ola
rak ayalkta tutmamız gereken memurların ya
şantıları mizaıh dergilerinin güldürü, aracı ol
makta, her biri haklarında acı destanlar yazı
lan korunmaya muıhtıaç kimseler durumuna düş-
mıeiktiedirler. Bu, ancalk hasta devletlerde görü
lür. 

Bugün, uzun bir süredir uğradığı haksızlık
lardan kırgın, üzgün moralini kaybetmiş yüz-
binleree kamu personeli yarı boykot halinde, 
ya özel selkîtöne geçmek, ya da işçi olarak yurt 
dışına gitmek çıaibası içindedir. 

Devlet kuruluşları teknik personele bir staj 
yeri olmakta, irade vie karakter zaıfları, yokluk 
nedeniyle yüze çıkarak, rüşvet ve çıkarcılık ka
mu hayatımızda yayılmaktadır. 

Tüm bunlar, Devlet - Memur - Halk ilişki
lerini zedelemıelkte, Devlet bundan zarar gör-
me'kfcedir. Bundan biz şlkâyetçıiyliz, siz şikâyetçi
siniz, halk şikâyetçi ve bizzat kamu personeli 
şikâyetçidir. Bu hastalık süratle tedavi edilme
lidir. 

•İlk olarak, Personel Kanununun Gösterge 
Tablosundaki 16 ncı ve 15 nei dereceler kaldı

rılıp; tabandalki personel için katsayı 8'e yük-
seltıileı'eik, içinde bulunduğumuz koşulların ge-, 
rektirdiğl insanilik haysiyetine yaraşır bir ücre
te kavuşmaları sağlanmalı; 9 aylık alacakları 
süratle ödenmelidir. 

Her şeyin en iyisi, en güzeli düşünülerek, 
Devleti itibarlı kılacak, en küçüğünden en bü
yüğüne kadar tüm kamu personelinin kırılan 
gururu, lâyık okluğu şeikilde onarılmalıdır. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar)1 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Hükümet adına, söz istiyorum: 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, Hü
kümet adına görüşeceksiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başlkan, değerli arkadaşla
rım, 

Sayın Hiçerinıiez arkadaşımızın, her iki Yük
sek- Meclisten yakın mazide çıkmış bulunan ve 
bir ölçüde talihsiz kabul edilen; görülen nok-
sanlılklarından dolayı ıslah edilmfesi için Hükü
metimiz tarafından ele alınmış bulunan «Perso
nel Kanunu üzerinde gündem dışı yaptıkları şu 
andalki konuşmaya, çok kısa olarak cevap arz 
•'ei.fcm.dk isterim. 

Sayın Hiçeıtinıez arkadaşımız; konuyu, Per
sonel Kanununun tümü ile ilgili çok yaygın bir 
alanda ve alışageldiğimiz ölçüler içimde burada 
dile getirdiler. Bu vesileden yararlanarak; ben 
mevzuu yayaralk değil; Hülkümetimizm konuya 
hangi açıdan eğildiğimi ve konunun hangi saf
hada bulunduğunu bcliıtıınekle yetineceğim. 

Kanun kuvvetindeiki kauamanie yetkisi Yük
sek Meclislerden alınmıştır. Yine Sayın Hiçeri-
mez arkadaşımızın da, ısrarla aksaklılklarını za
man zaman bu kürsüden belirttiği bâzı aksak
lıkların, noksanlıkların" giderilmesi için, mesele 
üzerinde Hükünıcıt ciddiyetle durmuştur. Perso
nel Dairesinde konu araz - amik incelenmiş, Ma
liye Bakanlığında da gerekli tetiklikler yapılmış
tır. Son olaralk, Balkanlar Kurulunda 4 toplan
tıda bu önemli konunun süratle sonuçlandırıl
ması içim çalışmalar yapılmıştır. 

Bâzı eksikliklerin giderilmesi için Bakanlar 
Kurulunda dile getirilen, çeşitli Bakan arkadaş
larımızın ortaya koydukları sorunlara cevap teş
kil etmek bakımından; kısa bir dönem, yine 
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Personel Dairesi ile ilgili Bakanlıklar arasında 
görüşmeler yapılmış Ve bu safha da tamamlan
mıştır. 

Bütçemin zamanında Meclise verilmesi ne
deniyle Balkanlar Kurulu son toplantılarında 
bu konuyu görüşcmemiş, aynı zanüanıda 1973 
programımı da yine dün akşam Meclise vermıeik 
zorunluğu karşısında, bu serî,- aralıksız görüş-
melıer bir süre için ertelenmek zorunda kalmış
tır. 

Ancak Yüksek Meclise şunu arz etmek is
terim ki; mesele önümüz'defci günlerde müzake
re edilerek, sonuçlandırılacaktır. Belli/başlı ak
saklıklar, aldığımız yetki içinde karşılanmaya 
çalışılacaktır. 

Bu hususita Hükümetin yaptıkları, elbette 
bu Yetki Karar, ıuımesıinin tekrar Yüksek MJec
lise sunulması ve burada müzakeresi esnasında 
yine tartışılaibiilmişıtir. O zıaıman biz de noktaıi 
nazıarımızı söyleımeye çalışırız. 

Şunu da arz edeyim ki; burada değerli ar
kadaşımız gayeıt karamsar bir tablo çizdiler. 
Biz 1973 bütçesine, dün Yüksek Meclise sun
duğumuz bütçeye, bu kararname nedeniyle do
ğan farklı ödenekleri de koymuş bulunmakta
yız. Genel olarak, Personel Kanununu ıslah et
menin .sonucu doğacak malî külfetin karşılığı 
tamamen bütçeye konmuştur. Bundan dolayı 
esasen Hükümet angaje olmuş durumdadır. Za
man zaman, bıaısmıa intikal ettiği, TRT den de 
açıklandığı gibi; Hükümet bu konu üzerinde 
şimdiye kadar 4 önemli toplantı yapmıştır. 

Temenni ederim ve hattâ buradan kesin ola
rak ^fade edebilirlim ki; önümüzdeki hafta için
deki birkaç toplantıda bu mesele üzerinde son 
çalışmalar yapılacak ve bu Yetkd Kararnamesi 
yürürlüğe konacaktır. 

«9 aylık ödemekler» konusunun bununla di
rekt bir rabıtası olmiaımak lâzınıgelir. Ancak bu
nun da karşılanması için, yine Bütçede karşılı
ğını göreceksiniz; bunun da tedbirleri alınmış
tır. Esasen Sayın Maliye Bakanımız, zannede
rim ki, bugün yaptıkları basın toplantısında bu 
'konu ile ilgili Hükümetin görüşünü ariz amik 
izah etmişlerdir. 

Şimdi bir hususu burada Yüksek Heyetini
ze tekrar etmek isiterim: 

Değerli arkadaşlarım; kanun, çok genç bir 
kanundur. 50 yıllık mazisi olan bir rejimle ilgi-
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li, çok çeşitli hususları kapsıyor, çok farklı 
statülerden meydana gelmiş bir yamalı bohça
nın düzeltilmesi, bunun bir tutarlı büitün halime 
getirilmesi konusu; günler, haftalar ve hatıtâ 
aylarca Parlâmentolarda tartışılmış; Hükümiet 
yine sizden güc alarak, bumu ıslah eıtmek için 
bir gayretin içine girmiştir. 

Şimdi bu gayretleri yetki hududu dışımda 
'kullanmüaımıza imkân yoktur. 

Arkadaşımız, daha evvel Personel Kanunu
nun tümü üzerinde ya/pılan bir görüşmenin üslu
bu içinde, kademe ve derecelerin yeniden ete 
alınması gilbi, aslında yeni bir personel kamumu 
hazırlamak gibi bir durumu ortaya koydular. 
Oysa M, bu, taımamem ayrı bir konudur. Bu, ye
niden Personel Kanununun hazırlanmaısı giıbi 
bir görevdir. 

Onun için, yüksek takdirinize sunuyorum: 
Aslında arkadaşımın bu kararnamenin süraitle 
çıkması konusunda bir talebi olmuştur. Alma 
bu taleple ilgili olarak, daha evvtel ileri sürülen, 
«kaideme ve dereceler» mevzuu burada dile geti-
rilmiştıir. Bu yetki kararnamesiyle bunun uzak -
yakın, direkt bir ilgisi olmasa gerekir. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Alınan yetkide o hususlar da var, Sayın Balkan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZÜNER 
(Devamla) — Alınan yetkide, kademe ve dere
celerin istenildiği gibi değiştirileceğine dair bir 
husus yok. Ama böyle de anlaşılabilir. Yalnız, 
hurada bir vesile ile yine arz etmiştim; değerli 
milletvekilleri, millî sorumluluk taşıyan arka
daşlarımız çok geniş vaatlerde bulunıaibilirler. 
Ancak, bu vaatlerde bulunurlarken, bunun kay
naklarını da aynı sorumluluk içlimde ortaya ko
yarlarsa cidden vazife yapmanın huzurunu, va
zife yapmanın gerçek hazzını tadarlar. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Alman yetkide o hususlar var, Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZOMER 
(Devamla) — Şimdi, bütçe buraya gelecektir, 
değişmiş bir şey yok. İşçi emeklileriyle de ilgili 
olan arkadaşlarımız Fransa'daki bir modeli ge
tirdiler. Yine Meclislerden geçmiş kaynakları 
aşan bir teklifte bulunulmayacak dendiği hailde, 
fevkalâde mübalâğalı üç.tane Sosyal.Sigortalar 
Kurumu kaymağının da yetmeyeceği, teklifler 
getiriyorlar. Bu, o zaman demagojik bir talep 
olur. 
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.-.-•AHMET SAKIP HİOERİMEZ (Ankara) — 
• Hükümet talebetti, unutuyorsunuz Saym Ba
kan. 

YAŞAR ADSAL (Samsun) —• Hükümet yaptı 
ne yapalım. 

ÖENGİZBAN YORULMAZ (Ankara) — 
Onu orada konuşsaydınız... 

ÇALIŞMA BAKANI ALI RIZA UZüNiER 
(Devamla) — İstirhamım sudur; elbette ki, ak
saklıklar olabilir, noksanlıklar olabilir, bunlar 
üzerinde durulsun, bunlar bir ölçü içimde tale-
bedilsdn; gıiıder artırıcı görüşler öne konulurken, 
gelirlerinin de işaret edilmesinde yanar olduğu, 
bu balkımdan Hükümete daha büyük ölçüde yar
dımcı olmak imkânının doğduğunu bir vesile 
ile belirtmek isterim. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Yetkiyi istenken, bunları da dikkate almanız 
gerekirdi Sayın Ali Rıza Bey. 

t 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Devamla) — Kamu idaresinin yeniden düzen
lenmesi çalışm.alan ile yakın ilgili ve rabıtalı 
gördüğümüz Personel Kanunundaki ısladı tedbir
lerini vıalkm gelecekte sonuçlandıracağız ve el
bette ki, hasırlayacağımız kararnameyi yine 
yetki kararnameısinin bir gereği olarak yüksek 
huzurunuza takdim edeceğiz, M'eelislerin tasvi
bine sunacağız. O z uman, bunun üzerinde her 
değerli .arkadaşım görüşlerini söyler, Hükümiet 
de hangi espri içinde bunu getirdiğimi, hangi 
zaruretlere cevap verdiğini ve hangi imkânları 
mevcut bulunduğunu Yüksek Meclislinin tak
dirlerine sunar. Bunun dışında bir usul olduğu 
kanaatinde değilim, saygılar sunarım. 

8. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk Bayülken'e Başbakan Ferid He
len'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/963) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, öumhur-
'başkanlığı tezkeresi var, okutııyo<rum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bıalkanı 
Halûk Bayüliken'ıin dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Başjhakan Ferid M'elenin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Oevdet iSunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, Ma
liye Komisyonundan istifa ettiğine dair önerge
si (4/342) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa talebi var, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Seçilmiş bulunduğum Maliye Komisyonun
dan isitifa ediyorum. Gereğinin gözöııünde tu
tulmasını diler, saygılar sunarım. 

İçel 
Turhan' Özgüner 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

10. — Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmazd
ın, Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki 633 sayılı Kanunun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, bu kanuna yeni bâzı mad
deler eklenmesi, geçici maddelerin bâzı fıkraları
nın kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin, ge
çici bir komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 
(2/616, 4/341) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması ile 
ilgili altı adet talep var, ayrı ayrı okutup oy
larınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 

Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz ve 70 
iarkadaşı tarafından verilen Diyanet işleri Baş
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 633 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değişltdıilm'esi, 
bu kanuna yeni bâzı maddeler eklenmesi, geçi
di maddelerin bâaı fıkralarının kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin biran önce görüşül
mesini teıminen havale edilmiş olduğu Millî Eği
tilin, Maliye, İçişleri ve Plân komisyonlarımdan 
seçilecek dörder üyeden kurulu geçici bir ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

B,alıkesıir 
Mevlüt Yılmıaz 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz. Önerge sa
hibi Sayın üyie Geçici Komisyon kurulması tale
binde bulunmuşlardır. 

YAŞAR AKAL ('Samsun) — Efendim, bu 
konuda söz istiyorum. 

HASAN 'TOSYALI (Kastamonu) — Saym 
Başkanım, ben de konuşmak istiyorum. 
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BAŞKAN — Konuşmak istiyorsunuz. Lellin
de, aleyhinde? 

YAŞAR AEAL (Samsun) — Aleyhinde. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lehin

de konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — İki sayın üyeye lehinde, aley
hinde olmak üzere söz vereceğim. Lehinde ko
nuşmak üzere buyurun Sayın Tosyalı. Yalnız. 
İçtüzüğün emrine göre V o misinanız 15 dakikayı 
geçim ey e cek e f endim. 

HASiAiN TOSYALI (Kastamonu) — Peki 
efendim. 

Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
633 sayılı Diyanet İşleri Teşkilât Kanunu

nun tatbikatı esnasında bu teşkilâtımızı tatmin 
etmeyen pek çıoik husus vardır. Değerli aıfeadaş-
larımızın telklifi gayet yerindedir. Uzun süne 
ne komisyonlardan çıkmış, ne de Yüce Heyeti
mize gelmiştir. Diyanet İşleri Tekidi âtımızın çe
şitli, sıkıntılı mevzuları vardır. Bu mevzuların 
gerek Komisyon çalışma] arında ve gerekse 
Umumî Heyetimizde hal yoluna girebilmesi 
için bu komisyonun süratle kurulmıası ve bu t)e)k-
lifin Yüce Meclisimizin huzuruna gcknıesi yerin
dedir. Bu mevzulardan bir kısmını bilgili e .rdniae 
arz etmek istiyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, birincisi : Açık ola
lım ve samimî olalım. Türk Milleti milliyetçidir, 
imanlıdır ve Müslümıandır... 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ne alâkası 
var bununla... 

HA.SAN TOSYALI (Devamla) — Bu millet, 
l i r taraftan millî kültürümüze istinıaidıederck 
yükselirken, bir taraf tan da imanlı, ahlâklı bir 
millet olarak yükselmek mecburiyetindedir... 

YAŞAR AKAL (iSamsun) — Sayın Bankan, 
susturun şunu lütfen. 

Memleketi senin gibiler batırır. 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir daki

ka, bir dakika. Buna itiraz edecek taraf yok... 

BA.ŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Bir mil

let, tarihî, dinî ve ımillî esasları üzerinde yük
selir; bunun itiraz ıedecıek nesi var... 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı. 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Ne bağırıyorsun, bağırma... 
HASAN TOSYALI (Devamla) — Ne itiraz 

ediyorsunuz öyle ise, bunun batan yeri neresi.. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Bağırma, seni mi dinleyeceğiz.. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Edepsiz 
adam. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Kürsüyü suiistimal etme... (C. H .P . sıraların
dan «Bağırışmalar, sıra kapaklarına vurma
lar» ) 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakika. Mü
saade buyurun, lütfen yerinizden müdahale et
meyiniz.. Sayın Tosyalı, bir dalküka, sözünüzü 
kestim Sayın Tosyalı.. (Başkan bu arada hati
bin sözünü keserek mikrofonu kapattı.) • 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ne go
cunuyorsunuz. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Sen gocunu
yorsun. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Asıl sen gocunduğun için bu konuşmayı yap
mak ihtiyacını duyuyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, Sayın Tosyalı 
sözünüzü kestim zapta geçmiyor, zahmet buyur
mayın lütfen.. Başkanlığı dinleyin, ondan sonra 
sözününe devam imkânı verildiği takdirde ko
nuşursunuz efendim. 

ORHAN BİRGİT (Ankara) — Din sahtekâ
rı... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, müsaade buyu
run. İdaneci arkadaşlarım özellikle Başkanlığa 
yardımcı olmaları gerektiğini hatırlatmak iste
rim. Bir dakika müsaade buyurun. 

Sayın Tosyalı bir dakika.. Burada okunan 
önergesinin konusu belli; bir kanunun çıkıp 
çılkmamasıyle ilgili bir sahaya konuşmayı kay
dırmaya mezun değilsiniz. Bir kanunun çıkıp 
çıkmaması ayrı konu, bir karma komisyon ku
rularak onun o komisyonda görüşülmesi ayrı 
konu. Lütfen konu içinde kalın. iSize birinci 
ihtarı yapıyorum. Bir defa daha konu dışına 
çıktığınız takdirde tüzük hükümlerini tatbik 
eder sözünüzü keserini. Buyurun şimdi efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Devmala) - Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarım; hiçbir zaman 
me tüzük hükmü, ne de konu dışına çıkmak is
temiyorum. 

Diyanet İşleri Başkanlığımızın içinde bulun
duğu sıkıntılı (mevzuları halledebilmek için bu 
komisyonun kurulmasını, mevzularını bu ko-
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misyonda' görüşüp İMİletnıemizi talebediyoruııı. 
Mevzuu bundan ibarettir. Bâzı sıkıntılara te
mas edecektim, itiraz buyuruldu. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzuu içinde ka
larak; Diyanet İşleri Başkanlığımızın hakikaten 

.ıköy ve mahalle imanı kadrolarının noksanlığı
nı gidermek, bu ikadrolara imamı tayin 'edebil
mek için Diyanet İşleri Teşkilâtımıza imkân 
vermek lâzımdır; birincisi bu... 

İkincisi; 13 OOO tane vekil imam vazife gör-
imektedir, bunları asil kadroya geçtirmek lâzım
ıdır ve bu teklif ımeyanmda vardır. Bunlar yıl
lardan ' beri büyük bir üzüntü ve sıkıntı için
de bulunmaktadırlar. Bunların bu sıkıntısını 
gidermek ancak bu tasarıyle olacaktır. 

Bu bakımdan komisyonun kurulması ve bu 
mevzuun ele alınması lâzımdır. 

Diğer taraftan gerek İmam Hatip okulları
mızın, gerek İsîâm Enstitüsü ve diğer din teşki
lâtımızın meseleleri vardır, bunların görüşüle
bilmesi için komisyonun kurulması ve mutlak 
surete, kısa zamanda komisyonda neticelenerek 
yüce huzurunuza gelmesi lâzımdır. Bu tasarının 
gereğine iltifat edilmesinini saygılarımla rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akal, buyurun aleyhte. 
YAŞAR.AKAL (ıSamsun) — Sayın Başkan, 

sayın 'arkadaşlarım; 
.Sadece bir geçici komisyon kurulması . ola

rak önümüze gelse idi, belki hadi bu da olsun 
der geçerdim. Ama, Sayın Başkan, sunarken, 
bundan başka da geçici komisyonların kurula
cağını ve bu hususları Meclisin oyuna sunaca
ğını bildirdiği için bir esas 'espriye riayet et
mek maksadıyle bir hatırlatmada bulundum. 

Hatırladığıma göre sayın Meclis Başkanımı
zın başkanlığında muayyen sürelerde bitirilmesi 
gereken işler için bir takvim hazırlanmış idi. 
Bu takvimde de ilk önsırayı bu ay içinde gö
rüşülmesi önerisiyle İçtüzük değişikliği alıyor
du. İçtüzük değişikliğinde de en önemli değişik
liklerden biri olarak geçici komisyon kurulıma-
ıması ortadan kaldırılıyordu. Geçici komisyon 
kurulması için öne sürülen gerekçe ise, Geçici 
Komisyona havale edilen işlerin normal komis
yonlara havale edilen işler gibi süratle bitirilme
diği, aksine sürüncemede kaldığı idi. 

Şimdi, değerli arkadaşıma cevap vermek 
için arz etmiyorum, ancak; herhangi bir ka

nun süratle geçirilmesini istemek için usule uy
gun itiraz etmek başkadır, o kanunun aslına, 
esasına itiraz etmek başkadır. 

Şimdi, 'benim asıl üzerinde durmak istedi
ğim nokta; İçtüzüğün değişikliğini de içine 
alan bir takvim yapılırken, Diyanet İşleri gibi 
hakikaten uhrevî hayatımızla, dünyevî hayatı
mızla ilgili bir kanunu dahi hiç hesaba katma
dan bu takvimde bir tespit yapmışlar ve peşi 
sıra önümüze altı tane geçici komisyon kurul
ma teklifi ile gelinmiş vaziyette. Bu demektir 
ki, Hükümetin yaptığı takvim esas alınırsa, Hü
kümetin gösterdiği gerekçe esas alınırsa, Mec
lis İçtüzüğünü değiştirecek teklifler ve tasarı
lar esas alınırsa Geçici Komisyona havale et ta
biriyle su komisyonuna havale et demektir. 
Ben, bu kadar önemli bir konunun ve bundan 
sonra da geleceğini sandığım önemli konuların 
biran evvel çıkmasını temin için Geçici Komis
yona verilmesin diyorum. Şayet Geçici Komis
yona verilirse, bu ay içinde çıkacak İçtüzüğe 
göre, Geçici komisyonlarda kalan meseledrıin ne 
olacağı ayrı bir mesele olacaktır. Önemle, cid
diyetle, çabucak çıkması istemiilen bir konu tam 
tersine çevrilerek hiç çıkmamak tehlikesiyle 
karşı karşıya kalacaktır. Gelecek takvim esas 
alınarak, İçtüzük değişikliği esas alınarak bu 
Geçici Komisyonun kurulmasına karşıyım. Bun
dan sonra saym Meclis Başkanının teklif ede1-
ceği her türlü Geçici Komisyon teklifine karşı
yım. 

•Saygıy]e arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Üyeler, önerge 18.7.1972 
tarihinde Başkanlığa verilmiş. Kanımca bir 
önergenin bundan daha fazla, hattâ bu tarihe kadar 
dahi tutulması Başkanlığın yetkilerini aşan bir 
husustur. O itibarla, İçtüzük tadilimi Genel Ku
rul çıkarır, çıkarmaz. Ama bugün biz, Başkan
lık olarak İçtüzüğün önümüzdeki hafta görü
şülmesi hususunu bir öneri halinde getirmek ta
savvurunda idik. Halen bu konudaki görüşme
ler önümüzdeki hafta için bir İçtüzük tadilini 
getirme olanağı vermemiştir. Onu takibeden 
günlerde, hagni ay içinde olur veya müteakip 
ayda olur, onu bilemeyiz. Başkanlık .olarak, gel
miş olan sayın üyelere ait 6 adet geçici komis
yon kurulması önerisini bu itibarla Genel Ku
rula arz etmek mecburiyetini duyduk. 
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önergeyi dinlediniz, lehte, aleyhte konuşan 
sayın üyelerin mütalâalarını dinlediniz. Önerge
yi Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nıın, 
İstimlâk Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ilâvesi hak
kındaki kanun tasarısının kurulacak geçici bir 
komisyonda görüşülmesi hakkında önergesi 
(1/697,4/336) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 1488 sa
yılı yasa ile değişik 38 nci maddesi hükmü mu
vacehesinde, 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 
bâzı (maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler ilâvesi lamaeiyle hazırlanıp, Ba
kanlar Kurulu karariyle Yüce Meclislerinize 
sunulmuş bulunan «İstimlâk Kanununun bâzı 
(maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler ilâvesi hakkındaki kanun» tasarısının 
kısa bir zaıman liçerisiınde kanunlaşarak yürür
lüğe girmesi, Anayasalınızın hükmü icabı oldu
ğundan, halen İçişleri, Bayındırlık, Adalet, Ma
liye ve Plân komisyonlarının tetkikine verilmiş 
bulunan söz konusu tasarının, bu koımisyonlar-
ıdan seçilecek üçer adet üyeıden oluşturulacak 
bir geçici komisyona havalesine (müsaadelerini 
arz ederim. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

BAŞKAN — önergeyi Genel Kurulun tas
viplerime sunacağım. Kabul edenler... Kabul 
»etmeyenler.. Geçici komisyon kurulması husu
sundaki Maliye Bakanının önergesi kabul edil-
ımiştir. 

12. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk' 
ün, Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk üreti
cilerinin T. C. Ziraat Bankası ve tarım kredi 
kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendiril-
mesi hakkındaki kanun teklifinin kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair önergesi 
(2/756, 4/340) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum," aynı 
mahiyettedir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Ege ve Antalya bölgelerindeki pamuk üre

ticilerinin T. C. Ziraat Bankası ve tarım kredi 
kooperatiflerine olan borçlarının taksitlendiril-
mıesi hakkındaki kanun teklifimin, Hükümetçe 
alman 'erteleme kararı süresinin dolmak üzere 
bulunması nedeniyle ve önemine binaen biran 
evvel kanunlaşabilmesi için havale edilmiş ol
duğu Tarım, Ticaret ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5'er üyeıden kurulu bir geçici komis
yonda görüşülmesini arz ve teklif edıerim. 

Aydın 
Kemal Ziya Öztürk 

BAŞKAN — Yine geçici komisyon kurulma
sına müteallik önergeyi Genel Kurulun tasvibi
ne sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

13. — Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Kara-
küçük'ün, 10.8.1961 tarih ve 351 sayılı Yük
sek Öğretim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının, kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergesi. (1/731, 
4/339) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

10 . 8 . 1961 tarih ve 351 sayılı Yüksek Öğ
renim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair hazırla
nan tasarı Yüksek Meclisimize intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

Gençliğin meselelerini çözümlemek ve kredi 
meselelerine açıklık vermek için tasarının biran 

. evvel kanunlaşmasını teminen, havale edilmiş ol
duğu Gençlik ve Spor, Maliye ve Plân komis
yonlarından seçilecek beşer üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyon kurulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Adnan Karaküçük 
Gençlik ve Spor Bakanı 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanı tarafın
dan talebedilen Geçici Komisyon kurulması hu
susunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
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14. — Tarım Bakanı Ilyas Karaöz'ün, Yem 
kanunu tasarısının kurulacak Geçici bir Komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/626,4/338) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Yem kanunu tasarısının biran evvel kanun
laşması için havale edilmiş bulunduğu Tarım, 
Adalet ve Plân komisyonlarından beşer üye seçi
lerek kurulacak Geçici bir Komisyonda görüşül
mesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

tlyas Karaöz 
Tarım Bakanı 

BAŞKAN — Tarım Bakanı tarafından Geçi
ci Komisyon kurulmasına müteallik dinlediği
niz önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Tarım ve Orman î§ kanunu tasarısının kurulacak 
Geçici bir Komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (1/728, 4/337) 

BAŞKx\N — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bugüne değin geleneksel yapısından doğan 
karmaşık sorunların çözümlenemcnıiş olması ne
deniyle sosyal korumadan yoksun kalmış olan 
tarım ve orman alanımızın, Anayasamızın da ön
gördüğü biçimde kanunla düzenlenmesi ve ka
nunî bir temel üzerinde bu anasektörümüzün 
gelişiminin hızlandırılması, bu kesimdeki işçile
rimizin sosyal güvenliğe kavuşturulmalarının 
hukukî zemininin kurulması amaçlarıyle düzen
lenmiş ve Yüce Meclise sunulmuş olan ve bir 
reform kanunu karakterini de taşıyan «Tarım 
ve Orman İş kanunu tasarısının» Tarım, Or
man, Adalet, Çalışma ve Plân komisyonlarından 
seçilecek üçer sayın üyeden kurulu Geçici bir 
Komisyonda görüşülmesini saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Ali Rıza Uzuner 
Çalışma Bakanı 

BAŞKAN — Çalışma Bakanının Geçici Ko
misyon kurulması hususundaki önerisini tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde ya
pılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/705; Cumhuriyet Se
natosu 1/114) (S. Sayısı : 759, 759'a 1 nci ek 
ve 759'a 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Sıra sayısı 759 ve 759'a 1 olan 
gelen kâğıtların 24 ncü sırasında bulunan bir 
aktarma kanun tasarısıyle ilgili bir önerge var 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gelen kâğıtların raporlar kısmında 
yer alan 759'a 2 nci ek sıra sayılı 1972 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde de ğişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının gündeme alı-

V. — Görüşülen işler (Devam) 

narak 48 saat kaydı aranmaksızın sair işlere 
takdim en öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Kevni Nedimoğlu 

(i) 759, 759'a 1 nci ek ve 759'a 2 nci ek 
S. Sayılı basmayazılar tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi ve gün
deme alınması konusundaki Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanının bu önerisini Genel Kurulun 
tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gelen kâğıtların 24 ncü sırasında bulunan 
tasarı raporunun okunmaması hususunu tasvip
lerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var 
mı efendim?.. Yok maddelere geçilmesi husu
sunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

— 372 — 



M. Meclisi B : 12 1 . 12 . 1972 O : 1 

MUSTAFA KÜBİLAY İMER (Konya) — 
Komisyon var mı Sayın Başkan? Oyluyorsunuz 
ama ne Komisyon var ne de Hükümet. Nasıl 
oluyor biz anlayamıyoruz; ne vekil var ne Ko
misyon?.. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, Sayın 
İm er.. Sayın İmer... 7 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — 
Bir usul varsa o usule riayet edelim. 

BAŞKAN — Sayın İmer müsaade eder misi
niz?.. Gerek Başkanlık gerekse sayın üyeler, 
nihayet bir insangüeünün verdiği yeteneklere 
sahibolan kimselerdir. Burada iyi niyette mut
laka anlaşmak mecburiyetindeyiz. Başkanlığa 
yardımcı olmak hususunda zannediyorum en 
küçük tereddüdünüz olmaz. Komisyonun davet 
edilmemiş olması; olabilir, dikkatimizden kaça
bilir; hatırlattınız mı o noksanlığı derhal ikmal 
ederiz. Sizden rica ediyorum başka bir niyete 
atfedilmesin; başka bir tereddüde de, endişeye 
de düşülmesin lütfen. 

Hükümet ve Komisyon hazır. İkazınıza da 
Teşekkür ederiz Sayın İmer. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı kadro cetvellerinin Adalet Bakanlığına ait 
kısmına, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. Maddeyi tas
viplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertipleri ara
sında (4 199 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı efendim?.. Yok. İlgili cetvelleri 
okutup fasılları oylarınıza sunacağım. 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Düşülen 
Bölüm Lira 

12.000 

Bölüm 

Personel giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Eklenen 
Lira 

14.000 Hizmet giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

Bölüm 

SoJum 

Bölüm 

Düşülen 
Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Eklenen 

Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 2 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
en 

Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 1 934 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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(A/3) 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Düşülen 
Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 1 934 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Maddeyi kabul edilmiş bulunan bu bölüm
leriyle tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/3) işaretli cetvelin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı kısmının 34 000 nci (Malî transfer
ler) bölümünün, 34 720 nci (Uluslararası kurum 
ve derneklere katılma payı) maddesinden 26 600 
liralık ödenek düşülerek, aynı Bakanlık bütçe
sinin mezkûr bölümünde (Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Temsilciliği ile Türkiye 
arasındaki anlaşma uyarınca Türk Sevk ve İda
re Derneği özel fonuna Hükümet iştiraki kar
şılığı) adı ile yeniden açılan 34 642 nci madde
ye olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok Tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı kısmının 21 000 nci (Etüt ve proje gi
derleri) bölümünün, 21 610 ncu (Etüt ve proje 
giderleri) madde unvanı altındaki (900 000 li
rası orman dışı millî park yatırımı için Orman 
Bakanlığına aktarılır.) açıklama, (900 000 lira
sı orman dışı millî park yatırımları için Orman 
Genel Müdürlüğüne ödenir.) şeklinde değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.., Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 1972 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı 
kısmından, ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar (1 Mart 1972 tarihinden muteber olmak 
üzere) serbest bırakılmıştır. 

BAŞKAN -— Söz isteyen sayın üye!... Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —.Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.,. Yok. 
Tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye; lehte, aleyhte?... Yok. Kanunun tümü açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

Kupayı gezdirin lütfen; bu kanuna ait açık 
oyları istihsal, edin. 

Diğer açık oylara katılmayan sayın üye var
sa lütfen onlar da katılsınlar efendim. 

6'. — Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakib-
oğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teş
kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair ka
nun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları ra
porları (2/723) (S. Sayısı : 738 ve 738'e 1 nci 
ek) 

BAŞKAN — Gelen kâğıtların 22 nci sırasın
da yer alan sıra sayısı 738 ve 738'e 1 olan 3201 
sayılı Kanunun tadiliyle ilgili bir önerge var 
okutuyorum. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Yüksek Başkanlığa 

Gelen kâğıtlar arasında bulunan Kayseri 
Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu ve 5 arkada
şının 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 
gündeme alınmasını ve 48 saat kaydı aranmak
sızın öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususu
nun karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Kevni Nedimoğlu 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması, öncelik ve ivedilikle görüşülmesi'öner
gesini Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. Ka

fi ) 738 ve 738'e 1 nci ek S. Sayılı hasmaya-
zılar tutanağın sonuna eklidir. 
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bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun teklifinin raporunun okunmaması 
hususunu tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendimi. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu 
tasviplerinize sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât 'Kanununda deği
şiklik yapılmasına1 dairi kamni teklifi 

Madde 1. — 4 Haziran 1937 tarihli ve 3201 
sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiştir : 

Madde 4. — Polis, (silâhlı icra ve inzibat kuv
veti olup 'üniformalı ve sivil olmak üzere iki 
kısımdı r. 

Emniyet Teşkilâtında, fiilî polis hizmletleri 
dışında kalan yazı, hesap, levazıuii, telli veya 
telsiz haberleşme, Ikriminal lâboratuvar, trafik 
fennî muayene, kayıt, tescil ve benzeri hizmet
ler,. emniyet hizmetleri sınıfı mensupları tara
fından ifa •olunur. 

Her hizmet bölümü için gerekli görev ve ça
lışma şartları ile bir hizmet bölümünden diğeri
ne aktarılmada gözönünde bulundurulacak 
esaslar ve sağlık şartları, İçişleri Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 4 noü madde dizerinde 'söz is
teyen sayın üye var mı efendini!?.. Yok... 

•Okunmuş bulunan 4 ncü maddeyi tasviple
rinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiş bulunan 4 ncü maddenin de
ğişik şeklini kapsayan 1 nci «madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok... 

1 nci maddeyi kabul edilen bu 4 ncü ma'cl-
denin getirdiği yeni haliyle tasviplerinize su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 1 nci 
madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununun 23 ncü maddesinin (D) bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

D) Yönetmelikle tespit edilecek sağlık 
şartlarına uygun bulunmak. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 
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2 nci maddeyi tasviplerinize 'sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir : 

Ek madde — Emniyet Genel Müdürlüğüne 
bağlı öğretim kurumlarında görev alacak üni
versite öğretim üyeleri ve görevlilere okutacak
ları beher ders saati için, profesörlere, doçent
lere ve öğretim, görevlilerine bütçe kanunların
da tespit edilecek ders ücreti ödenir. 

Aslî görevleri üniversitelerde bulunan öğre
tim üyeleri ve öğretim görevlilerinden yukar-
daki fıkrada belirtilen öğretim kurumlarında 
görev alanların üniversite tazminatları kesilmez 
ve bunlar hakkında 7244 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — 3 ncü ım-adde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

3 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 32'OT sayılı Emniyet Teşkilât 
« Kanununun 14 ncü maddesi yürürlükten kaldı

rılmıştır. 
BAŞKAN — Söz isteyen sayın üye?.. Yok.. 
4 ncü maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 

Kanununa aşağı'dalki geçici maddeler eklen
miştir : 

Geçici madde 1. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, Emniyet Genel Müdürlüğüne 
ait kadrolardaki genel idare hizmetleri sınıfına 
dâhil bulunan (mütercim, antrenör, basın, is
tatistik, araştırma ve plânlama uzmanları hariç) 
her derecedeki memurlardan : 

a); Komiser sınıfında iken genel idare hiz
metleri sınıfına geçmiş olanlar, maaş derecesi 
bakımından kazanılmış hakları saklı kalmak 
şartıyle emniyet hizmetleri sınıfında 'derecele
rine uygun ve daha önce aynı sınıfta sahibol-
dukları rütbe unvanını taşıyan kadrolara ; 

b) (a) fıkrası kapsamı dışında kalanlar, 
kazanılmış hak olan maaş derecelerine uygun 
polirç memuru kadrolarına; 3201 sayılı Emmiye t 
Teşkilât Kanununun 23 ncü maddesinde göste
rilen yaş, boy ve sağlık şartları aranmaksızın 
ve geçici 2 nci madde hükmü gözönüne alınarak 
atanırlar. 
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Ataıı'ma işlemleri, bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren üç ay içinde tamamlanır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde söz is
teyen sayın üye var ma 'efendim?.. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Bir takririmiz vardı?.. 

BAŞKAN — Okutacağım onu efendim. 
Söz isteyen sayın üye?.. Yok.. 
Bu madde ile ilgili bir önerge var, okutuyo

rum. 
Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmıekte olan 3201 sayılı Emniyet Teş

kilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifinin geçici 1 nci maddesinin (a) 
bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

a) Emuiyet âmiri, başkomiser, komiser, 
komiler muavini, emniyet ımlüfettişi veva em
niyet mlüfettiş muavini iken genel i'dare hik
metleri sınıfına geçmiş olanlar, maaş derecesi 
balamandan kazanılmış hakları saklı kalmak 
şartıyle, emniyet hizmetleri sınıfında derecele
rine uygun ve daha önce aynı sınıfta sahip ol
dukları rütbe unvanını taşıyan kadrolara; 

İzmir Milletvekili 
Münir Daıldal 

BAŞKAN — Geçici 1 nci maddenin (a) fık
rasının değiştirilmesine mütedair önergeyi 
okutmuş bulunuyorum. 

Komisyon ve hükümet bu önergeye katılı
yorlar mı? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — 'Sayın Başkan, 
maddeye sarahat getirmesi bakımından Komis
yon olarak katılıyoruz. Komiser sınıfı olarak 
bir çok tereddütleri meydana getirdiğinden sa
rahatle bu husus ifade edilmiştir, buna katılıyo
ruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efen
dim? 

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ORHAN 
ALÂADDİN ERBUĞ — Katılıyoruz 'Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Alâaddin Erbuğ 
Bakanlığınca yetkili kılınmış bulunmaktadır, 
belgesini verdiler. 

Komisyon ve Hükümet katıldığını ifade et
tiler, öneriyi tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddeyi biraz önce kabul etti
ğiniz (a) fıkrasına ait değişiklikle tasvipleri
nize sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Geçici 1 nci ımıadde kap
samına girip de, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği, tarihte, emniyet hizmetleri sınıfında atana
cakları kadronun kanunla tespit edilen yaş had
dini aşmış olanlardan, emekliliğe esas fiilî hiz
met .süresi 30 yılı doldurmamış bulunanların 
da atanmaları yapılır. Ancak bu şekilde atan
mış Oılanlar 65 yaşını aşmamak, şartıyle, 30 hiz
met yılını doldurdukları tarihte emekliye sevk-
edilirler. 

Geçici 1 nci madde kapsamına girip de bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 'emekliliğe 
esas fiilî hizmet süresi 30 yılı aşmış olanlar 
emekliye sevkedilirler. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz isteyen sayın üye?.. Yok... 

Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan «3201 'sayılı Emniyet 
Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına da
ir kanun teklifi» nin geçici 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederm. 

İzmir Milletvekili 
Münir Daldal 

ı«Geçici madde 2. — Geçici 1 nci madde 
kapsamına girenlerden, bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte, emniyet hizmetleri sınıfında 
atanacakları kadronun kanunla tespit edilen 
yaş haddini aşmıış olanların da atanmaları ya
pılır. Bunlar hakkında 5434 sayılı Emekli San
dığı Kanununun 40 nci maddesinin 1 nci fıkra
sında belirtilen genel yaş haddi uygulanır» 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet öner
geye katılıyor mu efendim? 

PLÂN KOMİSYONU (SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Yüce Meclisin 
takdirine bırakıyorum Sayın Başkan. 

•BAŞKAN — Hükümet?.. 
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALÂADDİN 

ERBUĞ — Aynı şekilde efendimi 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, İçtüzükte 

tatbik etmıemiz zorunlu bir hüküm var. O da; 
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komisyon bir öneriye katılmadığı takdirde öne
ri sahibine mücmelen izah imkânı veriyor. Ka
tıldığı takdirde bu izah imkânını vermiyoruz. 

Şimdi önerge sahibi benden önergesini izah 
için söz istese sizin bu beyanınızı «Katılma»1 mı 
kabul etmem gerekir, «Katılmama» mı? Acaba 
bize uygulamada kolaylık sağlayıcı ek beya
nınız olur mu ? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
esas itibariyle prensibe aykırıdır. Yetkililerin 
ifade ettiğine göre bunların mevcudu 102 kişi 
bu 1Ö2 kişinin çalışma bakımından yaşları da 
'müsait durumda; fakat Emekli ÎSandığı Kanmnı 
prensip1 erine aykırı bir (keyfiyettir. Bu bakım
dan 'Komisyon olarak fiilen katılmak mümkün 
değildir '-Sayın Başkan. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir beyanınız imi var Sayın 
Şener ? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sözcüden bir sorum var : Emekli ıSandığı 
Kanununa aykırı olan prensip nedir? 

BAŞKAN'— Sayın Şener, önerge sahibinin 
ııo talebettiğini tespit 'edeyim ondan sonra bu 
sorunuzu Komisyon sözcüsüne tevcih edeyim. 

Önerge sahibi?.. -
MÜNİR DALDAL (İzmir) — Aykırı değil

dir efendim. 
BAŞKAN — Mücmelen izah imkânınız var, 

söz istiyor musunuz? 
MÜNİR DALDAL (İzmir) — Müsaade eder

seniz izah 'edeyim? 
BAŞKAN — İzah edecekseniz buyurun. 

Kısaca izah etmie imkânınız var. 

MÜNİR DALDAL (İzmir) — 'Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Emekli 'Sandığı Kanununun 4)0 ncı maddesi
ne göre, emekli mensuplarının yaş haddi; po
lis mamurları için 52, komiser sınıfı için 56, «em
niyet âmirleri sınıfı için 58, emniyet müdürleri 
sınıfı için 60 yaşını kapsamakladır. Bu derece
lerden daha önceki muamelât sınıfına aktar
malar olmuştur. 

Yukarıda bahsettiğimi Kanunun 40 ncı mad
desine göre bu durumda olanların teşkilâtı ile 
ilgilerinin derhal kesilmesi icabetmektedir. Hal
buki bunlar uzun seneler teşkilâtta hizmet ver

miş tecrübeli 'kimselerdir. Polis Teşkilâtının bu 
tecrübeli elemanlardan mahrum kalmamala
rını temin maksadıyle bu tadil (teklifimizi huzu
runuza getirmiş bulunuyorum. Bu takdirde kı
sa bir müddet dahi olsa, Teşkilât bu tecrübeli 
ve ehil mensuplarından mıuvazzaf hizımet dışın
da bir müddet daha istifade etmek: imkânına sa-
hibolacaktır. 

İsabetli bir teklif yaptığıma kani bulunuyo
rum, iltifat edeceğinizi ümit ederek saygılarımı 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Şener, sorunuz ne idi 
tekrar rica edelim? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, sayın teklif sahihi Emekli Sandığı Kanu
nunun 40 ncı maddesine göre bunların müstes
na tutulmasını istediler ve 52, 56, 58 ve 60 yaş 
hadlerini, aldıkları kıdeme göre tasnif ettiler. 

Şimdi iSayın Plân Komisyonu sözcüsü der 
ki, bu husus Emiekli ıSandığı Kanununun 40 ncı 
m/addesinc aykırıdır. Aykırı olan husus nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Söz
cüsü. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

'Sayın önerge sahibi bir hususu getirmekte. 
Bu husus da; muamelât memuru .sınıfında olan-
•1ar biraz önce kabul ettiğiniz bir madde ile po
lis unvanı verdiğimiz muhtelif kadrolara inti
bak ettirilmektedir. Hakikaten bu bir zaruretin 
ifadesi. Çünkü aynı karakolda 2 memur çalış
makta, bunu birisine muamelât mnemtıru demi
şiz, öbürüne de polis, komiser, komiser muavi
ni, emniyet âmiri unvanını vermişiz. Aynı me
saiyi sarf etmekteler ve bu muamelât memuru 
sınıfındaki bu arkadaşlarımız da aynı mesaiyi 
vermiş olmasına rağmen mağdur olmakta. Bu 
surette hakikaten teşkilât içindeki ikiliği kal
dırmış olmakta. 

Sayın Şener arkadaşımızın sormuş olduğu 
suale gelince : Bilindiği üzere Emniyet Teşki
lâtında yaş hadleri muayyen senelere intibak 
ettirilmiş. Biraz önce muhterem arkadaşımızın 
da ifade ettiği gibi polis memurları 52 yaşma 
kadar, komiser sınıfı 56 yaşma kadar, emniyet 
âmiri sınıfı 58 ve müdür sınıfı ise 60 yaşma ka
dar istihdam edilir. 5434 sayılı Emekli (Sandığı 
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Kanununa g-öre ise, 30 hizmet yılını doldurmuş 
memurları Devlet emekliye sevkedebilir, «sevk
edebilir...» Halbıı!ki burada muhterem arkadaş
larımızın getirmiş olduğu hüküm ise «sevkedi-
lir» şeklindedir. Bu bir kesin hükümdür. 5434 
sayılı Kanuna bu bakımdan aykırıdır. 

Diğer taraftan bu madde ile, biraz önce arz 
etmiş olduğum yaş hadleri hükmüne de aykırı 
düşmekteyiz. Muayyen kişiler için - ki, biraz 
önce arz etmiştim! - yetkili arkadaşlarımızın 
-gerek Komisyona ve gerekse bendenize vermiş 
olduğu malûmata göre bunların adedi 102. 
Şvmdi 102 kişi için bir Teşkilât Kanununu alt
üst eder duruma düşüyoruz. Bu bakımdan aykı
rılığa düşüyor ve bunun için bu önergeye 'katıl
madığımızı arz e'tmiş bulunuyorum. 

Takdir Yüce Meclisindir, arz ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Bir şey mi soracaksınız vSayın 
Nakiboğlu ? 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — .Soru sorma imkânını verebili
rim Sayın Nakiboğlu. Çünkü önergenin görü
şülmesine geçmiş bulunuyoruz. Maddenin mü
zakeresi bitti. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Müsaade buyurursanız soru sorayım. 

BAŞKAN — Soru sorma için bir sınırlama 
olmadığı için «müzakerenin bitiminden itibaren 
sorular başlar» şeklindeki İçtüzük hükmünü 
maddenin kabulüne kadar tatbik etme olanağı
nız var. Bii' tahdit, bir yasak yok. O itibarla 
beyanınız ne ise buyurun, yalnız soru şeklinde. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, daha önceki istirhamım; teklif 
sahibi belki.tavzih bakımından lütfeder diye
cektim; ama emrettiğiniz şeldMe sorumu yö
nelteyim. 

BAŞKAN — Estağfurullah.., 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 

Şimdi, sayın sözcü arkadaşımız buyurdular ki; 
«Umumî hükme, umumî prensibe aykırı düşer»' 
Biz bu kanıda değiliz. Günkü yine ifade ettiler; 
haktan istifade edece/k 102 arkadaşımız var, 
yrni 30 hizmet yılını doldurmuş 102 elaman bu 
hükme tabi olacaktır. Eğer Sayın Daldal arka
daşımızın verdiği takrirde kabul edilen hükmü 
Yüce Heyet benimserse o zaman bunlar zoraki 

bir emekliliğe ayriılma durumundan çıkacaklar 
ya iradeleriyle, arzularıyle yahut da idarenin 
kendilerini emekli etme şekliyle em-ekli olmuş 
olacaklar. 

Mevcut metindeki hüküm noksandır. Bunu 
belirttikten sonra sayın sözcü arkadaşımın... 

BAŞKAN — Sorunuzu lütfen tevcih ediniz. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 

Sorumıu açıklama bakımından bu kısa izahatımı 
arz etmdş oluyorum. 

Şimdi bu 102 muamelât memuru, mevcut me
tin kabul edildiği takdirde -emekliye ayrılacak
tır. 'Sayın sözcü arkadaşımız dediler ki; «Bu 
sert bir hükümdür ve Emekli Sandığı Kanunu
nun 40 neı maddesindeki prensibe de aykırıdır.» 

Ne bakımdan?.. Sayın Şener'in sorduğu gi
bi, kendi izahatlarından mutmain olmadım, tat
min olama'dnn'. Çünkü 40 ncı madde 65 yaşını 
kabul etmiştir, hizmet müddetini nazarı itibare 
almamıştır. Burada hizmet müddeti zikredili
yor, o da takrirle kalkmış oluyor. Onun için bu 
hususu tavzih etsinler. 

BAŞKAN — -Sayın sözcü ilâve edeceğiniz 
bir husus var mı? 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
arz etmiştim; eğer- bu son fıkrada; «5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı .madde
sine göre işlem görür» denseydi bunda bir sa
kınca yoktu; fakat yazılış şekliyle iştirak etme
ye imkân yok. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci maddenin değiş
tirilmesi 'konusundaki önergeyi ve önerge sahi
binin izahatını ve Komisyonun beyanını dinle
diniz. Ilükümelt ta'kdire bırakıyor. Bu haliyle 
bu önergeyi Genel Kurulun tasviplerine sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu? 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

KEMAL YILMAZ (Ankara) — Filhal katılı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katıldığını be
yan etmiştir. Bu itibarla önergeyi tekrar oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler....Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi önergenin getirdiği 
değişiklikle birlikte tasviplerinize sunuyorum. 
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Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici 1 nci ve geçici 2 nci maddeyi kapsa
yan 5 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum1. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununun bu kanunla değiştirilen 23 ncü 
maddesinin (D) bendinde öngörülen yönetme
lik, İçişle id Bakanlığınca bu (kanunun yayımı, 
tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe ko
nur. 

Bu kanunun yayımı tarihi ile ynkarıki fık
rada belirtilen yönetmeliğin yürürlüğe giriş ta
rihi arasında geçecek süre içinde, sözü edilen 
(D) bendi hükmünün uygulanmasına devam 
olunur. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok.. 

6 nci maddeyi tasviplerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bu kanun hükümlerini İçişleri, 

Adalet ve Maliye bakanları yürütür. 

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

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde lehte aleyh

te söz isteyen sayın üye?.. 
HAYRETTİN N A K I B O Ğ L U (Kayseri) — 

Lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — İşarî oya tabidir, birer (kişiye 

lehte aleyhte söz verme olanağı vardır. 
Buyurun Sayın Nakiboğlu. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; 

Şimdi kabul buyurduğunuz kanun teklifiyle 
hem Emniyet Teşkilâtının bugün âcil çözüm 
bekleyen birkaç sorunu halledilmiş oluyor, hem 
de bir haksızlık ortadan kalkmış oluyor. 

1937 senesindeki şartlarla bugünkü şartlar 
takdir buyurursunuz ki çok farklı. Bosyal ve 
ekonomik ilerlemelere mütenazır olarak Emni
yet Teşkilâtı genişlemiş, yeniden teşkilâtlan

mış; fakan her nedense bu muamelât sınıfı es
ki haliyle olduğu gibi kalmış. Biraz evvel 
sözcü arkadaşım da işaret etti, kadrosu art
madığı için hizmetler artmış, yeni gruplar ih
das edilmiş, bir iş muhtelif sınıftan yapan 
iki insan yanyana ve muamelât sınıfı 657 sayılı 
Kanunun 36 nci maddesi -ki , 1327 sayılı Ka
nunla değiştirilmiştir - umumî idare sınıfına 
ithal edilmiş. Takdir buyurursunuz emniyet 
mesleği bir disiplin mesleğidir. B'ir masa etra
fında çalışan, yahut da Emniyet Teşkilâtı için
de çalışan bir grup tamamen disiplin, hiyerar
şisine tabi, onun yanındaki (eleman bu hiyerar
şinin dışında. Bu, disipline aykırı bir durum 
sağlıyor ve hizmetin rasyonel olarak ifasını 
önlüyor. 

Ayrıca daha önceki senelerde muhtelif ka
nunlarla muamelât sınıfına tayın bedeli, fazla 
mesai alma hakkı verilmiş; fakat 657 sayılı 
Kanunun tatbikatından sonra muamelât sınıfı 
umumî idare sınıfına ayrıldı diye bu haktan 
mahrum edilmiş. Kabul buyurduğunuz kanun
la bu ha'ksızlık da ortadan kalkmış bulunmak
tadır. 

Ayrıca polisin yüksek eğitim ve öğretim mü-
lessesesi olan Polis Enstitüsü, bildiğiniz veçhile 
polis âmirleri yetiştirir. Yine 657 sayılı Ka
nun tatbike başlandıktan sonra Polis Enstitü-
sündeki muhtelif derslere, bilhassa idare hu
kuku ve ceza hukuku derslerine üniversitenin 
değerli profeösrleri gelip ders yapıyorlardı. Ka
nun tatbikatından sonra bunların üniversite 
tazminatları kesildi ve gelmemıeye başladılar ve 
polisin yüksek tahsil müessesesi değerli ilim 
adamlarımızın bilgisinden ve yetiştirme yete
neğinden de mahrum kaldı. Onun için bir 
maddesi ile de bu husus tashih edilmiş oluyor. 

Yine polisin sağlık şartları bakımından 1937 
senesindeki şartlar değiştiği için yeni tanzim 
getiriyoruz. Yüksek iradenizle ve kabulünüzle 
şu kısaca arz ettiğim aksaklıklar ve noksanlık
lar tashih edilmiş oluyor. Teklif sahibi olarak 
şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkürlerimizi, 
saygılarımızı arz ederiz ve bu kanunun Emni
yet Teşkilâtına hayırlı olmasını dileriz. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Kanunun tümünü Genel Ku

rulun işarî oylarına arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı 
olmasını dileriz, 
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7. — Kayseri. Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpınar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine diar kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plân komisyonlarından se
çilen ll'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (1) 

BAŞJLAN — Gündemdeki «Öncelikle görü
şülmesi kararlaştırılan işler» bölümünde bulu
nan ve görüşme sırasına göre müzakeresine 
başlamamız iktiza eden 506 sayıllı Kanunun ta
dilinin müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon vie Hükümet yerlerini almış bulu
nuyor. 

Tümü üzerindeki müzakerelere devam edil
mekteydi. Söz sırası, kişisel görüşlerini beyan 
edecek olan Sayın Kesit Ülker'e alitti. iSayın 
Reşit Ülker?.. Yok... 

Sayın Enver Turgut?.. Burada... 
ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Komisyon 'Sözcüsü olarak konuşacağım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz talebinde 
ısrar ediyorsanız buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçle!) — Komisyon 
tümü üzerinde görüşür mü Sayın Başkan ? 

CENGIZHAN YORULMAZ (Ankara) — Bir 
takdim konuşması filân mı yapacak acaba? 

ENVER TURGUT (Kayseri) — iSayın Baş
kan, ben esasında teklif sahibiyim. Ayrıca ko
misyonda bulunmadığım sırada müzakere edil
diği için kâtip arkadaşım benim yerime takibet-
miş bulunuyor. Ben o zaman sözcü olarak sıra 
aldım. Şahsım adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Turgut, isminizi buraya 
kaydettirmişsiniz. Biraz evvel; «komisyon adı
na» dediniz. Halbuki komisyon adına kâtip 
üye olarak Sayın Asutay ve Sayın Menteşe 
var?.. 

Şu anda Komisyonu temsil eden arkadaş ye
rini almıştır. 

(1) 743 S. Sayılı basmayazı 13 . 10 . 1972 
tarihli 145 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Şahsım adı
na söz istemiştim zaten. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iste
yen sayın üye var mı efendim? Yok... 

Kişisel konuşmanızı yapmak üzere buyurun 
Sayın Turgut. Mümkünse kısa olsun. 

ENVER TURGUT (Kayseri1) — Mecburen. 
BAŞKAN — Mümkünse diyorum efen

dim. Geçen defa da kanunun çok kısa zaman
da çıkacağı hususunu özellikle beyan eden ar
kadaşlar oldu. Gündeme aldık, tümü üzerin
de yarım saatlik bir süre olduğu halde, müza
kere etme olanağımız olduğu halde gerek Hü
kümet, gerek teklif sahibi, gerek diğer üye
ler uzun uzun izahat verme ihtiyacını duydunuz 
ve çok acele ettiğiniz kanunun çıkmaması gibi 
bir durum oldu. Temenni ederim ö arzunuz 
gerçekleşsin. O bakımdan «kısa olsun» de
dim; ama takdir sizin, bir tahdit koymuyoruz. 

ENVER TURGUT (Kayseri) — Sayın Baş
kan, muhterem 'milletvekilleri; 

Hepinizin malûmu bulunan 506 sayılı Kanu
nun, gerçekten Meclise arkadaşlarımla birlik
te sunduğumuz tarihten bugüne kadar çeşitli 
nedenlerle görüşülemediği hepinizin' malûmu. 

Şimdi teklifimiz Komisyonda uzun uzadıya 
müzakere edilmiştir. Bu teklif, Çalışma Ba
kanlığının üzerinde hassasiyetle durduğu bii* ko
nu haline gelmiştir. Aktuarya hesapları ya
pılmış, yaptığımız teklifin karşılanabilmesi 
için bir miktar prim getirilmiş bulunmaktadır. 
Halen emekli olan arkadaşlarımızın bugünkü 
hayat şartları karşısında biraz imkâna sahip 
olabilmeleri için artırılmış bulunan miktar bu
günkü şartları da karşılayacak durumda de
ğil; ama ne yapalım ki, Sosyal Sigortalar Ku
rumunun durumunu dikkate alırsak, bu komsi-
yonda kararlaştırılmış bulunan miktardan daha 
fazla vermek de mümkün değildir. Eğer bir 
miktar daha fazla hak tanındığı takdirde, o 
zaman aktuarya hesaplan allak - bullak olur 
ve bunun altından çıkılmaz hâle gelir. 

Yalnız, Komisyonumuzda bir arkadaşımı
zın yapmış olduğu bir teklif, 1971 yılı içinde 
% 10 bir zam getirmiş bulunmaktadır. 1971 
yılında % 10 zam getiren bu ilâve madde yapıl
dığı takdirde, 1971 yılındaki ille mukayese et
tiğimizde, 1972'de emekli olacaklar 1971'de 
emekli olanlardan daha az bir miktar almış 
alacaklardır. 

—. 380 — 
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Bu nedenle, bu hususta bir önergem var. 
Bu önergem eğer 'iltifatınıza mazhar olursa, o 
zaman bir ahenksizlik ortadan kalkmış olacak 
tır. Zannedersem Komisyon ve Hükümet de 
bu mesele üzerinde duruyor. Eğer bu burada 
yapılamadığı takdirde o zaman komisyon bu 
maddeyi geri çekmek suretiyle üzerinde yeni 
bir görüş getirirse memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu Genel Kuru
lun tasvibine sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum: 

506 sayılı Kanunun 73 noü maddesinin (D) Ijen-
dinitn değiştirilmesine ve bu kamuma üç geçici 

madde eklenmesine dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 73 ncü maddesinin (D) bendi aşa
ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

D) Malûllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları 
primi, sigortalının kazancının % 12,5'i dir. Bu
nun % 5,5ri sigortalı hissesi, % 7'si de işveren 
hissesidir. \ 

Ancak, maden işyerlerinin yeraltı işlerin
de çalışanlar için Malûllük, Yaşlılık ve ölüm 
Sigortaları primi, sigortalının kazancının % 
15,5'i dir. Bunun % 6,5'i sigortalı hissesi, % 
9'u da işveren hissesidir. 

BAŞKAN — 1 nei madde üzerinde söz iste
yen sayın üye var mı efendim?.. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Aynı mahiyette komisyonlarda ikinci bir 
teklifimiz de var. Bu gelen tasarı büyük işçi 
kütlelerini kapsamaktadır ve bu tasarı bu şek
liyle çıktığı takdirde, emekli olan birçok işçi
ler arasında ikindi bir huzursuzluk yaratacak
tır. 

Bendeniz sayın komisyondan bilhassa rica 
ediyorum, bu tasarıyı öbür tasarı ile birleş
tirmek üzere (ki, teklifimiz de o mahiyettedir) 
komisyona geri alırlarsa, emekli olmuş olan 
işçilerimizi daha fazla tatmin edecek mahiyette 
ve ikinci bir huzursuzluğa meydan vermeye

cek şekilde bu mesele hallolunmuş olacaktır. 
Bilhassa komisyondan bu hususu rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın üye ?.. 
Buyurun Sayın Yorulmaz. 
CENGÎZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Kemal Yılmaz'm konuşmasından son

ra bendeniz de söz almak mecburiyetini hisset
tim. Geçen celse bu teklif hakkında Cumhuri-
vet Halk Partisinin görüşlerini belirtmiştik. 
Gerçekte teklif ıSaym Asutay'm veya imzasını 
veren arkadaşımın değildir. Bunu Yüce Heye
tin bilmesinde fayda var. 

Bu teklif komisyona; yazılıp, hazırlanımaş, 
Hükümet tarafından getirilmiştir. Komisyonda 
okunmuş ve zorunluk olduğu için bu iki arka
daşım tarafından da benimsenmek suretiyle bu
raya inmiştir. Olay bu. Bunu neden söylemek 
lüzumunu hissediyorum? Orada Sayın Enver 
Turgut ve arkadaşlarının ve 'Saym Osman So-
ğukpınar ve arkadaşlarının, işçilere geniş hak 
tanıyan teklifleri mevcut idi. Onları geri ata
bilmek, onları tehir edebilmek yönünden bu tek
lif ele alındı ve Yüce Heyete intikal etti. 

Şimdi teklif; 1,1 - 1,2 - 1,3 oranlarında yü
ce huzura getirildi. 1969, 1970, 1971 yılları ele 
alındı. Filhakika geçen oturumda da buna kı
saca temas ettik ama, 1 nci madde bu konuş
mamı gerektiriyor. Zira 1 nci madde artış oran
larını, verilecek oranları göstermektedir. Bir 
kere 1969, 1970, 1971 yılında emekli olan işçile
rimiz bu haktan, bu artışlardan yararlanacak
lar ama, ne kadar bir artış? 1,1; yani 60'0' lira 
alana 60 lira bir zam verilecek. Bunu ifade edi
yoruz. Lâkin onlar 1969 veya 1970 yılında emek
li olurlarken, ayrılmalarından iki yıl evvelki 
toplu sözleşme şartlarına göre emekli olmuş
lardı. Yani, 1970 yılında emekli olan bir isçi o 
gün/ün hayat şartlarına göre ücret alan bir işçi 
değil, ondan iki yıl evvel 1968 yılında yaptığı 
toplu sözleşmeden istifade eden bir işçi. Biz bu
na, tutuyoruz 1970 yılındaki hayat şartlarına 
göre zam yapıyoruz. Yani, iki yıl evvelki sıkın
t ı gözönüne alınmıyor. 

Hele böylesine gerek Makine Kimyanın ve 
o tarihte bağlı bulunduğu Askerî Muavenet 
Sandığına mensup işçiler ve gerekse Devlet De
miryolları mensubu işçiler toplu sözleşmeleri
nin bir ay ertelenmesi nedeniyle iki yıl evvelki 
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bir toplu sözleşmenin cezasını çekme durumuna 
geldiler. Gene onları da aynı durumda görmek 
mecburiyetinde kalıyoruz. 

Bu nedenle, bu gibi ahvalde yapılacak şu 
seyyanen gibi görünen 1,1 - 1,2 - 1,3'lük farklar 
hiçbir fayda sağlamayacaktır. Sayın Kemal 
Yılmaz'm getirmiş olduğu teklif; ki, bugün Ma
liye Komisyonundan süratle çıkacağını tahmin 
ediyorum, oradan Bütçe Plâna intikal edecek, 
8 - 5 gün içinde buraya gelecektir. Bu teklif 
hakikî durumu hesap ederek ortaya getirilmiş
tir. Bu nedenle, bu kısmın ayrılmasını, hiç ol
mazsa şu teklifin ertelenm'esini arz ve istirham 
edeceğim. 

/Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. 
Buyurun 'Sayın Yılmaz. 
ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Sosyal Sigortalar Kurumundan emekliye sev-

kedilen arkadaşlarımızın 1969 ve evvelisi için 
1970, 1971 yılları itibariyle komisyon; % 10, 
'% 20, % 30 -oranında zam teklifiyle huzurumu
za gelmiş bulunmaktadır. 

Esasında Sosyal Sigortalar Kurumunun du
rumu kamuoyunu uzun zamandan beri işgal et
mektedir. «İflâs ediyor» konusunda Zelenka 
raporu ile ilgili hususları değerli arikadaşlarım 
da herhalde okumuşlardır. Ancak, burada şimdi 
biz meseleyi hem bir taraftan Kurum iflâs edi
yor, hem de bir taraftan emekli arkadaşlarımı
zın yarasına gelin merhem olalım diye düşünü
yoruz. Ama, bu sıralar herşeye şahit. Üçüncü 
Beş Yıllık Plânın burada müzakeresi yapılır
ken, hen Adalet Partisi Grubu adına 8,5 milyar 
liralık paranın Devlet Yatırım Bankası emrinde 
bulunduğunu, % 3, % 6, % 9 faizlerin yüksel
tilmesi lâzım 'geldiğini, yarın emekli arkadaşla
rımızın, 1969 rayiçlerine göre emekli (olan arka
daşlarımızın bugün parasının sıfıra indiğini söy
lerken bana oy vermeyen arkadaşlarımı burada 
bugün kahraman kesilmeye b'aşladılar. 

Değerli arkadaşlarım, 1969 yılında emekliye 
sevkedilen bir arkadaşımızın bugün 540 lira ile 
geçimini sağlayamayacağı gerçeğini kabul et
mek lâzım gelir. Komisyon meseleyi iyice tek
rar etüt etsin, Kurumun gelirlerini iyice tetkik 
etsin, Kurumun yan kapısına da kilit vurma

mak kayıt ve şartı ile doğru dürüst tetkik et
mek sureti ile huzurumuza yeniden bir teklif 
getirsin. 

O bakımdan bu geçici o ncü maddenin de 
tekrar iyi bir süzgeçten 'geçirilip, hem arkadaş
larımızın yarasına böyle % 10 gibi değil, hem 
de Kurumun kasasına fazlaca el uzatmamak ka
yıt ve şartı ile meselenin tekrar tezekkür «dil
mesi için takrir verdim, iltifat gösterilmesini 
rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz sayın Ba
kan?.. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Bir açıklama yapmak istiyorum, 
belki arkadaşlar konuşmak istemezler. 

M. KUBİLAY İMER (Konya) — Grup adı
na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grubu adı
na sayın Kubilay tiner, buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
KUBİLAY İMER (Konya) — Demokratiki Parti 
Grubu adına Başkanlığa ve Yüce Meclise say
gılarımı sunarak sözüme başlamak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, biz burada biraz ev
vel sayın Başkanın da belirtmiş olduğu gibi bu 
kanunun bir an evvel çıkarılması üzerinde has
sasiyetle durmuştuk, ama görülüyor ki, bu hu
sustaki müzakereler uzamak ve herkes kendi 
görüşünü imkânlarla ölçülü tutmadan burada 
serdetmek durumundadır. 

Diğer taraftan, bir hususu Yüce Meclisin ve 
Başkanlığın dikkatlerine arz etmek isterim. İlı-

'tiyaı'hk ve emeklilik dolayısıyle 1968, 1969, 1970 
ve 197.1 senelerine ait olan hükümler 2 nci mad
dede «geçici madde 1 olarak zikredilmektedir. Bi
zim şu anda görüşmekte olduğumuz ima d de ka
naatimce ve ortada görüldüğü üzere madde 
l'dir. Burada malûllükte ödenecek sigorta prim 
miktarlarının işçi ve işveren üzerindeki nispet
leri mevzubahistir. Eğer bu ödenecek nispetler 
mevzuunda madde l'de söyleyeceklerimiz varsa, 
bunları arz etme durumu içerisinde bulunuruz. 
Değilse, sonradan ödenecek olan ve senelere ait 
olan. hüküm 2 nci maddededir. Bunun .o madde 
sırasında görüşülmesi iktiza eder. Bu ciheti ha
tırlatmak isterim. 

Burada serdedilen husus, malûllük, yaşlılık 
ve ölüm sigortalarında primin sigortalının ka-
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zancunm emekli olmayan sigortalının, biz emekli 
olandan bahsediyoruz ve 1968, 1969, 1970, 1971 
yılları 2 nci maddede c/c 12,5'dur. Bunun 
(% 5,5'i sigortalı hissesi, '<% 7'si işveren hissesi-
dir. Ancak, maden işyerlerinin, yeraltı işlerinde 
çalışanlar için malûllük, yaşlılık, ve ölüm sigor
taları primi sigortalının kazancının % 15,5'idir. 
Bunun % 6,5'i sigortalı hissesi, '% 9'u işveren 
hissesidir. 

Şimdi burada üzerinde durulacak husus, 
ağır işlerde, maden işlerinde çalışanlarla diğer 
işçiler arasında bir farklılığın mevcudolup ol
madığı, bunun gözönüne alınıp alınamayacağı 
meselesidir. 

Düşünüş olarak, getiriliş olarak ve bugün 
Sosyal Sigortalar Kurumunun malî imkânları 
da nazarı itibare alınmak suretiyle yapılan bu 
ayarlamanın! tamamıyle işçiyi tatmin etmese 
bile, bugünkü getirilen durumuyla ihtiyaca salih 
olacağı kanaati içerisindeyiz. Bir işçiyi veya me
muru bu kanunun tümü üzerinde görüşlerimi-ı 
zi belirtirken söylediğimiz gibi aynı esaslara 
bağlamak ve değişen hayat şartlarına uygun, 
ister emekli .olsun, ister olmasın ücretler al
malarını temin 'etmektir. Ama, bu nasıl me
mur maaşları mevzuu umumî muvazene ile, 
bütçe ile temini ediliyorsa, sigortalının duru
mu da Sosyal Sigortalar Kurumunun malî ve 
maddî imkânlarına uygun olarak getirilecek
tir. 

Binaenaleyh, burada daha fazlayı vermek 
elbette herkesin gönlünün istediği olmakla be
raber, imkânların verdiğinin dışında zorlayıcı 
birtakım hükümleri getirmiş olmak neticeye: 
tesir etmez. Ben burada daha fazla izaha lü
zum görmüyorum. Mevzuun burada bir arkada
şımızın belirttiği gibi diğer bir komisyonda aynı 
mevzu ile ilgili birtakım hükümler görüşül
mekte ise, birlikte mütalâa edilmesi veyahut 
bunun ona göre ayarlanması hakikaten yerinde 
olacaktır. 

Bu bakımdan, ben konuşmaya çıkmadan ev
vel grubum adına söz aldığım sırada, söz is
teyen Sayın Çalışma Bakanının ve bu arada 
yapılan konuşmalar muvacehesinde komisyo
nun görüşlerinin de açıklığa ayrı ayrı kavuş
turulmasını ta'lebetmekteyim. Bu ölçüler içeriı-
siıi'de bir neticeye varmak daha hayırlı ve ko
lay olacaktır. 

Grubum adına hepinize saygılarımı suna
rım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendim, 
grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Kabadayı, yal
nız Hüküme.t bu arada söz istediği için takad
düm hakkı var. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI ALÎ KIZA UZUNER 

(Trabzon) — Cok Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri ; 

Amasya Milletvekili Sayın Ay gün ile, İz
mir Milletvekili Sayın Asutay'm görüşül
mekte olan 'kanun tekliflerinin tümü üzerin
de bundan önceki müzakerede geniş izahat 
vermeye çalışmıştım. Ancak, o müzakerede bir
çok değerli arkadaşım burada bulunmadığı için 
ve tümü üzerindeki görüşmeler bitip, 1 nci 
maddeye geçildikten sonra tümü ile ilgili, tü
mü üzerinde görüşülmesi gereken bâzı teklif
ler, öneriler değerli arkadaşlarımız tarafın
dan burada belirtildiği için, çok Sayın Baş
kan izin verirseniz konuyu bu açıdan 1 nci 
madde ile de rabıtalı olarak biraz genişçe tak
dim etmek isterim. 

Geçen defa da arz ettiğim gibi, emek
leriyle, alınterleriyle Türkiye'nin kalkınmasın
da üstün emeği geçen ve daima saygı duydu
ğumuz işçi emeklilerinin durumunu ıslah et
mek, sosyal Devlet karakterinde bulunan 
Devletimizin, onun Hükümetinin başlıca göre
vidir, Anayasamızın temel esprisi de buna 
âmirdir. 

Esasen Hükümetimiz ve bu konu ile görevli 
çalışma Bakanlığı konu üzerinde gerekli tetkikleri 
incelemeleri yapmaktadır. Daha evvel gerek 
çeşitli toplantılarda belirttiğim ve gerekse 
bundan önce tümü üzerinde yapılan müzake
relerde arz ettiğim üzere, işçi emeklilerinin 
durumlarını iyileştirmek hususundaki çalışma
lar Bakanlığımız yönünden, Hükümet yönün
den iki kademede mütalâa edilmektedir. 

Bunlardan bir tanesi kanun teklifinde de 
belirtildiği üzere 1958 veya daha eski yıllar
da emeıkli olanlar, 1969 yılında emekli olan
lar, 1970 yılında emekli olanlar ve 1971 yı
lında emekli olanların ücretleri arasındaki den
gesizlik ve adaletsizliği gidermek bakımından 
bunları 1971 yılma irca edecek bir kanunu, te-
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mel bir bazı ortaya koymaktadır. Bugün bu 
teklifle sağlanmak istenen budur. 

Bakanlığımın, geçen gün de arz ettiğim gibi, 
konuyu sistematik bir ayarlama düzeniyle, her 
defasında bir kanun teklifiyle değil, Personel 
Kanuna benzer bir sistem içinde geliştirme 
çalıştırmaları ilerlemiş bulunmaktadır. Bu konu
da hazırlanacak tasarı yakın zamanda Yüksek 
Meclislere sunulacaktır. 

Bu nedenle değerli milletvekili arkadaşları
mın konuyu, emekliler arasındaki ücretteki ayrı-
lacılığı giderecek ve haksızlıkları giderecek bir 
kanun teklifi müzakeresi ölçüsü içinde mütalâa 
buyurmalarını bilhassa istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, Batı ülkelerindeki sistematik 
ayarlama metodu Bakanlığımız tarafından da 
prensip itibariyle kabul edilmiş ve fakat bu me
todun sistematik yürütülmesindeki esasları, daha 
doğrusu maddî rakamları ortaya koyabilmek için 
her şeyden evvel kaynağın da bu gideri karşıla
yacak şekilde güvenilir sağlam bir kaynak olması 
gerekmektedir. 

îzin verirseniz fbu konuyu Yüksek Heyetiniz
de tekrar etmeye lüzum yok ama, zamanı gelmiş
ken bir dafa daha belirtmek isterim. Anayasamı
zın 53 ncü maddesi, «Devlet, bu bölümde belirti
len iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma ödevleri
ni, ancak iktisadî gelişme ile malî kaynaklarının 
yeterliği ölçüsünde yerine getirir» demektedir. 

Ayrıca, yine ısrarla geçen defa üzerinde dur
duğum ve Yüksek Meclislerin tasdikinden çıkıp 
kanun gücünde bir anlaşma olan sosyal güvenli
ğin asgarî normları hakkında 102 sayılı sözleş
menin - ki; bu Meclislerde onaylanmıştır - 71 nci 
maddesinin 3 ncü bendinde de aynen şöyle söy
lenmektedir; «Üye, işbu sözleşme gereğince sağ
lanacak yardımların ifasından genel olarak so
rumludur ve bu maksada ulaşmak için gerekli 
bütün tedbirleri alır» üyeden kastı Devlet. Üye 
olan Devlet ki, biz buna üyeyiz ve bu sözleşme 
bu Parlâmentolarda tasdik edilmiştir. «Üye ge
rekirse malî muvazene ile ilgili aktuaryal tetkik 
ve hesapların peryodik olarak yapılmasını ve 
yardımlarla sigorta prim nispetlerinde veya bu 
yardımları karşılamaya tahsis olunan vergilerde 
herhangi bir değişiklik yapılmadan önce bu he
sap ve tetkiklerin behemahal yapılmış olmasını 
temin eder» şeklinde Ibir hüküm yer almaktadır. 

Bu hükme Türk Devleti de Yüksek Parlâmento
sunun onayı ile katılmıştır. 

Şimdi, sistematik ayarlama diye emekli işçi
lerimizin durumunu dul ve yetimlerini ve saire 
iyileştirecek kanunu monte eder iken, bu hükme 
sadık kalmak mecburiyetindeyiz. Esasen bu mak
satla biz komisyonda daha evvel arkadaşımın da 
belirttiği gibi yapılmış bir teklifi ıslah etmek 
bakımından, bunu oluşturmak bakımından 269 -
270 milyon lira civarında malî portesi olan bu 
ayarlamayı ilk etapta yapmayı uygun gördük. 
Sosyal Sigortalar Kurumunun malî ve aktuaryal 
dengesini, durumunu 102 sayılı sözleşmenin de 
bir gereği olarak tetkik etmekteyiz. Sosyal Si
gortalar Kurumu Genel Kurulu bir karar al
mıştır. Hükümet, işçi, işveren üçlüsü bu konu
da tetkikler yapmaktadır. Bu tetkikler yakın 
günlerde, yakın zamanda sonuçlandırılacaktır. 
Orada (tespit edilecek imkânlar ölçüsü içinde 
arz ettiğim sistematik ayarlamanın sonuç vere
cek rakamları saptanmış olacaktır. Yoksa sistem 
tamamen çizilmiş bulunmaktadır. 

Bu nedenle değerli Başkanın, konunun 1968'-
den önce veya 1971'den önce çeşitli tarihlerde 
emekli olmuş ve fakat ayrı statülerle emekli 
olmuşların arasındaki ayrıcalığı giderecek bir 
teklif ölçüsü içinde mütalâa buyurmanızı isitir-
ham ediyorum. 

Aksi takdirde, özür dileyerek arz edeyim ki, 
burada yapılacak, bu ölçüleri aşacak tekliflerin 
Sosyal ıSigortalarm malî kaynağı henüz gerçek 
mânada ortada değil iken, bu sözleşme ölçüleri 
içinde saptanmamış iken, Hükümet olarak buna 
katılmamız mümkün olamaz ve ayrıca arkadaş
larımızın bu teklifleri yine değerli milletvekil
lerinin oyları ile burada kabul edilmiş bir söz
leşmeye milletlerarası bir sözleşmeye de ters 
düşer. 

Bu yönden milletvekili arkadaşlarımın bize 
bu konudaki teklife bâzı Ikısımlarda da itira
zımın olacaktır, geçici madde l'de, katılmala
rını bilhassa isttirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda kısa bir 
istatistiği de yüksek bilgilerinize sunmak is
terim. 1971 sonu itibariyle iş kazaları, mes
lek hastalıkları sigortalarından gelir alanların 
sayısı 36 627'dir. Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm 
sigortalarından aylık alanların sayısı ise, 
150 553'tür. Her ikisinin toplamı 190 180 kişi-
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bu görüşlerime iltifat etmesini ve bu nedenle 
emekliler arasında mevcut ayrıcalığı gidermek 
ve 269 milyon lira -malî portesi olan ve % 1,5 
prim karşılığı olarak hesabedilmiş olan ki, ar
kadaşım belirtti, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun durumu ıslaha muhtaç iken, onun kaynak
larına şu anda el atmamız 'mümkün değildir, 
ama bunun giderini karşılayacak yulkardaki 
miktar hesabedilmiştir, bunu ciddî ve teknik, 
aktüaryal hesaplara isıtinadederek ortaya koy
muş bulunmaktayız. Bu ölçülerin, oranların 
değişmesi, gelecek maddelere taalluk ettiği için 
bu konudaki görüşlerimi şimdi mahfuz tu/tarak 
arz edeyim; işçi emeklilerine ilk anda bir ferah
lık verecek durumdadır. Onların asıl ıstırapla
rını ıgiderecek bir kanun olduğu iddiasında de
ğilim. Beni ziyaret etmek lütfunda bulunan işçi 
emeklilerinin değerli temsilcilerine bunu arza 
çalıştım, Sayın Cumihurbaşkanımıza ve Sayın 
Başbakanımıza dertlerini haklı olarak ileten de
ğerli, vefakâr kardeşlerimizin ıstıraplarına ce
vap olarak bu görüşlerimizi kendilerine sundum 
ve ilgililer de bu istikametteki tutumumuzun 
isabetli olacağı görüşüne vardılar. Elbette bu 
konudaki karar Yüksek Meclisindir. Ancak en 
halisane şekilde bunu çözmek Personel Kanu
nuna benzer bir sistematik nizama bu işi -ka
vuşturmak bakımından 'Hükümete bir imkân 
bahşetmenizi ve fakat bu arada 269 milyon 
liralık malî porte karşılığında yapılmış olan tek
lifin geçici komisyon değiştirişi şeklindeki gö
rüşe değil, Sayın Asutay ve Sayın Aygün'ün 
komisyonda yaptıkları teklifler ölçüsü içerisin
de görüşe iltifat buyurmanızı istirham ediyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

dir. Bu arz ettiğim 190 180 ıkişi sigortalarından 
aylık ve gelir almaktadırlar. 

Bu aylık veya gelirlere ıhak ıkazanıp da (he
nüz işlemi tamamlanmamış bulunanların yak
laşık olarak sayısı da halen 10 bin civarındadır. 
Bu her ikisinin yekûnu 200 180 kişiyi bulmak
tadır. Sigortalı bu kanunun getireceği yeni hak
lardan bu ıkadar kişi, 200 180 kişi belirtilen 
oranlarda faydalanacaktır. 

Yalnız bu miktara Sosyal Sigortalar Kuru
muna devredilen askerî fabrikalar tekaüt ve 
muavenat sandığına tabi 6 054 kişi ile Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları işçilerinden 
Emekli Sandığına bağlı 7 781 kişi ki, ceman 
l o 835 sigortalı kişi de arz ettiğim bu rakama 
dâhil bulunmaktadır. Bu yönden arkadaşları-
nıır bir endişe duymamaları gerekir. Bu kap
samın dışında kalacak unutulmuş bir husus 
varsa, tekrar yetkili arkadaşlarımla ıgörüşeyim, 
önergeler verildiği zaman da üzerinde görüşle
rimizi arz ederiz ve fakat bizim istatistiklerimiz
den, bizim dosyalarımızdan tespit ettiğimiz ra
kamlar bunlardır. 

Şimdi, bâzı .arkadaşlarımızın ifade ettikle
ri gibi Meclis Komisyonunda işçi emeklileriyle 
ilgili, onların durumlarını iyileştirici istikamet
te kanun teklifinin bulunduğunu bendeniz şu 
anda burada duymuş bulunmaktayım. Arz etti
ğim sözleşme gereğince elbetteki Hükümet ola
rak bu müzekerelere biz de çağırılacağız. An
cak, daha evvelki müzakerelerden mülhem ola
rak ve orada varılan sonuçlardan esinlenere/k 
arz edeyim ki, biz bu işi sistematik bir ayar
lamaya bağlamadıktan sonra bu problemi çöz
memiz mümkün değildir ve esasen ıen doğru çö
züm yolu da budur. Gelişen hayat şartları, ikti
sadî hareketler, pahalılık, v.s. gibi ekonomideki 
gelişmeler, bütün bunları değerlendirerek sis
tematik bir ayarlamada bir kat sayı ile çarpıl
mak suretiyle uygulamaya intikal ettirecek bir 
nizama kavuşturmak zorundayız. Aksi ttalkdir-
'de burada bugün için konulacak ve belki de 
dondurulacak rakamların gelecek zaman içinde 
şartlara uymayacağı ve bir çok şikâyetleri mu-
cibolacağı, bu nedenle Hükümetin, gayet sami
mî bir şekilde buradan arz ettiğim ölçüler için
de bu problemi çözmek istikametindeki gayret
leri de elbetteki tahakkuk etmeyecektir. Asıl 
hedefe varmak bakımından Yüksek Meclisin 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılmaz. 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — 

Sayın Başkan, muhterem Bakandan bir sorum 
var: 

1971 tarihi dahil, bugün aynı dereceden 
maaş alan ikisinin, aynı derece üzerinden ve 
fiilen 1971'den sonra emekli olan kişinin eline 
1 600 - 1 800 lira geçmektedir; rakam miktar
lara göre değişmektedir. Fakat, daha önceki 
yıllarda aynı derece üzerinden maaş almakta 
olan bir işçi arkadaşın eline ise 1 075,40 lira 
geçmektedir. 

Şimdi, Sayın Bakan bu kanunla, nispî de 
olsa, bir zam geleceğini ifade etmiş bulunmak-
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tadırlar. Bilindiği üzere, Ikendileri de ifade et
tiler, Emekli Sandığından hangi yılda emekli 
olursa olsun, o yılki unvanıyle emekli maaşı ala
cağı prensibi kabul edilmiş olduğuna göre, yine 
bu getirilen teklifle, işçiler arasında bir ikilik 
devam edecektir. 

Daha acısı var; düşük ısaat ücreti üzerinden 
emekli olanlar bugün, eşit arkadaşlarına nazaran 
biri 540 lira alırken, diğeri 1 100 küsur lira 
almaktadır. Bu kadar bariz bir 'hatasızlığa yüz
de 10 - 20 zam ile herhangi bir çare bulunaca
ğı kanaatinde değilim. 

'Sayın Bakan eğer buna bir çare diyorlarsa, 
takdirlerine bırakıyor ve bunu cevaplandırma
larını rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI ALI HIZA UZUNER 
(Devamla) — Sayın Başkan, ıSaym Yılmaz ar
kadaşımızın bendenize tevcih ettikleri sıoruyu 
rakam olarak burada 'lıesabedip arz edecek du
rumda değilim. Ancak, esasen değerli arkada
şımın ileri sürdüğü görüşle mutabıkım. Şöy-
leki; bu problemi temelden çözecek, sistematik 
ayarlama, diye tavsif ettiğimiz kanun tasarısını 
getiriyoruz. Bununla 'bu mesele tamamen kö
künden halledilmiş olacalktır. Ancak, yaptığı
mız incelemede, ilgili arkadaşlarımızın, ilgili 
servislerin yaptığı değerlendirmede, -bir diğer 
deyimle akftüaryal bir hesaplama sonucunda bu 
kadar büyük ayrılıkların kalmayacağı ve hat
tâ tamamen bir dengenin sağlanacağı, 1971'i bir 
esas kabul edersek, ondan geriye doğru, 1970'e 
ı% 10, 1969'a '% 20, 1968'e % 30 zam yapmak 
suretiyle halledeceğiz, demişlerdir. îligililerden 
aldığım bilgi şimdilik budur. Ama buyurdukları 
küçük farklılıklar olabilir, herşeye rağmen. 
Bunu şu anda (kesin olarak ifade etmiyorum, 
fakat ibirçok defa, altını çizerek belirttiğim sis
tematik ayarlama düzeni kurulmazsa, bu prob
lemi esasen uzun vâdede çözmemiz mümkün 
olmaz. Sayın Yılmaz Bütçe Komisyonunda de
ğerli bir arkadaşımızdır, çok tecrübeli bir ida
recidir, bilirler ki; birkaç sene 'sonra bu ka
nunu da yeniden değiştirmek zarureti doğacak 
ama bunu Batı ülkelerinin ölçüleri içinde bir 
sisteme bağlarsak Parlâmentolarımız da İm me
seleyle fazla meşgul olmaz ve (mensupları ısltı-
rap çekmek ve meselelerini takip için kapı kapı 
dolaşmak zorunda 'kalmazlar, arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kabadayı, 
M. G. P. Grubu adına. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Biraz evvel çok 
kıymetli mütalâada bulunan ve gerçekleri dile 
getiren Bakanın ifadelerini ve yine matematik
sel olarak gerçeği ifade eden muhterem Ke
mal Bey arkadaşlarımın beyanlarını kabul et
memeye imkân yok. Ancak, millet tarafından 
seçilip gelen parlamenterler olarak halk içinde 
gezen insanlarsınız. Naçizane arkadaşınızın son 
olarak yapmış olduğu bir gezide karşısına de
vamlı olarak emekli işçi, dul ve yetimler çıktı
lar, içinde bulundukları hayat şartlarının ar
tık çekilmez sıkıntılarla dolu 'bir tablo olduğu
nu söylediler. 

Bu gerçeği görüp de, emekli olan işçi, dul 
ve yetimlerine acımamaya imkân yoktur. Hani 
bir halk sözü vardır; «ne bilsin hastaların ha
linden sağlar, ne bilsin açların halinden toklar» 
Hakikaten birgün aç kalırsaik hayat pahalılı
ğının sıkıntıları içerisinde yarı aç kalan insan
ların; Allah kimseyi hasta kılmasın, birgün has
ta olursak, sağlığın ne denli bir devlet olduğu
nu anlayacak kişileriz. 

Böylece, işçi, emekli, dul ve yetimleri gün
begün artan hayat palhalılığı karşısında perişan 
ve sıkıntılarla doludur. Kemal Bey arkadaşımı
zın dediğini bir noktada kabul edeceğiz, an
cak; Parlâmentonun artık yaşı tükenen, yılı da 
kalmamış, ayı bakımından bunun bir kere da
lla tehiriyle ben gelecek kanunun çıkacağına 
ihtimal vermiyorum. Önümüzde reform kanun
ları vardır. Yüce Meclisin haysiyeti vardır, 
hepimizin sözü vardır; bu reform kanunlarını 
biz gününde çıkarmaya meöburuz. 

Hemen arkasından Bütçe geliyor; onu da 
çıkarıp işler hale getirmeye mecbur olduğu
muza göre, böylesine ağırlığı olan ve şiddet ve 
zaruretle çıkarılması gereken kanunlar varken, 
onlar Yüce Meclise bir defa geldi mi, haber ve
riyorum size, ne bu 'kanun çıkar, ne de «Sayın 
Kemal Beyin bahsetmiş olduğu kanun çıkar; 
çıkmayacak, çıkamayacaktır. Ben o ıkanunlara 
artı/k az şans tanıyorum, kadük olacaktır. 

Öyle ise bir Alman atasözü vardır; «avucun-
daki bir kuş, çenenle tutacağın iki kuştan ev
lâdır» derler. Gelen geledursun, işçinin dertle
rine bugün imkân derecesinde ve acilen çare 
bulmak gerek. Bu çııkan kanun işçiyi tatmin 
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edecektir demiyoruz; günbegün artan hayat 
pahalılığı karşısında karnını doyuracaktır, yü
zünü güldürecektir, bükülen belini dimdik kı
lacaktır diyemiyoruz. Ama, yine 'bir halk tâbiri 
vardır; «doyumluk değil, tadımlık» olacaktır; 
sofralık değil, iftariyelik olacaktır. Nevama bu 
kanunun böyle çıkışı, işçi dertlerini mühimce 
de azaltacaktır. 

Üstelik biz Yüce Meclis olarak emekli olan 
bir dalı ele almışız, bir yeri ele almışız ama di
ğer emekli olan iki dalı, yani dul ve yetimlerini 
ele almamışız. İki yıla yakın bir zaman olmuş, 
Emekli Sandığına bağlı olan emekli, dul ve ye
timler için bütçede esas kabul etmişiz, kanun 
çıkarmışız, katsayı almışız, ama bunun yanı 
sıra, aynı vatan evladı, bu memlekete ekonomik 
yönden hizmet etmiş işçi emeklileri dul ve ye
timlerini maalesef iki yıla yakın bir zaman içe
risinde tehire uğratmışızdır. Binaenaleyh, İşçi 
(Sigortalarına bağlı olan 506 sayılı Kanunun da 
gerekçe tahminlerini yaparak «dün, bugün bu» 
deyip, dertleri silici, ıstırapları kısmen de olsa 
giderici bu kanun Yüce Mecliste tasvip görürse, 
tam değil ama, asıl kanun ^gelinceye kadar mü
himce dertlerin silinmesi yönünde, EM. G. P. 
grubu olarak, bu »kanunun kabulü yönünde oy 
kullanacağız. Muhterem arkadaşlarımızdan da 
bu yolda konuyu tezekkür ve tefekkür etmele
rini istirham edeceğim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Açık oya katılmayan sayın üye 
varsa oylarını lütfen kullansınlar efendim. 

Komisyon adına Sayın Asutay, buyurun 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ıSöZCÜSÜ BURHA-
NETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri. 

Kanun üzerinde yapılmış olan görüşmelerde 
kanun meselesini derinliğine tetkik etmeden, 
kanunun hangi şartlar ve hangi esaslarla Yü-
oe Meclise geldiğini araştırmadan bâzı fikirle
rin ileriye atıldığı kanaati hâkim oldu bende. 

IBu huzurunuzda bulunan kanun, emeklilere 
Emekli Sandığı Kanununun memurlara getirmiş 
olduğu ücretlere muvazi olmak üzere bir zam 
getiren kanun niteliğinde ve yeterliliğinde de
ğil. Bu kanun, 1970 senesinde yürürlüğe giren 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 78 nci 
maddesini tadil ederek, emekli işçilere sağladı

ğımız zammı, diğer işçilere teşmil maksadına 
dayanır. 

506 sayılı Kanunun 78 nci maddesini tadil 
ederken, o kanunda asgarî ücret 12 lira idi, biz 
işçi emeklisi arkadaşlarımıza ayda 360 lira öder
dik. Asgarî ücret 18 lira olunca; kanun teklifi
mizle 12 liralık ücreti 18 liraya çıkardık, 6 li
ralık asgarî ücrette vukubulmuş olan artışı 
emekli arkadaşlarımıza aynen intikal ettirdik, 
1474 sayılı Kanunla. 

O zaman 360 lira aylık alan arkadaşımız, 
180 lira zam almak suretiyle aylığı 540 liraya 
çıkarken, ayda 538 lira aylık alan arkadaşımı
zın maaşına yapılan zam 2 lira oldu. 500 lira 
maaş alan arkadaşımızın emekli aylığına zam, 
ayda 40 lira oldu. 

O zaman bütün emekli işçi arkadaşlarımız
dan; «Neden birisine 180 lira zam yaptınız, 
ben bundan 2 lira olarak istifade ediyorum» di
ye bir şikâyet yaygarası ile karşı karşıya kal
dık. 

Bunun üzerine Kurumun tüm hesaplarını en 
ince teferruatına kadar incelemek suretiyle bu 
kanun tedvin edildi. Hiçbir suretle arkadaşla
rımızın görüşlerinin isabetsiz olduğunu söyle
mek istemiyorum. Ama sayın Cengizhan Yorul
maz dostum, bu kanunun komisyonda hazırla
nan bir kanun olduğunu, bundan evvelki sa
yın Enver Turgut, sayın Osman Soğukpmar 
ve arkadaşlarının vermiş oldukları kanunlar
da daha ileri haklar getirildiğini, binaenaleyh 
daha ileri olan bu hakları önleyebilmek maksa-
diyle böyle bir kanunun getirildiğini söyledi
ler: 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 
Hükümet öyle yaptı, siz değil. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BURHA-
NETTİN ASUTAY (Devamla) — Şimdi sayın 
Cengizhan Yorulmaz, gayet iyi bilir ki, kend'isi 
de Çalışma Komisyonunda üye idi, getirilen ka
nun teklifleri altından kalkılması mümkün ol
mayan hükümler getiriyordu. 

Meselâ; arkadaşlarımızın getirdiği teklif, 
çalışırken 1 660,00 lira brüt maa§ alan arfcada-
ŞIMDZ tekaüt olduğu zamıan kendisine 2 808,00 
' lira net aylık bağlayacaktı. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — O 
bile az Türk işçisine, bunu kabul edin. 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BURHA-
NETTİN ASUTAY (Devamla) — Tabiî az, in-
san haysiyetine uygun bir çalışma ve yaşama bü
tün vatandaşların hakkı. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu kanun 506 
sayılı Kanunun ihtiyarlıkla ilgiili maddeleri he
nüz daha asıl maddelerin tatbikine geçmeden 
ödenen bir çevre içinde tediyede bulunuluyor. 
Bu kanun esas itibariyle, 1975 senesinin 1 Ni
sanından itibaren ana hükümleri 'ile tediyeye baş
layacak bir kanun. Şimdi yapılan bütün tedi
yeler kanunun geçici maddesine göre yapılan 
tediyelerdir. Daha bu meselede ana ve asla gel
memiştir Kurum. 

Bu vesile ile şunu da arz etmek istiyorum : 
Kurumun her sene için ödediği primlerde bü
yük farklar vardır. Yalnız enterasan olan bir 
tek nokta vardır. Kurum, 1951 yılında tatbikata 
başladığı zaman 782 kişiye aylık bağlamış 1966 
da bu 1400 olmuş, 1953 de 1006 olmuş,. 1964 
senesinde 4 000 olmuş, 1966 senesinde 7 000 e 
çıkmış, 1968 senesinde 10 000 olmuş, 1969 sene
sinde 11 000 olmuş, 1970 senesinde 26 939 ki
şiye maaş bağlanmış, 1971 senesinde 28 977 
kişiye maaş bağlanmıştır. Hele 1186 sayılı Ka
nunun geçici maddesi yürürlüğe girip borçlan
ma meselesi olunca bir yılda 7 000 kişi müra
caat ederken 1970 - 1971 yılında müracaat, bu
nun 5 - 6 misline çıkmıştır, yılda 28 000. Hele 
1972 yılında müracaat, 36 ile 40 000 arasında 
olacağı aktüarya servisinee tespit edilmiş bu
lunmaktadır. 

Biz 506 sayılı Kanunun 78 nci maddesini! ta
dil ederken, işçi arkadaşlarımızın emeklilik ma
aşlarını artırdığımız zaman karşılığını bulmuş
tuk bu paranın kurumda. Çünkü kurum, 1969 
senesinde 202 072 251,49 kuruş öderken, 1971 
yılında bu 202 milyon,884 939 314,88 liraya yük
selmiş ve 200 milyon 800 milyon olmuş. 

Biz bu 78 nci' maddenin tadilinde karşılığını 
kuruma temin etmiş ve demiştik ki; yataksız te
sislerde eczane açacaksınız 56 milyon lira bura
dan tasarruf edeceksiniz; işçinin l% 46,6 sini 
kapsamış olan bu kanun size 48 milyonluk bir 
mükellefiyet tahmil ediyor. Bir taraftan 56 mil
yon lira alacak, bir tarafa 48 milyon I r a vere
ceksiniz dedik ve 12 lirayı 18 liraya böyle çıkar
dık. 

Bu kanunun henüz daha geçici maddelerle 
tediyede bulunduğu dikkate alınırsa, kanunun 
tahsilatı ile tediyesi arasında da bir mukayese 
yapmak lâzımdır. Kurum, 1971 yılında 
1 971 977 443,00 lira tahsil etmiş geçici madde
lerle tediye ettiği 884 939 000 küsur lira. 

25 yılını doldurup, hakikî fiilî hizmetini ik
mal etmek suretiyle kanundan i&tifade ederek 
arkadaşların hakkını geçici madde kapsamında 
olan arkadaşlara vermek suretiyle genç arka
daşların sırtına büyük bir yük yüklendiği aktü
arya hesapları ile tespit edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri; 
Bu kanun biraz evvel de arz çalıştığım gibi 

emeklilerin tümünün hayat şartlarını karşılaya
bilecek mahiyette maaş vermeyi hedef alıyor ni
telikte ve yeterlikte değildir. 

Şimdi bir örnek veriyor ve tekrar ediyorum; 
emeklilerin eline geçen maaş, onların yaşamala
rına yetecek derecede değildir. Ama şunu da ka
bul etmek lâzım ki, İşçi Sigortaları Kurumu 
asgari 540 lira öderken Emekli Sandığı 441 lira 
ödüyor. Asgari ücret, bugün 21 ile 23 liradır. 
23 liralık asgarî ücretin yekûnu 690 liradır. Bu
nun vergi, sigorta primi ve sair % 3'ler topla
nırsa bu % 28'e yaklaşır ve 197 lirası kesilirse 
bu arkadaşımızın eline aşağı - yukarı 520 lira 
para geçmektedir. 

Şimdi biz emekli işçilerimize 540 lira veri
yoruz, bu durumda asgarî ücretle çalışan arka
daşlar, emekli arkadaşımızın aldığı aylıktan 28 
lira eksik para almaktadır. Yeter mi? Yetmez. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi; bu kanunu ge
tirirken karşıliğmı> aradık ve kanunun 1 nci1 mad
desi de buna taallûk eder. Çünkü bu paranın 
yekûnu değerli milletvekilleri; 265 küsur mil
yon liradır. Biraz evvel gelirle gideri söylediğim 
zaman elde Kurumun genç nesle aktaracak tek 
lirası kalmadığı için bütün bu meseleler karşı
lık bulmakla mümkün olacaktır. Onun için % 1 
işveren, % 0,5 işçi ödemek üzere prim olarak ge
tirdik... 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Bunun içinde 
esnaf da var. 

tmÇÎCt KOMİSYON ADINA BURHANET-
TÎN ASUTAY (Detvamla) — Tabiî, çok severiz 
esnafı. 

Bunum yekûnu 286 milyon lira tutuyor. Bi
naenaleyh, ibu aradaki farfe da buaıu karşılıyor. 
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Bu daha evvel tadil ettiğimiz 506 sayılı Kanıu-
nun 78 nci maddesiyle asgarî ücretlerdeki vâki 
artışın asgarî üeretten yani 540 liradan fazla 
maaş alan emeklilere inikasımı sağlayan bir ka
nundur. Bu kanunun müzakeresi yapılırken şoı 
hususta Hükümetle mutabakata varılmıştır. 
Şimdd asgarî ücret yükseldi 18 liradan 21 ıldraya 
çıktı. Şimdi yeni bir kanun .getirip bunu 23 li
raya çıkaracak mıyız? Her sene asıgarî ücret 
arttığında kanonda böyle bir değişiklik yapıla
cak mı? Bunfu önleyebilmek maksadiyie Hükü
metle mutabakatımız şu noktada olmuştur : Hü
kümet 506 sayılı Kanunun muhtelif maddelerin
de yapılacak tadilât meyanında hiçbir kanun' zo
ru 'Olmadan hayat şartlarının yüzde artışını dik
kate almak suretiyle emeklilerin maaşlarını ar
tırabilecek bir yenilik ve hüküm getirmektedir 
506 sayılı Kanuna. 

Tabiî muhtelif önergeler geldiği zaman, ela 
arkadaşlarımız görüşlerimi bildireceklerdir. Ka-
nnınıu geriye aldığımız zaman ise bu ne zaman 
'çıkar malûm değildir. Şimdi gündemde Mecli
sin içtüzüğü var, arkasından Anayasa gelecek, 
arkasından da bütçe gelecek arkasından Mart 
gelecek 20 gün tatile gireceğiz, seçim sathı ma-
ilindeyiz, enıgeç Hazirana kadar Meclis ya çak
ışır, ya çalışmaz. Bu arkadaşlarımızın asgarî 180 
- 190 - 200 ıJira arasında maaşlarıma yapılabile
cek bu zammı 1974 senesine, yani gelecek dev
reye bırakmak mesuliyetini kim sırtına alır bi
lememi. 

Sayın milletvekilleri; 

Bir meseleyi daha arz eitmek istiyorum ': Bir 
arkadaşımız 1954 senesinde işe girmiş, 1964 se
nesinde de işten ayrılmış ve bu arkadaşımız 
6 . 3 . 1970 tarihinde Kuruma müracaait etmiş, 
Kuram hesabına bakmış 1933 günlük bir prim 
ödediği tespit edilmiş. Yaşı ileri olduğu dikkate 
(alınmak suretiyle 1933 günlük prim ödemesine 
karşılık bu arkadaşa maaş bağlanımış ve bu ar-
daş 1954 senesinden 1964 senesine kadar Sosyal 
iSJgortalar Kurumuna 779,01 lira prim ödemiş, 
biz arkadıaşa 360 lira maaş bağlamıştık. 1974 se
nesinde ise bu maaşı 540 liraya çıkardık. 10 se
nede ödediği parayı biz bunla bir ay on günde 
iade ediyoruz. Bıu durum bu Kanunun geçici 
maddesinin işlemesiyle olmuşitnır. Eğer bu Ka
nun normal hale gelse 1975 seviyesine gelse ve 
norma! prosedür içinde tediyeye başüiasa o za-

j man ıgelirle gider arasında büyük farklar ken
diliğinden meydana çıkacaktır. 

Arkadaşlarımızın büyük bir endişesi vardır 
ve bunda da haklıdırlar. Meselâ Askerî Muıa-
venelt Sandıkları ile Devlet Demir Yolları yani 
1189 sayılı Kanuna tabi olanlar bu kanun kap
samında değildir. Ama arkadaşlarımız bir öner
ge 'vererek 1189 sayılı Kanuna tabi Askerî Mu
avenet Sandıkları ve emekli iken İşçi Sigortala
rı Kurumuna devredilmiş olan arkadaşlarımızın 
bu kaniundan istifade edeceklerini sağlayan bir 
teklifte bulundular. Sayın Yılmaz'ım, yeni bir 
teklif vardır dediği, Meclise gelen yeni bir tek
lif vardır dediği, bu mahiyette bir tekliftir. 
Ama bu kanun hemen çıkar mı, bilemem. Bu
gün zaten çok zor durumda olan (Çalışanlar da 
dahil bunun içine, birçokları) emekli arkadaşla
rımızın zeytininin yanma yarım zeytin daha ek-
liyebilecek hükmü .getirecek bu kanunu gerile
re itmede fayda buiimuyorum. Kamı.ıu yeni 
prensiplerle takviye edebiliriz anıt, bu kanun 
yayımı tarihinden itibaren yürürüıüğe gireceği
ne göre, bu kanunu bir sene .gibi uzun bir za
mana bırakmıyalım. 

I Emekli Sandığıyle Sosyal Sigortaüıar Kuru-
I mıunun mukayese edilmesi birçok yönlerden 

mümkün değil. Emekli Sandığında fiilen otuz 
I yıl prim ödeyen insana maaş bağlanır; % 22 ve 

ayn maaşlarla % 32 prim alır. Sosyal Sigorta
lar Kurumu onbeş yıüda maaş bağlar ve biraz 

I evvel söylediğim gibi 1900 ıgün prikn 'ödeyene de 
maaş bağlamış durumdadır. Bence azdır, yet
mez ; işçi emeklisi arkadaşlarımızı güç durumda 
bırakır. Ama 506 sayılı Kanuna geltiriüecek taife
min edici bir artışa kadar bu kanunun kabul 
edilmesinde zaruret vardır. 

Uzun görüştüm, beni mamır göreceğiniz 
inancı içinde hepinize en derin saygılarımı arz-
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Yılmaz. 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Savur 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; sayın Bakanı 
ve sayın sözcüyü dinlediğimiz zaman işin man
tığı bakımından hak vermemeye imkân yok. 
Ama bir gerçek var; ki sayın sözcü de bunun 
içinde yaşadı; bu gerçeği ifade etmek istiyo
rum. Bir misal arz edeceğim: 

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda 
* bir toplu sözleşme yapılmakta... Toplu sözleş-
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meye gitmeden önce (Bildiğiniz gibi toplu söz
leşme müzakereleri umumiyetle gizli cereyan 
eder) işçiye denir ki, «Üç sendik ortalaması ye
rine, siz son aldığınız ücret üzerinden emekliye 
sevıkedileeeksiniz» ve emekliye sevkettikten 
sonra da toplu sözleşmeyi saat başına 2,5 ilira-
dan yürürlüğe kor... İşte bu adaletsizliktir. 
Şimdi, bizim getirmekte olduğumuz tasarıda bu 
var. 

Aynı müddet içerisinde çalışmış iki arkadaşı 
kabul edelim. Otuz sene o işyerine emek vermiş. 
Bir kısmını kandıracaksın, diyeceksin ki, «Sen 
son ücret üzerinden emekli olacaksın.» Emekli
ye sevkedeceksin; emekli işlemini müteakip de 
toplu sözleşmeyi razı olmayan, kalan diğer ar
kadaşa da ('gizli tutmak suretiyle) mükâfat ve
receksin. İşte, adaletsizlik burada. Benim biraz 
önce misal vermek istediğim husus bu idi. Ka
bul ediyorum, 1969 Haziran'mda toplu sözleş
me yürülüğe girdiği zaman emekli oilanla, toplu 
sözleşme yürürlüğe girmeden emekli o'lan iki 
işçi; aynı saat ücretine, aynı puantaja tabi, ay
nı hizmet yılına tâbi, aradaki maaş farkı asgarî 
olarak 500 - 700 lira tutmakta muhterem arka
daşlarım. Benim arz etmek istediğim o... 

Sayın Asutay'm getirdiği prensiplerde muta
bıkım; doğru... Bunu uzatalım, uzatmayalım. 
Ama ben de Yüce Komisyona diyorum ki, al, 
kısa zamanda bir mutabakata varalım. Günde
mimiz müsaittir; Pazartesi gününe kadar bir 
mutabakata varalım; mağdur o'lan işçileri bir 
kere daha mağdur etmeyelim; bir anlaşmaya 
varalım. Teklifim bu idi muhterem arkadaşla
rım. 

Şimdi bu larikadaşlara % 10,'% 20, >% 30 zaım 
verdik. 700- lira alan bir arkadaşımıza '% 20'yi 
uyguladığımız zaman 140 lira zam vereceksiniz 
arkadaşılar. Bunun adı avutmadır. Zaten, tasa
rıyı tetkik ettiğiniz zaman görülüyor ki, bunu 
işverenden alıyorsunuz. Binaenaleyh, işçiye bir-
şey verdik, tatmin ettik diyebilmek için... Çı
kan şu tasarıyı kabul edelim, bir taraftan da 
sosyal adaletten bahsederiz. Emekli Sandığında 
prensip olarak ıkabul etmişiz; hangi yılda emekli 
olursa odsun, o dereceden emekli olan larkadaş, 
o yılki fiilî maaşının üzerinden maaşını alacak
tır. Ama işçiye geldiğifmiz zaman % 10, '% 20, 
ı% 30'la savuşturalım. Olmaz böyle sosyal ada
let muhterem arkadaşlarım. 

Ben Komisyondan tekrar rica ediyorum; geri 
alsın, Pazartesi 'gününden sonra bu isi mutaba
katla Yüce Meclisten çıkaracağız kanaatinde
yim. 

Rahatsız ettiğim için özür diler, saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Açık oya katılmayan sayın üye 
var mı arkadaşlar l . Yok. Oylama işlemi bit
miştir, kupaları kaldırınız. 

Buyurun sayın Asutay. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BURHA-
NETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başkan, 
değerdi milletvekilleri; ikinci kez huzurunuzu 
işgal ediyorum, mazur göreceksiniz. 

Değerli milletvekilleri, sayın dostumuzun 
söylemiş olduğu meselenin bu kanunla ilgisi 
yoik. Mesele şu: Bir sendika düşününüz, bir iş-
yeriyle toplu sözleşme yapacaktır. Toplu söz
leşmenin müddeti 10 Ocak 1969'da bitiyor. Bu 
sendika işverenle ımasa başına oturmuş, müzake
re :on ay uzamış... Sonra, arkadaşlarımız da 25 
senelerini ikmal ettikleri için (1186 sayılı Ka
nunda hüküm var; yaşı ne olursa olsun 25 se
nesini ikmal edenleri tekaüt etme hakkını tanı
mışız) adam 42 yaşında iken Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu bu arkadaşımızı 25 senesini 
ikmal ettiği için tekaüt etmiş. İşten çıkarmış, 
tazminatını da ödemiş. 

Şimdi sayın milletvekilleri, o sendika lideri 
toplu sözleşmenin altına imza koyarken şöyle 
bir hüküm getirmiş: «İşbu toplu iş sözleşmesi
nin yürürlük tarihi 10 Ocak 1969'dur veya 
1970'tir. Ancak bu toplu iş; sözleşmesinden halen 
iş akdî mevcut olanlar istifade eder;» demiş. Ya
ni on ay işyerinde çalışmış olan arkadaşa birik
miş olan hakkını vermemiş. Kim vermemiş? 
Sendika vermemiş değerli arkadaşlarımı. Ama o 
devrede on aylık farkı alan arkadaş, 1969 se
nesinde, 1970 senesinde kuruma müracaat etme
miş, 1971 senesinin birinci ayında müracaat et
miş; almış olduğu on aylık farklar prime intikal 
ettiği için son maaşuıdaki artış, ondan iki sene 
evvelki maaşıyla hesap edilmiş ve ortalaması 
bulunmuş, bu ortalama büyük bir rakam ol
muş. 

Sayın Yılmaz'a şu noktayı da arz ediyorum: 
Bu kanunun getirdiğimiz bu maddesiyle, sayın 
•Yılmaz'm istediğini sağlamak mümkün değildir. 
Sayın Yılnıaz'm işaret ettiği hüküm 506 sayılı 
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Kanunun başka bir maddesindedir, bu madde ile 
ilgisi yoktur. Müzakeresini yaptığımız hususa, 
bir prosedür ikmal edilip komisyondan geçme
diği için, 506 sayılı Kanunun falanca «Haddesini 
tâdil etme yetkisine de sahip değiliz. Ama biz 
•çalışalım, bu aksaklıkları giderelim. Yani bir 
sendika oyunuyla işçinin haklarının elinden 
alınması hususunda yapılmış olan oyunlara son 
verebilecek bir tadilatı. 506 sayılı Kanunda ya
palım. Bu Kanunla saym Yılmaz'm işaret ettiği 
noktanın hiç bir ilgisi yok. 

Keyfiyeti arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz isteyen saym üye?.. Yok. 

Birinci maddeyle ilgili önergeler var, onları 
okutuyorum. 

Saym Başkanlığa 

Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Kemal Yılmaz 

Madde 1. — Bu Kanun yürürlüğe girdiği ta
rihte 991 ve 1189 sayılı yasalar çerçevesinde 
Demiryolları Emekli ve Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandıkları kanunları esasla
rına göre emekli, âdi malûllük, vazişfe malûllü
ğü, dul ve yetim aylığı almakta olanların aylık 
tutarları bu Kanun hükümlerine göre yeniden 
tespit olunur. 

a) Demiryolları Emekli ve Makine Kimya 
Endüstrisi Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muave
net Sandıkları kanunları esasları dairesinde 
emekliye ayrılanların emekli, âdi malûllük, va
zife malûllüğü, dul ve yetim aylık tutarları bu 
gibilerin daha önce çalışmakta bulundukları iş
yerlerinde aynı unvan, derece ve nitelikteki iş
leri halen yapmakta olan işçilerin 31 . 12 . 1971' 
deki ücretlerinde vâki artışlar oranında artırıl
mak suretiyle yeniden hesaplanır. 

CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, 1 nci madde imi, gieçici 1 nci mad
de mi? 1 nci maddeyi görüşüyoruz; burada 
okunmayacak... 

BAŞKAN — önerge sahibi?... 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — Geçici 

1 nci madde olacak. 
BAŞKAN — Bununla ilgili değilmiş, teşek

kür ederiz. 

Diğer önergeleri okutuyorum. 
Saym Yılmaz, diğer önergenizde de «1 nci 

madde» 'deniyor. 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara) — İ n c i 

maddeye bir fıkra ilâvesiyle ilgili. 

BAŞKAN — Tamam, bu doğru; birinci 
maddeye ait. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

1 nci maddeye aşağıdaki fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Anfcara 
Kemal Yılmaz 

Ek fıkra : 1950'den 1970'e kadar Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumundan ve Devlet De
mir Yollarından emekli olanlar 'bir defaya mah
sus 1186 sayılı Kanunla son istihkakları sağla
nır. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili başka öner
ge yok; bir fıkra ilâvesi şeklinde tek önerge 
oluyor... 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Sayın Baş
kan, tümünün komisyona iadesi için teklifimiz 
var. 

BAŞKAN — Haklısınız ama, bize yazılı bir 
öneri intikal etmedi. Konuşmamız sırasında Ko
misyonun dikkatini çektiniz, Komisyon isteyebi
lir. Sizin ayrıca önergeniz var, öyle imi efendim? 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Var efen
dim, verdim. 

BAŞKAN — Saym Yılmaz, önergeniz bura
da. «Geçici 1 nci maddenin,» .şeklinde yazmışsı
nız önergeyi. 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Tümünün, 
tümünün. 

BAŞKAN — Tümünü kabul ettik, mümkün 
değil. Bunu 1 nci ımadde olarak mı tasrih edi
yorsunuz? 

ŞEVKET YILMAZ (Adana) — Ana 1 nci 
madde olarak... 

BAŞKAN — «Geçici» terdmini kaldırıyoruz 
öyleyse. 1 nci maddeyi. Ayrıca geçici 1 nciı 
madde var da, ona taallûk ediyor diye 
muameleye koymadık biz bu önergenizi. Öy
leyse 1 nci maddeyi diyorsunuz. 

Saym Yılmaz'm 1 nci madde olarak düzel
tilmesini istediği önergesini okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 506 sayılı Kanunun 
73 ncü maddesine ilâve edilecek 1 nci madde
sinin tekrar gözden geçirilmesi için komisyona 
iadesini arz ve talebederim. 

Saygılarımla. 
Adana 

Şevket Yılmaz 

BAŞKAN — Bu madde ile ilgili iki öner
geyi aykırılık derecesine göre işleme koyuyo
rum. 

(Adana Milletvekili Şevket Yilmaz'm öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılıyor mu efendim ? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BURHA-
NETTİN ASUTAY (İzmir) — Komisyon ola
rak katılmıyoruz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ RIZA UZUNER 
(Trabzon) — Sayın Başkan, genel mâruzâ
tımda arz •ettiğim üzere 180 - 200 işçiye bir fe
rahlık getirme imkânı ile hazırlanmış olan bu 
teklifin ertelenmesi bu yıl tahakkuk edeme
mesi gibi bir durum yarattığı hasebiyle ka
tılmamaktayız ve esasen kanun teklifinin te
mel esprisine de ters düşen bir tekliftir. An
cak geçici maddelerde konuyu oluşturmak is
temek gayretleri olabilir... Komisyona iadesi 
görüşüne Hükümet olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komis
yon katılmadıklarını beyan ettiler. Bu öner
geyi Genel Kurulun tasvibine sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tereddüt 
varsa bir daha izah ederim, müsaade buyurun. 

Mevcut önerge, 1 nci maddenin bir daha 
gözden geçirilmek üzere Komisyona geri veril
mesine müteallik, Sayın Şevket Yilmaz'm 
önergesidir. Oy verirken her hangi bir mü
dahaleye mahal bırakmamak üzere tekrar açık
ladık. 

Kabul edenler lütfen tekrar işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler.. Önerge kabul 
(edilmiştir. 

Komisyon ve Hükümet filhal katılıyor mu! 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BURHA^ 

NETTİN ASUTAY (İzmir) — Katılıyoruz. 
Yüce Meclisin iradesi karşısına çıkacak deği
liz. 

BAŞKAN — Komisyona iadesine müteallik, 
Komisyonun filhal katıldığı öneriyi tekrar oy
larınıza sunacağım. Kabul edenler... Kabul et* 
meyenler... Kabul edilmiştir. 1 nci madde, ka
bul ©dilen önerge gereğince Komisyona iade 
edilmiştir. 

Şimdi diğer maddeleri okutacağım, ancak, 
diğer maddelerin 1 nci madde ile ilişkisi var
sa.. («Var» sesleri.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ BURHA-
NETTİN ASUTAY (İzmir) — Sayın Başka
nım, şimdi Yüce Meclis primle ilgili maddeyi 
yeniden gözden geçirmek üzere Komisyona 
iade etti. Diğer maddeler, 1 nci madde ile 
irtibatlı idi. Oradaki primler diğer maddelere 
inikas ettiği zaman mesele, aktuarya he
sabı, Kurumun durumu nazarı dikkate almak 
suretiyle yüzdeler tespit edilmiştir. Diğer mad
deler üzerinde Yüce Meclisin sayın üyelerinin 
değişiklik önergeleri de vardır. Bütün değişik
lik önergeleri ile beraber tüm maddelerin ge
riye, Komisyona verilmesini ve meseleyi yeni
den tedvin etmek için Heyetin kararını arz 
ve rica iederim. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi müteakip diğer 
maddelerin de, iadesine karar verilen İ nci 
madde ile ilgili olduğunu beyanla, Komisyona1 

önergelerle birlikte verilmesini talebediyor Ko
misyon. 

Bu talebi Genel Kurulun tasvibine sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelerin tümü, önergelerle birlikte Komis
yona iade edilmesi kabul edilmiştir. 

Çalışma süremiz bitmiş bulunmaktadır. 
Açık oy sonuçlarımı arz ettikten sonra Birle
şimi kapayacağım. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 
yılı Bütçe kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka-
num teklifinin açık oylamasına 253 sayın üye 
katılmış okıp, 242 kabul, 3 ret, 8 çekinser oy 
kullanılmıştır. Teklif Meclisimizce kabul edil
miştir. 

Millet Meclisi İdare Âmirleri M. Salih Yıl
dız ve N. Yavuz Kurt'un, 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifinin açık 
oylamasına 242 sayın üye katılmış, 234 kabul, 
3 ret, 5 çekinser oy kullanılmış, gerekli çoğun-
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luk sağlanmış, kanun teklifi Meclisimizce ka
bul edilmiş, (kesinleşmiştir. 

Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının açık oylamasına 248 
sayın üye katılmış, 237 kabul, 3 ret, 8 çekin-
ser oy kullanılmış, gerekli çoğunluk sağlanmış, 
tasarı Meclisimizce fcabul edilip kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı 
Bütçe Kanununa bağto (A/ l ) işaretli eetvelda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi
nin açık oylamasına 247 sayın üye katılmış, 

236 kabul, 3 ret, 8 çekinser oy kullanılmış, ge
rekli çoğunluk sağlanmış, teklif Meclisimizce 
kabul edilip, kesinleşmiştir. 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının 
açık oylamasına 75 sayın üye katılmış, 75 ka
bul oyu kullanılmış olup, gerekli çoğunluk sağ
lanamamıştır. Oylama tekrarlanacaktır. 

4 Aralık 1972 Pazartesi saat 15.00'te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma 'Saati : 18.55 
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Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1972 yılı SBütçe Kıanununa (bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması (hakkında (kanun (teklifine kullanılan <açık loylarmisönucu. 

(Kanunlaşmıştır) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
M. Salâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Şevki Güler 
Haınudi Hamaımcıoğlu 
Ali ihsan Ululbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nari Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 253 

Kabul edenler : 242 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 8 

Oya katılmayandar : 186 
Açık üyelikler : 11 

[Kabul edenler] 
Şera i t t i n Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcaıı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altıunbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet Kısan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Barlas Küntay 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult HulM önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Oh 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
AbcLüllâtif Ensartioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE . 
Ilhami Ertem 
Veli Giilkan 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 

Fethul'lattı Taşbesenlioğlıı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
t. Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. ıSait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 
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İSTANBUL 
İsıüiail Arar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
îlhami Sancar 
Akgiin Siîıivrili 
ismail Halkkı Tekinel 
N'aime İkbal Tok göz 
A. Turgut T opal oğlu 
Necdet Uğur 

ÎZMÎR 
Şevket Adalıaıı ! 

Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Burhanettiin Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan-
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal Önder 
Akın özdeimir 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Tungut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Osıman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah ÇanJkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kufbilay Imer 
İhsan Kafbadayı 
I. Eteni Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Ustündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Halkkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurtmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Hasan Ba«rd Al bayrak 
Salih Zeki Köse oğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğln 
Ekrem Kangal 

Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kanava 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arsluntürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzunier 

TUNCILt 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Mehmet Alî Göldü 
Balhri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasraoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Îsmaiil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaka§ 
S. Teikin Müffcüoğhı 
Kevni Nedimoğlu 

ELÂZIĞ 
Samıet Güldoğan 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Hilmi Türkmen 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz. 
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ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

[Çeldnserler] 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

İSTANBUL 
İbrahim! Elmalı 

Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

SAMSUN ' 
Bahattin Uzıınoğhı 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Meliıh Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuü Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğrnz Ayıgün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osnıan Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet ÇeMk 
Keimal Ziya öztürk 
(Bşk.V.) 
Fikret Turhangid 
(Bşk.V.) 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilıgehan 
M. Şükrü öavdaroğlu 
Kemal Ertdem 
Melımet Nuri Sandıkçı-
oğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergoil 

BİNGÖL 
Mehmet Bugün 

BOLU 
Halil İbrahim öop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
îbrahiım öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemıal Demirer 
Abdurrahmflfli Güler 
İhsan Tomjbug 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Saımd Aralan 
Fuat Avcı 
Mehim-et Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Utlu 

DİYARBAKIR 
Haşatı Değer 
Bebzat Eğilli 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ay tuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim, Oinisli 
Rıflkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdji 
Cevat Önder 

jj ESKİŞEHİR 
\ Seyfi öztürk 
!• M. Şemsetitm 'Sönımjez 
j ! GAZİANTEP 
\ Ali İhsan Göğüs 
) GİRESUN 
'i Abdullah İzmen 
ı 
l İ.Kayhan Naipoğlu 
| GÜMÜŞANE 
f Nurettin özdemir 
| Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Süleyman D emir el 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Farruhı Bo*lb*yli 

396 — 

İlhan (Egemen) Daren-
delioğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar Özdemir 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurd-oğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi O'sma 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NalM Üner 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin ' 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turihan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
İrfan Baran 
Balhri Dağdaş 
Necmettin Erfoafcan 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orîran Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
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KÜTAHYA 
Ali Erkek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller-

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
O. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa Ok 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahincğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUÖLA 
Adnan Akarca 

Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 
İzzet Oktey 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamaımğiu 
(B.) 

Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RÎZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
il yas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Celiker 
Sclâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı (B.sk.V.) 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğhı 

TEKİRDAĞ 
Orhan Üztrak 
Mustafa. Sabri Sözeri 

TOKAT 
Isın at Hilmi Balcı 
İS'imıil Hakkı Birler 

l irtısııf Ulusoy 
TRABZON 

Ahmet ihsan Birincioğ 
Ekrem Dikmen 
S::Iâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan'Dengiz 
Âdil Turan 

VAN 
Fuat Tüi'koğhı 
Mehmet Salih Yıldız 
(İ. A.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Celâl] Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevı't 
Ahmet Gün er 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

._., 
11 

»>9<t 
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MiBet (Meclisi İdare Âmirleri M. ISalih Yıldız ve M. Yavuz Kurit'un; 1972 yılı Bütçe Kanunu
na 'bağlı (A/ l ) üşaretili cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen oyla

rın isonucu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ahmet Topal oğlu 
Turgut Topaloğhı 
Alpaslan Türikeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avııi Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Haımdi Ha m a'mcı o ğl u 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
»Salih Ay gün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Bir git 
Musa Kâzım Coşkun 
T. Sıtkı Ilatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
S e raf ettin Yıldırım 
Mustafa. Kemal Yılmaz 
Cougizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 242 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 3 

Çekimserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 197 

Açık üyelikler : 11 

[Kaimi edenler] 
ANTALYA ÇANAKKALE 

Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gül cam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nah.it Menteşe 
ismet Sezgm 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altunbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahım et İhsan Kırımlı 
Osun an Tan 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı şık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiylcıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

Kemal Bağcıoğlıı 
Zekiye Gülsen 
Mesuft Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Arslan Topçuibaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhama Ertem 
Veli Gülkan 
Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğhı 

B. Sıtkı Karaeaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Methmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayıız 
Turhan özgüner 

ÎSTANBUL 
İsmail Araı 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
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Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzını özeke 
llhami Sancar 
İsmail Hakiki Teikinel 
Naime İkbal Tokgöz 
A. Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Atlalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
B u rha ne ttiin A sut a y 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Da]dal 
Ali Naili Erdeım 

îhsa.n Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Keımal Önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artae 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Must af a 'Topçu! ar 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Naıkiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kuibilay Imer 
İhsan Kalbadayı 
1. Eteni Kılıç oğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
önol Sakar 

MABAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmtet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
S ey fi Güneştan 
Abdulkadir özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavuranacıoğln 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Eksi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayral 
Salih Zeki Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Dıırakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltam. 
Yusuf Ziya önder 
Mustafa Tim isi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yeııipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 
Badini Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinya« Kartal 

YOZGAT 
Ismaâl Hakkı Aîddoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
S. Tekin Müffcüoğhı 
Kevni Nedimoğdu 

ELÂZIĞ 
Sâ mjet Güldoğan 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Hilmi Türkmen 
KOCAELİ 

Vefabi Engiz 
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ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Salâbattiıı Kılıç 
Melih Kemel Küçüfk-
tepnnar 
Ali CaviÜ Orail 
Emir Halil Postacı 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
^evki Gülar 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkeriım Bay azıt 

AMASYA . 
Yavuz Aoar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Oüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 

. Emin Baikftüt 
Osman Soğukpmar 
H. Turgut Toker (B.) 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkam) 

[ÇekinserJer] 
DİYARBAKIR | İSTANBUL 

Bahir l^rsoy 
Neemettân Gönenç Orhan Eyüboğlu 

;Oya katılmayanlar) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(B$k. V.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgelhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdeni 
Mehmet Nurettin San-
ıdıkçıoğlu 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Sadrettin Ganga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kümtay 
Ibralhim ökteeı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nuri Çelik Yaziûioğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tomlbuş 
Ali Nakî Uhısoy 

DENİZLİ 
Sami Arslaaı 
Fuat Aveı 
Mehmpt Enajin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat Egilli 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Gmisli 
Rıf'kı Danışman (B.) 
Selçuk Errordİ 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
i. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Süleyman D emir el 

İÇEL 
Kadir Çetin 

SAMSUN 

Bahattin Uzun oğlu 

Celâl Kargılı 
Çetin Yıbnaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İhsan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
Haydar özdemir 
Osraân özer 
Akgün Sikvrili 
Hasan Türkay 
Reşit Ülfcer 
Mehmet Yardımcı 
Lcbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Nihad Kürşad 
Talât Orhon 
Şinasi Osma 
Akın Özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Tuıfan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
irfan Baran 
Baihri Dağda§ 
Necmettin Erfbafoan 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Saikan 

KÜTAHYA 
Ali Eıfcek 
Mesut Erez (B.) , 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
Ahmet Karaaslan 
ismail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Mustafa-Ok 

Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahiraoğlu 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Abdulkadir Kermooğhı 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 
Haydar Özalp (B.) 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdil Yaşa 

SÎNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı (Bşk. V.) 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Pal a oğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Musta'a Sabri Sözeli 

[Açık üyelikler] 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 
Yusuf Uhısoy 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birdneioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengıiz 
Âdil Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
a. Â.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 
Celâl Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevi-t 
Ahmet Güner 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

11 

»>•« 
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Ege Üniversitesi 1OT2 yılk Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde (değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına verilen oyların sonuncu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasam Dinçer 
Şevki Güler 
Haım'di Hamamcıoğ'lu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
.Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 248 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 191 

Açık üyelikler : 111 

[Kabul edenler] 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALHCESlR 
Salih Zeki Altunbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahımet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin 
Sandıkçıoğlu 
Osuna n Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Nail Atlı 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult HuM önür 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyakoğlu 

ÇORUM 
Arslan Topçubagı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
llüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Veli Gülkan 
Cevat Sayın 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hüsamjettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Naci Gacıroğlu 

Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöî 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 
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İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan K&bibay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
ismail-Hafokı TeÛdnel 
Naime İkbal Tökgöz 
A. Turguil Topaloğlıı 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burlıa nettin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 
İhsan Güırsan 
Oo$kun Karagözoğlu 
Kemal Önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis Koç ulu 
Osman Yeltefcin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

Sabri Kerkin. 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabrı Yahşi 

KONYA 
Sezai Erıgun 
Mustafa Kuibilay îmer 
İhsan Kabadayı 
1. Eteni Kılıçoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gö;kçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 

M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet Özclal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Esat Kemal Aybar 

l Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Özmen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Enire 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞ-DE 
M. Naei Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlı 
Mevlüt Oeakçıoğlu 

ORDU 
Menıduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlıı 

RİZE 
| Hasan Basıri Albayrak 
i Salih Zeki Köseoğlu 
| Sami Kumbasar 

SAKARYA 
| Nuri Bayar 
S Yaşar Bir 
| Güngör Hun 
E M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
I Mustafa Boyar 
1 Nihat Kale 

Nafiz Yavuz Kurt. 
ismet Yalçmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
| Hüseyin Çmar 

Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğltı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Ahmet Şenıer 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Göklü 
Baihri Karakeçili 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Atom 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit Karaka§ 
S. Tekin Müffcüoğhı 
Kevni Nedknoğlu 

ELÂZIĞ 
Saimet Güldoğan 

[B addedenler] 
İÇEL 

Hilmi Türkmen 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz 
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ANKARA 

Osman Bölükbaşı 

ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 

[ÇeMnserler] 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

İSTANBUL 
İbrahim. Elmalı 
Bahir Ersoy 

Orhan Eyüboğlu 
KARS 

Kemal Okyay 
SAMSUN 

Bahattin Uzunoğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. tSalâhalfctin Kılıç 
M. Kemal Küçüktepe-
pmar 
Ali Cavifc Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
YUMII Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Kâzım UlıiSioy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiçerimez 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpıaıar 
H. Turgut Toker (B.) 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
SüFeymaın Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
İKemail Ziya öztürk 
(Bşk. V.) 

Fikret Turhanıgil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
öihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Etfdeım. 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
CaMt Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat AYCI 

Mehmıet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Bahzat Egilli 
Sabahattin Savcı 

[Oya katılmıyanlar] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Cinisli 
Rıfki Danışman (B.) 
Selçuk Erverdii 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Gögüş 
1. Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
İlhan (Egemen) 
Darendelioğlu 

Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Sildvrili 
Hasan Türkay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurd<oğlu 

İZMİR 
Şüikrü Akkan 
Nihad Kürşad 
Talât Or'hon 
Şinasd Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalki Üner 

KAR9 
Kemal Kaya 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erfoaıkan 
Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 
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Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
ismet inönü 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Ertem 
C. Selçuk Gümüşpala. 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahimoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Kerm ooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnamı Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 
Izızet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
(B.) 

Haydar Özalp (İB.) 
ORDU 

Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Ma ğ den 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

ü Talât Asal 
l Kâmran Evliyaoğlu 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 

I Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 

j Hüseyin Özalp 
j SIÎRT 

«eki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 

ı Selâhattin Oran 
Âidül Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

| Tevfik Fikret Övet 
! StVAS 

Enver Akova 
Vahit Bozatlı (Bşk.V.) 
Kadri Erogan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

1 Mustafa Sabri Sözeri 
j TOKAT 
j İsmet Hilmi Balcı 
1 İsmail Hakkı Birler 
İ Yusuf Ulusoy 

/elikler] 
| Hatay 1 

Kocaeli 1 
Malatya 2 
Nevşehir 1 

Yekûn 11 

; TRABZON 
| Ahmet ihsan Birincioğl\>. 
ı Ekrem Dikmem 

Selâhattin Güven 
S Mehmet Ali Oksal 
i URFA 

Mehmet Aksoy 
\ Necati Alksoiy 

Necmettin Cevheri 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Crhan Deıngıiız 
Adil Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(LA.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

i Celâli Ahmet Sungur 
ZONGULDAK 

Bülent Ecevit 
i Ahmet Gün er 

»>a<m*—<•• 
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1972 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında (kanun 
teklifine verilen loylann sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Kıza Güllüoğlu 
Akmet Topaloğlu 
Turgut Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğ'lu 
Ali Avni Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
ölelim et Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haindi Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Salih Aygün 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Musa Kâzım Coşkun 
İ. Sıtkı Hatipoğhı 
Mustafa Maden 
Şinasi Özdenoğlu 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Şerafettin Yıldırım 
Congizhan Yorulmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 247 

Kabul edenler : -236 
Reddedenler : 3 
Çekinserler : 8 

Oya katılnnyanlar : 1921 
Açık üyelikler : 1 | 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN , 
Abdullah Naei Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkeıoğlu 
O sim an Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Ni'hat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Ertuğrul Mat 

I Kasım Önadım 
| Mustafa Tayyar 
İj Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Nureittin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
AbdüMiâtif Ensarioğlu 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

jl Veli Gülkan 
l Cevat Sayın 
İ ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

| ERZURUM 
I Sabahattin Araş 
f Naci Gaciroğlu 
1 Gıyasettin Karaca 
l Fetullah Taşkesenlioğlu 
1 ESKİŞEHİR 
| Mehmet İsmet Angı | 

Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizam ettin Erkmen 
Hidaj'ot İpek . 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlıı 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa-
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ati İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
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Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Orhan Kabibay 
Sezai Orkıınt 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sanear 
ismail Halkikı Telkinel 
Naime İkbal Tokköz 
A. Turgut Topaloğlıı 
Necdet Uğur 

ÎZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Burhanettıin Asutay 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Dalda/l 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 
Akın özdemir 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Veyis KoçuTu 
Osman Yelfcekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Denizi 
Mehmet Seydibeyoğra 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabrî Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Mustafa Kulbilay fener 
İhsan Kabadayı 
1. E t em Kılıç oğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz Öztuna 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmeit Fuat Azmioğlu 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Künşacl 
Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nh 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlıı 

RlZB 
Hasan Basın Alıbayrak 
Salih Zeki-Köseoğlu 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçın er 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 

Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğkı 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuncr 

TUNCELİ 
Kenan Arail 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet (Ali Göldü 
Bahri Karakeçili 
Vehbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin-B ay türk: 
Fevzi Fırat 
Cahit Karabaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ELÂZIĞ 
Şamet Güldoğan 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Hilmi Türkmen 
KOCAELİ 

Vehbi Engiz. 
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[Çekin ser] 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. £elâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Ali Cavit Oral 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Vehbi Meşhur 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
A. Sakıp Hiç erimez 
Emin Paiksüt 
Osman Soğukpınar 
H. Turgut Toker (B.) 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiioğlu 
Rafet Eker 

AHTVÎN 
Sabit Osman Avcı 
(Başkan) 

DİYARBAKIR 
Necnıettün Gönenç 

İSTANBUL 
İbrahim Elmalı 

Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

[Oya katılmtyanlar] 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Kemal Ziya Öztürk 
(Bfjfc. V.) 
Fikret Turhan!gil 
(B§k. V.) 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
öühat Bilgeihan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktem 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tomjbuş 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralaaı 
Fuat Avcı 

Mehm<et Emgin Durul 
Hasan Korknıazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Behzat EgOli 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Rasim Canisli 
Rıfkı Danışman (B.) 
Selçuk Erverdi 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ali İhsan G^öğuş 
I. Hüseyin tneioğlu 

GİRESUN 
Abdullah tzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Rıza Kuas 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
Osman özer 
Akgün Silıivrili 
Hasan Türkay 
Reşit Üllker 
Mehmet Yardımcı 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Nihad Kûma d 
Talât Orhon 
Şİnasd Osrna 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkli Üner 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avgargil 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Afcsoy 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağda* 
Necmettin. Erfoaücan 
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Necati Kalaycıoğlu 
Sadi Koç aş 
Orhan Okay 
özer öl'ejmen 
Faruk Sokan 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Mustafa Kaftan 
İsmail Hakkı Sengiller 

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

MARDİN 
Abdulkadir Kcrmooğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanogiu 
(B.) 

Haydar Özalp (B.) 
ORDU 

Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Akçal (B.) 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yasar Akal 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

lu 

Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğln 
îlyas Kılıç 
Doğan Kitaplı (B.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Melumet Neibil Oktay 
Selâhattin Oran 
Âdi] Yasa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
1 i^nver Akova 

Vahit (Bozatlı (Bşk. V.) 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAO 
t Nedim Karahalil 
! Orhan Öztrak 

Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

| İsmail Hakkı Birler 

üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

11 

Yusuf Ulus'oy 
TRABZON 

Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necati Aksoy 
Nccmettlin Cevheri 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 

VAN 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(t A.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 
C. Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Bülent Eeevit 
Ahmet Güner 

» • • - « 
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1972 yılı Bütçe Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik (yapılması Ihakkındaki kamun 
nsıııa verilen oyların Isönucu. 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Şevket Yılmaz 

AMASYA 
Salih Aygün 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
:Suna Tural 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Çengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
•Ömer Buyrukçu 

AlfcTVtN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
:ZeMye Gülsen 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 75 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 0 

Çeklnserler : 0 
Oya katılmıyanlar : ı364 

Açık üyelikler : 11 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

ELAZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Naei Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

İÇEL 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Sezai Orkunt 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanıettiin Asut&y 
Şeref Ba'kşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 

[Kabul edenler] 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin NaMboğlu 
Vedat Ali Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
M. Zekerdya Künşad 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Başer 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Nihat Kale 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalçıner 

SİNOP 
Hilmi tşgüzıar 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Mehmet Ali Goklü 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nediımoğilu 
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[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

11 

\>&<i 
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Millet Meclisi 
Gündemi 

12 NCİ BİRLEŞİM 

1 . 12 . 1972 Cuma 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) 

3. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak-
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

5. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

6. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya
bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 

maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

7. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

8. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket. 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» m 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

9. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

10. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
çay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

11. — Bursa Milletvekili Sadrettin Gan
ga ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al
mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 

(X) Açık oya sunulacak işleri gösterir. 



bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

12. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

İ3. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

14. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

15. __ îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

1(5. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili tlhan Aeıkalın'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığım tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

17. _ Malatya Milletvekili Mustafa Kaf
tan'm. Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanm 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/30) 

18. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mmtakasının tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

19. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

20. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

21. — Nevşehir Milletvekilli Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun,- Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/33) 

22. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi-
asıyle, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

23. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve taniıhî eser kaçakçılığını ön'e-
mek, turizm kredilerinin doğıHimasınde.ki aksak
lıkların neler olduğunu tesbit etmek maksachy-
lie Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

24. — İçel Milletvekili Celâl Kargılının, 
.Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıkların ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyar/rih 
oa bir genel görüşme açılmasına daıi»* önergesi 
(8/17) 

25. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sorunumuz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa; ;.m 
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88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme acil- I 
masına dalir önergesi (8/18) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
G-emel sağlık sigortasının memleketimizde tat İlk 
edalebümesdni sağlamak amacıyle Anayasanıu 88 
nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

27. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 noi maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci maduesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

29. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tat tik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 noi maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ^air 
önergesi (8/23) 

30. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin meler olduğu 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anay*.sa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görülme 
açıllmasına dair önergesi (8/24) 

31. — Antaılya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zarplı
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması anl-
masına dair önergesi (10/35) 

32. — içel Milletvekili Celal Kargılı'nm, 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olar bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin kimleı tara/.n-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından hangi bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/37) 

34. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy-
•*al ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
raek tarafından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

35. — Konya Milletvekilli Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyul ,1uğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyanı» ca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dai" öner^ esi 
(10/40) 

36. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'-
deki bütün ilişkilerinin meydana çıkarılmasın] 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci madutsi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

37. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/43) 

38. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

39. — içel Milletvekili Celâl Kargılının, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si için alınması gerekli tedbirleri tespit et-, ek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

40. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yervltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci nnd-
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılm; sı
na dair önergesi (10/46) 



41. — İçel Mllietveıkilld Celâl Kargılı'nın, 
Kamu IktSsadî Kuruluşlarınm içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Aua-
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47) 

42. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
boraks madeninin millî çıkarımız paralelinde iş
letilmesinde ve değerlen di ridmesdnıi sağlamak 
dçdn alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nei maddesi ııva-
nnca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

43. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müziğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzımgelen 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Met lig 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/43; 

44. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köylünün zaruri ihtiyaçla nıı 
gerçek fiyatlar üzerinden satınalınabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin İmla kurul
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbiılerin ne. er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nei 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması y ı l 
masına dair önergesi. (10/50) 

45. _ îçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıylıe Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

46. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alınacak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek malsa-
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/52) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit j 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın- i 

ca bir Meclis Araştırması açılmasına uîiır (u er-
gesi. (10/53) 

48. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbiıleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meeliis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

49. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk dilinin zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle almmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ü*ı re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

50. — îçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nei maddesi uya
rınca bir Meeliis araştırması açılmalına dair 
önergesi. (10/56) 

51. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir çe
külde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi nva-
rınca bir Meclis araştırması açılmalına "ch;ir 
önergesi. (10/57) 

52. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

53. —- îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tüı% sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

54. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratte yürütül
mesi ve neticelendirilm'esi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzıere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

55. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından İncirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri tespit 
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ötmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/61) 

56. —Bursa Milletvekilli Kasım Önadı m'm, 
TRT Kurumiunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

57. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztiink'ün, 
İstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması aşılmasına dair önergesi 
(10/63) 

Ö8-. — 'Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, gençliğin 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

59. —. Sivas Milletvekili Vahiit Bozatlı'nm, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önetrmgesi (10/68) 

60. — Samsun Milletvekilli Kâımran Evliya-
oğlu'nun, son öğrenei olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

61. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
borçlar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

(62. — Sivas- MilletvıeikiM Vahiit Bo-zatlı'nın, 
asayişsizlik konusunda icranın ihmaHerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

63. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecös araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

64. —. Maraş Milletvekili İbraMm Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek ımaksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş
me açılmasına dair önergesi. (8/28) 

65. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

6£. — Kayseri Müültetvekilli Turhan Feyzioğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1&71 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mseelis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

67. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını! tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

68. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasüna 
dair önergesi. (8/30) 

69. — Maraş Milletvekili İbrahim Özrük' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci- maddesi uyaranca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

70. — İçel Milletvekili Celâl K&rgriı'nm, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının | 
neler olduğu konusunda bilgi edinmıek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

71. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğu 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve. 
Parlamentonun nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

72. — Konya Milletvekilli Özer Ölçmen'in, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

73. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap
tırılan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarımca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/73) 

74. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Orhan Okay'm, ya-, 

.bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

75. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

»••' 76. — Gaziantep Milletvekilli Şanasi Çolak-
oğlu'nuh, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik-

! t â r ; kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

77. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve serbestleştirilmesiini 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

78. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gibi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

79. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması, açılması
na dair önergesi (10/78) 

80. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

81. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

82. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nm, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

83. — Balıkesir Milletvekili İbrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, İmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

84. — İzmir Milletvekili Kemal Önder ile iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



85. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu'nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

86. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

87. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

88. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu acı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

89. — İçel Milletvekili Oelâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatma ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

90. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

91. — tşel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında . yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına .dair önergesi. (10/91) 

92. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 

7 — 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

93. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

94. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

95. — içel Milletvekili Celâl Kaırgılı'mn, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

97. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

98. — Ankara Milletvekili . Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (3/43) 

99. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi belen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nm kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 



maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 

100. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

101. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

102. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'nm, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

103. —- içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

104. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi (10/101) 

106. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Sosyal Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu 'kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

107. —- içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 

yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

108. — Içed Milletvekili Oelâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

109. — içel Mülletvekil Celâl Kargılı'nın, 
hal'kımızun iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

110. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

111. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

112. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

113. — içel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

114. — içel Milletvekilli Çetüın Yılmaz'in, eği
tim sistemimizin Öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal-



masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

115. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 
nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

116. — Manisa Milletvekili Muammer Er
tenin, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşın fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

B - ÎKINOt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 
yılı Bütçe kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 2/742; 
C. Senatosu 2/31) (M. Meclisi S. Sayısı : 756 
ve 756'ya 1 nci ek: C. Senatosu IS. Sayısı : 114) 
(Dağıtma tarihleri: 2 .11.1972 ve 29 .11.1972) 

X 2. — Millet Meclisi İdare Amirleri M. Salih 
Yıldız ve N. Yavuz Kurt'un, 1972 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 2/734; C. 'Senatosu : 
2/3.2) (M. Meclisi IS. Sayısı 757 ve 757'ye 1 nci 
ek; C. (Senatosu S. Sayısı : 145) (Dağıtma ta
rihleri : 2 .11.1972 ve 29.11.1972) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1972 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
'misyonu raporuna dair C. ISenatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/710; C. Senatosu : 1/115) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 758 ve 758'.e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihleri : 
2 .11 .1972 ve 29 .11.1972) 

X 4. — Millet Meclisi İdare Amirlerinin, 1972 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkeleri (M. Meclisi : 2/738; C. Se
natosu : 2/30) (M. Meclisi S. Sayısı : 760 ve 
760'a 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 143) (Da
ğıtma tarihleri : 14 .11.1972 ve 29 .11.1972) 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlıı 
ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatırımlar, 
işsizlik, israf, zamlar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi dövizlerinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair Öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakırçaym meydana getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

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

6. — Afyon Karahisar Milletvekilli Hamdı 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerimin 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine daiı-
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından söz
lü sorusu (6/39) ' 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza Evine dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/46) 
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8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

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

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

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

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

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

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

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

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dıibeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika-
dinın kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

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

19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöıl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy

kotu dolayi'Siyle açığa alman öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90). 

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

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

23. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesinin ne 
manian bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bazı tesislerin 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/95) 

25. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk
öğretimde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'm, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
f6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
^dilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

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

30. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 
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32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma v< 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105 

33. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk 
üın, Türkiye petrol politikası tespiti işinin biı 
Amerikan firmasına para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge
cekondu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha 
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbaka» tarafından, A. P 
Ortak Grup toplantısıında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğlu 
nun, tarım ilâçlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni biı 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

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

39. _ Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Uşak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair'Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, İlk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla 
rina dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Kalecik sulaMa projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

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

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

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

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'mn, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum' 
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
»ğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağlı-

yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
cından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
m, 1 Oeak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 

48. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
r-aca'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapıl mıyacağma dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
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dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Hınıs t a meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, -
Tokat "ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-
rusu(6/136) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargil'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'm, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi özden-
oğlu'nun, THY nın, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Balkanından sözlü soru (6/142") 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz
lü sorusu (6/144) 

64. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka
rayca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 

gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'm, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. —= Ankara Milletvekili Şinasi özdenoğ-
lu'nun, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
i\nkara'daki Çorum Yüksek öğrenim Talebe 
Vurüunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş eMmi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so-ru.su 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın, 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa,. Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yunan 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — istanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsan önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

http://so-ru.su


75^ — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
nın, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çıı'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi ' 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sarusu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Ervcr-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili îlyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
vo yangın sebebine dair Millî Eğiitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir alınıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
AvşargiTin, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 

ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanmdan sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 

90. — Samsun Milletvekili Îlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanmdan sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
ııar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkan vekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
lkanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara -Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nurcular ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 

95. — İçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 
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96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 

m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık' ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. -— Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — istanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvediliş 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
nun, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Ara/l' 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

10'8. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah-
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
C6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair İçişleri Bakanından söz
lü sorusu, (6/208) 



117. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nm, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Köy işleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
Antalya illi bütçesinden köylere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/213 

122. — Erzurum Milletvekilli Naci Gaciroğ-
lu'nun, istanbul'da yayımlanan bir gazetede 
komünist Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop Milletvekili Hiümi îşgüzar'm, 
Sinop iili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm. 
Bursa - Uludağ'daki ınıilOî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — Millî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclîsi mıemuruna, dair, Samsun 
Milletvekili îlyas Kılıç'm Millet Meclisi Başka
nımdan sözlü soru önergesi, (6/218) 

126. — îzmir Milletvekili Münir DaldaPın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Balkanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri-
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mizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (6/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Kayseri Yol - îş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair^îçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/222) 

130. — İstanbul Milletvekili İlhan Daren-
deüoğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele
rinin idam cezalarının kaldırılması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman» 
kadrolarının tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. 6/226) 

134. — Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi Îşgüzar'm, 
S i n o p ili v e f l rp lp r i rnn r>Vn| v e no-rptvmpn ih-

tiyacma dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Tnrffiıt To-
paloŞlu'nun. Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri île sabotaja karşı alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi Issrüzar'm, 
Sinop Cezaevinin dummnna rlair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230) 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'm, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/231) 

139. — Malatya Milletvekili ismail Hakkı 
Şengüler'in, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 
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140. — Afyon Kar&hisar Milletvekili Ham
dı Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanniasnyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/230). 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X 1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas

lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) (S. Sayısı : 421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 58 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 n-cu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 KCİ maddelerinin değiştiril
mesine ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve İçişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/611, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi :22 . 4 . 1972) 

3. — Cuımhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetim
lerime tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 ta
rih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve 
Anayasa Komisyonu mütalâası ile Plan Komis
yonu raporu (2/368) (IS. Sayısı : 245 ve 245'e 

1 nei ek) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27 . 6 . 1972) 

4. — Eski (eserler kanunu tasarısı ile Bur
dur Milletvekili Mehmet özbey'in, Türkiye mü
zelerinden eşyayı dışarı çıkaranlara bir seneden 
beş seneye kadar hapis cezası verilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Adalet, Maliye, Millî Eği
tim ve» Plan komisyonlarından seçilen 3'er üye
den kurulu 17 numaralı Geçici Komisyon rapo
ru (1/85, 2/428) (S. Sayısı : 672) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 .1972) 

5. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve 30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa bazı maddeler eklenmesi 
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletvekili 
Salih Üygün ile İzmir Milletvekili Burhanettin 
Asutay'm, 506 sayılı Kanunun 73 ncü maddesi
nin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu kanu
na üç geçici madde eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Çalışma ve Plan komisyonlarından se
çilen 11'er üyeden kurulu 64 numaralı Geçici 
Komisyonu raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sa
yısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 10 . 1972) . 

X 6. — 6831 sayılı Orman Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 .4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

X 7. — Cumhuriyetin İlânının 50 ncü Yıldönü
münün "kutlanması hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, Millî Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları (1/658) (,S. İSayısı •: 761 ve 761'e 1 nci 
ıek) (Dağıtma tarihleri: 2.11.1972 ve 29.11.1972) 
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IV 
A - HAKLARINDA İVEDtLÎK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek
lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesizin, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6; (3. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. —• Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumburbaşkanmm 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plar 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

1 . 4 . 1972) 
X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 

Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 

Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ja 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay Imer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, İçtüzük ta
dil teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu (2/706) 
(,S. Sayısı : 763) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1972) 

V . -
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

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

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık-

l kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın-
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da kanun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Salnp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşmm, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, iktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, içişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

X 6. — Millî Parklar kanunu tasarısı, ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 . 1972) 

X 7. — Sosyal Hizmetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, (Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Ea-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) ' (Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1972) 

X 8. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655> ('S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 9. — 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka
nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta

sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selahattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Hamdi Ilamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze
te'nin, aynı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/4S6, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi : 30 . 6 . .1972) 

X 10. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övct'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 11. —• Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşının, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

12. — Kamu hizmetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
içişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

(Millet Meclisi 12 nci Birleşim) 
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Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboglu ve 5 arkadaşının, 3201 
sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 

kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları (2/723) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi gerekçesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına emirlerinizi saygı ile arz ederiz. 
3 . 7 . 1 9 7 2 

Kayseri Milletvekili» Eskişehir Milletvekili Gaziantep Senatörü Aydın Senatörü 
Hayrettin Nakiboğlu Şevket Asbuzoğîu İbrahim Tevfik Kutlar Selâhattin Coşkun 

Ankara Senatörü Sivas Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata Kadri Erogan 

G E R E K Ç E 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 14 ncü maddesine göre, Emniyet Teşkilâtında yazı, he
sap, levazım işlerinde istihdam olunan ve polis hak ve selâhiyetini haiz olmayan muamelât amir ve 
memurları, hizmetlerinin niteliğine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Ka
nunla değişik 3f) nci maddesi ile tesis edilen sınıflardan «Genel İdare Hizmetlerim sınıfında yer al
nı uslardır. 

Günün 24 saatinde devamlılık arz eden emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmekle görevli Emni
yet Teşkilâtında büro hizmetlerini ifa eden bu personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, 
yukarıda bahsolunan sınıflandırma ile ilgili hükümlerinim yürürlüğe konulmasından önce, bir Em
niyet mensubu olarak 6564 sayılı Kanunla verilen fazla mesai zammı ile 7238 sayılı Kanun gere
ğince ödenen tayın bedeli haklarından istifade ettirilmişler ve 657 sayılı Kanunun geçici 20 nci 
maddesi muvacehesinde 1 . 3 . 1971 tarihine kadar bu ödenekler verilmiş bulunmaktadır. Ancak, 
1971 yılı Bütçe Kanununun 16 ve 17 nci maddelerinde Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışanlara 
verilmesi öngörülen fazla çalışma ücreti ve iş riski zammının, muamelât sınıfı personeline teşmil 
edilmemesi, o tarihe kadar yan ödemelerden istifade bakımından süregelen biriliğin bu sınıf personeli 
aleyhine bozulması sonucunu doğurmuştur. Bu halin, hizmetin verimliliğine menfî şekilde tesir eden 
bir faktör teşkil ettiği müşahede olunmuştur. 

Esasen, muamelât sınıfının ihdasındaki maksat bugüne kadar gerçekleştirilmiş de değildir. Bu 
sınıfa ait 'kadroların, hizmetin genişliğini karsıilayacaik seviyede bulunmayışı, Emniyet Hizmetleri 
Sınıfından bir kısım personelin büro hizmetlerinde görevlendirilmesini zorunlu kılmakta ve bu su
retle, aynı çeşit hizmetin, yan ödemelerden istifade eden ve etmeyen durumda bulunan iki a y n sı
nıfa mensup personel tarafından yürütülmesi, emniyet hizmetinin şartlarına uymayan bir hal tes* 
kil etmektedir. 
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Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle, Emniyet Teşkilâtının, tüm hizmetlerinde personelin ta
bi olduğu statü bakımından birliği sağlamak ve hizmetin icaplarına uygun bir kadro teşkil edebil
mek amâcıyle muamelât sınıflara dahil personelin., Emniyet Hizmetleri Sınıfına intikal ettirilmesi 
uygun mütalaa1 olunmuş ve bil görüşü e sözü edilen sınıfın kuruluşunun kanunî dayanağıaıı teşkil 
eden 3201 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlükten, 'kaldııılması;. ve Emniyet Teşkilâtında 
Genel İdare Sınıfı.' mensuplarının ifa etmekte olduğu -hizmetlerin Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensup
ları tarafından 'yürütüleceğinim açıklanması amâcıyle ayılı kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
si öngörülmüştür. 

Emniyet Teşkilât Kanununun, polis mesleğine giriş şartlarını tespit eden 23 ncü maddesinin (D) 
bendinde, sağlık şartı olarak «Gedikli erbaş ve diğer okullara girecek talebenin bedenî kabiliyetle
ri hakkımdaki hükümlere uygun derecede sağlam olmak» kaydı konulmak suretiyle askerlik hiz
met ve mesleğinin icaplarına göre hazırlanan mevzuata atıf yapılmıştır. Bu usulün terk edilerek 
polis mesleğinin özelliklerine uygun sağlık şartlarının müstakil bir metinde tespit edilmesi amâcıy
le sözü edilen bent hükmü değiştirilmektedir. 

1937 yılında yürürlüğe konulmuş olan 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun 18 nci maddesi 
gereğince kurularak faaliyete geçen Ankara Polis Enstitüsünün, emniyet amirleri yetiştirmeye 
maihsus yüksek öğrenim kısmı, 1961 yılımda Millî Eğitim Bakanlığınca, öğretim programları gözden 
geçirildikten sonra yüksek okul olarak kabul edilmiş bulıınmaktadır. 

Emniyet Teşkilâtının üst sınıflarında verimli bir surette çalışacak kültürlü, karakterli ve di
siplinli eleman yetiştirmek amâcıyle kurulan Ankara Polis Enstitüsü Yüksek Kısmı, halen üç yıllık 
yüksek okul statüsüne sahibolarak öğretime devam etmektedir. 

Polis Enstitüsü Yüksek Kısmının, öğretim programında bulunan hukuk bölümü derslerini oku
tacak yeterli ve yetenekli öğretim üyelerine sahibolabilmesi i'ç/ıaı Üniversite kadrosundan yararla
nılması da zorunludur. Nitekim bir kısım Üniversite öğretini üyelerinin Polis., Enstitüsü Yüksek 
Kısmında ders verme imkânı sağlanmış bulunmakla beraber, bu öğretim üyelerine ödenmekte olan 
ders ücretine mukabil, malî mevzuat hükümleri gereğince Üniversite tazıminatlannın kesilmesi ve 
ödenen ders ücretinin bazı kayıtlara bağlanması görevin cazibesini azalttığı gibi öğretim kadrosu
nun zayıflamasına da scbeboİduğundan bazı derslere öğretim üyesi bulunamamakta ve öğretim 
programı aksamaktadır. Bu sakıncanın giderilmesi için, ek madde ile gerekli hüküm getirilmekte
dir.' 

Bu kanun teklifi ile 3201 sayılı Kanlına eklenmekte olan geçici maddeler, halen büro hizmetle
rinde çalışmakta olan Genel İdare Hizmetleri Sınıfına mensup personelin, Emniyet Hizmetleri Sını
fına intikalini sağlamak ve her iki sınıfta farklı olan emeklilik yaş 'hadlerini düzenlemek maksa-
diyle getirilen hükümlerdir. 

Kanun teklifi bu sebeplerle hazırlanmış bulunmaktadır. 

.('M. Meclisi S. Sayısı : 738) 
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İçişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

İçişleri Komisyonu 13 . 7 . 1972 
Esas No. : 2/723 / • ' • . . 

Karar No. : 55 

Yüksek Başkanlığa 
Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Ka

nununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, teklif sahibi ve ilgili bakanlıklar temsilcileri
nin iştirakiyle komsyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakere, teklif sahibi ve Emniyet Genel Müdürünün vermiş ol
dukları mütemmim izahat neticesinde teklif, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edilmiş ve maddelerin müzakeresine geçil iniştir. 

Teklifin 1 ne] maddesiyle değiştirilmesi istenilen 4 neü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 
hizmetlere, değişen şartların icabı olarak yenilerinin ihdas olabileceği mülâhazasıyle (kayıt ve1 tes
cil işleri) ibaresi «kayıt, tescil ve benzeri hizmetler,» olarak değiştirilmek suretiyle; 

2, 8, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeler de, kanun teklifinde olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 
Mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak, teklifin öncelikle görüşülmesi temenni

ye şayan görülmüştür. 
Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Eskişehir G'ünıüşane Denizli 

8. Asbuzoğlu M. Karaman A. Vslu 

Adana Çorum. Giresun Kars 
M. Kemal Küçükt epe pınar K. Demir er II. İpek 1. Hakkı Alaca 

Kayseri 
H. Nakiboğlu 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

12 . 9 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyuru!an (Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu ve 5 arkadaşının, 
3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi), Maliye Bakan
lığı temsilcileriyle Emniyet Genel Müdürünün katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 
" Mahlm olduğu üzere 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
36 neı maddesi, Devlet memurlarını bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur. 

Emniyet sınıfına, polis hak ve salâhiyetlerini haiz olanlar alınmış, bunun dışında bulunanlar ise 
(muamelât amir ve memurları) genel idare sınıfında yer almışlardır. Devlet Memurları Kanununun 
malî hükümleri yürürlüğe girinceye kadar aynı Teşkilâtta hizmetin bütünlüğünü bozmadan bir 
sistem içinde emniyet ve asayiş hizmetlerinin yürütülmesinden yardımcı olan bu personel ile polis 

Kütahya 
A. Fuat Azmioğlu 

İmzada bulunamadı. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/723 
Karar No. : 175 

İM. Meclisi S. Sayısı : 738) 
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hak ve salâhiyetlerini haiz olan emniyet mensupları arasında bazı kanunların kendilerine tanıdığı 
haklardan dolayı farklılıklar doğmuş, bilhassa 1971. yılı Bütçe Kanununun 16 ve 17 nei maddele
riyle iş riski zammı ve fazla çalışma ücretleri bu sınıfa teşmil etmek imkânı bulunamamıştır. Bu 
suretle aynı Teşkilât içinde çalışanlardan muamelât âmir ve memurları aleyhine bir durum meyda
na gelmiştir. Hizmette birliği sağlamak ve hizmetin ahenk içinde yürütülmesini temin için bu 
personelin emniyet sınıfına dâhil edilmesinde yarar görüldüğünden 3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 

Ayrıca, Polis Enstitüsünde ve yüksek kısmında okutulan derslere üniversite hocalarının ders 
verme imkânını sağlamak üzere öğretim üyesi temin edebilmek için 3201 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesi öngörülerek hazırlanmış bulunan kanun teklifi, Komisyonumuzca olumlu karşılandığın
dan, maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

1 nci maddede İçişleri Komisyonunun yaptığı değişiklik aynen kalbul edilmiştir. 
2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeler ise, teklifte olduğu giibi aynen kabul edilmiştir. 
Teşkilâttaki bütünlüğü bozmamak ve hizmeti aksatmamak için Teklifin öncelik ve ivedilikle 

görüşülmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu itibarla öncelik ve ivedilikle (görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek 

Başkanlığa arz olunur. 

1Ba§ik!aai! 
iBalîikesir 

C. Bilgehan 

Adan/a 
S. Kılıç 

İçeffl 
C. Okyayuz 

Malatya 
M. Kaftan 

ıB&şkauvdciti 
Niğde 

N. Çerezci 

Amasya 
Y. Acar 

izmir 
A, N. Üner 

Manisa 
M. Erten 

İmzada Munamadı 

/Sakarya 
H. Uysal 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
H. Balan 

Kars 
K. Okyay 

Rize 
S. Z. Köseoglu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Aydın 
N. Menteşe 

îjnızakia Wıujnaımiaıdı 
Kayseri 

M. Yüceler 

Sakarya 
N. Bayar 

I (M. Meclisi S. Sayısı : 738) 
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KAYSERÎ MtLLETVEKÎLÎ 
HAYRETTİN NAKÎBOĞLU 

VE 5 ARKADAŞININ 
TEKLÎFÎ 

3201 sayılı Emniyet Te§kilât 
Kanununda değişiklik yapıl

masına dair Kanun teklifi 

MADDE 1. -^ 4 Hazi.î.n 
1937 tarihli ve 3201 sayılı I.m-
nıiyet Teşkilât Kanununu.; 4 
ııeü maddesi aşağıdaki şekil
de değiş ti rilmiştiir. 

Madde 4. — Polis sil'dili 
icra ve .'nzibat kuvveti o.np 
üniformalı ve sivil olmak üze
re İM kısımdır. 

Einniiyet Teşkilâtında, fiilî 
polis hizmetleri dışında ka,.an 
yazı, hesap, levazım, telli veya 
telsliz haiberleşnüe, kriminel lâbo-
ratuvar, trafik fennî muayere, 
kayıt ve tescil işleri, emniyet 
.hizmetleri sınıfı .mensupları 
tarafından ifa olunur. 

Her hizmet bölümü ı<,in 
gerekli görev ve çalışma şart
ları ile bir hizmet böMimürcien 
diğerine aktarılmadan goz-
önünde bulundurulacak eı as
lar ve sağlık şartları îçiş'eri 
Bakanlığınca hazırlanacak Lir 
yönetmelikte belirtilir 

MADDE 2. — 3201 sa>ılı 
Emniyet Teşkilât Kanununun 
23 ncü maddesinin (D) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

d) Yönetmelikle tespit edi
lecek sağlık şartlarına uy.;.,un 
bulunmak, 

MADDE 3. — 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununa 
aşağıdaki madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Emniyet 
Genel Müdürlüğüne bağlı öğ
retimi kurumlarında g'örev pja-

ÎÇÎŞLERÎ KOMÎSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRİŞÎ 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapıl

masına dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — 4 Haziran 
1937 tarihli ve 320.1 sayılı Em
niyet Teşkilât Kanununun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde de-
ğiştiirilmiştiir. 

Madde 4. — Polis, silâhlı 
icra ve inzibat kuvveti olup 
üniformalı ve sivil olmak üze
re iki kısımdır. 

Emniyet Teşkilâtında, fiilî 
polis hizmetleri dışında kalan 
yazı, hesap, levazım, telli v«ya 
telsiz haberleşme, kriminel la
boratuar, trafik fennî muaye
ne, kayıt, tescil ve benzeri hiz
metler, emniyet hizmetleri sını
fı mensupları taraflından ifa 
olunur. 

Her hizmet bölümü için ge
rekli görev ve çalışma şartla
rı ile bir hizmet bölümünden 
diğerine aktarılmada gözönün
de bulundurulacak esaslar ve 
sağlık şartları, içişleri Bakan
lığınca hazırlatılacak bir yönet
melikte belirtilir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 ı;ei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONU
NUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

3201 sayılı Emniyet Teşkilât 
Kanununda değişiklik yapıl

masına dair Kanun teklifi 

MADDE 1. — içişleri Ko
misyonunun 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(M. Meclisi S. Sayısı-£788) 
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Kayseri Milletvekili Hayret tJn 
Xakiiboğiu ve 5 arkadaşının 

teklifi 

cak üniversite öğretimi ü y l e -
rî ve görevlilere okutacakları 
bejher ders saati için, profesör
lere, doçentlere ve öğret: m 
görevlilerine bütçe kanunlann-
da tespijt edilecek ders ücreti 
ödenin*. -

Aslî görevleri üniversite,er
de bulunan öğretim üyelterı ve 
öğretim görevlilerinden, yukar-
dakl fıkrada belirtil en öğre
tim kurumlarında görev ajan
ların üniversite tazminatları 
kesilmıez ve bunlar hakkuula 
7244 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi hükmü uygulanmaz. 

MADDE 4. — 8201 sayılı 
Emniyet Teşkilât KanunuLiın 
14 ncü maddesi yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

MADDE 5. _ 3201 sayılı 
Emmiye t Teşkilât Kanununa 
aşağıdaki geçıici maddeler ek
lenmiştir. 

OEÇİOÎ MADDE 1. — Bu 
kanunun yürürlüğe gerdiği ta
rihte, Emniyet Genel Müdür
lüğüne ait kadrolardaki genel 
idare hizmetleri sınıfına dahil 
bulunan (Mütercim, antreı ör, 
basın, istatistik, a,r aştırma ve 
plaıiıîama uzmanları hariç) her 
derecedeki memurlardan : 

a) "Komiser sınıfında iken 
geme! İdare hizmetleri srnıf.ha 
geçmiş olanlar, maa^ derece
si (bakımından kazanılmış hak
ları saklı kalmak şartıyle f ııı-
niyet hiziinetleri sınıfında d< re
çellerine uygun ve darba önce 
aynı sınıfta sahJboldukları rüt
be unıvanım taşıyan kndrolata; 

b) (a) fıkrası kapsamı dı
şında kalanlar, kazanılmış bak 
olan maaş derecelerine uy^un 

içişleri Komisyonunun 
değiştÖrişi 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• Teklifin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plan Komisyonuı un 
değiştirişi 

MADDE 4. - , Teklifin 4 ucü 
maddesi avmen kabul edilmiştir. 

(MADDE 5. — Teklifin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MMM 8. Sayı» : W) 



İçimleri Komisyonunun Bütçe ve Plan Komisyonu 
değiştirişi 

Kayseri Milletvekili Hayrettin 
Nakîboğlu ve 5 arkadaşın:ti 

teklifi 

polis memuru kadrolarına; 3201 
sayılı Emniyet Teşkilât Kanu
nunun 23 ncü maddesinde gös
terilen yaş, boy ve sağlık şart
lan aranmaksızın ve geei'j 2 
nci madde hükmü gözönüne 
alınarak atanırlar. 

Atama işlemleri, bu kulu
nun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren üç ay içinde ta
mamlanır. 

GEÇİCİ .MADDE 2. — Ge
çici J ncıi madde kapsanma 
girip de, bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte, emniyet hiz
metleri sınıfında atanacak: arı 
kadronun kanunla tespit edi
len yaş haddini aşmış olanlar
dan, emeküiliğe esas fiilî hiz
met süresi 30 yılı doldurmamış 
bulunanların da atanmaları ya-
pı'hr. Ancak bu şekilde atanmış 
olanlar 65 yaşını aşmamak par
tiyle, 30 hizmet yılını doldur
dukları tarihte emekliye M v-
k edilirler. 

Geçici 1 nci .madde kapsa
mına girip de bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte, emekli-
Tıiğe esas fiilî hizmet süresi 30 
yılı aşmış olanlar emeklyc 
sevkcdiliıHer. 

MADDE 6. — 3201 sayılı 
Emniyet Teşkilât Kanununun 
bu kanunla değiştirilen 23 ncü 
maddesinin (D) bendinde öngö
rülen yönetmelik, İçişleri Ba
kanlığınca bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren üç ay için
de yürürlüğe konur. 

Bu kanunun yayımı tarihi 
ile yukardaki fıkrada belirti
len yönetmediğin yürürlüğe gi
riş tarilhi arasında g-eçeeek sü
re içinde, sözü edilen (D) buı-

;MÇADDE 6. — Teklifin 6 neı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teklifin 6 nci 
maddesi aynen kabili edilmiştir, 

(M. Meclisi & Sayısı : T38) 



Kayseri Milletvekili Hayrettin 
Nakiboğlu ve 5 arkadaşın,u 

teklifi 

di hükmünün uygulanmas.na 
devam olunur. 

MjADDE 7. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürüdüğe gi
rer. 

MADDE 8. — Bu kanun hü
kümlerimi îçisleri, Adalet ve 
Maıllye bakanları yürütür. 

— 8 — 
îçişlerd Komdsyonümıı: 

de^iştiirişi 

MADDE 7. -^ Teklifin 7 nci 
maddesi aynen kabul edim iş tir. 

(MADDE 8. — Teklifin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

t I W » 

Bütçe ve Plan Komisyonumun 
değiştirici 

MADDE 7. — Teklifin 7 rci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Teklifi]! 8 nci 
maddesii aynen kabul edilmiştir. 

SL-.. 
(M. Meclisi S. Sayısı : 738) 



Dönem 
Toplantı 

3 
4 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 7 Q Q g j flCJ © ^ 

Kayseri Milletvekili Hayrettin Nakiboğlu ve 5 arkadaşının, 3201 
sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
Kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları (2 /723) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 2/273 
Karar No. : 194 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Kayseri Milletvekili Hayrettin Naki-
boğlu ve 5 arkadaşının, 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifi.) 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : (738) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
İV. Menteşe 

Eskişehir 
î. Angı 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

H. Gökçe 

Samsun 
H. Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
N. Atlı 

Eskişehir 
8. öztürk 

İzmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 7 5 9 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe K a r m a Komisyonu Başkanlıkları tez

kereleri (M. Meclisi : 1/705; C. Senatosu : 1/114) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 147) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 881, 1/114 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17 . 10 . 1972 gün ve 199 sayılı yazınız: 1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının,Bütçe Karına Komisyonunca kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24.10.1972 tarihli 96 ncı BMeşiiminde değiştirilerek ve açık 
oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 97 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

94 
2 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 25 . 10 . 1972 

Esas No. : 1/705, O. S. 1/114 
No. : 244 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Bilgehan 



^ 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 

MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : J C Q 3 I p ç j g | ^ 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez

kereleri (M. Meclisi : 1/705; Ç. Senatosu : 1/114) 

(Not : 0. Senatosu S. 'Sayısı : 147) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 27 . 11 . 1972 
Esas No. : 1/705 - G. S. 1/114 

Karar No. : 256 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

17 . 10 . 1972 tarihinde Komisyonumuzda kabul edilerek Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna 
gönderilen, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda aynen kabul edildiğinden, 25 . 10 . 1972 tari
hinde Millet Meclisi Genel Kurulunun tasviplerine sunulan ve 3 ncü Dönem 3 noü toplantı yılında 
görüşülmeyerek tekalbbül edilmek üzere Komisyonumuza iade edilen «1972 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonunun ön
ceki raporu kabul edilerek ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Zonguldak Milletvekili 
Kevni Nedimoğlu 





Toplantı 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 759 a 2 nci ek 

1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 

tezkeresi ve Bütçe Karma. Komisyonu raporu) 
(M.Meclisi : 1/70Ş; C. Senatosu : 1 / H 4 ) 

(Not : G. Senatosu & Sayısı : İC) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 10 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 881 -1/114 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17 . 10 . 1972 gün ve 199 sayılı yazınım/. 
1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkınd.a kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Says^larımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet fcenatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 97 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

94 
2 
1 



— 2 — 
Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyona 

Esas No. : 1/705, V. S. î/114 
Karar No. : 203 

29 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun' 24 . 10 . 1972 tarihli 96 ncı Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen (1972 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması1 hakkında kanun tasa
rısı) değiştirilerek kabul edildiğinden ilgili Hükümet temsilcilerinin de katılmasıyle tekrar incelen
di ve görüşüldü : 

Cumhuriyet Senatosu, Genel Kurulu, Komisyonumuzca evvelce Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu
na aidolup tasarıya ekli bsir sayılı cetvelden çıkarılan 23 kadroyu tekrar ilâve ederek değiştirmiş 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Verilen bilgiler sonunda bu kadroların lüzumuna kani olan Komisyonumuz bu değişikliği ye
rinde bularak aynen kabul etmiştir : 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedhnoğlu 
Kâtip 
Çorum 

A. Topçuba§ı 
Ankara 
/. Yetiş 

Bursa 
A. Türkel 

. Edirne . 
/. Ertem 

Hatay 
11. Özkan 

İzmir 
K. Önder 
Kütahya 

/. E. Erdinç 

Manisa 
M. Ok 
Niğde 

/ / . A. Kavurmacıoğlu 
Tabiî Üye 

1/705 karşıyım. 
M. Özgüneş 

Başkan V. 
Ankara 

Y. Köker 
Afyon Karahisar 

K. Karaağaçhoğlu 

Balıkesir 
C. Bilgehaıı 

İmzada b ulunamadı. 
C. S. Ü. 

8. Babüroğlu 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İsparta 
A. t. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Malatya 
II. Gökçe 

imzada bulunamadı. 
Muş 

N. Neftçi 
Ordu 

0. Vural 
Trabzon 

A. Şener 
imzada bulunamadı 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 

/ / . Balan 

Bursa 
•N. Atlı 

Edirne 
Söz hakkım saklıdır. 

M. N. Er geneli 
Gaziantep 

*Sy. Tanyeri 
İçel 

C. Okyayuz 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Manisa 

D. Barutçuoğhı 
İmzada bulunamadı. 

Niğde 
N. Çerezci 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğiu 
Uşak 

Muhalifim. Söz hakkım 
mahfuzdur. 
F. Ata/yurt 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 759'<a 2 ııci ek) 
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CUMHURİYET SENATOSUNCA KABUL EDİLEN 

CETVEL 

(1) SAYILI CETVEL 

Kadro cetveli 

Adalet Bakanlığı 

(1972 malî yılı kadroları) 

(Hâkimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlarla bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar için) 

Sınıfı Derece Adet 

Hâkim, Savcı ve bu meslekten sayılan görevlerde bulunanlar 
» » » » - » 
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Toplam 73 

Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen (1) sayılı cetvel Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi (S. Sayısı : 759'a 2 nci ek) 




