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A) Gündem dışı konuşmalar 
1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri 

DörtkoPun, Nevşehir ve civarındaki sunî gübre 
ihtiyacına dair gündem dışı konuşması. 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köy-
lüoğlu'nun, kamulaştırmada ödenecek karşılığın 
vergi değeri olmasının meydana getirdiği aksak
lıklar konusunda gündem dışı konuşması. 651:652 

B)Tezkereler ve önergeler 652 
1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 

«Küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 
10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun 
teklifi» nin doğrudan doğruya gündeme alınma
sına dair önergesi. (2/516, 4/143) 

C) Çeşidi işler 
1. — Millet Meclisi Genel Kurulunu zi

yaret eden S. S. C. B. Parlamento Heyetine Baş
kan tarafından «hoş geldiniz» denilmesi. 
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Sayfa 
V. — Görüşülen iş!er 652,654 
1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu

nuna 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı mad
denin değiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ev bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, C. 
Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Koca
eli Milletvekili Sedat Akay'ın, Konya Milletve
kili Şener Battal'in, Gaziantep Milletvekili Orhan 
Tokuz'un, Kocaeli Milletvekili Sedat Akay ve 2 
arkadaşının, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Rize Mil
letvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun, İçel 
Milletvekili Süleyman Şimşek ve 28 arkadaşının, 
Saikarya Milletvekili Kenan Durukan ile C. Se
natosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Halil 
Tunç'un, ve kütahya Milletvekili İlhan Ersoy 
ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren ka
nun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu (1/421, 
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557) (S. Sayısı : 279) 652:654,654:682, 

683:684 
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VI. — Sorular ve cevaplar 684 
A) Yazılı sorular ve cevapları 684 
1. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğ

la - Dalaman Kâğıt Fabrikasına verilen tom
rukların değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Or
man Bakanı Turhan Kapanlı'nın yazılı cevabı. 
(7/1065) 684 

2. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yan 
ödemelerle ilgili kararnamenin farklı uygulan
masına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Turhan 
Kapanlı'nın yazılı cevabı. (7/1092) 684:685 

3. — İstanbul Milletvekili Şükriye Tok'un, 
Su Ürünleri Kanunu uyarınca savcılıkça hakla
rında soruşturma açılan sınaî kuruluşlara ilişkin 

Sinop Milletvekili Yalçın Oğuz, Ssinop iliklin mil
lî eğicim sorunları, 

ÇanaJkkaie Milletvekili Osman Orhan Çaneri, de-
nizkt^mizdeki 'batık gemi ve eşyaların çıtkarılması, 

Ağrı MOllöüveıkıli Cemıil Erhan da, 13 Nisan 1976 
günlü Ağrı'da meydana gelen deprem konularında 
gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

AnJkara M.ilMvekli Oğuz Aygün ve 9 arkadaşı
nın, Anlkara Belediye Başkanının yasa dışı ve 'keyfi 
tasarruflarda 'bulunduğu ydlundaıki iddiaları saptamak 
amacıyle (10/95), 

Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 arkadaşı
nın, tıaıük kati'lum paylan ile İçel YSE 'Bölge Müdür
lüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen gelirler
de yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak amacıyle 
(10/96) ve 

İstanbul MMetvelkili (Mehmet Emin Sungur ve 11 
arkadaşınım, balıkçılığın geliştirıirnesi ve balıkçıların 
sorunlarının çözümlenmesinde gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle (10/97) birer Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergeleri olkundu; gündemdeki yer
lerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşülecekle
ri bildirildi. 

Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arkadaşının, 
Basın ilân Kurumunun 'bugünkü çalışma ve tasarruf-
iarının ilgili yasayla «bağdaşmaz tutumunu saptamak 

Sayfa 
sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'nı yazılı cevabı. (7/1122) 685:690 

4. — İçel Milletvekili Süleyman Ş/imşek'in, 
kimyevî gübre darlığına ilişkin sorusu ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın, 
yazılı cevabı. (7/1135) 691:692 

5. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin 
Ezman'ın, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak ya
tırımlara ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı. 
(7/1145) 692:694 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Alkaloid Fabrikasına ilişkin 
sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Korkut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1162) 695 

amacıyle, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştıırmaist açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 
üzeııindeki öngörüşmeler tamamlanarak, Meclis Araş
tırma Komisyonunun kurulması; kurulacalk Araştır
ma Komisyonunun 15 üyeden teşkili, çalışma süresi
nin üye seçimi tarihinden itibaren üç ay olması ve 
Komisyonun çalışmalarını Ankara dışında da sürdü
rebilmesi kalbul olundu. 

6/49, 6/67, 6/68, 6/20, 6/71, 6/26, 6/27, 6/28, 6/29, 6/32, 
6/33, 6/35, 6/42, 6/118, 6/43, 6/44, 6/141, 6/54, 
6/55, 6/56, 6/57, 6/58, 6/59, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63, 
6/66, 6/116, 6/72, 6/74, 6/75, 6/76, 6/78, 6/79, 6/81, 
6/82, 6/83, 6/84, 6/85, 6/86, 6/87, 6/88, 6/89, 6/90, 
6/91, 6/92, 6/93, 6/94, 6/96, 6/99, 6/100, 6/102, 6/103, 
6/104, 6/105, 6/106, 6/108, 6/109, 6/110, 6/111, 6/114, 
6/115, 6/137, 6/120, 6/122, 6/123, 6/144, 6/143, 
6/124, 6/128, 6/149, 6/129, 6/130, 6/131, 6/132, 6/133, 
6/151, 6/136, 6/148, 6/139, 6/140, 6/142, 6/146, 
6/160, 6/147, 6/161, 6/154, 6/155, 6/157, 6/158, 
6/162, 6/163, 6/165, 6/166, 6/167, 6/168, 6/169, 6/170, 
6/172, 6/173, 6/178, 6/174, 6/175, 6/181*, 6/176, 
6/183, 6/190, 6/179, 6/180, 6/193, 6/182, 6/185, 6/197, 
6/198, 6/199, 6/202, 6/188, 6/189, 6/203, 6/204, 6/207, 
6/208, 6/209, 6/210, 6/191, 6/192, 6/195, 6/196, 6/224, 
6/227, 6/228, 6/200, 6/201, 6/229, 6/231, 6/232, 6/233, 
6/234, 6/239, 6/212, 6/213, 6/241, 6/243, 6/244, 6/245, 
6/246, 6/247, 6/248, 6/250, 6/214, 6/252, 6/215, 6/253, 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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6/254, 6/255, 6/256, 6/259, 6/260, 6/261, 6/263, 
6/264, 6/265, 6/266, 6/271, 6/272, 6/216, 6/217, 6/218, 
6/273, 6/275, 6/277, 6/219, 6/280, 6/220, 6/282, 6/283, 
6/284, 6/â85, 6/286, 6/287, 6/288, 6/289, 6/290, 
6/291, 6/221, 6/294, 6/295, 6/297, 6/298, 6/299, 
6/240, 6/270, 6/300, 6/269 esas numaralı sözlü so
rular soru sahipleri ve ilgili 'balkanların; 

6/34, 6/41, 6/65, 6/77, 6/134, 6/119, 6.125, 6/171, 
6/187, 6/194, 6/225, 6/226, 6/230, 6/205, 6/206, 6/235, 
6/236,6/211,6/237, 6/249, 6/251, 6/257, 6/258, 
6/262, 6/268, 6/276, 6/278, 6/279, 6/281, 6/293, 6/296 
esas numaralı sözlü sorular ilgili 'bakanların ve 

6/223, 6/238 esas numaralı sözlü sorular da soru 
sahiplerimin Genel Kurulda hazır bulunmamaları nede
niyle ertelendi. 

Tasarı 

1. — İşçi Yardımlaşma Kurumu (İYAK) kanun 
tasarısı (1/433) (Adalet, Sağlık ve Sosyal îşler ve-
Plan komisyonlarına) 

Yazılı Soru 

2. — Adana Milletvekili Hasan Ceritlin, üç öğ
rencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda gö-

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Işıklar yandığı zaman sayın üyelerin beyaz 
düğmelere basmalarını rica ederim. 

Yoklama işlemi devam etmektedir. Yemi gelen 
sayın üyelerin yoklamaya iştiraklerini rica ederim. 

Antalya M'üüeijvekifi Fahri özçel.'k'jn, Antalya • 
Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tahsisine iliş
kin sorusuna (6/222) Kültür Balkanı Rıfkı Danışman 
cevap verdi. 

Anayasa Mahkemesinde açKk bulunan 1 asıl üye
lik için yapılan seçim sonunda, Genel Kurulda .ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından : 

15 Nisan Perşembe günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 18.141te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Rasim Hancıoğlu Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Ağrı 

Cemil Erhan 

revli polis amir ve memurlarının kimliklerine ilişkin 
İçişleri Balkanından yazılı som önergesi. (7/1187) 

Meclis Araştırması 
3. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar

kadaşının, îçel ilinde öğrendi ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddcaîan saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Miillet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarımca hir Meclis Araştırması 
açılmasına il'şlkin önergesi. (10/98) 

- • • 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

15 . 4 . 1976 Perşembe 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaadı (Bursa), CemO Erhan (Ağn) 

m 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 90 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Sabri Dört-
kol'.un, Nevşehir ve civarındaki sunî gübre ihtiyacına 
dair gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemi vardır. 
Nevşehir Milletvekili Sayın Sabrii Dörtkol, Nev

şehir Vilâyetinin sunî gübre ihtiyacı hakkında gün
dem dışı konuşmak arzusunda bulunmuşlardır; buyu
run Sayın Sabrii Dörttkol. 

MEHMET SABRÎ DÖRTKOL (Nevşehir) — 
Muhterem milletvekilleri; 

'Millî iktisadiyatımızın temel 'faktörü Ziraatinıizin, 
umumiyetle Anadolu'da ve bu meyanda Nevşehir'de 
Devietkrıizıin devamlı surette desteğine muhtaç bulun
duğa 'bilinen bir gerçektir.-

Anadolumuzun bu kıraç bölgesinde ziraat işleri
miz, Devlet hizmetlerinin normal işleyişiyle varlığını 
ve devamlılığını muhafaza edebilir. Hizmet aksadığı 
tanda istenilen neticenin alınması mümkün olmadığı 
gibi, bu hal doğrudan doğruya, bazen de doliayısıyle 
iktisadî hayatımızda tesirlerini, menfi bir şekilde, gös-
terehilmektedlir. • > ' 

Muhterem milletvekilleri, huzurlarınızda temas et
mek istediğini husus, Nevşehir ve civarının sunî güb
re mevzuudur. İlgililerden aldığımız maluimata göre 
Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünce Nevşe
hir'e, 1976 yılı ihtiyacı için, 1 500 ton azotlu gübre 
tahsis edlmiiş ilse de, 21 Mart 1976 tarihline kadar bu 
miktarın ancaik 79 tonu mahalline intikal etmiş, bu
güne kadar da tahsisin tamamının temini müimlkıün 
olamamıştır. 

Nevşehirlimizin kıymetli Valisinin şahsî gayret ve 
alâkasının inzimamı ve bu meyanda Ziraî Donatım 
Kurumu Genel Müdürlüğü ile yaptığı temaslar sonu
cu, Nevşehir'e tahsis edilen 'gübrenin Mersin'den alın
masının 'bildirilmesi üzerime, tahsıis mevzuu gülbrenin 
naklini temin için -kamyonlar kiralayarak Mersin'e va
rıldığı sırada, evvelce Nevşehir tahsisi olduğu bildiri -
len gübrede Adana, Konya ve Mersin ürerinin istih
kakının da bulunduğunun sonradan telefonla söylen-

, mesi üzenine o illere tahsis yapılması ve hele kam
yonlara, yükletilmiş sunî gübrenin Niğde illi sınırları 

-içinde nakil esnasında Niğde Valisinin, «El koyuyo
rum» şeklinde beyanda 'bulunarak nakjiyaıtı durdur
duğu haberi, bize intikal ettirildiği şekilde ise, gerçek
ten üzüntü vericidir. 

Muhterem milletvekilleri, Nevşehir Ilımaz mem-
lekefeiımizin en çok sunî gübre kullanan Merinden birisi
dir. Nevşehir'in bağ sahası 400 000 dekar, patates 
ekiim sahası ise 135 000 dekarın üzerindedir. Dekar 
'başına 50 kiloğraim azotlu gübre hesap edildiğine göre, 
Nevşehir için tahsis edildiği bildirilen 10 500 ton azotlu 
gübre sadece bağ sahası için bile kifayetsizdir. Bu m'k-
tara diğer sebze ve meyve ekim ve dikim sahası da
hil değildir. Toprak fakirdir; ekimin % 80'i kıraçta 
kuru ziraat sistemi ile yapılmaktadır. Gübre verilme
diği takdirde çiftçiler mahsul alamamakta dölayısıyle 
mağdur olmaktadırlar. 'Bölgede kış mevsimi uzun 
sürdüğü (için bağlara gübre ancaik şıimdi şu sıralarda 
verilmektedir. Patates elcim mevsimime girilmiş bulun
maktadır. İhtiyacımızın ancaik 2 000 ton kadarı halen 
temin edilmiş olup en az 6 000 ton gübrenin şu sıra
larda çiftçinin elinde bulunmasında büyük zaruret 
vardır. 

İlimiz dahilinde patates ekim sahasının % 80'i 
kıraç, yani susuz arazide yapıldığı için mahsule son
radan azotlu gübre verilmesi mümkün değildir. Bu 
iftiharla çiftçi mahsule gübresini ekimle birlikte ver
mek mecburiyetindedir. Her yıl elkim zamanında 
çiftçimizin elinde gübre" bulunmadığından umumi
yetle civar illerden kamyonlarla gübre getirilmekte ve 
fahiş fiyatla satılmaktadır. 

Nevşehir'in hususiyetleri de nazara alınarak ekim 
mevsiminin başladığı göz önünde tutularak tahsis edi
len azotlu gübrenin ilmî esaslar nazara alınarak arttı-
nlrnası, tahsis edilen gübrenin en kısa zamanda böl
geye şevki için gerekli titizliğin gösterilmesi, diğer 
iileroe yapılan müdaihaiîe ve zorlukların giderilmesi hu
suslarını alâkalıların dikkatline sunmayı vazife te
lâkki etmekteyiz. 

Gıda - Tarım Bakanlığı ilgililerinden aldığım en 
son hilllgilere göre bu hususta her türlü tedbirlin alın
dığını memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktaym. Bu 
sevindirici bilgilerin en kısa zamanda tahakkukunu 
temenni eder, Yüksek Heyetinizi saygılaomıla selâm
larım. (M. S. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dörtkol. 

"Sayın Mustafa Kaptan, Sinop'd'akıi öğretmen ta
yinleri hakkında gündem dışı söz istemişlerdir. 

Sayın Kaptan?. Yok. 

— 650 — 
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: 2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü- J 

oglu'nun, kamulaştırmada ödenecek karşılığın ' vergi I 
değeri olmasının meydana getirdiği aksaklıklar konu- I 
sunda gündem dışı konuşması. I 

BAŞKAN — Sayın Köyiüoğhı, kamulaştırma 
hakkında gündem dışı söz istekleri vardır, buyurun I 
efendim. I 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, hepinize hürmetlerimi I 
arz ederim. I 

Bugün, burada hepinizi ilgilendiren ve hepimizin 
duyduğu, işittiği bir derdi dile getireceğim. Bu dert, 
Anayasanın 36 neı maddesinde «Herkes mülkiyet ve I 
miras hakkına sahiptir, bu haklar ancak kamu yararı I 
amacıyle kanunla sınırlaındıırılır» der. Yine Anayasa- I 
nım 38 nci maddesinde «Kamu yararının gerektirdiği 
hallerde karşilıkları peşim ödenmek şantıyle istimlâk I 
yapılır.ı» der. Fakat bu 38 nci maddenin 2 nci fıkrasın- I 
da ödenecek karşılık vergi değeri olarak tespit edil- I 
mistir. Bu, tatbikatla aksaklıklara, adaletsizlıiklere, I 
mağduriyetlere sebep olmaktadır. Bugün birçok köy- I 
ierden; Ankara milletvekilleri, 'Bursa milletvekilleri, I 
Burdur millet vekilleri, Yozgat Milletvekilleri bunu I 
hep bilirler, ıbu şikâyetler hepimizle gelmektedir. Bu- I 
radakıi adaletsizlik şudur: I 

Devlet ile vatandaş Anayasanın 12 nci maddesine I 
göre eşit tutulmamıştır. Hazine, Devlet vergiyi alır- I 
ken takdir yapacağım diyor ve hu takdir üzerinden I 
vergiyi alıyor; ama vatandaşın arsası, arazisi, tarla- I 
sı istimlâk edildiği zaman, «hayır, senin verdıiğin ver- I 
gi' değerli üzerinden alacağım» diyor. İşte bu; ada- I 
letsizliktir, haksızlıktır. Bundan birçok vatandaşımız I 
mağdur olmaktadır ve daha da mağdur olacaktır. I 

Bir de 1610 sayılı Vergi Kanunu vardır. Bu Ka- I 
nunla beyanname müddeti 5 sene olaraktan tespit I 
edilmiştir. 5 sene az zaman değildir. 5 senede birçok I 
değişiklikler oluyor. İktisadî durum genişliyor ve ge- I 
lişiyor. Gayrimenkul fiyatları, değerleri artıyor, para I 
değeni düşüyor. Vatandaş hata ediyor, vatandaş ya- I 
mıhıyor ve küçük çiftçi, vergi muafiyeti dolayısıyle I 
bazen vergi değerlerini az gösteriyor. İşte bütün bun- I 
lar nazara alınarak bu 1319 sayılı Kanundaki vergi I 
müddetimi indirmemiz gerekir; 5 seneden 3 seneye, I 
2 seneye indirmemiz gerekir. I 

Anayasa (bir ölçü kabul etmiş, ama hu ölçü vatan- I 
daşa uygulanıyor, Devlete uygulanmıyor ve böylece 1 
vatandaş mağdur ediliyor. Geçenlerde bir köyde bir I 
toplantı vardı. Vatandaşlara «şikâyetleriniz nedir» diye I 
sorduk. Tabiî birçok şikâyetler var, şikâyetlerin sonu I 
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alınmaz, arzunun da sonu yoktur. Ama «başta gelen 
derdimiz bu istimlâk meselesidir» dediler. .«Toprak-
larımız ucuz fiyatla alınıyor, Devlet bizim hatamız
dan istifade ediyor» dediler. Bununla kalmıyor, ada
mım tarlası 8 000 lira. Bu, Yenıirnahalie'mıin Susuz 
köyünde ilâmla sabit bir vakıadır. «Tarlam 8 000 lira
dır» diyor. Takdir Komisyonu, 'ben istemedim, ben 
celbetmedıim, idare getirdi ve bundan sonra da tensibi 
bedel davası açtı. Ben, mahkemede dedıim ki, «8 000 
liraya razıyım, veriin imalımı verin paramı çekileyim» 
«Hayır'» dendi ve miahikeme devam ettir, dava red
dedildi, 19 000 lira ücreti vekâlet tespit edildi, hem 
malım gitti, hem de ücreti vekâlet olanak 19 000 lira 
vereceğim» diyor. Bu, haksızlıktır, adaletsizliktir. E, 
bunu kime duyuracağız. Hatta bu hususta kanun tek
lifinde bulunduk, oradan, encümenden ne kanun ge
liyor, ne de geleceği var.. E, sizler de buraya top
lanıp ıda bu dertlere deva olmuyorsunuz, bizimki de 
burada söylemekten ibaret kalıyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gözünü se
veyim Köylüoğlü, «iktidar» denilen bir kavram var
dır, bunları söyleyeceğinize düzeltimiz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Ben, netlice olanak şunu söylemek istiyorum: Bu Ana
yasamın 38 nci maddesi vardır. Bunun tatbikatı neti
cesi adaletsizlik getirmiştir, haksızlık geüJrmişılıir ve 
birçok 'kimseler mağdur olmuştur. Bunların şikâyet
leri bugün bize geliyor. Yarın, belki birçok seneler 
sonra siz de iktidar olursunuz, o zaman da size gele
cektir. Onun için gelin elbirliği ile Anayasanın bu 
38 nci maddesini değiştirelim. Vatandaşları mağdur ol
maktan kurtaralım. Eğer bumu yapaımazsak ki.. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Teklif getirin teklif. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Getireceğiz tabiî. 

Yapamazsak, hiç olmazsa 1610 sayılı Kanunun 
ilgili maddesini değiştirelim. Vatandaş mülkünüm kar
şılığını alsın; ne Devlet, ne vatandaş zarar görsün. 
Hiç bir zaman vatandaşım hatasından istifade edem 
Devlet ölür mu? Biliyorsunuz, bizim milletimiz Dev
lete «baba» der. Bir baba evlâdımın hatasından isti
fade eder mi? Bu Devlete, bu babalığa yakışır mı? 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlü, lütfen bağlayım 
efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Onun için ben size böylece sesleniyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlü, lütfen bağlayın 
efendim. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Bu dert 'bütün ülkeyi ilgilendiren mahallî bir dert 
değMur, bütün ülkeyi ilgilendiren bir derttir; hepimizi 
dlgilend'irir. Hepnize yarın bu şMyeitler gelecektir. Sız
lanmalar olacaktır. Biz ibu hatayı birlikte, beraber 
düzeltelitm. Dediğ'm gilbi, bugün lilkıtıiidar olmamız ha
sebi »ile bu şikâyetler, ibu serzenişler bize yapılıyor. Ya-
rm dediğim gibi birçok «erteler sonra siz de 'iiktidar 
olursunuz o zaman bu şikâyetler süz© de yapılaoalkJtır. 

B) TEZKERELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksitle 
faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi» nin doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi 
(2/516, 4/143) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 

alınma önergesi vardır, dkutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Küçük çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Tarım - Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının 10 yılda, 10 eşit talksitle faizsiz ödenmesine 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
1425 Sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin de
ğiştirilmesine, bu Kanuna 4 ek ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Senatosu Ma
latya Üyesi Hamdi Özer'in, C. Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili Sedat 
Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'm, Gazi
antep Milletvekili Orhan Tokuzun, Kocaeli Millet
vekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin Boz-
kurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 
28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Durukan 
ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Ha
lil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 
10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren kanun teklif
leri ve Plan Komisyonu Raporu (1/421, 2/15, 2/113, 

I İşte 38 nci maddeyi değiştirelim. Bunda birîeşe-
mezsek, şu 1319 sayılı Kanunu bir değiştirelim eğer 
onda da ib'irleşemezsek, vatandaşların bu mağdur hal
lerimi böylece ibu kürsüden dile gcOianrndş oluyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğiü, sözünüzü kesmek 
mecburiyetinde kalacağım efendim. Lütfen. 

I İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Sayın milletvekillileri, üzerinde durmanızı ve düşün-
mıenıizi, çaıre aramanızı arz eder, hepinize saygılarımı 
sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederdim Sayın Köylüoğlu. 

VE ÖNERGELER 

I .ilişkin kanun teklifini, Millet Meclisi Tarım Komis
yonunda bulunmaktadır. 

Şu ana kadar sonuçlan dırılmaıyan kanun teklifli
min İçtüzüğümüzün 3$ nci maddesi gereğince Genel 
Kurul gündemline alınması için gerekli [işlemin yapıl-
maısını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kars Milletvekili 

Doğan Araslı 

BAŞKAN — Önerge hakkında söz isteyen? Yok. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 2/384, 2/387, 
2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 2/547, 2/554, 
257 (S. Sayısı : 279) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Geçen Birleşimde görüşmeleri tamamlanmayan 
gündemin birinci sırasında 279 Sıra Sayılı 5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
1425 sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve 1 Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile aynı konu
daki kanun tekliflerinin görüşülmelerine kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

(1) 279 S. Sayılı basma yazı 13 . 4 . 1976 tarihli 
88 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Sayın Komisyon?. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Burada. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

(Erzurum) — Burada. 
BAŞKAN — Lütfen yerinizi alınız efendim. 
Tasarının tümü üzerinde parti grupları ve iki sayım 

üyemiz konuşmuşlardı. En son olarak da Sayın Baka
na söz verilmişti. Son olarak Komisyon bir hususta 
söz istemişti, söz isteğinde devam ediyor mu efendim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
CEL (Gümüşhane) — Evet. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, Sayın üyeler; 
Geçen Birleşimde görüşülmekte olan 5434 sayılı 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
1425 sayılı Kanunla eklenen ek 6 ncı maddenin de
ğiştirilmesine ait kanun tasarısının görüşülmesi sıra
sında, bazı sayın üyeler, bu tasarının daha önce de
ğerli milletvekilleri tarafından verilmiş olan çeşitli 
teklifler nazara alınmadan yalnız Hükümet tasarısı 
esas alınmak suretiyle hazırlanmış olduğunu ifade 
buyurdular. O sebeble ben de, bu tasarının Plan Ko
misyonunda ne şekilde ele alındığını ve diğer tasarı 
ve tekliflerin de ne şekilde değerlendirildiğini ifade 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

•Değerli üyeler, bu kanun tasarısı yani Türkiye'de 
'bütün memurları ilgilendiren emekli işlemleriyle alâ
kalı 8Ö'e yakın kanun tasarı ve teklifi mevcut bulun
maktadır ve bunların hepsi Plan Komisyonunda tü
müyle ele alınmış, bir tasnife tabi tutulmuş; önce 
geçen sene kurulmuş olan bir alt komisyon marife
tiyle bunların tümü değerlendirilmiş ve bu defa yine 
Komisyonumuzda kurulmuş olan 5 kişilik bir alt ko
misyonla bu tasarı ve teklifler tekrar süzgeçten geçi
rilmek suretiyle, değerlendirilmek suretiyle ve görü^ 
şülmesinde müstaceliyeti olan, müstaceliyeti olduğu 
kabul edilen ve daha çok önemli görüldüğü düşünü
len, komisyonda tartışılan ve neticede 30 maaş ik
ramiyenin, yani emekli ikramiyesinin 30 maaşa çı
karılması konusuyle 1970 öncesi emeklileri için orta
ya çıkan adaletsiz durumu düzeltmek bakımından, 
özellikle bu iki konunun müstaceliyetle Genel Ku
rula şevki esas alınmış ve o düşünce ışığında bu ta
sarı Komisyonumuzda görüşülmek suretiyle Genel 
Kurulda huzurunuza sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Bu tasarı, yani 1970 öncesi emeklilerinin durumu 
ve ikramiyenin 30 maaşa çıkarılması konusunda, yi- | 

ne değerli sayın üyeler tarafından verilmiş olan tasa
rı ve teklifler içerisinde yer alan bu hususlar, bu hü
kümler ayrıca bu kanun tasarısı içerisinde tekrar is
mi de zikredilmek suretiyle bir değerlendirmeye tabi 
tutulmuş ve huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

O bakımdan huzurlarınızda bu tasarının müsta-
kilen yalnız son Hükümet tasarısındaki hususları içi
ne almadığını, onunla beraber hükümet tasarı
sının esas amaç edindiği 30 maaş ikramiye-
siyle 1970 öncesi emeklilerinin durumunu, da
ha önce yapılmış olan teklif- ve tasanlar da 
beraberce mütalaa edilmek suretiyle huzuru
nuza getirilmiştir. Plan Komisyonu çalışmasını bu 
esaslar içerisinde yürütmüştür, böyle bir tefrik yap
mamıştır. Ancak konunun öneminin Komisyonda 
tartışılması sırasında özellikle bu iki hususun önce
likle Genel Kurula şevki kararlaştırılmış bulunduğun
dan, tasarı bu hususlar üzerinde ağırlık taşımak su
retiyle buraya getirilmiş bulunmaktadır. 

Ben bu çalışmalarda Plan Komisyonunun, diğer 
tasan ve teklifleri de nazara aldığını böylece ifade 
etmek üzere huzurunuzda söz almış bulunuyorum. 
Hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Yücel. 
Son söz olarak şahısları adına söz istemiş bulu

nan sayın üyelerden Sayın Salbri Tığlı?. Yok. Sayın 
Ali Sanlı?. Yok. Sayın Akova?. Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler böylece ta
mamlanmıştır. Şimdi tasarının maddelerine geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

1 nci Maddeyi Okutuyorum: 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 
ncı Maddesi ile, Bu Kanuna 1425 Sayılı Kanunla 
Eklenen Ek 6 ncı Maddenin Değiştirilmesine ve ay
rıca 2 Ek ve 1 Geçici Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununa 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunla 
eklenen ek 6 ncı madde aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Ek madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife ma
lullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapı
lan; asker, sivil tüm iştirakçilere, her tam fiilî hiz
met yılı için, ek 4 ncü maddeye göre hesap edilecek 
aylık bağlamaya esas tutarlann bir aylığı emekli ik
ramiyesi olarak verilir. 

Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 
fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara alınmaz, 
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Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı 
bağlanmadan veyahut toptan ödeme yapılmadan ölen 
iştirakçiler için yukarıdaki esaslara göre hesaplana
cak ikramiyenin tamamı, aylığa veya toptan ödeme
ye hak kazanan dul ve yetimlere 5434 sayılı Kanu
nun 68 nci maddesinde gösterilen hisseleriyle orantı-
tı olarak ödenir. 

Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden işti
rakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılma
larında, yalnız sonradan geçen hizmetlerine karşılık 
yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir. 

Şu kadar ki, evvelce verilmiş olan ikramiye ile 
sonradan geçen hizmetler için ayrıca tahakkuk etti
rilecek ikramiyenin hesabına esas alınan fiilî hizmet 
süreleri toplamı 30 yıldan fazla olamaz ve evvelce 30 
'hizmet yılı için emekli ikramiyesi ödenmiş olanlara 
hiçbir şekilde ikramiye farkı ödenmez. 

5434 sayılı Kanunun 88 nci maddesi kapsamına 
girenlerin emeklilik ikramiyeleri hakkında da yukar-
daki hükümlere göre işlem yapılır. 

Sandıkça tahakkuk ettirilecek emeklilik ikramiye
lerini almadan ölenlerin ikramiyeleri, kanunî miras
çılarına ödenir. 

/. —• Millet Meclisi Genel Kurulunu ziyaret eden 
S. S. C. B. Parlamento Heyetine Başkan tarafından 
<<Hoş geldiniz» denilmesi 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Parlamento
muzun davetlisi olarak ülkemizi resmen ziyaret et
mekte olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 

/. — 5434 saydı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 nci Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özerin, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battalın, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuzun, Kocaeli 
Milletvekili Sedat A kay ve 2 arkadaşının, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 

Bu madde gereğince ödenecek emeklilik ikrami
yesi ödendikçe onayı veren kurumca, Sayıştay ve Da
nıştay Başkanlarının ise kendi kurumlarınca, yazı 
ile istenilmesi üzerine en çok iki ay içinde faturası 
karşılığında Sandığa ödenir. 

Ölenlerin hak sahiplerine ödenecek emeklilik ik
ramiyesinin tahsili hakkında da yukardaki fıkra hük
mü uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Grup adına 1 
nci madde üzerinde söz istiyorum,efendim. 

BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adına Sa
yın Ekrem Dikmen, buyurun efendim. 

EKREM DlKME^f (Trabzon) — Vaz geçtim 
Sayın Başkan, konuşmuyorum efendim, 

BAŞKAN — Sayın Dikmen konuşmuyorsunuz 
efendim, teşekkür ederim. 

Gruplar adına başka söz isteyen?.. Yok. 
Şahısları adına Sayın Ali Sanlı?. Yok. 
Sayın Reşit Ülker?. Yok. 
Sayın Sabri Tığlı?. Yok. 
Sayın Hasan Yıldırım?. Yok. 
Sayın Enver Akova?. Yok. 

Yüksek Şura Prezidyum Başkan Yardımcısı Sayın 
Kruşeski İvan Samoi Lovic (Gruşetskiy Ivan Samoy 
Lioviç) Başkanlşğındaki Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliği Parlamento Heyeti şu anda Meclisimi
ze teşrif etmiş bulunmaktadırlar. Misafirlerimize Yü
ce Heyetiniz adına Hoş geldiniz derim. (Alkışlar) 

Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili İlhan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren ka
nun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (11421, 
2/15, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) (Devam) 

BAŞKAN— 1 nci madde üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. 

1 nci madde üzerinde verilmiş olan önergeler var
dır, okutuyorum : 

'Başkanlığa 
Çerçeve 1 nci maddeye bağlı «Ek madde 6» nın 

birinci fıkrasının aşağtdaiki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

C — ÇEŞİTLİ İŞLER 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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«Emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağ
lanan veyahut toptan ödeme yapılan; asker, sivil tüm 
iştirakçilere, her tam fiilî hizmet yılı için, fiilen çalı
şırken aldığı en son aylığın bürüt tutarı emekli ikrami
yesi olarak ödenir. Emekli ikramiyesinin 24 maaşlık 
miktarından vergi alınmaz.>y 

Konya Niğde 
Özer Ölçmen Mehmet Altınsoy 

Adana Denizli 
Battal Koksal Hasan Korkmazcan 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Milelt Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda de

ğişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısının S. Sayısı 
279) 1 nci maddesinde yer alan ek madde 6'nın 1 noi 
fıkrasındaki «iştirakçilere» sözcüğünden sonra, 
«Emekli keseneğine esas aylıkları üzerinden, her tam 
fiilî hizmet yılı için bir aylık tutarında ikramiye veri
lir» biçiminde değiştirilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan tasarının 1 nci maddesi ile 

değiştirilmesi öngörülen 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek 
madde 6 nın 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

»Saygılarımla. 
<«Ek Madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife 

malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme ya
pılan asker, sivil tüm iştirakçilere, emekli keseneğine 
esas aylıkları üzerinden, her tam fiilî hizmet yık için 
bir aylık tutarında ikramiye verilir. 

Sakarya İstanbul 
Hayrettin Uysal Ali Nejat Ölçen 

Kocaeli Niğde 
İbrahim Akdoğan Azmi Yavuzalp 

Rize Sinop 
Sami Kumbasar Yalçın Oğuz 

Gaziantep Burdur 
Mustafa Güneş Ali Sanlı 

Kars Ankara 
Doğan Araslı Rauf Kandemir 

izmir Erzincan 
Süleyman Genç Haşan Çetinkaya 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan tasarının 1 nci maddesi ile 

değiştirilmesi öngörülen 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa 1425 sayılı Kanunla eklenen ek madde 
6 nın 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim, 

Saygılarımla* 
Sivas Zonguldak 

Ahmet Durakoğlu Cahit Karakaş 
Trabzon Tokat 

Ahmet Şener İsmail Hakkı Birler 
İstanbul İzmir 

Reşit Ülker Neccar Türkcan 

«Ek Madde 6. — Emekli, adi malullük, vazife 
malullüğü aylığı bağlanan veya toptan ödeme yapı-* 
lan asker, sivil tüm iştirakçilere, emekli keseneğine 
esas aylıkları üzerinden, her tam fiilî hizmet yılı için 
bir aylık tutarında ikramiye verilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 5434 sayılı Kanun tasarısının 

birinci maddesi ile değişikliği istenen ek madde 6'nın 
2 nci fıkrası olan, (Verilecek emekli ikramiyesinin he
sabında, 30 fiilî hizmet yılından fazla süreler nazara 
alınmaz) ibaresinin metinden çıkarılmasını saygılarım
la arz ederim. 

Kastamonu Kocaeli 
Sabri Tığlı İbrahim Akdoğan 

Antalya İstanbul 
Fahri Özçelik Mehmet Emin Sungur 

Gaziantep 
İbrahim Hortoğlu 

'Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununu değiş

tiren tasarının 1 nci maddesi ile değiştirilen ek madde 
6'nın 4 ncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini ve onu izleyen fıkranın kaldırılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Emekli ikramiyelerini aldıktan sonra yeniden işti
rakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmala
rında evvelce geçen hizmet süreleri ile sonradan geçen 
hizmet sürelerinin toplamından önce ödenen emekli 
ikramiyeleri düştükten sonra bu Kanuna göre hesap
lanacak emekli ikramiyeleri ödenir. 

Kastamonu İçel 
Sabri Tığlı Hikmet Baloğlu 

Kocaeli Samsun 
İbrahim Akdoğan llyas Kılıç 

Samsun 
Fuat Uysal 
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BAŞKAN —Önergeleri aykırılık derecesine göre j 
okutuyorum. I 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Müsaade eder misiniz? I 

BAŞKAN — Komisyon olarak buyurun efendim. I 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, verilmiş olan 
önergeleri dinlemiş bulunuyoruz. Verilmiş olan öner
gelerle huzurunuza Komisyon olarak takdim etmiş I 
olduğumuz tasarı tamamen değişik mahiyet arz et
mektedir. O bakımdan, verilmiş olan önergelerin ışı
ğı altında ve en kısa zamanda huzurunuza getirmek 
üzere önergeleri Komisyon olarak tetkik edip, değer
lendirmek üzere İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre I 
bir defaya mahsus olmak üzere tümüyle geri istiyoruz 
efendim. I 

BAŞKAN — Peki efendim, önergelerle beraber 
1 nci maddeyi geri istiyorsunuz. I 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Evet efendim. 

•BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. I 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL {Gümüşhane) — Tümüyle beraber efendim. 

BAŞKAN — Tümünü mü? I 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Tümünü istiyoruz. 
BAŞKAN — Kanunun tümünü istiyorsunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen

dim. Tüm önergeler yok. 
BAŞKAN — Başka önergeler de var efendim. I 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — 1 nci madde ile ilgili öner
geleri. I 

BAŞKAN — Evet tümünü.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen

dim, 1 nci madde ile ilgili önergeleri talep ettiler. Di
ğerlerinin müzakeresine geçilmedi Sayın Başkan. . 

BAŞKAN — Bir dakika. Diğer önergeleri henüz 
okutmadık efendim. Onları da okutalım, 1 nci mad
de ile beraber önergeler verilecektir Komisyona efen- I 
dim, I 

ikinci maddeyi okutuyorum efendim. 
Madde 2. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun 3 * 3 . 1954 tarihli ve 634 il saydı Kanunla I 
değişik 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

ıMadde 6. — Sandığın bir genel müdürü ile sayısı 
üçten az olmamak ve Bakanlar Kurulunca tespit edil- • 
mek üzere yeteri kadar genel müdür yardımcısı bulu- J 
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nur, 17 . 6 < 1938 tarih ve 3460 sayılı Kanunun 18 
nci maddesi hükmü mahfuz kalmak şartıyie 4 ncü ve 
daha yukarı derecedeki memurlarla bunların aylıkla
rına muadil ücret alan hizmetliler genel müdürlüğün 
teklifi üzerine Müdürler Kurulu, bunların dışında ka
lanlar genel müdür tarafından tayin edilir. 

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

2 nci madde üzerinde sayın komisyonun bir tekli
fi var mı efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
2 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz 

ödiyorum : KaJbul edenler... («Anlaşılmadı» sesleri) 

'Bu 2 nci maddeyi, değiştirme önergeleri de yok
tur, okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Önerge var, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 2 nci madde için «yok»ı dediler efen
dim, 

Maddeyi tekrar okutuyorum1 efendim. 
(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen bu

lunmadı, herhangi bir önerge de yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz ediyo

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki 2 ek madde eklenmiştir. 

Ek^ Madde 1. — 27 . 7 ., 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ol
mayan görevlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden önce 
emekli adi malul veya vazife malulü olanlara, ölenle
rin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar; 

A) Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim 
durumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 nci maddesinin ortak hükümleri 
•kısmının (A) 'bölümündeki tabloda gösterilen hizmete 
giriş derece ve kademesi başlangıç alınmak, 

B) Emekli aylığı bağlanmasına esas alınan fiilî 
hizmetin (Fiilî hizmet zammı, itibarî hizmet süresi ve 
tamamlayıcı emeklilik keseneği tahakkuk ettirilen sü
reler hariç) her yılı için bir kademe ve her üç yılı için 
bir derece verilmek. 

"Suretiyle öğrenim durumları itibariyle 36 nci mad
dede belirtilen yükselebilecekleri derece ve kademeleri 
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geçmemek üzere bulunacak derece ve kademelerin 
emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden ve 
1 , 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak yükseltilir. 

Şu kadar ki bu, yükseltmeler sırasında; 
a) 657 sayılı 'Kanunun 1897 sayılı Kanunla de

ğişik ek geçici 4 ncü maddesinin başlangıç ve tavan 
dereceleri ile, ilgili hükümleri gözönünde tutulmak, 

*b) Hizmete girdikleri tarihteki kazanılmış ha!k 
aylık dereceleri yukardaki hükümlere göre alınacak 
başlangıç derecesinden daha yukarı olan hallerde bu 
dereceler esas alınmak, 

c) Barem veya emeklilikte kazanılmış hak ayin 
ğının yükseltilmesinde sayılmış kıdemler, derece ve 
'kademenin tespitinde değerlendirilmek, 

d) Hazırlık kıtası ile okul dönemi dahil yedek 
subaylıkta (Muvazzaflık dışında geçen süreler de da* 
hil) yedek subay öğretmenlikte, muvazzaf ve ihtiyat 
erlikte geçen süreler değerlendirilmede gözönünde 
bulundurulmak, 

ıSuretiyle işlem yapılır. 
Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerrer 

değerlendirilemez., 
Yukardaki hükümlere göre bulunacak derece ve 

'kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kade
melerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan eski. 
derece ve kademeleri üzerinden ödemeye devam edilir. 

Yükseltme sonunda 1 nci derecenin 4 ncü kade
mesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge veril
miş olması halinde ek göstergeler de gözönünde bu
lundurulmak suretiyle işlem yapılır. 

Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler nede
niyle ikramiye farkı ve 1 . 3 i 1975 tarihine kadar 
geçen süre için aylık farkı ödenmez. 

BAŞKAN — Ek 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Grup adına 
söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Durakoğlu. 
O. H. P. GRUPU ADİNA AHMET DURAK

OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Sanıyorum, 1 nci maddede izlenen yolu, Komis
yon, bu madde üzerinde de izlemek durumunda ola 
caklar. Çünkü, bir an önce kanunun çıkmasından 
daha ziyade, Komisyona almak suretiyle daha geç 
çıkması yle sonuçlanacak bir yol izleme zarureti du
yuldu. Halbuki,' verilen önergelerde esas tutulanlar, 
yapılan eleştirilerde ortaya atılanlardan farklı bir 
şey değildir. Hatta, verilen önergelerin sayısına rağ

men, önergeler, mahiyeti itibariyle de birbirinin ay
nı durumundadır. Üzerinde ayrıca tetkik konusu 
olacak, zaman isteyecek bir durum da yoktur. Bu 
madde için de yine önergeler var. Bu önergeler için 
de, sanıyorum, Komisyon bu maddeyi de geri al
mak yolunu ihtiyar edecek. 

Haddizatında, bunlar çözüm yollan değildir. 
Evvelâ, sayın Komisyonun, verilen önergelerin 
muhteva itibariyle eşitlik ilkesini gerçekleştirmeye 
matuf olduğunu, Ahayasnın gereği olan eşitlik ilke
sinin bu maddede mutlak surette gerçekleşmesi zo-
runluğu bulunduğunu kabul ettikleri takdirde, aslın
da, getirilen metin Anayasa hükümlerine de aykırı 
oluşu nazara alınarak, önergelere yanaşması ve öner
gelerin muhtevasının metinde yer almasını sağlama
sı yolu, sanırım, geri almak yolundan daha sağ
lıklı bir yoldur. 

Şimdi, ikinci maddede özellikle üzerinde dura
cağımız konu, 1970 öncesi emeklileriyle, 1970 son
rası emeklileri arasındaki farklılıktır. 

Sayın Maliye Bakanının, tümü üzerinde yaptığı 
konuşmalar sırasında söyledikleri, ekstrem örnekler
dir. Yani, yaklaşık olarak 900 000 memurun, yine 
yaklaşık olarak 400 000 emeklinin içerisinden sade
ce genel ve katma bütçeli dairelerde bulunan 2 700 
kişinin, hem de bu 2 700 kişinin bir çoğu ek gös
tergelere de tabi değildir, alacaklarını, hatta bıra
kınız 2 700 kişiyi, bir elin parmaklan kadar sayısı 
bulunan 1000 - 600 üzerinden maaş almış olanların 
eline geçecek ikramiyeleri göstermek suretiyle. 1 nci 
madde üzerinde niyetlerini açıkladıktan sonra ve 
maddeyi tasarıda olduğu gibi aynen geçirmek hede
fini birinci plana getirdikten sonra, Komsyonun ge
ri almasının, bizim için meçhul olan bir anlamı yok* 
tur. 

1970 öncesi emeklileriyle, 1970 sonrsı emeklüerin-
de, esas önemli olan husus, maddede bir aldatmaca 
hükmün yer almış bulunmasıdır. Tümü üzerinde yap
tığım görüşmelerde de aynı şeyi ifade etmiştim: 
Getirilen tasanyle memura, emekliye 1970 öncesi 
emeklilerine söylenen söz şudur: «1897 sayılı Ka^ 
nunla tanıdığımız bütün hakiarı size tanıyoruz. An • 
cak, nereye kadar? Öğrenim durumunuza göre yük-
selebiieceğiniz tavana kadar tanıyoruz». 

Madde hükmüne baktığınız zaman, eğer 1897 
sayılı Kanunun 36 nci maddesinin A bendindeki 
ortak hükümlere inhisar ettirilmeyip, tavan kaydı 
gözetilmemiş olsaydı, gerçekten, 1970 öncesi emek* 
lileriyle, 1970 sonrası emeklileri arasında fark kal-
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mâyacaktı, ayrıcalık giderilmiş olacaktı. Kaldı k», 
işçUerle memurlar arasıadakı dürarma, ikramiyede 
olduğu gibi, aynen emekli maaşında da inikasını 
nazara aldığımız zaman da, yine bu bir zarurettir. 
Ayrıcalığın ortadan giderilmesi ise, devlet memu
runun bir yerde zamana çizgi, çekerek, «1970 öncesi 
benim üvey emeklilerimdir, 1970 sonrası oenim öz 
emeklilerimdir» demek sonucunu çıkaran bir du
ruma gelmiş olacaktır. Bu nedenle, evvel emirde, 
tavan sınırının mutlak surette kaldırılması lâzımdır. 

Komisyonun kararı, görüşü bellidir sayın arka
daşlarım. Bütçe Karma Komisyonu 1897 sayılı Ka
nunda da tavanı getirmişti; ama Millet Meclisi Ge
nel Kurulu bu tavanı kaldırdı. Belli olan görüşlerle 
maddeyi geri alma ve gelecek şekli arasında tered
düdü mucip olmayacak bir derecede açıkirt vardır; 
yine, gelecek madde, aynı madde .olacakın* veya-
huıta büyük bir değişiklik olmayacaktır, gayet detaya 
inhisar eden değişiklikler olacaktır. Bunlar ise, hı<; 
bir zaman, ayrıcalığı gideren hükümleri içermemiş 
olacaktır, 

Denilir ki, «1897 sayılı Kanunla, öğrenim duru
mu naaara alınmadan, her yıl için bir derece, her 
yıl için bir kademe verilmek suretiyle, bazı yerlerde 
hademeler amirlerinin üstünde bir duruma geldiler». 

F.vet... Hademelerin, amirlerinin de üstünde bir 
dereceye gelmiş olmaları bir gerçektir; ama niçin bir 
gerçektir? 1970 öncesi emeklilerine aynı hakkı tanı
madığınız için bir gerçektir. 1970 öncesinde amir 
oları bir kişi emekliye ayrılrnışsa, 1897 sayılı Ka
nunun kendisine tanıdığı haklardan yararlananı ı-
yorsa, 1897 sayılı Kanunun tanıdığı haklardan ya
rarlanan hademesi, amirinin de üstünde bir dere 
ceden emekliye sevk edilmiş olur. İşte, asıl önemli 
olan, bu ayrıcalığın giderilmiş olmasıdır. 

Bir yere kadar, bir tarihe kadar, tutar, haklan 
muayyen -kişilere tanır ve o tarihten sonrakilere tanı
mazsanız, bir yerde memurun dahi elinde olmayan 
bir durumla karşılaşırız. 65 yaş haddine tabi tutul
mak suretiyle emekliye sevk edilenler, bekleyernedik-
leri için, 1970 öncesi emekli olabilirler. Hatta, ara
dan geçen- birkaç gün sonra, aynı öğrenim durumu
na, aynı hizmete sahip bir kişi sadece nüfus tezke
resindeki yaşının tarihinin bk yıl sonra yazılmış oı 
masından dolayı, ertesi yıl emekliye sevk edilmişse, 
bu ikisi arasında dahi büyük ayrıcalık vardır. Öy
leyse, memurun yed4 iktidarından olmayan, kendi 
elinde olmayan bir durumla karşılaşması halinde da
hi bir mağduriyete uğramışsa, bunu da gidermek yine 
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Yüce Meclisin görevidir; aslında, öncelikle Bütçe 
Plan Komisyonunun görevidir. 

Plan Komisyonunda bu düzeltmeler yapılmadı. 
Tümü üzerinde yaptığım görüşmelerde de ar: ettiğini 
gibi, Hükümeti oluşturan partiler, Hükümetin getir
diği tasarının aynen geçmesini birinci plana aldılar. 
Hatta, öyle ki, 1 nci maddede çelişki açık, kesin 
bir şekilde ortadadır. 1 nci maddenin gerekçesi, 
açıkça, metnin böyle olmamasını, * tasarıdaki gibi ol
mamasını emrettiği halde, bu çelişki de giderileme-
den getirildi. Yani, açıkça söylüyorum, Plan Ko
misyonunda ileri sürdüğümüz bütün iddialar tü
müyle reddolunmuştur; Plan Komisyonunun görüşü 
bellidir, sanıyorum, bu maddeyi de geri alacaklar
dır; çünkü, sürçülisan da olsa, çıktı ağızlarından, 
tümünü geri almak istiyorlar. 

Belli görüşler, saptanmış görüşler üzerinde ısrar 
eden bir Komisyona verilen önergelerin muhtevası 
değişik değil, aynıdır. Sayın Özer Ölçmen tarafından 
verilen önergeyle, sayın Hayrettin Uysal, sayın Ne
jat Ölçen ve tarafımdan verilen önergeler arasında 
önemli bir fark yoktur; sadece ifade farkı vardır. 
Sayın Özer Ölçmen'in önergesinde, «Brüt maaş» 
denilmiştir, Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna men
sup sayın üyelerin verdikleri önergelerde de, «Emekli 
keseneğine tabi tutulan maaş» denilmiştir. İkisi de, 
sonuç itibariyle, aynı kapıya çıkar, aynı sonucu do
ğururlar; sadece ifade değişikliği vardır. 

Verilen önergelerin bir kısmı da, diğerinin kelime 
ve kelime aynısıdır. Böyle olunca, eğer biz 1970 ön
cesi emeklilerini Devletin üvey emeklileri olmaktan 
çıkarmak istiyorsak, bu önergelerin Yüce Genel Ku
rulda mutlalk surette kabul edilmesi ve bu ayrıcalığın 
giderilmiş olması lâzımdır. 

Ortaya atılan rakamlar da abartılmıştır. Sayın 
Maliye Bakanı, 1 nci derecede 14 bin kişinin bulun
duğunu söylüyorlar. Bu rakam yanlış değildir," doğru
dur; ama özellikle açıklanması gereken bir husus şu
dur ': Genel ve katma bütçelerde açıkça belli olan 
miktar ortadadır : 1 nci derece 2 700 adet kadro var
dır. «iMademki 14 bin rakamı doğru, bunun dışında
kiler nerededir?» diyeceksiniz. Bunun dışındakiler, 
kamu iktisadı kuruluşıarındadır, belediyelerdedir, il 
özel idarelerindedir, döner sermayeli kuruluşlardadır. 

Bir şeyin daüıa açıklanmasında zaruret vardır. Sa
yın Maliye Bakanı, beyanlarında bunu titizlikle sa
kınarak, hatta istediği gibi anlaşılmasını sağlayacak 
şekilde beyanda bulunmuştur. Emekli ikramiyelerini 
Emekli Sandığı ödemez. Emekli Sandığı eliyle ödenir 
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ama; memurların ait oldukları kuruluşlar öder. Öy
leyse, verilen rakamlarla Hazineye yük olacağı söy
lenen mübalağalı, abartılmış miktarlar, 1 nci dere
cede .bulunan 14 bin 'kişinin ancak 2 700 kişiniriki 
genel bütçeden, katma bütçeden çıkar; ötekiler tama-
miyle kendi kuruluşlarından çıkar. 

Bütün bunlar nazara alınarak abartılmış rakam
larla, bu değişikliklerin Maliyeye büyük malî yük
ler getireceği yolundaki iddialarla önerilerin redde
dilmesi yolundaki beyanlar da bir yere kadar yanlış 
değildir; fakat abartılmıştır ve nitekim Sayın Maliye 
Bakanı ikramiyenin hesabında 1 000 + 600'ü esas 
tutarak rakamlar veriyor. 1 000 + 6Ö0'ü, sanıyorum, 
'kimlerin aldığını çok iyi biliyorsunuz, Sayın Genel
kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve Askeri Şû
ra üyesi olan orgenerallerden ibarettir. Yani iki elin 
parmakları sayısı kadardır Türkiye'de alanlar. 

Bu miktarları ortaya koymak suretiyle, çok büyük 
taleplerde bulunuyormıışuz gibi bir yola gidilmesin. 
'Niçin?.. Aslında bir yerde, kendisi için tavan tanıma
dığınız bir düzeyde bulunan ve başkaları için tavan 
tanıdığınız zaman en yüksek; tavan tanınmayan kı
sımda da kendi bünyesi içinde adaletsizliği davet eder. 
Çünkü, tavan sınırı onlar için yoktur. Tavan sınırı, 
kendi bünyesi içerisinde adaletsizliği davet edecek 
olan örnekleri, ekstrem örnekleri, normal, tabiî ör-
neklermnş gibi göstermeye imkân yoktur. 

Önemli olan, da!ha düşük derecelerde bulunanların 
ellerine geçeceğin ne olduğunu hesaplamaktır. Eğer 
bizim önerilerimiz kabul edilirse, düşük derecelerden 
emekliye sevk edilmiş olanların alacakları ikramiye
ler arasındaki farklar büyük değildir. Eğer bizim 
önergelerimiz kabul edilirse, tasarıdaki hükümlerle 
verilm'eik istenenlerden biraz daha farklıdır. Yani, dü
şük gelir dilimlerinde bulunan memurların emekliye 
sevk edilmeleri halinde biraz daha tatmin - olmaları 
amacına doğru yöneltilmiş olan önergelerdir. Yok
sa, en üst kademelerde bulunan mahdut kişileri ör
nek göstermek suretiyle, onun altındaki 14 derecede 
daha bulunanları hiç hazara almadan yapılan beyan
lar da gerçeğe aykırıdır. Önemli olan da, zaten bü
yük miktarı 6 ncı dereceye kadar olan memurların 
istifade etmesidir. Yani, düşük gelir diliminde olan 
memulların emekliye ayrılmaları halinde istifade et
mesidir. 

1970 öncesi emeklileriyle 1970 sonrası emeklileri 
arasındaki ayrıcalığın giderilmesindeki zaruret bir 
de burada çıkar. Düşününüz, ömrünün en az 30 yılını 
Devlet dairelerinde hizmetle geçirmiş olan insanlar, 
1970'te emekliye sevk edilmiş oaln kişiler, ne zaman 

göreve başlamışlardır? 1940'larda başlamışlardır. 1940' 
lardan 3 - 5 yıl önce veya sonra başlamışlardır; ama 
mutlak surette 1940 tarihi 30 yıl içindir. Şjmdi, bu 
'tarihlerin, Türkiye'nin içinde bulunduğu kültürel se
viyesini düşününüz. Bu tarihlerde memurların memu
riyete intisap ettikleri zaman öğrenim durumlarını 
düşününüz. Hiç şüphesiz, o tarihlerde 1940'larda yük
sek tahsil mezunlarının ziyade olduğu bir ülke değildi 
Türkiye. Okur yazarlarının arasında lise mezunlarının 
parmakla gösterilecek miktarda olduğu dönemlerdi, 
bu dönemler. Bu dönemlerde memuriyete girmiş kişi
lerin, 30 yıl sonraki - 1970 emeklilerinin - durumunu 
bir adalet üzerine, sosyal adalet ilkelerim gerçekleştir
mek amacı ile, bir esasa bağlamak istediğiniz zaman, 
ne ile karşılaşmış olacaksınız? İçinde yüksek tahsilli 
olanların mahdut sayıda bulunduğu, ama büyük ço
ğunluğunun, azamî lise mezunu olduğu memur kitle
sine siz yardımda bulunacaksınız, öyle ise, gelir di
limi düşük bir seviyede bulunan, memur emeklisine, 
£'iz, bu geçim şartlarını ziyadeleştirmek için, maaşla
rının daha fazla olmasını sağlamak durumundasınız. 
1970 sonrası emeklileri için, bu söylediklerim varit 
değildir. Bu söylediklerim, 1970 sonrası emeklileri için 
bir yere kadar, söylediğim, verdiğim ölçülerin ötesinde 
gerçeklere dayanır. Eskiye nispetle daha çoktur» Çünkü, 
için bir yere kadar, söylediğim, verdiğim 
ölçülerin ötesinde gerçeklere dayanır. Eski
ye nispetle daha çoktur. Çünkü, . giderek, 
Türkiye'de, yükseköğrenim yapanların miktarı art
maktadır. Yükseköğrenim yapanların miktarı
nın çok az olduğu dönemlerde memuriyet yapanların 
emeklilikleri üzerinde, alacakları maaş üzerinde bir 
karar verdiğiniz zaman, o tarihlere kadar gitmek, o 
tarihlerin kültürel seviyesinin ne olduğunu. hesaba 
katmak ye bu seviyeye mütenasip bir şekilde, ellerine 
geçecek olan maaşların miktarını düzeltmek suretiyle 
sosyal adaleti gerçekleştirmek, hatta gelir dağılımını 
adalete bağlamak gibi, bu kanunun şevkinde, gerek
çesinde mevzuubahis edilmeyen, ama Türkiye şartları 
için bir gerçek olan hususları da ancak böylece sağla
mak mümkün olur. 

Değerli arkadaşlarım, biz 3 ncü madde üzerinde, 
1970 öncesi emeklileri ile 1970 sonrası emeklileri ara
sında bir tavan çizmeden, zamana, gelişi güzel, sade
ce sistem değişmesinden - memurların maaşlarına ait 
sistemin değişmesinden - daha önce 1425 sayılı Ka
nunun, 1327 sayılı Kanunun, hatta 657 sayılı Kanu
nun getirdiği barem sistemini kaldırıp, yerine, göster
ge, katsayı, derece ve kademe sistemini getirmiş ol-
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masından dolayı, memurun elinde olmayan, sadece 
Devletin değiştirdiği bir sistemin gereği olarak geti
rildiği ifade edilen bir sonuçla, 1970 öncesinde, za
mana çizdiğimiz bir çizginin altında kalanları, kendi 
kaderleriyle baş/başa bırakmak yolunu seçmek müm
kün değildir. Niçin değildir? Şahsî kanaatim olarak 
söylemiyorum; bakınız, Büyük Atatürk bu konuda 
ne demiştir, onu kendi sözlerinden okuyacağım. Ata
türk diyor ki: «Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve 
emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin 
en önemli kıstasıdır. Mazide,, muktedirken, bütün 
kuvveti ile çalışmış olanlara karşı minnet hissî duy
mayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı 
yoktur. Adalet hissi, şefkat şevki tabiîsi kaybolmuş 
demektir.» 

Adalet hissinin ve şefkat şevki tabiîsinin gerçek
ten bir toplumda kaybolmuş olması demek ve ger
çekten bir devlet, 1970 yılı öncesinde çalıştırdıkları hiz
metlileri için, emeklileri için, devletin nimetlerini on
lardan esirger ve çizdiği bu çizginin üstünde kalanlar 
için, Devletin nimetlerini lâyık görür bir ayrıcalık içe
risine girerse, Büyük Atatürk'ün dediği gibi, mazide 
muktedirken, her şeyini Devlete vermiş olanları bir 
kenara bırakır, kaldırır atarsanız, biz istikbalimize de, 
bundan sonra çalışanlara da aynı oyunları Devlet 
eliyle oynayacak imajını veririz ki, bu bîr toplum için 
güvence olmaktan daha beter, istikbale ümitsizlikle 
bakmayı davet eden bir durumdur. 

Yüce Meclisin böyle bir durumu yaratmayacağına 
inanıyor, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına say
gılar sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. ' 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Vahit Bozath. 
A. P. GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI (Si

vas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
3 ncü madde ile ilgili fikirlerimin izahına girme

den önce bir hususu belirtmek mecburiyetindeyim. 
Ayrıca, Plan Komisyonunda bu konu üzerinde dik
kat sarf* etmiş, emek sarf etmiş bir arkadaşımı, bir 
grup adına dinlediğim için bu sözleri söyleme ihti
yacını duyuyorum. 

Bize göre, fevkalâde teknik bir konuyu halletmek 
görevi ile karşı karşıyayız. Bize göre, her türlü s'h 
yasî hesabın üstünde tutulacak, fevkalâde muhterem 
ve önemli bir sorunu çözmek görevi ile karşı kar
şıyayız. Ama dikkat ediyorum, gerek kanunun tümü 
üzerinde, gerek maddeleri münasebetiyle her fırsatta, 
«Acaba nasıl politika yaparız; aetba nasıl puan top
larız?» hesabı içine giriyoruz. 

Bunu fevkalâde mahzurlu, fevkalâde zararlı bu
luyorum. Evvelâ bu düşünceyi yahut bu usulü reddet
mek ihtiyacını da duyduğumuzu ifade ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sizin yaptığı
nız politika değil mi Sayın Pozatlı? 

ETEM EKEN (Çorum) — Yahu yapmayın şu
nu, ilmî bir konuşma oldu. 

BAŞKAN — Sayın Eken, Sayın Eken, müdahale 
etmeyelim efendim. Dinliyoruz efendim. 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, bu ka
dar da olmaz ki, kendisi politika yapıyor. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Vatandaş sora
caktır; ne yaparsak yapalım, soracaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bozatlı, lütfen mevzudan ay
rılmayalım efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Buyurun. 
BAŞKAN — Mevzuu dağıtmayalım, lütfen madde 

üzerinde konuşalım. 
VAHİT BOZATLI (Devamla) — Konuşulan söz

lere cevap veriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Cevap vermeyin efendim, cevap ver
mekle mükellef değilsiniz. Ben onlara müdahale edi
yorum efendim. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Hayır efendim. 
Bu Parlamento içinde, biraz evvel söylenmiş sözle
rin mukabili olan, karşıtı olan görüşlere tahammül 
edemeyen arkadaşların olacağını sanmıyorum, İzin 
verirseniz, bir grup adına, biraz evvel burada beyan 
edilen sözlerin sakıncalı yönlerini, zararlı yönlerini 
ifade etmek hakkına sahibim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Vatandaş sizden, «Siz, tavana taraftar değilsiniz; 
siz, memurların, hangi tahsil seviyesinde olursa ol
sun, müktesep hakları olduğundan bahisle, diğer ar
kadaşları gibi, ister yüksek tahsilli olsun, ister olma
sın, l'in sonuna kadar, en yüksek dereceye kadar terfi 
etme hakkını elinden almayalım, bu hakkı kendileri
ne tanıyalım diyor iseniz; 12 sayılı Kararnameyi, üs
telik de şu anda bir yun kuruluş hüviyetinde zaman 
zaman aynı fikirleri sarf ettiğine şahit olduğumuz, 
hatta hatta şu tasarıda bulunmayan hususları kamu
oyuna, varmış gibi gösteren, meslek kuruluşu olduğu
nu iddia eden; arkadaşlarımızın da katıldığı, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çalışmasında, 
tavanı niçin kaldırmadınız?» diye soracaktır. «Ma
dem tavan mahzurlu idi, madem tavan gerçekten eşit
sizlik yaratıyor idi, madem - sizin ifadenizle söylü
yorum - şerefli ömrünü kamu hizmetinde tüketen, 
Devlet hizmetinde tüketen Türk memurunun menfaa-
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tini hesap edip, onun maruz bulunduğu eşitsizliği, 
haksızlığı dikkate alma hasleti içindeydiniz, 12 sayılı 
Kararnameyi serbestçe, hem de icra olarak elinize 
alıp, günlerce, aylarca hazırlarken, niçin 36 ncı mad
dedeki tavan kaydını kaldırmadınız?» diyecektir. 

Bir şey daha soracaktır : Memurlar arasında, bi
risi üç senede terfi edecek, hatta bir kısmı İki sene
de olduğu gibi; bir kısmı dört senede terfi edecek, 
sonra başlangıç derecesi farklı olacak. Bütün bunlar 
eşitsizlik. Bunları 12 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyi hazırlarken, Sayın Ecevit Hükümeti ve 
onun sayın bakanları ve şimdi bu konuda sık sık 
beyanda bulunan bir meslek kuruluşu olduğunu söy
leyen kimseler bunu birlikte hazırladılar. Neden kal
dırmadılar tavanı o zaman? Neden memurların ma
ruz bulunduğu bu eşitsizlikleri tasfiye etmedi? Bunu 
soracaktır. Bunu hiç kimse unutmayacaktır; hafıza
larda bu. 

O halde, izin verirseniz, olan olmuştur. «Daha 
evvel şu olmuştur, bu olmuştur bir yana bıraka
lım; «Bugün ne mümkün, ne yapmamız gerekir, 
hangisini yaparsak arkadaşlarımızın özen gösterdikle
ri eşitliği sağlayabiliriz?» bu hususlar üzerine eğile
lim, düşüncelerimizi söyleyelim. Gerçekten, bu kür
süden bir eşitsizlik mi savunuluyor, yoksa eşitlik mi 
savunuluyor, bunu anlama fırsatı bulalım. 

Bir hususu belirtmeye mecburum : Evvelâ, Par
lamento adına görev yapan bir komisyona, nerede 
olursak olalım, kötü niyet izafe etmeye hiç birimi
zin saygısı müsait olmamalı. Bir komisyon, yetkisi
ni kullanırken, «Şu niyetle istedi, bu niyetle istedi» 
diye birtakım kötü niyetleri izafe etme yolundan ve 
metodundan vazgeçmeye mecburuz. Aksi halde, bir
birimizi bu şekilde kötü niyetle itham edecek olur
sak, geri döndüğümüz zaman bize hiç kimsenin gü
venmediği neticesine varırız. Bu, doğru bir yol de
ğildir ve biz de buna taraftar değiliz. 

Şimdi, eşitsizlik nasıl yaratılır? Bu noktadaki gö
rüşlerimizi ifade etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel beyanda bu
lunan arkadaşımın söyledikleri doğrudur. Biz, 1975 
yılı içinde, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin son tashihatı yaptığı Personel Kanununu tümüy
le elden geçirdik ve 1897 sayılı Kanun Yüce Kurulu
nuzca kabul edilerek, gerekli düzeltmeler gerçekleşti. 
vŞimdi, numarasını verdiğim 1897 sayılı Kanunu, Ko
misyonda bu arkadaşlarımızla birlikte görüştük. O 
zaman Komisyonda, neden, «Bu tavan mahzurludur, 
her ne kadar daha evvel bu kararnameyi çıkaran hü-

hükümet bunu muhafaza etmişse de veya birtakım 
terfi sürelerinde bazı hatalar içinde bulunmuşsa da, 
12 sayılı Kararnamedeki bütün bu hataların yanında 
tavan müessesi de hatalıdır, bunu kaldıralım» deme
diler? Bu noktada bir karara varsa idik, şüphesiz bu
gün bu tartışmayı yapma ihtiyacını duymazdık. 

Hatırladığıma göre, o zaman konuyu enine bo
yuna tartıştık ve tavanın birer veya ikişer derece yük
seltilmesiyle, bir de terfi sürelerinin dört seneden, mü-
tesaviyen üç seneye düşürülmesi suretiyle, bu 12 nu
maralı Kararnameyi tashih etme sonucuna vardık. 
Bu nedenle de, tavanın muhafazası kararını aldı Ko
misyonunuz o tarihte,.Yüce Meclis adına. 

Arkadaşımın ifade ettiği gibi, Genel Kurul, o 
tarihte verilen bir önerge nedeniyle tavanın kaldırıl
ması hususunu karar altına aldı. Bu kararın sonucu 
ne oldu? Şimdi, bu hususu izjıh edeceğim. Bu kararın 
sonucu şu oldu : Tavanın bu önerge ile kalkmış ol
ması sonucunda, 1 . 3 . 1970 tarihinden 1 . 3 . 1975 
tarihine kadar görev başında bulunan tüm memurla
rın hizmetleri değerlendirildi. Bunlardan, o tarihte 
haSbel kader tavanı geçmesi gereken, birikmiş hiz
meti olan, tavan sebebiyle terfi edememiş veya sicil 
alamamış olması nedeniyle terfi edememiş veyahutta 
kadro alamamış olması nedeniyle terfi edememiş her 
kim olursa olsun, o tarihte tavana gelip sıkışmış ve 
terfi edemeyecek durumda olan arkadaşlarımız, bu 
önerge ve bu karar sebebiyle daha yukarı derecelere 
çıkma imkânını buldu, hatta bir kısmı hangi öğrenim 
derecesinde olursa olsun, birinci derecenin sonuna 
kadar çıktı. Peki, bunun dışında kalan ve o tarih
te birikmiş hizmeti olmayan, tavanı aşması müm
kün olmayan arkadaşlarımız ne olacak? Onlara bir 
şey yok, şu anda yine yok. Onlar yine şu anda tava
na geldi, orada birikmiş hizmetlerini kullanamaz du
rumdadırlar. 

Biraz evvel arkadaşımızın savunduğu yasayı ka
bul etseniz de, etmeseniz de, halen durum bu. Tavan 
caridir, tavan sebebiyle yukarı derecelere arkadaşla
rımız çıkamıyor. Biraz evvel söylediğim gibi, bunun 
sebebi tamamen şanssızlık. Meclis, meseleyi şansla 
halleder bir sonuca vasıl oldu. 

Ne dedik? « 1 . 3 . 1970 ile 1 . 3 . 1975 tarihleri 
arasında birikmiş hizmetin varsa tavanı yukarı geçme 
şansına sahipsen, seninkini saydık, sen piyangoya sa
hip oldun.» Bu şekilde hareket olmaz. Olur ama, bu, 
hukukla, mantıkla, adaletle izahı güç bir yasa şekli 
olur. Peki, diğerlerinin ne günahı vardı? Şu anda da 
tavan sebebiyle terfi edemeyen, daha ileri derecelere 
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yükselemeyen arkadaşlarımızın ne günahı var? Lüt
fen, aksi varsa, aksi mümkünse, Hükümet, tatbikat
çılar ve önerge sahibi arkadaşlarım burada, lütfen 
bizi tenvir etsinler. Yapılamıyor... 

HİKMET BALOĞLU (İçel) — Edelim efendim, 
edelim. Öğrenecek çok şeyiniz var. Çok yanlış şey
ler söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Baioğiu, müdahale etmeyelim 
efendim. 

VAHİT BOZ ATLİ (Devamla) — 1 . 3 . 1975 ta
rihinden sonra, tavan sebebiyle, yine tavana gelmiş 
dayanmış, daha fazla hizmeti olacak arkadaşlar da 
bu haktan yararlanamayacak. 

Şimdi, tekrar tekrar söylüyorum, lütfen yanlış 
anlaşılmasın : O tarihte, tavanı yukarı geçme hak
kını kazanmış olanlar istifade ettiler; ama o tarihte, 
o hakka sahip olamamış arkadaşlarımız, daha sonra
ki tarihlerde, biriken, 1975'ten bu tarafa bir seneyi 
mütecaviz bir zaman geçti, şu anda tavanı geçmek 
ihtiyacını duyanlar, hizmetleri yavaş yavaş tavanı 
geçme durumuna gelenler var, geçemiyorlar. Bu, önü
müzdeki senelerde çok daha artacaktır, çok daha 
fazla olacaktır. Bittabi, bu emeklilikte de böyle. Emek
lilikte de, şimdi ikili bir uygulama içindeyiz; o tarih
ler arasında birikmiş hizmetiniz varsa, arkadaşımızın 
tabiri ile, kazanılmış hak varsa, kullanıyorsunuz. O 
tarihte, tesadüfen, kazanılmış hakkınız yoksa, tavan 
var; yukarı geçemiyorsunuz veya şu anda tavana gel
miş, «Yukarı geçemiyor ve istifade edemiyorsunuz» 
diyoruz. O halde, şu anda mevcut bir haksızlık yap
mışız ve devam ediyor. 

Şimdi, arkadaşlarımız, bu haksızlığa bir ikincisini 
daha ekleyelim diyorlar. Ne yapalım diyorlar? «Gö
rüşmekte olduğumuz 3 ncü maddedeki tavan şartını 
kaldıralım, aynı şansı 1970 öncesi emeklilerine tanı
yalım.» Peki, bundan istifade edemeyecek olan ve şu 
anda tavandan yukarıya terfi etmesi gerekirken, tavan 
sebebiyle yukarıya gidemeyecek olan arkadaşlarımızın 
ne günahı var? 

Bununla hal şekli şu, arkadaşlarım : Gerçekten, 
hukuka, adalete uygun bir görev yapmak istiyorsak, 
getirirsiniz, Personel Kanunundaki «tavan» kaydını 
kaldırırsınız. O takdirde, memurun birkısmı tavanda 
kalıp, aşağıda terfi edemesin; bir kısmı tavanı yuka
rı geçsin gibi ikili uygulamadan, ayrıcalıktan kurtar
mış oluruz. 

Bu ayrıcalık, tümü ile kaldırılma yoluna gidilmek
sizin, buna tevessül edilmeksizin, bunun aksi savunu
larak, daha evvel yasa olarak tavan muhafaza edile-
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rek, şimdi kalkıp, « 1 . 3 . 1970*ten öncekilere de ta
vanı kaldıralım, yani yeni bir ayrıcalık daha verelim, 
yeni bir eşitsizlik daha verelim» hususu savunuluyor. 

Bize zor gelen, yahut bizim izah edemediğimiz 
nokta budur. İşi halîedeceksek, prensibini halletmemiz 
gerekir; tümü ile halletmemiz gerekir. Yeni yeni istis
nalar vermek, yeni yeni eşitsizlikler yaratmak, sa
dece, o müessesede huzursuzluğu artırır, yeni şikâyet
lere yol açar. Sıkıntı buradan meydana gelmektedir, 
zorluk buradan çıkmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ben konuyu burada bitirmek 
istiyorum. Yalnız, anlayamadığım bir husus oldu. Ay
nı örnekleri ben de verdim. 1 000 -f 600 üzerinden 
örnek verdiğimiz söylendi. Belki Maliye Vekilinin ör
neklerinin arasında 1 000 + 600 vardı; ama, ben özel
likle 1 000 -f 200'ün örneğini verdim ve filvaki o mad
denin müzakeresi ikmal edildi. Komisyon aldı. Ne 
yapar, önergeleri nasıl kabul eder; tabiî onu bileme
yiz tabiî. Ama, mevcut madde metni kabul edildiği 
takdirde, 1 000-4- 200'ün 107 000 liradan 214 000 li
raya çıkacağını, değişiklik önerileri kabul edildiği tak
dirde de, 320 CCO liraya çıkacağını söylemiştim; onu 
bir defa daha tekrar etmiş oluyorum. 

«Memurlara daha fazla yararlı olmak konusunda, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri izin verirlerse, hiç kimse, 
kimseden geri kalmaz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet, öner
gelerde göreceğiz onu. 

VAHİT BOZATLI (Devamla) — Ve sözlerimin 
başında da söylediğim gibi, bunlar, fayda getirmeyen, 
siyasî konu yapılmaması gereken, hatta değerli grup 
yöneticilerimizin devlet imkânlarını dikkate alarak, 
ciddi bir sorumluluk duygusu içinde. Devletin ve büt
çenin imkânlarını da dikkate alarak, yalnız bizde de
ğil, başka ülkelerdeki uygulamaları da dikkate alarak, 
Türkiye'nin geçmişte bu konuda yapabildiğini dikka
te alarak, bütçenin yükünü ve gücünü de hesap ede
rek, ne vermek mümkünse, elbet Türk memuruna ve
rilmesinde isabet olur, adalet olur. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ekrem Dik

men, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA EKREM DİKMEN 

(Trabzon) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Şu anda, tavanın, 1970 öncesi emeklileri için de 

kaldırılıp, kaldırılmamasının münakaşası yapılıyor. 
Önceki gün, Emekli Sandığı Kanununda bu deği
şiklikleri ve ilâveleri yapan önümüzdeki tasarının tü-
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mü üzerinde konuşulurken de, bu tavanla ilgili 
konuda, şimdi »benden önce konuşan arkadaşım, bu 
kürsüden bir kısmımıza, Devlet ciddiyetinin, sorum
luluğun, abesle iştigal edip etmemenin hikâyesini 
okumak gayretine düştü. 

/Bakınız, geçen sefer, bizim, tasarının tümü üze
rinde yaptığımız konuşmadan sonra, eski Halik Par
tili, yeni Adalet Partili olan arkadaşımız ne söyledi: 
«Ezbere teklifler getirmek olmaz, buraya» 

Bu cümleyi söylemek, bu işin ciddiyeti ile bağ
daşmıyor benim kanaatime göre (D. P. sıralarımdan, 
«Bravo» sesleri) Bizim, tasarının tümü üzerinde, 
Demokratik Parti Grupu adına evvelki gün yaptığı
mız konuşmada, gayet nazikâne, nezaket içinde, 
ciddiyet içerisinde, sükûnetle, normal bir s1es tonun
da, bu meseleyi, Meclisin ciddiyetine yakışır bir 
şekilde «dile getirdik. Bsikİ hükümetlerin - hangi par
ti tarafımdan (kurulmuş olursa olsun, bugünkü de 
dahil - ve halen Hükümet içerisinde olan vekillerin 
hepisinin bu husustaki gayreti erini de tebrik ederek, 
takdir ederek bir konuşma yaptık. Hayretimi mucip 
oldu, ben kürsüden indikten sonra, Adalet Partisi 
Grupu adına Vahit. Bozatlı arkadaşımız bu kürsüye 
çı'îctı. Zaten hir ihikmet var, bu, sözcü seçmekte mi, 
yoksa kanun tasarısını anlamakta mı, bir defa oku
yup da mı anlaşılır, on defa okuyunca mı anlaşılır; 
bunun takdirini size bırakıyorum. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — O, yüz defa 
daha okusa anlamaz. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — «Ezbere tek
lifler getirmek olmaz, şimldiki teklifimiz gibi; Sena
toda bu değiştirilebilir..,» Bunu söyleyen arkadaşımız, 
balkınız arkasından daha ne diyor: «Biz bu kanunla 
'ilgili olarak hiçbir haklı değişikliğe de rey vermiyo
ruz». 

Bu nasıl şey muhterem arkadaşlar? 
Zabıtlar burada. Yani bizi, o konuşmamızı ciddi

yetsizlikle itham edeceksiniz. Kimseye sataşmadık, 
'kimsenin hakkı olan takdiri esirgemedik; hakikaten 
de normal; hiçbir partiye maladiJımesi miümkün • olma
yan, Meclise maledilecek, Meclisten çıkan, Türki
ye Cumıhurdyetli Hükümetinin malı, tasarısı olarak, 
Türkiye Cumhuriyetine, Devletine hizmet eden. bü
tün memuriraımıza tatbik edilecek bir tasraı üzerinde 
konuşuluyor ve bu eda ile konuştum. 

Şimdi, arkadaşımız, bizi, teklif verirken ezbere 
vermekle itham ediyor, İşin istatistiğe dayandığını, 
hesap bilmediğimizi söylüyor daha sonra, konuşur
ken. Ve muhterem arkadaşlarım, bizim konuş

malarımızla hiç ilgisi olmayan, konuşmalarımıza 
cevap teşkil etmeyen hususlarla burada iştigal ediyor 
ve bize diyor ki: «Bu derece eşiıtîik aramak, bu eşit
lik, bu matematiksel eşitliği aramak, bu iddia çok 
sakattır. Sosyal bir konudur bu. Bu konuda mate-1 

matiık eşitlik kurma çabası, bu abes bir iddia ve 
abesle iştigal...» 

;M. VEDAT ÖNSAL (Saikarya) — Abes bu işte. 
;EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, abesle iştigali şimdi ben size tarif ede-̂  
yim, (konuşmalardan göstererek tarif edeyim. 

,Bu Meclisin mebusları ezbere önerge vermez. O 
arkadaş ne kaıdra milleti temsil ediyorsa, her mebus 
arkadaş, asgarî onun kadar milletini temail ediyor. 
Herkes milliyetperver, herkes vatanperver. (D. P. 
ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

.İnsan, hele içinde bulunduğu bir Mecliste, Mec^ 
üs arkadaşlarını, kendisini bir kenara çekip, diğerle
rini ezbere teklif vermekle, ciddiyetsizlikle itham 
ederse o zaman meseleyi başka türlü telâkki ederiz. 
Biraz hafiflik olur kanaatindeyim. 

İkincisi : -Bu Meclis abesle iştigal etmez. Mü Jet 
namına vazife görüyor. Ben, evvelki gün abesle 
iştigal etmedim. Tüm devlet memurlarını ilgilendi
ren bir kanun tasarısı üzerinde vicdanî sesimize uya
rak, Demokratik Parti Grupunun görüşlerini dile 
getirdim. Bunu da ezbere dile getirmedim. Ezbere 
olanı söyleyeyim ben arkadaşıma: O «Niçin işçilerle 
mukayese ediyorsunuz bunu siz, işçi kıdem tazmina
tıyla? O, işçi ile işveren arasında mukaveleye daya
lı bir anlaşmadır» diyor. 

Muhterem arkadaşım, «Temmuz 1975 tarihli 
Kanun' diyor Hükümet tasarısının gerekçesinde. 
Kanun bu... Kanunla tatbik ediliyor o. «İşçi - işve
ren arasındaki mukaveledir» deyip, Devlet memu
ruyla ayırdığınız takdirde, başka bir şey söyledim 
evvelki gün bea size: Türkiye'de, toplu sözleşme
lerle işçilere bu kıdem tazminatını veren, 6Ü ikra
miyeyi veren toplu sözleşmeleri vekiller imzaladı 
evvelâ; devlet kuruluşlarında diyorum, özel sektör 
demiyorum. «Bugün, özel sektörde, memurların1 

durumuyla mukayese edilerek, işçiler bakımından, 
işverenin aleyhine olacak büyük avantajlar var diye 
bir iddia varsa, o evvelâ kamu kesimindeki kuruluş
larda başladı. Vekil arkadaşlarınız, yarış edercesi
ne, kamu kuruluşlariında greve giren işçilerle toplu 
sözleşmeyi, pazarlıklar normal bir seviyeye getirme
den, falıiiş talepleri kabul ederek imzaladılar. Ora
dan başladı bu iş. Bilâhara, özel sektöre sirayet etti. 
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Simidi, abesle iştigal şudur: Memurun, bu fark- I 
lılığın giderilmesi için vaki haklı talebi karşısında, 
o haklı talebi reddedenken, geçmişte bu farklılığı 
meydana getiren toplu sözleşmelere - Devlet kuruluş- I 
larındaki işçilerle vaki toplu sözleşmelere - imzala
rını atanların, o zaman niçin attıklarının hesabını 
düşünememöktedir. Hesap bu, abes bu, 

İşte, Devlet ciddiyetiyle mütena'sip hareket edilip 
edilememesi lâzımgerdiğı noktasında biraz evvel bize 
ders vermeye kalkan arkadaşım, evvelâ, değil me
bus, daha fazla mesuliyet taşıyan vekil beylerinin, 
ciddiyetten niçin uzak hareket ettiğinin resmini çek
miş oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, burada sitemli konuş
mak niyetinde değilim; ama evvelki gün. meselenin 
ehemmiyetliyle mütenasip sükûnet içinde, gayet dik
katli konuşmalar yapıyorduk. Arkadaşımız evvelki 
gün sataştı, bugün gene sataşıyor. Biz meseleyi ciddî 
olarak konuşuyoruz. Laubali konuşanlar Allah aşkına 
bıraksınlar işin. lâubaliliğini bir kenara. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» seslen). * 

Şimdi o itibarla, bizi ciddiyete davet eden ve abes
le iştigal ettiğimizi söyleyen arkadaşıma, tasarıdan 
misal vererek hatırlatma yapıyorum. Bakın Hükümet 
tasarısının gerekçesinde ne diyor: 

«İşçi ile memur arasında,, memur aleyhinde fark
lılık meydana gelmiştir. İşçi ve memur arasındaki bu 
farklılığı gidermek ve eşitliği temin etmek...» Hükü
met tasarısı diyor bunu. Benden niçin matematik 
eşitlik arıyorsun? Benden, hangi sosyal konuda ma
tematiksel eşitliği kurma çabasında olduğum iç'in, 
gayri ciddî 'hareketi 'bekliyorsun? Öyle ise Hükümet 
gayri ciddî. Tasarı meydanda. Ne diyor Hükümet ta
sarısında; «1970 öncesi eski emeklilerin mağduriyet
lerinin giderilmesi ve yeni personel rejimine intikal 
ve intibaklarının yapılması suretiyle - ilâv>; yapmıyo
rum, okuyorum - aylıklarının günün şartlarına uy
gun seviyeye yükseltilmesini teminer. bu tasarıyı getir
dik» diyor ve «1950'den evvel emekliye sevk edilen
leri, evvelâ eşitliği temin için 1950 seviyesuıe getir
dik. 1950'den soma emekliye sevk edilmiş olan va
zife malulü, dul, âdı malul, emeklilerin durumunu. 
muhtelif etaplarda 1965'te 1969'da getirdiğim kanun 
tasarılarıyle eşit duruma getirdim ve 1969'da bütün 
farklılıkları kaldırdım. B.lâhara kararname ile îark-
lılıklan düzeltmeye çalıştım ve nihayet 657 sayılı Ka
nunu 31 . 7 . 1970 tarihinde değiştiren 1327 sayılı 
Kanundan sonra da, barem sistemi kalktığa için, de
rece, kademe, gösterge ve katsayı sistemine geçtim. 

Bu sisteme geçtiğim zaman da, Askerî personel1 n her 
rütbesi bir dereceye tekabül ettiği için, onda bir sı
kıntı çekmedim intibakta, kararname ile onu halledi
yorum; sivili halledemiyorum, onun için derece ve un
van bakımından bu tasarıyı getirdim» diyor. 

Şimdi biz bu tasarıda ne diyoruz? Biz önergemiz
de, tavanı kaldıralım demiyoruz ki muhterem arka
daşım. Tavanı kaldırmışsınız, bir emsal vermişsiniz. 
Türk Milleti verilen emsale ve Hükümetinin, Mecli-

; sinin herhangi bir tatbikatına dikkat eder. Memurun 
ı bir kısmına emsal vererek bir hak temin etmişsiniz, 
I Hukukçusun, kanunların genellik prensibine uymuya 

mecbursunuz arkadaşım. Hukukçusun keyfilik yok, 
zümre hâkimiyeti yok. Kanunu yanlış çıkarttım da di-

I yemezsin. Çünkü siz bu kadar sert konuşurken, Baka
nınız çıkıyor diyor ki : Muhterem arkadaşlarım, Dev
letin imkânları nispetinde bu sosyal güvenliği hallet
me çareleri arıyoruz» Bakın, bu söze hiç bir cevabı
mız yok, öyle ya... 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Ama Feyzioğ-
lu ne yapıyor televizyonda, mangalda kül bırakmıyor. 

BAŞKAN — Sayın Önsal, kâfi derecede fikirleri
niz açıklanıyor burada efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, biz tavanı deleiim demiyoruz, Biz, 19.70 
öncesi emeklileri için tavanı deleiim diyoruz. Sonra 
arkadaşım bir şey söyledi demin; «Bir farklılık mey
dana getirdiniz, bu getirdiğiniz farklılıktan dolayı da 

I şimdi tavana takılıp delemeyenler var. İlk mektep 
mezununa, lise mezununa tavam deldirdiniz» dedi. 

I Hayır. Şimdi tavana takıldı dediğiniz insanlar için 
geçmiş değerlendirilmesi, borçlandırılması lâzım gelen 

I birikmiş bir hizmet yok ki. Nasıl hesap bu? 

I BAŞKAN — Sayın Dikmen, vaktiniz dolmak üze-
I re, lütfen bağlayın efendim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Evet. 
I Muhterem arkadaşlarım, aylardan beri televizyon-
I larda Başvekil, Başvekil yardımcıları, «Sosyal güven-
I İlkle ilgili kanunlar, tasarılar» diye, hatta çıkmamış, 
I Meclise sevk edilmemiş tasarının kanunlaştığını dahi 
I ifade etmişlerdir. 
I Evvelki akşam da, bu görüşme ile ilgili televizyon-
I da verilen haberde, «Hükümetin, 1970 öncesi emekli-
I lerinin uğradıkları haksızlıkları gidermek için getirdi-
I ği Emekli Kanun tasarısı üzerinde görüşüldü» diyor, 
I bu lafları niye söylüyorsun öyle ise? Söylüyorsanız, 
I icabını yerine getireceksiniz, 
I Muhterem arkadaşlarım, sonra, benim anladığım, 
I bu ciddiyeti ararken... Bu Meclisin içerisinde çalış-
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mış insanların cemaziyel - evvellerini bildiklerimiz I 
var. •Hükümetinizde aza var, 1963 senesinde Maliye ,1 
Vekili idi, «3 milyon, 5 milyon liralık teklifler Bütçe 
Komisyonuna getiriyoruz, Meclise getiriyoruz» diye, 
mebusların dolaplarına evrak atıyordu «Getirmeyin, I 
Hazinemizin gücü bunu karşılamaz» diye; aynı insan 
şimdi Heyeti Vekilede. Öyle ise niye bu meselelerde 
sesini çıkarmıyor? O toplu sözleşmeler imzalantrken •, I 
niye sesini çıkartmıyor muhterem arkadaşlarım? Te
levizyonda bu işlerin reklamım yapmak kolay. I 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, lütfen bağlayın efen
dim. 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. I 

Muhterem arkadaşlarım, milletvekilleri Meclis
te teklif verirler, yalnız hükümetler tasarı sevk et- I 
Tnez; milletvekili, milletinin haklarını, hukukunu ko
rumak için vazifesini yaparken, bu vazifenin meya-
nmda müracaat edeceğ yollardan birisi de kanun tek- I 
lifi getirmektir veya buraya gelen kanun tasarıları üze- I 
rinde teklifler vermektir, değişiklik teklifleri önergele
ri vermektir. Bizim verdiğimiz değişiklik önergelerin
den dolayı «Ezbere önerge verenler» diye ve yaptığı
mız konuşmalardan dolayı bizim için «Devlet ciddi
yetiyle bağdaşmaz parti hesaplarıyle, rey avcılığı ile 
Devleti yıkma pahasına bu tarzda konuşuyorlar» -ma
nasına gelecek sözleri söylemek ki, işte esas bunlar 
milletvekili ciddiyetiyle bağdaşmayan hususlardır. I 
Ben burada kimseye sitem etmek ve ağır söz söyle- I 
mek 'için konuşmadım evvelki gün; ama, arkadaşımız I 
evvelki gün çok ağır konuştu, bugün yine devam etti. I 
Ben arkadaşımı ciddiyete davet ediyoaım, milletve- I 
kili olan arkadaşlarımıza ve tüm Meclisi de saygıya I 
davet ediyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Dikmen lütfen bağlayın efen- I 
dim. I 

EKREM DİKMEN (Devamla) — Aksi takdirde, 
bu mikrofonda hepimizin konuşma durumu mevcut, I 
hakkı mevcut; Allah'a şükür hepimizin de ağzı laf 
yapar; o zaman cevabımızı bu şimdiki konuştuğum- I 
dan daha başka vereceğimizi saygılarımla Meclise 
arz etmek isterim. Teşekkür ederim. (C. H. P. ve D. P. 
sıralarından alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dikmen. I 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, yan

lış anlaşılma oldu. I 
BAŞKAN — Hangi mevzuda efendim? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Bahsettikleri sözle

rin hiç birisi p maksatla söylenmemiştir. j 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutanakları 
tetkik edin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim müsaadenizle... 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — (C. H. P. sıralarına 

hitaben) Gerçeği duymak istemez misiniz? 
Sayın Başkan, sayın üyenin izafe ettiği biçimde, 

«ciddî olma» konusunda, milletvekillerinin ciddî ol
madıkları manasında herhangi bir kasıt, herhangi bir 
beyanım olmamıştır. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Söylediğini sen 
kendin anlamıyorsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaadenizle ben zabıtları okuduk
tan sonra size söz vereceğim; sizin zabıtlarda böyle 
bir ifadeniz olup olmadığına bakalım evvelâ, ifadeni
zi okuduktan sonra söz vereceğim efendim, acele et
meyiniz. 

Şahısları adına Sayın Hasan Yıldırım?.., Sayın 
Hasan Yıldırım yok. Sayın Reşit Ülker, buyurun efen
dim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkanım, 
ben buradayım. 

BAŞKAN — Seslen-'yoruz efendim. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — İsterseniz Reşit 

Beyden sonra söz veriniz. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arkadaşla

rım; bu madde üzerinde birkaç söz söylemek istiyo
rum. Her şeyden evvel bir gerçeği tespit etmek lâzım. 
Burada A. P. Grup sözcüsü arkadaşımız, Cumhuriyet 
Halk Partisinin ve benzer şekilde önerge vermiş diğer 
partilerin hatalı hareket ettiklerini, bir şeyin temelini 
bilmeden konuştuklarını ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ bir gerçeği tespit ede
lim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Siz söylemeyin bari 
Reşit Bey, yanlış, o beyan, yok öyle bir şey. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Kelime olarak 
doğru, o anlama gelecek şekilde anlattınız. Bizim 
söylediklerimizin, doğru olmadığını söylemeniz aynı 
anlama gelmez mi sayın arkadaşım? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Ben öyle bir şey söy
lemedim. 

«EŞİT ÜLKER (Devamla) — Tabiî, evet... 
Değerli arkadaşlarım, 1970 sonrası emeklilerle 

1970'ten evvel emekli olanlar meselesinde, burada 
tavan delme diye bahsettiğimiz husus ne? O takdir
de, konunun hukukî temeline inmek zorundayız. Ne 
yapmışız? Yeni bir personel rejimi getirmişiz. Yeni 
bir personel rejimi gelmeden evvel, kendine göre; ben 
memur olurum, devlet personeli olurum, şuraya kadar 
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ulaşırım, şu imkânları, olanakları sağlarım diye dü
şünen vatandaşlar var ki, bunlar eskiden memur ol
muşlar, bu yeni kanundan evvel memur olmuşlar. 
Bunların bir haklan var; 'hukukun genel -ilkelerinden 
kazanılmış, «müktesep hak» dediğimiz hakları var. 
Yani, bir insan bir memuriyete girmeye karar ve
rirken, bir kanunu açmış okumuş, «jHalh, benim be
ğendiğim kanun budur, ben bu şartlar, bu koşullar 
içerisinde hayatımın sonuna kadar Türk Devletine 
'hizmet ederim» demiş. İşte böyle bir ayrıcalık oldu
ğu içindir ki; biz, o zaman Hükümet kabul etmediği 
halde, tavan delme önergesini verdik. Dedik ki : 
«Anayasanın, hukukun temel ilkelerinden olan. ve bu
rada biz Meclis olarak kabul etmediğimiz takdir
de dahi, Anayasa Mahkemesine başvurdukları- tak
dirde kabul edilecek bir hakkı, o hak sahiplerinin Yü
ce Meclisteki temsilcileri olarak..» (Ki, sendikaları 
da" yoktur onların dernekleri vardır, «...biz de kaza
nılmış hakları muhaza edelim.» Biz de bu anlayışla 
'önerge verdik, İşte bu önerge çok teknik ve karışık 
olduğu için, kamuoyunda bu önergenin inceliğine gâ-
rifemiyor, bu önergenin manası bu idi. 

Verilmiş olan önerge şu idi : «,1372 sayılı Kanu
nun ve ondan sonra çıkarılmış bulunan kanun hük
mündeki kararnamelerle yapılmış ve bu kanun hüküm
lerine göre yapılacak intibaklar sonucu varılacak yük
selme dereceleri, ilgili memurlar için kazanılmış hak
tır.» 

Bunu yapmak suç mu arkadaşlar? Türk Devletine 
Ihizmet etmiş insanların kazanılmış halklarını tescil et
mek suç mu oluyor? O zaman ne yaptı arkadaşları
mız? «Bu önergeyi kim verdi?» dediler. Şimdi, öner-
ıgeyi veren arkadaşlarımın isimlerini okuyorum : 

:«'İçel iMMletivekili Hikmet Baloğlu, istanbul Mil
letvekili Reşit Ülker, Gümüşhane Milletvekili Erol 
Tuncer, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez, Aydın 
Milletvekili Şükrü Koç, Tokat Milletvekili İsmail 
Hakkı Birler, Erzincan Milletvekili Hasan Çetinkaya, 
Amasya Milletvekili Hasan Bütüner, İçel Milletvekili 
Süleyman Şimşek, Trabzon Milletvekili Âdil Ali Ci
mi, İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy, Amasya (Mil
letvekili Cahit Koçkar, Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlı.» 

Değerli arkadaşlarım, zabıt önümde; burada oy
landı ve ilk önce «Reddedildi» dendi. Yine, Halk Par
tili üye arkadaşlardan Mehmet Sönmez'in, «Meclisin 
çoğunluğunun kabul ettiğini herkes gördü» diye itiraz 
etmesi üzerine; 

«Başkan — İçtüzükte «,el insaf» diye bir itiraz 
tarzı yoktur, oturun lütfen. (C. H. P. sıralarından gü
rültüler) Oturun efendim rica ederim, oturun. Lütfen 
önergeyi kabul edenler işaret buyursunlar efendim... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.» 

İşin içyüzü bu. 
İşte, kazanılmış hak olarak Anayasaya, insan hak

larına uygun olan bu uygulamayı, 1970'ten evvelkilere 
de tatbik edelim diyoruz. Ne varmış bunda arkadaş
lar? Benim Partim de, sözcüsü de, diğer partiler de 
aşağı yukarı bu yolda ifadelerde bulunuyorlar; ben 
diyorum ki; eğer, biz burada tersini kabul etsek da
hi, bunun Anayasa Mahkemesine gidip oradan iptal * 
edilmesi ihtimali, - hukukçu olduğum için «ihtimali» 
diyorum - pek çoktur. İşte, bugün getirilen meselenin 
içyüzü budur. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen tamamlayınız, 
vaktiniz doldu. 

REŞtT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum. 
Değerli arkadaşlarım, sözcü arkadaşlarım; «Siya

sî 'hesap» dedi. Asıl siyasî hesap, 1101 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinde otomatikman bu kanunu çı-
karmaksızın 1970 yılından evvelki emeklilere bu hü
kümlerin bir kararname ile tatbiki imkânı varken; o 
yola gitmeyip, buraya kanun getirip bu işin propa
gandasına gitmeye «siyasî hesap derler» diye düşü
nüyorum değerli arkadaşlar, 

'BAŞKAN — Sayın Ülker, bağlayın efendim. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

-•Başkanım. 
iBürada bir şeyi daha ifade ettiler, «Yan dernekler» 

dediler. Benim bildiğim Cumhuriyet Halk Partisinin 
yanında, TÜIM - PERSON - KON; 53 dernek 6 fe
derasyonu temsil ediyor. Onun dışında Türkiye Mu
haripler Derneği (Savaşanlar Derneği) var, Polis 
Emeklileri Derneği var. Bunlar da yan kuruluş olu
yor. Onların yanında siyasî partiler var. Burada öner
gelere baktığımız zaman, Demokratik Partinin öner-
igeleri var, Millî Selâmet Partisinin önergeleri var, 
bunların hepsi siyasî partilerin... 

BAŞKAN — Sayın Ülker rica ediyorum. 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — ... Cumhuriyet Haik 

Partisinin yan kuruluşu. 
' 'Bu görüşe de iltifat etmeye imkân yok; doğru sal

lanır, yıkılmaz. Arkadaşlar, burada doğruyu savun
duğunuz zaman hiç kimse bir şey yapamaz. Cum
huriyet Halk Partisi ve bu fikri şu anda savunanlar, 
ömürlerini Türk Devlerine vermiş insanların Türk 
Devletinin temel'ini teşkil eden insanların ömürleri-
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nin sonulda o hizmet ettikleri dşvletin kendilerine 
haklarım vermesini istiyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, sözünüzü kesmek mec
buriyetindeyim, 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Eminim ki, Yüce 
Meclis olarak bu haklan vereceksiniz. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — 12 sayılı Kararna

meyi 'hükümet çıkardı; Meclisle, sununla bununla alâ
kası yok. 

AI İ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — 7 sayılı Ka
rarnameyi kim çıkardı? 

'BAŞKAN — Sayın Yıldırım, buyurun. 
Lütfen sürenizi taşırmadan efendim. Epeyce vak

timiz geçti, rica ediyorum-
MASAN YILDIRIM (Kars) — Değerli arkadaşla

rım; .konu gerçekten vuzuha kavuşmuş durumdadır; 
ancak tüzüğe uygun şekilde söz aldığım için yüksek 
huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Tasarının ek 1 nci maddesi, 1970 yılı öncesi emek
lileri ile bundan sonra emekli olanlar arasındaki ay
rıcalığı gidermemiş. Eğer bu madde, yüce Parlamento
dan getirilen şekilde geçmiş olursa, aksine büyük bir 
ayrıcalık getirmiş olur kanısındayım. Özellikle bu 
madde üzerindeki görüşümü Anayasanın eşitlik ilke
sine, hükmüne dayandırmak isterim; Anayasanın 12 
nci maddesi açıktır. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasanın 12 nci madde
sinin 2 nci fıkrası aynen şöyledir : «(Hiçbir kimseye, 
aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz» der. 
Anayasanın bu açık ve seçik, kesin 'hükmü karşısın
da tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilirse, biz 
1970 yılından sonra emekli olanlara, büyük bir züm
reye imtiyaz tanımış oluyoruz. 

Benden önceki konuşmacı arkadaşımın belirttiği 
gibi; Yüce Senatodan bu şekilde tasarı geçerse, bir 
hu'kukçu olaraik şuna inanıyorum ki; Anayasa Mah
kemesine gidildiğinde bu madde gereğince çıkan ka
nun iptal edilmiş olur. Buna meydan vermemek ve 
kanunlar geldiği zaman Parlamentoda görüşüldüğü 
esnada üzerinde ciddiyetle - ki, bütün arkadaşların 
ciddiyetle durduğuna inanıyorum - eğilip Anayasa
ya uygun şekilde kanun çıkarmak zorundayız arka
daşlarım. 

Madde, gerçekten garip bir şekilde hazırlanmıştır. 
Sariki 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emekli olanlar bu 
devlete hizmet etmemişler; sağlık ve gençlik yıllarını 
sanki heder etmemişlerdir. 

'1970 yılından önce adam emekli olmuş; ama oku
ma olanağına kavuşmamıştır, okuyamamıştır. Devlet, 
okutmakla 'ferde karşı görevini yapmamışsa, bunun 
külfetini 1970'den önce emekli olan vatandaşa yükle
menin bana göre anlamı yoktur. Anayasamızda yer 
alan «sosyal devlet:» ilkesiyle de bu görüş tamamen 
ters düşer kanısındayım. 

Madde, Personel Kanununun 36 nci maddesinde 
belirtilen «Yükselebilecekleri derece ve kademeleri 
geçmemek üzere bulunacak derece ve kademelerin 
emekli aylığı bağlanmasına esas aylıkları üzerinden 
geçerli olarak yükseltilir» hükmünü getirmiştir. 

Bil'indiği üzere, 1.3.1970 tarihinden önce emek
li olanlara Personel Kanununun 36 nci maddesinde 
tespit edilen tavan haddi tatbik ediliyordu. Halbu
ki, 1897 sayılı Kanun çıktığı tarihte görevli olanla
ra, bir defaya mahsus olmak üzere tavan serbest bı
rakıldı; yani halk arasındaki tabire göre tavan de
lindi. Bu delinme sonucunda bir odacı 1 nci derece
nin 4 ncü kademesine kadar yükselebildi. 

Bunu normal karşılamamız lâzım. Odacı kamu 
hizmeti görüyor. 30 senesini, 40 senesini bu Devle
tin hizmetine vermiş bir kimsenin normal terfi sü
resi hesaplanılırsa, bana göre 1 nci dereceye kadar 
yükselmesi onun en doğal hakkı olmalıdır. Bunu böy
le düşünmek zorundayız. 

Şimdi, 1.3.1970 tarihinden önce emekli olanla
ra getirilen yasanın ek 1 nci maddesiyle bu olanağı 
vermemiş olmak doğru değildir. Anayasanın eşitlik 
ilkesine aykırıdır. Gerçekten büyük bir eşitsizlik ve 
adaletsizliktir. Parlamentonun ve değerli milletveki
li arkadaşlarımın buna müsaade etmeyeceklerine ina
nıyorum. 

Ek 1 nci maddenin (b) fıkrasındaki 36 nci mad
dede belirtilen «Yükselebilecekleri derece ve kade
meleri geçmemek» tabiri tasarıdan çıkarsa, 1970 tari
hinden önceki emeklilerle, 1970 tarihinden sonraki 
emekli memurlar arasındaki ayrıcalık da kendiliğin
den ortadan kalkmış olacaktır. 

Yüce Parlamentonun, bu düşüncedeki arkadaşla
rımız tarafından verilen önergeye itibar edeceklerini 
sanıyorum, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
3 ncü maddenin ek 1 nci maddesi üzerindeki gö

rüşmeler tamamlanmıştır. 
Bu madde üzerinde verilmiş olan önergeler var

dır, okutuyorum. • - . - , • 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, maddeyi bir daha okutur musunuz? 
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BAŞKAN — Okutalım efendim. 
Bu madde üzerinde verilmiş olan önergeleri oku

tuyorum : 

Millet. Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emeldi Sandığı Kanununda De

ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (S. Sa
yısı : 279) 3 ncü maddesinde yer alan ek 1 A ve B bent
leri «Suretiyle işlem yapılır» ibaresine kadar kaldırı
larak, bunların yerine aşağıdaki cümlelerin konma
sını öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Konulacak cümleler : 
«Görevlerinden ayrıldıkları tarihteki öğrenim du

rumlarına göre 657 sayılı Kanunun 15 . 5 . 1975 ta
rihli ve 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesiy
le Ek Geçici 2 nci ve Ek Geçici 4 ncü maddeleri esas
larına göre 1 . 3 . 1975 tarihinden geçerli olarak yük
sel t i'l ir.» 

BAŞKAN — Diğer bir önerge var. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarının 3 ncü maddesi ile 5434 

sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa eklenmesi ön
görülen Ek Madde 1 ncinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 

Ek Madde 1. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi ol
mayan görevlerden, 1 . 3 . 1970 tarihinden önce emek
li, adi malul ve vazife malulü olanlara, ölenlerin dul ve 
yetimlerine bağlanan aylıklar; 

Görevlerinden ayrıldıkları tarhiteki öğrenim du
rumlarına göre 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesi ile Ek Geçici 2 nci ve 
Ek (Geçici 4 ncü maddeleri esaslarına göre 1 . 3 . 1975 
tarihinden geçerli olarak yükseltilir. 

Aynı süre ve aynı neden hiçbir şekilde mükerrer 
değerlendirilemez. 

Yukarıdaki hükümlere göre bulunacak derece ve 
kademe, halen kazanılmış bulunan derece ve kademe
lerden aşağı olanların aylıkları, yüksek olan eski dere
ce ve kademeleri üzerinden ödenmeye devam edilir. 

Yükseltme sonunda 1 nci derecenin 4 ncü kade
mesine gelinmesi ve son görev için ek gösterge veril
miş olması halinde ek göstergeler de gözönünde bu
lundurulmak suretiyle işlem yapılır. 

I 

'«lAhmet Durakoğlu (Sivas), Cahit Karakaş (Zon
guldak), Ahmet Şener (Trabzon), Neccar Türkcan 
(İzmir), Reşit Ülker (İstanbul), İsmail Hakkı Birler 
(Tokat)» 

BAŞKAN — Bu iki önerge birlikte mütalaa edile
cektir. 

Bir başka önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclis1! Başkanlığına 
Görüşülmekte bulunan, T. C. Emekli Sandığı Ka

nununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bazı 
Maddeler Eklenmesine Dair Tasarının 3 ncü madde
si ile eklenen Ek Madde l'in (B) bendinin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

!Ek Madde 1. — B) Emekli aylığı bağlanmasına 
esas alınan fiilî hizmetin - fiilî hizmet zammı, itibarî 
hizmet süresi ve tamamlayıcı emeklilik keseneği ta
hakkuk ettirilen süreler hariç - her yılı için bir kade
me ve her üç yılı için bir derece verilmek suretiyle ve 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayılı Kanunla değiştirilen Ek Geçici 2 nci maddesi 
ile düzenlenen intibak hükümleri gereğince, yüksele
bilecekleri derece ve kademelerin emekli aylığı bağlan
masına esas aylıkları üzerinden ve 1 . 3 . 1975 tarihin
den geçerli olmak üzere yükseltilir. 

İçel Hatay 
Hikmet Baloğlu Sabri İnce 

İçel Erzincan 
Çetin Yılmaz Nurettin Karsu 

Bu madde gereğince yapılacak yükseltmeler nede
niyle ikramiye farkı ve 1 . 3 . 1975 tarihine kadar ge
çen süre için aylık farkı ödenmez. 

Niğdü 
Azmi Yavuzalp 

Erzincan 
Hasan Çetinkaya 

Ankara 
Rauf Kandemir 

Gaziantep 
Mustafa Güne? 

Burduı' 
Ali Sanlı 

İzmiı 
Süleyman Genç 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Rize 
Sami Kumibasar 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Kars 
Doğan Arash 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

BAŞKAN — Aynı mahiyette, kelime kelime aynı 
bir önerge daha vardır, yalnız imzalarını okutuyo
rum : 
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Konya Hatay 
İsmet Büyükyaylacı Malik Yılman 
BAŞKAN— Başka bir önerge daha var okutu

yorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 3 ncü mad
desinin (B) fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir İzmir 
Necati Cebe Neccar Türkcan 

Hatay Gaziantep 
Sabri İnce Mustafa Güneş 

Hatay 

Malik Yılman 
B) Emekli aylığının bağlanmasına esas alınan 

fiilî hizmetin (fiilî hizmet zammı itibarî hizmet sü
resi hariç) her yılı için bir kaideme ve her 3 yılı için 
bir derece verilmek suretiyle ve 1 . 2 . 1974 tarihin
den geçerli olmak üzere yükseltilir. 

Şu kadar ki; bu yükseltmeler sırasında : 
a) 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla de

ğişik dk geçici 4 ncü maddesinin yalnızca başlangıç 
dereceleriyle ilgili hükümleri gözönünde tutulmalı. 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha vardır, oku
tuyorum : 

Başkanlığa 
Çerçeve madde 3'e bağlı ek madde Tin (a) ben

dindeki «ve tavan» ibaresinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Konya Niğde 
Özer Ölçmen Mehmet Altınsoy 

Adana -Denizli 
Battal Koksal Hasan Korkmazean 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 6 ncı 

maddesiyle bu Kanuna 1425 sayılı Kanunla eklenen 
ek 6 ncı maddenin değiştirilmesine ve ayrıca iki ek 
ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı
nın, ek madde 1 bent (b) paragraf 2'de «Suretiyle» 
sözcüğünden sonraki öğrenim durumları itibariyle 36 
ncı maddede belirtilen «Yükselebilecekleri derece ve 
kademeleri geçmemek üzere» sözcüklerini kapsayan 
kısmının çıkarılmasını teklif ederiz. 

İzmir Konya 
Renizi Özen Hüseyin Keçeli 

İstanbul İzmk 
İlhan Özbay Coşkun Karagözoğlu 

İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu , 

BAŞKAN — Önergeler bitmiştir. 
Komisyon olarak buyurun Sayın Turgut Yücel. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ

CEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan; 
Önce Komisyon olarak, tasarıyı geciktirmek ama-

cıyle geriye isteme gibi bir peşin hükme sahip olma
dığımızı ifade etmek isterim. Zira tasarıyı Komisyon
da çok acele yüce huzurunuza getirebilmek için bütün 
değerli üyeler gayret sarf etmişler ve geçen sene ha
zırlanmış olan alt komisyon raporu da nazara alın
mak suretiyle 5 kişilik bir komisyon marifetiyle tek
rar gözden geçirilmiş ve buraya getirilmesi sağlanmış
tır. Esasen böyle bir düşüncemiz olsaydı, tasarıyı bu
raya sevk etmeye belki gerek de duyulmayabilirdi. 

Bu görüşümüzü açıkladıktan sonra, burada veril
miş olan önergelerden sonra aşağı yukarı bu madde
de de tasarıda getirilen hüküm tamamen değişik bir 
durum almaktadır.- O sebeple verilmiş oları önergele
rin ışığı altında - ki, verilmiş olan önergeler bizim için 
muhteremdir - değerlendirmeye tabi tutulmasında za
ruret vardır. Bir defaya mahsus olmak üzere İçtü
züğün 89 ncu maddesine göre bu imkânın bahsedil
mesini arz ediyorum, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 3 ncü maddenin ek geçici 1 nci mad
desi verilen önergelerle beraber Komisyona veril
miştir. 

Ek madde 2'yi okutuyorum : 
Ek Madde 2. — 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı 

Kanunla değişik 36 ncı maddesinin ortak hükümler 
kısmının (A) bendindeki tabloda ve aynı kanunun ek 
geçici 4 ncü maddesinde yapılacak değişiklikler bu 
kanunun kapsamına girenler hakkında d:*, değişiklik 
tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır. 

İBAŞKAN — Ek 2 nci madde için söz isteyen 
sayın üyeler? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, 
grup a'dına söz istiyorum. 

/KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, şah
sım adına söz istiyorum. 

jBAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Vahit Bozatlı, buyurun efendim. 

A. P .GRUPU ADINA VAHİT BOZATLI 
(Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say in üye* 
leri; 
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Ek 2 nci madde, 1897 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesine atıf yapmaktadır. 36 ncı madde, biraz 
evvel, bir kısmını ifade ettiğimiz tavan müessesesini 
geuiren maddedir. Biraz evvel beyan ettiğim gibi, 
gerçekten tavanı Yüce Meclis mahzurlu görebilir, 
eşitsizlik doğurucu görebilir. Bunun parça parça 
köşesinden, bucağından, şurasından burasından, 
mütemadiyen yama yaparak maddenin getirmek is
tediği Sistemi dejenere etmek yerine, tümüyle «ta
van kaldırılmıştır» denir, bir cümle ile bu iş halle
dilir. Bunun üzerinde, mümkündür ki, Meclis 
tümüyle de birleşebilir. Hesabı yapılır, kitabı ya
pılır ve o neticeye varılabilir. Bu, «hesabı kitabı» 
yapılır 'konusunda benim söylemek istediğim şudur: 
(Açıklık vereyim de şimdi bundan hemen mana çı
karılmasın; bunun hesabı kitabı yapılmaz şeklinde 
değiiîdir): 

(Şimdi sosyal güvenlikle ilgi! i bir yasayı tartışıyo
ruz. Sosyal güvenlik ve sosyal güvenliği sağlayıcı 
imkânlar veren bir yasadır önümüzde tartıştığımız. 
konu. Soısyal güvenliğin sağlanmasında bundan ya
rarlanan kişi «bir pnim ödüyor. Bu primin bir mik
tarı var, buna bir mifktar Hazine katılıyor. Bazı 
müesseselerde Hazine buna katılmıyor, tümüyle 
prim sahibi ödüyor. Sonra o primi ödeyen kişiye 
belli şartlar tahakkuk ettiği takdirde, belli bir eko
nomik imkân sağlanıyor. Şimdi bu hesap işi işte 
buradan çıkıyor. Yani «İstatistik» diye, «Ekonomi» 
diye iîjimler var, bazı mecburiyetler koyuyor. Be
nim ifade etmek istediğim budur. Yoksa şu hesap 
yapıyor, bu yapmıyor; bu şekilde maksadımızı aşan, 
asla ifade etmeyi düşünmediğimiz şeylerle birbirimizi 
kötülemek, evvelâ kendimize saygı duymamızla 
mümkün olmaz. Evvelâ gerçekten ben şahsıma say
gılıyım, en az arkadaşlarıma da, hele hele grup 
adına konuşan arkadaşlarıma asgarî kendime olan 
saygımı göstermek mecburiyetindeyim. Aynı görevi 
yapıyoruz, aynı menşeden geldik. Millete saygılıy-
sak, onun temsilcilerine elbette saygılı olmak mecbu
riyetindeyiz. Böyle yapamayacağımız işleri birbiri
mize izafe etmeyelim. Onun için sözüme açıklık 
götürmek durumundayım. 

Bu madde ile ilgili beyanım, ilâve edeceğim 
husus şudur: Biraz evvel Komisyon aldığı maddeler
le, ki bu madde ile ilgili, onlar hakkınıda getirilecek 
değişiklik bu maddeye de sirayet edebilıir. Ben, o 
itibarla bu maddenin de diğer gelecek maddelerin, 
alacağı şekilden sonra görüşülmesinin gerektiği ka
naatindeyim. Diğer maddeler üzerinde Yüce Mec-
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I İdsin kabul edeceği bir değişildik buraya da sirayet 
ettirilebilir. Buraya da bir değişiklğ koymak mec
buri yetinde kalabiliriz. O itibarla diğer maddelerin 
kabulünden ve onların alacağı şakulden, özellikle 
1 nci ve 2 nci maddeler şeklinde -bunlar daha ön
ceki maddeler olduğu için - yapılacak: bir değişikli
ğin bu maddeye de geçmesi gerekebilir. O balkım
dan bu maddemin o maddelerin hitamından sonra 
müzakere edilmesi, yürütülmesi gerektiği kanaatin
deyim. 

Teşekkür ederim efendim. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozatlı. 
falısı adına Sayın Kemal Önder, buyurun efen-

dhru 
Bir dakikanızı rica edeceğim efendim. Sizden 

evvel başkaları vardı, özür dilerim. 
{ Sayın Hasan Yıldırım. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Ben sıramı arka
daşıma veriyorum. 

BAŞKAN — Hakkınızı veriyorsanız tamam efen
dim. 

Buyurun Sayın Önder. 
A. KEMAL ÖNDER (tzmir) — Sayın Başkan, 

I sayın üyeler; 
Eski emekli, yeni emekli, yani 1.3.1970 öncesi 

emeklisi ve sonrası emeklisi arasında uyumluluk sağ
lamak, genellik ilkesine uygun bir uygulama getir
mek amacı yle gerek milletvekili ve senaltör arkadaş
larımız, gerekse Hükümet tarafından teklif ve tasa
rılar gelmiş, bir kısmı Plan - Bütçe Komisyonu ta
rafından ertelenerek, çeşit'li gerekçeler göstermek 
suretiyle ertelenerek, bir kısmı da Hükümet tasarısı 
ile birleştirilerek, Plan - Bütçe Komisyonu bir metni 
sayın huzurunuza getirmiştir. 

.Şimdi tasarının intibakla ilgili olan 1 nci mad
desi hakkındaki önergeler komisyona iade edidi. 
2 nci madde ise, yine 1 nci madde ile ilgilidir ve 
1 nci maddenin kapsamı içerisinde, 657 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinde yapılacak de-
ğişikiklerin de emekli arkadaşlarımıza uygulanaca
ğını ifade etmektedir. Sayın Hükümet bir noktayı 
açıklığa kavuşturmak zorundadır: Hem genellik 

I ilkesini gerçekleştirecektir, hem de ikili bir mua-
I meleyi muhafaza edecektir. İkili bir muamele ile es

ki emekli ile 1.3.1970 sonrasında ermek'U olan, çalışan 
arkadaşlarımız, çalışmış arkadaşlarımız arasındaki 
farklılığı devam ettirmek söz konusu. Bunun karşı-

I lığını vermek, gerekçesini göstermek mümkün olma-
I m ıştır. 
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Niçin 1.3.1970 öncesi memurdan 657 sayılı Ka- I 
nunun geçici 2 nci maddesi esirgenmiştir. Bunun 
cevabını şu- ana kadar Hükümet vermiş değildir, 
gerekçesini göstermiş değildir, haklılığını ispat etmiş 
değildir. Ek geçidi 4 ncü maddeden yararlandırıyo
ruz, Ek geçici 4 ncü madde kapsamına giren me
mura, ek geçici 4 ncü maddenin kapsamı içinde olan I 
memura, gerek 1.3.1970 den önce, gerekse son
rası emekli olanlar iç n yararlanma hakikim veriyo
ruz. Niçin ek geçici 2 nci madde eski emekî'i için; 
1.3.1970 öncesi emeklisi için uygulanmıyor? Bu
nun gerekçesi nedir? Hükümet bunu izah etmek 
zorundadır. Gerekçesi ne bunun?^ Niçin ek geçici 
4 ncü madde kapsamına girenler, yararlanacak; ni
çin ek geçici 2 nci madde kapisamı içinde olan me
murlar yararlanmayacak? Niçin bu ayrıcalık gelmiş
tir? 

BAŞKAN — Sayın Önder, bağlayın efendim. 
A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Bunun ge

rekçesini şu ana kadar Hükümet açıklamış değiMir. 
Neden bir kısım memura farklı muamele, bir başka j 
toüyük kesim memura başka muamele; meşklerine I 
göre farklı muamele, m esleklerine göre daha fena \ 
muamele, mesleklerine göre daha iyi muamele? Bi- J 
rine verdiğinizi diğerine vermeyeceksiniz. Bugüne 
kadar hep böyle yaptınız; genel iyileştirme tedbirle
rimin adaleti yanında özel muamelelerin adaletsizliği 
hep huzursuzluk getirdi. 

/BAŞKAN — Sayın Kemal Önder, lütfen bağla
yın. efendim. 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Yine aynı 
yöntemd uyguluyorsunuz. Bundan vazgeçiniz, bun
dan vazgeçmek zorundadısınz, Türk toplumuna 
huzur getirmek için vazgeçmek zorundasınız. 

BAŞKAN — Sayın Önder, vaktiniz doldu efen
dim, 

A. KEMAL ÖNDER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Biz niçin ek geçici 4 ncü maddeden yararlanıyor 
diye şikâyetçi değiliz. Biz diyoruz ki: 1.3.1970 ön
cesi memur ile 1.3.1970 sonrası, memur arasında 
farklı, bir muamele getirecek bir mevzuat, kanun 
olarak bu Meclislerden çıknraisın. Bu amaç içerisinde 
bu özel, muameleyi örnek olarak göstermiş oldum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
iSaym Reşit Ülker, şahsı adına?.. Yok. 
Sayın Sabri Tığlı?.. Yok. 

I (Sayın AH Sanlı?.. Yok. 
/Sayın Enver Akova?.. Yok. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(izmir) — Söz işitiyorum, 

I BAŞKAN — Hükümet adına buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

Hülkümetiten sonra şahısım adına söz istiyorum, son 
I söz milletvekilkıindir. 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON (İz
mir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tasarının tümü üzerinde, bundan evvelki otu
rumda yapılmış olan görüşmelere cevap arz ederken, 
öyle zannediyorum ki, değerli arkadaşlarımın bugün 
merak etmiş olduğu konuların mühim bir kısmına te
mas etmiştim ve özellikle muhtelif konularda sayı
lara • dayanarak maliyetleri de göstermeye gayret et
miştim. 

Bu anda bir hususu ifade etmek istiyorum; Sa
yın Önder'in konuşmasından sonra bunun yemden 
cevaplandırılması gereği karşısındayız, 

Sayın Önder, ek geçici 2 .nci maddeyle, 1897 sa-
I yılı Kanunun ek geçici 2 noi maddesiyle ek geçici 
i 4 ncü maddesi, ki, her iki madde de memurların in

tibaklarını tanzim etmektedir, bunların bir tanesin
den durumu tanzim edilenlerin istifade etmediği, ya
ni ek geçici 2'ye göre intibakları yapılanların istifade 
etmediği, ancak ek geçici 4'e göre intibakları yapı
lanların ise istifade ettiği şeklinde beyanda bulundu
lar. 

Ek geçici 4 ncü madde, özel durumda olanların, 
hangi derece ve kademeden başlayacaklarını, hangi 
derece ve kademeye kadar yükseleceklerini gösteren 
bir maddedir. 

Ek geçici 2 nci madde daha gencidir ve bu mad
de alelumum bütün intibakları tanzim etmektedir ve 
içinde bulunan bir fıkra da, 36 nci maddenin «A» 
bendinde mevcut tablodaki başlangıç derecesini dik
kate alır; fakat burada verilen önergeyle değiştirilen 
şeklinde, hangi noktaya kadar intibakın götürülece
ğini zikretmez. Daha doğrusu, «Bu başlangıç derece
sinden başlamak, üç senesi bir derece ilerlemesi sayıl
mak suretiyle intibakı yapılır» der; «Velev ki 36 neı 
maddenin «A» bendindeki tavana uymasa dahi» bu
na benzer bir ibareyle. 

Şimdi değerli arkadaşlarıma şunu hatırlatmak is
terim. Bundan evvelki konuşmamda tema* eörti$tim; 
fakat bir defa daha temas mecburiyetini hissediyo
rum. Bugün, 1976 yılında, .800 binin üzerinde kamu 
personeli Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi-
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M. Meclisi B : 90 15 . 4 . 1976 O : 1 

dir. Bu kamu personelinin çok mühim bir kısmı, 1897 
sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak statü kazan
mışlardır. Kazanmış oldukları bu statü, şayet 1897 
sayılı Kanun çıktığı zaman hesaplanabilecek geçmiş 
fazla hizmetler yok ise, bugünden itibaren, yani o 
kanun çıktığı tarihten itibaren, bu kanunun kendile
rine bahşetmiş olduğu imkâna göre tanzim edilen bir 
statüdür. Bugün memuriyette bulunanlar için ve ya
rın memuriyette bulunacaklar için de tanzim edilen 
aynı statüdür. Yani bugün kamu görevlisi olan bir 
ortaokul mezunu 5 nci derecenin son kademesine 
kadar yükselme hakkına sahiptir. Bu kamu görevlisi 
velev ki 35 sene çalışsa dahi, emekli olduğu zaman 
5 nci derecenin son kademesinden emekli olacaktır. 

İlkokul mezunu 7 nci derecenin son kademesinden 
emekli olacaktır. Lise mezunu 3 ncü derecenin son 
kademesinden emekli olacaktır. Bugün görevdeki ka
mu personelinin durumu budur. Bugün göreve giren 
(kamu personelinin de durumu bu olacaktır istikbalde. 
Yani, bir personel rejimi tesis etmişizdir; bu perso
nel rejiminin haklılığı veya haksızlığı bir ayrı müna
kaşa konusudur, Yüce Meclislerin bunu tadil etmek 
isteyip istemeyecekleri de bir ayrı münakaşa konu
sudur. Bu münakaşalara, konu bu olmadığı için gir
mek istemiyorum; ama bir rejim tespit etmişizdir; 
kamu personeline de siz bu rejime tabisiniz demişiz-
dir. Bugün görevde olan kamu personeli, ortamektep 
mezunu bir kamu personeli Devlet hizmetinde 40 yıl 
çalışmış olsa dahi, 5 nci derecenin son kademesinden 
emekli olacağını bilmektedir. 

işte bizim gözettiğimiz eşitlik budur; kurmuş ol
duğumuz rejime sadakat. Bu rejime sadakat, rejimi 
tadil iradesi Yüce Meclisler tarafından ifade edilme
dikçe, kanaatimizce riayeti gerekli bir husustur; bir 
bu. 

İkincisi; bugün görevde olan, fiilen, muvazzaf 
görev yapmakta olan kamu personeli ile, bundan 
sonra göreve alınacak kamu personelinin tabi olduk
ları rejimi kendilerine gösterip, gerçekten bu rejimi 
kendilerine uygulayarak, ancak 1970 öncesi emekli 
olanlar için bugünkü kamu personelinden çok daha 
farklı bir rejim ihdas etmek. Tadil etmek de demiyo
rum, bir rejimi ihdas etmek; bugünkü kamu persone
linin aleyhine bir rejimi ihdas etmek, yani 1970 ön-
cesiler için bir tevcih yaparken, bugünkü ve bu re
jimle Devlet memuru olanlara haksızlık etmek. 

Kanaatimizce hadise budur. Bunu, yani bundan 
sonra Devlet personel rejimi üzerinde yapılacak tadi
lât ile, Yüce Meclisler tavan derecelerini değiştirir 

• veya tümüyle kaldınrlarsa, bu mümkün. Bunu yapar
larsa, bu yeni değişikliği otomatik olarak emekli ka
mu personeline de sirayet ettirecek hüküm, burada, 
ek 2 nci maddede getirilmiştir. 

Bundan sonra kamu personel rejiminde eğer bir 
değişiklik yapılacaksa, başlangıç derecesi veya tavan 
derecesi değişecekse, otomatik olarak hu, emekli ka
mu personeline de, bir kanun icab etmeksizin intikal 
ettirilecektir. 

Değerli arkadaşlarıma, son olarak şunu hatırlat
mak isterim; personel rejiminin bugün memurlarımı
za bahşetmiş olduğu statü budur. Bugün memurları
mız! n tabi olmuş olduğu statü, ortaokul mezunumu
zun 5 nci derecenin son kademesinin daha ilerisine 
gitmesine manidir. Bugün fiilen çalışmakta olan ka
mu personeline veremediğimiz imkânı 1970 öncesi 
kamu personeline verelim şeklindeki teklif, bizim 
kanaatimizce rejime aykırıdır, mevcut personel reji
mimize aykırıdır. İkincisi; hakkaniyete aykırıdır. 

Üçüncüsü; kamu personeli arasında gözetilmesi 
her halde hepimiz için zarurî olan eşitliğe de aykı
rıdır. 

(Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sorumuz var efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 

edeceğim efendim, bir soru var. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, bel
ki, yanlış anlamış olabilirim1; bu ek madde 2'nin 1897 
sayılı Yasanın 36 nci maddesinin (A) bendindekileri 
kapsamına alması hususu dışında, ek geçici 4 ncü 
maddedeki hususları da kapsamına almaktadır; ama 
herhangi bir kamu görevlisi, ek geçici 2 nci madde
deki statü değişikliği sebebiyle eğer bu yasanın, yani 
5434 sayılı bu yasa tasarının ek madde 2'deki kapsa
mı dışında kalır ise, bu takdirde hâsıl olan adaletsiz
liği gidermek mümkün olmayacaktır. Eğer yanlış an
lamadıysam. Çünkü, ek geçici 2 nci maddenin (A), 
(B), (C).ve onun '(a, b ilâ'hiri) fıkralarındaki statü de
ğişikliği ile yeni intibakların söz konusu olduğu ve 
maddenin anaparagrafında da - 1 nci paragrafında 

I da - bunların hangi tarihler arasında vukubulacağına 
dair kesin hüküm vardır. 

BAŞKAN — Lütfen sorunuzu sorunuz efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ben bu hu

susun emeklilik statüsüne intikalinin de adaletsizliği 
giderecek bir unsur olduğunu düşünüyorum. Sayın 
Bakan bunu tasarıda niçin öngörmemiştir; Hükümet 
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olarak? Öngördüğü takdirde bir malî yükümlülük mü 
söz konusu olacaktır? 

Bu hususun açıklanmasını rica ediyorum. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Sayın Başkan, eğer soruyu doğru anla-
yabildiysem; «Ek madde 2*de, 1897 sayılı Kanunun 
36 ncı maddesinin (a) bendi ile ek geçici 4 ncü mad
de zikrediliyor da ne diye ek geçici 2 nci madde zik
redilmiyor?» şeklindedir zannederim. 

Şimdi, şunu ifade edeyim ki, ek geçici 2 nci mad
de intibak hükmüdür. İntibak hükümleri geçici hü
kümlerdir. Yani tabiatları itibariyle intibak hüküm
leri geçici hükümlerdir; bir defa uygulanırlar, bir da
ha uygulanmazlar o hükümler. 

Ek geçici' 4 ncü madde, sadece intibak hükmü 
tanzim etmekle kalmamıştır; üstelik, devamlı nitelik
te hükümler de getirmiştir. Ek geçici 4 ncü madde, 
2 nci maddeden daha farklıdır. Çünkü, sadece, «Şu 
dereceye getirilir kamu personeli, oturtulur» demekle 
yetinmiyor, !bir de, «Şu dereceye kadar da yükseltilir» 
diyor. Yalnız intibakı yükseltilir değil. «O okullarda 
okuyanlar, o istisnaî durum içinde, o statü içinde olan
lar şu dereceye kadar da gidebilir» diyor. 

Bu itibarla, ek geçici 2 nci maddeyi zikretmemek, 
burada, kanaatimce İliç mahzur tevlit etmeyecektir. 
Çünkü, 36 ncı maddenin (A) bendinde yapılacak olan 
bütün değişiklikler, esasen ek geçici 2 nci maddeye 
göre yapılmış olan intibakları da yeniden tadil etmiş 
olacaktır. Ek geçici 2 nci madde uygulanmış ve hük
münü bitirmiştir. Onun yerine yeni statü 36 ncı mad
denin (A) bendi ile tespit edilmiş durumdadır. Ancak, 
ek geçici 4 ncü madde devamlılık arz ettiği için, aynı 
zamanda devamlı statü tanzim edici hüküm getirdiği 
için ikisini zikretmek gerekmiştir. 

Bu itibarla, bir eksiklik olarak görmüyorum efen
dim, 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bir sorum 
daha var. 

BAŞKAN — Sorunuzu çok kısa rica edeceğim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka

nım, açıklık getirmesi bakımından sormam lâzım. 
Aslında ek geçici 2 nci madde, sayın Bakanın ifa

de ettikleri gibi devamlılığı haiz olan bir statü intiba
kı değildir. Ancak, eğer ek geçici 2 nci maddeye göre 
intibakı yapılan bir görevli, bu maddenin yürürlükte 
olduğu, uygulandığı süre zarfında emekliliğe dahil 

• yaş haddine vardığı zaman, bu madde, ek geçici 4 ncü 
maddedeki gibi devamlılık arz edecektir. 

•Bu nedenle, bu devamlılık arzı hali, yani emekli
liğe ayrılma noktasında, o takdirde 5434 sayılı Yasa
da yer almadığı takdirde emeklilik hükümlerinden is
tifade edemeyecektir veya edemeyen statüler ve mes
lek kollan hâsıl olacaktır. 

Ben, sorumu bu amaçla sordum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 

(Devamla) — Sayın Başkan, kanaatimizce böyle bir 
boşluk yoktur. 

A, KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Önder. 
A. KEMAL ÖNDER (İzmir) — Ek geçici 4 ncü 

madde geçici madde midir, değil midir? 

MALİYE BAKANI YILMAZ ERGENEKON 
(Devamla) — Sayın Başkan, tabiatıyle kanunlarda 
alışılmış ifadeler, kanun tanzim tarzları üzerinde bu
rada bir münakaşaya girmek istemiyorum. Çoğu za
man; «Geçici madde»1 diyoruz, «Ek madde» diyoruz, 
ama temel hüküm tanzim ediyoruz. Bu, bizim,kanun 
yapma tekniğimizde bir üniforma varamayışımızdır, 
hepimizin şikâyet ettiği noktadır. 

Ek geçici 4 ncü madde, başlangıçta bir intibak 
hükmü gibi tanzim edildiği halde, aslında birtakım 
istisnaî statüler içinde bulunan kişilerin devamlı va
rabilecekleri tavan derecelerini de gösterdiği için de
vamlılık arz eden nitelikte bir hükümdür. 

Bu itibarla, ismine rağmen, «geçici madde» kabu
lünü pek mümkün göremiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun sayın Bakan. 
Sayın Uysal?., 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamam 

efendim, 
BAŞKAN — Sayın Uysal söz istemiyorlar. 
Ek madde 2 üzerinde verilmiş olan önergeler var

dır, okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun taasrısının (S. Sayısı 
279) 3 ncü maddesinde yer alan ek madde 2 aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. Saygılarımla. 

•İstanbul 
Reşit Ülker 

-«Ek Madde 2. — 14 . 7 . 1965 gün ve 657 sa« 
yılı Kanunun 15 . 5 . 1975 gün ve 1897 sayılı Ka
nunla değişik 36 ncı maddesi ile aynı Kanunun ek 
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geçici 2 mi ve ek geçici 4 ncü m*djdel$rİB4e yapıla
cak değişiklikler, bu kanunun kapsamına girenler 
hakkında da değişiklik tarihinden geçerli olmak üzere 
uygulanır.» 

'BAŞKAN — Aynı mealde, kelimesi kelimesine 
aynı olan bir başka önerge daha var. Bu önergenin 
yalnız imzalarını sayın üyelere okuyorum :_ 

i«Siva3 Zonguldak 
Ahmet Durakoğlu Cahit Karakaş 

Tokat İstanbul 
İsmail Hakkı Birler Reşit Ülker 

(Trabzon İzmir 
Ahmet Şener Neccar Türkcan» 

BAŞKAN — Her iki önerge birlikte işlem göre^ 
çektir. Başka önergemiz yoktur. 

Komisyon?, J 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, esasen yu
karıda yer almış bulunan maddelerle bu madde irti
batlı bulunmaktadır. Olabilir ki verilmiş olan önerge
ler ışığında yukarıda bazı değişiklikler yapılmış ola-
•bilir, o takdirde bir çelişkili durum olabilir. O bakım
dan bunu da geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Peki. 
'İkinci madde de Komisyona geri verilmiştir. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

'bütün yasa tasarısı tümüyle - bir maddesi hariç - Ko
misyon tarafından geri alınıyor. Oysaki bunlar yasa
nın mahiyetinde önemli değişiklikleri haiz olan hu
suslar değil. Belki yürürlük maddesini de geri alacak
lar. O takdirde yasa geri alınmış olacak, Ben bu hu
susu gerçekten bir yasanın Yüce Meclisin görüşme
sinden çekip alınması şeklinde, bizim görev yapmamı
za engel olunması şeklinde yorumluyorum. Dikkat
lerinize arz eder, teşekkür ederim. 

ıBAŞKAN —• Efendim, İçtüzüğün kendilerine ver
diği hakkı kullanıyorlar. Başkanlıkça yapılacak baş
ka bir işlem yoktur. 

Yeni ek madde ilâvesi önergeleri vardır, onları 
okutup Komisyona veriyorum. 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki ek madde

nin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla.. 

Sivas Zonguldak 
Ahmet Durakoğlu Cahit Karakaş 

jTrabzpn İstanbul 
Ahmet Şener Reşit Ülker 

Tokat İzmir 
İsmail Hakkı Birler Neccar Türkcan 

•«Ek Madde — 657 sayılı Peylet Memurları Ka
nununun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 neı madde
sinde öğrenim durumlarına göre teispit olunan tavan 
derecelerine yükselmiş ve daha yukarı derecelere ter
fi olanağı kalmamış olanlarla, ek geçici maddelere 
göre inti'bakı yapılanlardan öğrenim durumlarına gö
re 36 ncı maddede tespit olunan öğrenim tavanını 
aşmış ve yükseldikleri derecelerde terfileri dondurul
muş bulunanlardan, yazı ile istekleri halinde emekli
lik keseneğine esas aylıklarının, her yıl için bir kade
me, her üç yıl için bir derece verilmek suretiyle yük
seltilmesine devam olunur. Ancak, bu gibilerin fiilî 
aylıkları il& emeklilik^ keseneğine esas aylıkları arasın
daki kesenek farkları ve kurum karşılıkları ile % lCıCl 
artış faikları ve karşılıkları, fiilî aylıklarından kesilir* 
Ayrıca, emekliye ayrıldıklarında emeklilik ikramiye
leri de fiilen aldıkları derece ve kademe üzerinden he
saplanır. 

-Halen bu durumda olanlardan, bu kanunun yayı
nı tarihini takip eden (3) ay içinde, bundan sonra aynı 
duruma gelecekleri de, o tarihten itibaren (3) ay için
de yazılı başvurmaları üzerine, kurumlarınca emekli
lik keseneğine esas olacak intibakları yeniden düzen
lenir ve yukarıdaki fıkra gereğince kesenek farkları 
bordrolarından kesilerek T. C. Emekli Sandığına gön
derilir.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 279 Sıra Sayısında 5434 sayılı 

Yasanın bazı maddelerini değiştiren teklife aşağıdaki 
maddenin eklenmesini arz ederiz. 

«İştirakçilerden her ay alınmakta olan emeklilik 
keseneği ve kurumlarca ödenen karşılıklar, hizmet 
süreleri fiilen 40 yılı dolduranlardan alınmaz ve kar
şılık ödenmez.»' 

İstanbul İzmir 
Ali Nejat Ölçen Neccar Türkcan 

İstanbul Çanakkale 
Doğan Öztunç Orhan Çaneri 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aslında görüşülmekte olan maddelerin dışında yeni 
bir madde ikamesini öngören bir önergedir. 

Bu sebeple, Komisyonun, böyle bir önergeyi, hiç 
olmazsa, önergeyi veren imzalardan birinin konuş
ması vukubulmadan geri almaması icap eder. Zira 
teklifte mevcut olmasına rağmen, burada Komisyon 
tarafından metinden çıkarılmış olan bir maddenin ye-
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rine öneriler bir metnin Komisyona iadesini ben usu
le uygun bulmuyorum. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bundan evvelki tatbikatımızda. Ko
misyondan geçmemiş olan bu tip tekliflerin müzake
re edilemeyeceği hususunda Meclisimizce bir karar 
alınmıştı efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, 
ancak, görüşülen bir teklifi, üzerinde müzakere edilen 
bir teklifi Komisyon kendi noktayı nazarına ve çalış
masına uygun geçirmek mülâhazasıyle içtüzüğün 89 
ncu maddesi gereğince geri alabilir. Millet Meclisi
mizde bu madde bugüne değin hiç görüşülmemiştir 
görüşülmediğine göre, Komisyonun ve Yüce Meclisin 
üyelerinin bu madde üzerinde herhangi bir fikri şu 
anda mevcut değildir. Geri alınması esbabı mucibesi 
de bundan dolayı doğmamaktadır. 

BAŞKAN — Bu bir yeni teklif midir efendim? 
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yeni bir mad

de teklifidir sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yeni bir madde teklifidir. Yeni mad

de teklifleri de, İçtüzüğümüz gereğince komisyonlar
dan geçtikten sonra Meclisimizde müzakere edilebi
lir. Yoksa komisyondan geçmemiş bir maddenin her
hangi bir işleme konması ve Mecliste müzakere edil
mesine de imkân görememekteyiz efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka-
nım, bir yanlışlık yapmaktasınız. O yanlışlığı özür di
leyerek size ifade etmek imkânını bana bağışlayınız. 

Komisyon buradadır; Komisyon bu madde üze
rinde, müzakere edildiği zaman, fikrini açıklayabilir. 
Kabul etmek veya kabul etmemek hususunda kara
rını verir, kabul ettiği takdirde, İçtüzük gereğince, 
Komisyonla ilgili çoğunluğun burada bulunması icap 
eder. Kabul etmediği takdirde, çoğunluğun bulunma
sına dahi ihtiyaç yoktur. 

Bu nedenle, Komisyon, müzakeresi neticelenme
yen bir önergeyi geri alamaz ve siz de Komisyonun bu 
arzusu ortaya çıkmadan geri veremezsiniz. 

BAŞKAN — Biz geri vermiyoruz efendim. Bize 
gelmiş olan bir önergeyi komisyona havale ediyoruz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN' (İstanbul) — Komisyona 
havale edemezsiniz sayın Başkan. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyonda görü
şülmüş bu ek 3 ncü madde havale edemezsiniz Sayın 
Başkan. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Ben hükümet
ten yana bir teklifte bulunuyorum, Sayın Bakan Hü
kümetten yana olmayan bir teklifte bulunuyor. Bu 
çelişkiyi de arz ederim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, burada yaptığımız 
işlem; verilmiş olan önergeleri okutup Meclisin bilgi
sine sunuyoruz ve dolayısıyle de bunun ışığı altında 
Komisyona havale ediyoruz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Benim de ko
nuşmama imkân vererek gayet tabiî... 

'BAŞKAN — önergenizi izah sadedinde söz iste-
miştiniz; 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — İzah sadedin^ 
de değil sayın Başkan. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Tatbikatta mı 
yanlışlık var? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Ne gibi? 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Zatıâlinizin lüzum 
gördüğü, Komisyona önergenin havalesinde de, 
Komisyon eğer lüzum görürse önerge sahibini çağırıp 
'dinleme imkânına sahiptir. 

BAŞKAN — Okutalım, okutmaya devam edece
ğim efendim. 

Bilgiye sunuyoruz. Aynı mealde olduğuna göre 
imzaları okutuyorum efendim. 

«Sinop İstanbul 
Mustafa Kaptan Mustafa Kara 

f staribul Muğla 
Osman Özert Ahmet Buldanlı 

Kırklareli 
Mehmet Atagün» 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bendenizin de bir 
önergesi Var sayın Başkan? 

MUSTAFA KAPTAN (Sinop) — Sayın Başkan, 
aynı mealde değil. 

BAŞKAN — Değişiklik mi var efendim? Önerge-1 

nin- değişik olduğunumu iddia ediyorsunuz? 

MUSTAFA KAFTAN (Sinop) — Madde aynı 
ama gerekçesi ayrıdır efendim. 

BAŞKAN — Eğer bir aykırılık varsa okuturuz 
efendim/ 

Okutuyorum efendim, ayrı olduğu için. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Bendenizin de bir 
önergesi vardı sayın Başkan, yerimden arz edeyim 
müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Önerge burada, okutacağım efendim, 
okutacağız. 
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Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 279 Sıra Sayılı 5434 sayılı Ka

nunda yapılan değişikliklerle ilgili kanun ta
sarısının Hükümetten gelen metninde, 401 fiilî hizmet 
yılını yoldurmuş bulunan 'iştirakçilerden emekli kese
neği kesilmemesi derpiş edilmiş idi. Tasarının Hü
kümetten gelen metninin ek madde 3'te yer alan bu 
hüküm komisyonda çıkarılmıştır. Bu hatalıdır. Zira, 
3*0 fiilî hizmet yılından sonraki hizmetler için ikra
miyeden istifade mümkün olmadığı gibi, 40 fiilî hiz
met yılından sonra da emekli maaşından herhangi 
bir artma olmamaktadır. 

Şu hale göre, 4Cİ yıldan sonra ödenen emekli ke
seneklerinin iştirakçi bakımından bir faydası olmayıp, 
'karşılıksız bir külfet yüklemektedir. 

Bu durum, Hazine bakımından da zararlıdır. 
Çünkü, keseneğin % 8,5'ini iştirakçi, % 13,5'ini de 
Hazine ödemektedir. Dolayısıyle Hazünenin ödediği 
bu paraların da bir gayeye matuf olmadığı izahtan 
varestedir. 

Bu sebeple, kanun tasarısının Hükümetten gelen 
metnindeki ek madde 3'ün bu tasarıya yeniden ithâ
lini saygıyle teklif ederiz. 

Sinop Kırklareli 
Mustafa Kaptan Mehmet Atagün 

İMuğla İstanbul 
Ahmet Buldanlı Mustafa Kara 

istanbul 
Osman Özer 

Sayın Başkanlığa 
1970 tarihinden evvel çeşitli kurumlardan veya 

Millet Meclisi ve Senato'dan emekli olmuş eski mil
letvekilleri ve senatörler ile, yeni milletvekili ve se
natör emeklileri arasındaki farkın kaldırılmasının za

rurî olduğu kanaatindeyiz. 
Hangi kurumdan gelirse gelsinler, milletvekili ve 

senatörlerin, emeklilikeri düzetilmelidir. Yapılacak her 
değişiklik yeni bir karara ihtiyaç göstermeden, eski 
milletvekili ve senatörlere uygulanmalıdır. 

Böylece parlamenterler arasındaki fark bertaraf 
edilmiş olur. Bu maksatla aşğıdaki metni hazırladım. 
Yüce Meclisin tasvibine sunulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Ek madde 3. — 
1970 tarihinden evvel, ister Millet Meclisinden, is

ter Senatodan, -milletvekili veya senatör olarak bu 
tarihten evvel başka kurumlardan veya Parlamento

dan emekli olup milletvekiliği veya senatörük yap
mış olanların emeklilikleri, bu tarihten sonra emekli 
olmuş mületvekili veya senatörlerin emeklilikleri dü
zeltilir ve yeniden intibakları milletvekili veya sena
tör olarak yapılır. 

Parlementerlerin emekliliklerinde vâki olacak her 
türlü değişikik yenü bir karara ihtiyaç göstermeden 
eski parlamenterler hakkında da tatbik olunur. 

Samsun 
Fuat Uysal 

Konya 
Ali Kökbudak 

Bingöl 
Hasan Celâlettin Ezman 

Samsun 
İrfan Yankutan 

Rize 
Sami Kumbasar 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuya-
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
T. C. Emekli Sandığı Kanunundaki değişikliğe 

dair S. Sayısı 279 olan Kanuna aşağıdaki metnin ek 
madde olarak ilâvesini öneririz. 

Ek Madde :, 

Yurt dışında Tıp Doktorluğu, D.'ş tabipliği, Mü
hendislik, Kimyagerlik yapmış ve halen Devlet me
muru olarak yine bu hizmetleri yapmakta olanlar 
yurt dışında geçirdikleri süreyi, 1238 sayılı Kanunun 
Geçici 3 ncü maddesindeki esaslarına göre, bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 6 ay içinde müracaat 
etmeleri halinde borçlandırılırlar. 

Bu suretle borçlandırılanlar da bu kanun hüküm
lerinden faydalanırlar. 

Samsun Muğla 
Doğan Kitaplı Ahmet Buldanlı 

Ankara Çanakkale 
Oğuz Aygün Zekiye Gülsen 

Erzincan Gümüşhane 
Hüsamettin Atabeyli Mustafa Karaman 

Kayseri Sakarya 
Hayrettin Nakiboğlu Nuri Bayar 

Sivas 
Enver Akova 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha vardır, oku-
tuyoaum : 

Yüksek Başkanlığa 
Emekliler arasında adaleti sağlamak için hazır

lanmış, görüşülmekte olan tasarıda; 1971 yılından 
beri yüksek rütbeli subaylarla, yüksek dereceli me
murlarda olduğu gibi, küçük rütbeli subay, astsubay 

, ve memur emeklilerinin de ek göstergelerinin emek-
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li aylıklarında dikkate alınacağı hususunda genel 
hüküm getirilecek yerde, ek 1 nci maddenin (d) fık
rası sonuna sadece 1 nci derecenin son kademesin
den yani yüksek dereceden emekli olanların ek gös
tergelerinin emekli aylıklarında göz önünde bulun
durulması yolunda konulan hükümle, üst rütbe ve 
derecedekilerin haklarının korunarak, gösterge yö
nünden aynı olan küçük rütbe ve derecedeki subay, 
astsubay ve memur emekliler yine unutulmuşlardır. 

Küçük rütbe ve dereceli subay, astsubay ve memur 
emeklileri aleyhine devam edegelen bu durumun 
Anayasanın 12 nci maddesine aykırılığı bir yana gö
rev başındaki küçük rütbe ve derecelilere hizmetin 
görülmesi ve moral bakımdan ters yönde olacak et
kisi de izahtan varestedir. 

Küçük rütbe ve derecelerin ek göstergelerinin 
emekliliklerinden sayılmaması dolay isiyle 1 nci de
recenin son kademesine gelinceye kadar ek göster
gelerden kesenek kesilmemesinden Emekli Sandığının 
mali bakımdan maruz kaldığı ve kalacağı zarar da 
calibi dikkattir. 

Belirtilen mahzurları gidermek, ek göstergeli ay
lık alanlar arasındaki farklılığa son vermek için ka
nun tedvini ve tekniğine de uygun düşecek, genellik 
ve eşitliği sağlayacak aşağıdaki maddenin tasarıya 
eklenmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.. 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Balıkesir 
Sadullah Usunıi 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Kastamonu 
Sabri Tığlı 

Ek Madde : 
8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin (c) fıkrasına ekli gösterge tablosunun 
altındaki ek göstergeler çıkarılarak, aynı fıkra sonuna 
aşağıdaki bent eklenmiştir. 

Şu kadar ki ek göstergeli görevlerde bulunan iş
tirakçilerin emekli aylıkları göstergelerine, görev ay
lıklarındaki ek göstergelerinin yarısı ilâve ounur. 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyo-
rum.| 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki maddenin 

eklenmesini arz ve teklif ederim; 

Saygılarımla. 

«Madde : 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 1425 sayılı Kanunla eklenen 1 nci maddenin 
(c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.» 

Niğde 
Azmi Yavuzalp 

İstanbul 
Ali Nejat Ölçen 

Kırşehir 
Sait Şayiam 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Ankara 
Rauf Kandemir 

Burdur 
Ali Sanlı 

Rize 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Kars 
Doğan Araslı 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

Erzurum 
Hasan Çetinkaya 

İzmir 
Süleyman Gîenç 

Sami Kumbasar 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum, 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki maddenin 

eklenmesini arz ve teklif ederim, 
Sivas 

Ahmet Durakoğlu 
Tralizon 

Ahmet Şener 
İzm iı* 

Neccar Türkcan 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«Madde : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka
nununa 1425 sayılı Kanunla eklenen 1 nci maddesi
nin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.» 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutuyo
rum : 

Meclis Başkanlığına 
Görüşülmekte olan tasarıya aşağıdaki maddenin 

eklenmesini arz ve teklif ederiz, 

' Sivas 
Ahmet Durakoğlu 

Zonguldak 
Cahit Karakaş 

Trabzon 
Ahmet Şener 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Tokat 
İsmail Hakkı Birler 

İzmiri 
Neccar Türkcan 

«Madde : 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanu
nuna 1425 Sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen 
Ek Madde 4'ün 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 
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Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylık
ları, iştirakçilerin görevden ayrıldıkları tarihteki emekli 
keseneğine esas aylıkları üzerinden 7.2.1969 tarihli 
ve UCU sayılı Kanunla 5434 sayılı Kanuna eklenen 
Ek 1 ne i maddede yazılı nispetlere göre bağlanır.» 

BAŞKAN — Bir başka önerge vardır, okutu
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesine 1.3.1971 

tarih ve 1377 sayılı Kanunla eklenen (n) bendinin 
birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

ı«n) Emekliliğe tabi görevlerde bulunmadan, ille
rin genel meclisi üyeliğine seçilenlerle, emeklilikle ve
ya Sosyal Sigortalara ilgilenmeden, belediye başkanlığı
na, belediye meclisi üyeliğine veya T.B.M.M. üyeliğine 
seçilenler, seçimlerden itibaren 6 ay içinde yazı ile 
Sandığa müracaat ederek emeklilikle ilgilenmelerini 
istedikleri ve emekli keseneklerini ödedikleri takdir
de, kesenek karşılıkları da ilgili kurumlardan alınmak 
suretiyle.» 

Diyarbakır Çorum 
Hasan Değer Etem Eken 

Kahramanmaraş Bolu 
Ali Zülfikâroğlu Abdi Özbek 

Ankara 
Hasan Özçeik 

BAŞKAN —- Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben

denizin bir önergesi var, 'izah etmek isterim. 
BAŞKAN — Ne ile ilgili efendim? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Müsaade ederse

niz kürsü len izah edeyim. 

BAŞKMNf — Hayır, bulunduğunuz yerden söyle
yin. 

ŞENER. BATTAL (Konya) — Efendim şöyle: 
Görüştüğümüz 279 S. Sayılı basmayazının 10 ve 11 
nci sayfalarında benim bir geçici maddeye ilişkin ka
nun teklifim var. Bu, 1971'de emekli olanlarla 
1969'da emekli olanların fark ikramiyesine taallûk 
eder. Oysa, görüştüğümüz tasariyle bu 'hususun alâ
kası yoktur. 279 S. Sayılı basmayazıda bu husus yer 
almakla benim teklifim Hükümet tasarısıyte birleş-# 

tirilroiş oluyor. Alâkası olmayan bir teklif böylelikle 
müstakil görüşülme kabiliyetini yitiriyor. Ya ben tek
lifimi, «Gündeme girmemiştir» diye geri alayım; ya 
da 'komisyon bu hususu teka&bül ediyorsa, bunun 
279 S. Sayılı basmayazı yanlışlıkla girdiğini teyit et
sinler, böylelikle benîm teklifim hayatiyetini muha

faza etsin. Bunu arz ediyorum. Ciddî bir usulî hata 
vardır, bu hususta Başkanlığın muamele ifasını say-
giyle arz ederim. 

BAŞKAN — Bu mevzu komisyona intikal etmiş 
midir efendim? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
CEL (Gümüşhane) — Efendim, zaten bu görüştüğü
müz tasariyle alâkası yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Beni teyit ediyor
lar. 

BAŞKAN — Bu teklif, komisyon olarak sizde
dir değil mi? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT YÜ
CEL (Gümşüşhane) — Evet. 

ŞENER BATTAL (Konya) — «279 S. Sayılı 
basmayazıdan çıkarılması lâzımdır.» görüşünü teyit 
ediyorlar Sayın Başkan. Zapta geçsin diye ifade edi
yorum. 

BAŞKAN — Tamam; komisyon da, bu tasariyle 
ilgisi olmadığını ifade ediyorlar. 

ŞENER BATTAL (Konya) — «Bu tasariyle alâ
kalı değildir, hayatiyetini muhafaza ediyor, 279 S. 
Sayılı basmayazıda yanlışlıkla yer almış» diyorlar. 

BAŞKAN — Bunu aynen zabıtlara intikal ettir
miş duru.ndayız efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Çok teşekkür ede
rim. 279 S Sayılı basmayazıdan çıkmış oldu, o za
man önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Biraz evvel okunan ek madde tek
liflerinden. Sayın İlyas Kılıç, Sayın Fuat Uysal, Sa
yın Hasan Celâlettin Ezman, Sayın İrfan Yankutan, 
Sayın AH Kökbudak, Sayın Sami Kumbasar önerge
lerini geri alıyorlar. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
hangi önerge geri alınıyor? 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okuyorum efendim: 
(Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve 5 arkadaşının 

önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir efendim. 
4 ncü maddeye geçiyoruz. 
4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
Geçici madde 1. — 3 . 7 . 1975 gün ve 1922 sayılı 

Kanunun geçici maddesinde yer alan süre bu kanunla 
getirilen intibak hükümleri uygulanmak suretiyle ya
pılacak yükseltme işlemlerinin zamanında yetiştirebil-
mesi için, bitiminden itibaren 1 yıl uzatılmıştır. 
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BAŞKAN —- 4 ncü madde hakkında Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Durakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Yürürlük 
maddesi üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Eski 3, yeni 4 ncü madde efen
dim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Yürürlük 
maddesinde istiyorum efendim. 

BAŞKAN — O zaman 5 nci madde olur efen
dim, o, 5 rxi maddeye giriyor. 

Bu 4 ncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

4 ncü madde üzerinde önerge de yoktur. 
Komnyon, bu 4 ncü maddeyi diğer maddelerle 

ilgili görür mü? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi - eski 3, yeni 4 ncü 

maddeyi - okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeye geçici maddeler eklenmesine dair 
önergeler vardır. Okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununda de

ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısının (S. Sayı
sı : 279) 4 ncü maddesine, aşağıdaki geçici madde 2 
eklenmesini öneririm. Saygılarımla. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Geçici madde 2. — 7 . 2 . 1969 gün ve 1101 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden yararlanan
larla, memuriyetleri esnasında kuruluş kanunlarına 
göre maaş intibakları evvelce yapılmış olanlar ve me
muriyetlerinde üç üst derece maaş alanlar hariç, 
1946'ya kadar Devlet hizmetinde çalışırken kadro
suzluk yüzünden aynı derecede 3, 6, 9 sene terfi ede
meden beklemiş ve 1101 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinden hiç yararlanmamış olanların her üç se
nesi bir terfi sayılır ve her dereceye bu uygulanır, 
Fakat üe üst dereceyi geçemez. Emeklilerin maaş in
tibakları da bu esasa göre yapılır, Bunların 'intibak
larında aranacak esas iyi sicil almış olmalarıdır. Yapı
lacak intfhak]s|.rda ortaya çıkacak olan maaş farkla
rının emşkJ'i keseneği hesaplanarak emeldi borçlan
dırılacak ve bu para maaşından kesilecektir. 

1946 yılma gelinceye kadar Devlet hizmetlerinde 
çalışan bir kısım memurların o zamanın ağır şart
lan altında kadroları dondurulmuş gibiydi. 1101 sa
yılı Kanunun geçici 2 nci maddesinden de bu memur

ların bir kısmı yararlanmamışlardır. Bu kanundan 
yararlananlar, emekli oldukları derecede kadrosuzluk 
yüzünden 3, 6, 9 sene beklemiş iseler, 1, 2, 3 üst de
receye terfileri yapılmıştır. Emekli oldukları derece
lerden gayri derecelerde yani ara derecelerde aynı şe
kilde kadrosuzluk yüzünden 3, 6, 9 sene bekleyen
lerin terfileri yapılmamıştır. 

Ülke o zamanlarda Kurtuluş Savaşından yeni çık
mıştı. Memleket büyük 'bir yoksulluk ve perişanlık 
içinde bulunuyordu. O günün koşullan altında Dev
let hizmetinde çalışan memurların kadroları da don
durulmuştu. Bir memur 1 5 - 2 0 sene terfi edemeden 
aynı derecede çalışarak, emekli olacağı zaman terfi 
ettirilmek suretiyle emekliye sevk edilirdi. Bu durum 
İkinci Dünya Savaşının devamı süresince de aynen 
baki kalmıştır. Bu ağır şartlar altında Devlet hizmeti 
yapan ve emekliye ayrılmış olan, 1101 sayılı Kanun
dan hiç yararlanmamış emekliler bugün çok .mağdur 
bir durumdadırlar. O ağır yıllarda Devlet hizmeti ya
panlar, 20 ilâ 50 lira aslî maaş üzerinden, yani çok 
düşük bir durumda emekli olmuşlardır. Birçok yok-
suzluklar ve yoksulluklar 'içinde seve seve memleket 
hizjneti yapmış olan bu fedakâr emeklilerin hiç ol
mazsa bugüne hakları teslim edilmelidir. Kanun tek
lifi 'bu amaçla hazırlanmıştır. 

BAŞKAN - - Sayın komisyon 'bu mevzuda ne dü
şünür? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Efendim, esasen komisyo
nun metninde de yok. O bakımdan, herhalde tetkik 
için komisyona havale buyuracaksınız. 

BAŞKAN — Evet; diğer önergeler gibi komisyo
na veriyoruz. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, bu 
madde ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Bu 
madde yalnız fazla mesai 'ile ilgilidir. îki sene süre 
ile fazla çalışma karşılığıdır. Bununla ilgili değildir, 
diğer maddelerle ilgilidir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Komisyon uygun 
bir yere koyabilir. 

BAŞKAN — Şimdi, 4 ncü madde kabul edildiği
ne göre, ök bir madde ilavesidir bu. 

Komisyon olarak katılıp katılmadığınızı beyan 
edeceksiniz, ona göre işlem yapacağız. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Efendim, komisyona lütfen 
derseniz, komisyonda görüşülüp, ancak bir ek madde 
olarak getirilmesi hususu orada tezakkür edilebilir. 

BAŞKAN — Geçici bir madde olarak... 
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PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Evet. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Müsaade ederseniz, ko
misyona... 

BAŞKAN — Zaten 'kabul edilirse, komisyona 
havale edeceğiz efendim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Efendim komisyona hava
lesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, bu önergeye katı
lıyor musunuz? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Katılmıyoruz, efendim. 

'BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Katılmadığınıza 
göre, önerge sahibi Sayın Ülker, söz istiyor musu
nuz? 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Hayır, gerekçesinde 
izah ettim. 

BAŞKAN — İzah ettiniz. Oylayacağız efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Hiç alâkası yok. 

BAŞKAN — Ek geçici 4 ncü maddeye ek olarak 
geçici 2 nci madde eklenmesine dair olan önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başaktı, bi
raz önce bir arkadaşımızın önergesini, yeni bir mad
de diye kabul etmediniz ve oylamadınız. Oylamaya-
caksınız, komisyona vereceksiniz. Komisyona verilir. 
Bunu da aynı onun gibi komisyona vermeniz lâzım, 
düşünülmesi lâzım. Oylayamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu, kabul edilmiş 
bir maddeye geçici madde ilavesidir. Daha evvelkiler 
ise yeni madde teklifleridir. Yeni madde teklifleri 
'için yaptığımız işlem, biraz evvel cereyan etmişti. 
Şimdiki yaptığımız ise, kabul edilmiş olan maddeye 
ek madde olarak ek ilâve yapıyoruz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, ge
çici madde, madde demektir. O da hüküm ifade eder. 
Bununla asıl madde arasında ne fark vardır? 

BAŞKAN — Ek geçici madde ilâve ediyoruz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Aynen komisyona 
geri verilmesi lâzım. 

BAŞKAN — Gene komisyona- gidecek zaten 
efendim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Oylayamazsınız. 
BAŞKAN — Meclisçe kabul edildikten sonra, 

komisyona... 

i ORHAN DENGİZ (Uşak) - Oyluyorsunuz Sayın 
I Başkan, o zaman madde olur. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Geri alınmış bir 
I maddeye bağlı değil efendim bu. 

BAŞKAN — Hayır, geri alınmış demiyoruz efen
dim. Daha evvel de teklif edilmiş olan maddelere ben-

j zerliğinden bahsediyorlar. Yeniden ilâve maddelere... 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — İlâve maddedir, oy-

I layamazsınız efendim. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Geçici maddeyi gö

rüşmekte olduğumuzdan, bu üç sene yürürlükte ka-
I lacaktır. İki sene fazla mesai yaparak ancak Emekli 

Sandığı bu intibakları yapacağı için, yeniden birta-
I kim intibak ayarlamaları zorunluğu hâsıl olduğundan, 

iki seneyi üç seneye çıkarıyor, üç sene sonra bu mad-
I de yürürlükten kalkacaktır. 

Bu bakımdan, muvakkat maddeyi ilgilendirmeyen 
I ve hiçbir alâkası olmayan bu önergeyi diğer madde-
I lerdeki önergeler gibi burada muameleye koyamaz-
j siniz Sayın Başkan. Bu önergeyi komisyona havale 
I ötmeniz gerekir. 

HÜSAMETTİN UYSAL (Sakarya) — Mesele 
I açıktır Sayın Başkan, demin de bir uygulama yaptı-
I nız ve bu husus geleceğe bir gelenek halinde intikal 
I edecektir. Onun' için lütfedin, demin de bir uygula-
I ma yaptınız ve bu uygulamanızın olumlu olduğu hu-
I susunda arkadaşlarımız olduğu gibi, bu oylamanın 
I aleyhinde olan arkadaşlarımız da olacaktır. Şimdi bir 
I uygulama yapıyorsunuz ve bu konuda bir tartışma 

çıkıyor. Bunu bir berakklığa kavuşturalım, ondan 
I sonra uygulama yapınız efendim. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman bir usul müza-
I keresi açmış oluruz. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Tamamen usule uy-
1 gundur Sayın Başkan. Bu, geçici madde l'dir, be-
I nimki de geçici madde 2 olarak verilmiştir. 

I BAŞKAN — Efendim, bundan evvelki yaptığı-
J mız işlemde bir açıklığa kavuşmanız için şu izahatı 
I vermek mecburiyetindeyim: 
I Bundan evvelki tekliflerinizde geri alınmış olan 
I maddelere monte edilmesi lazım gelen madde deği-
I siklikleri vardı ve onun için teklifler yapılmıştı ve o 
I maddeler geri alındığı için, o maddelere onları ilâve 
I etmemiz rr'ümkün'değildi. O sebeple biz onu komis-
I yona havale ettik. 

Bu yaptığımız işlemde ise; İçtüzüğün 88 nci mad-
I desine göre hareket ediyoruz. 88 nci madde: «Kanun-
I larda veya İçtüzükte aksine hüküm yoksa, kanun ta-
I sarısı veya teklifinde bir maddenin reddi, komis-
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yona iadesi, değiştirilmesi veya metne madde eklen
mesi hakkında milletvekilleri, esas komisyon veya Hü
kümet değişiklik önergeleri verebilir.» Şimdi, 88 nci 
maddeye göre işlem yapıyoruz; çünkü, 4 ncü madde 
kabul edilmiş olduğu için. 

Bu bakımdan, bu önergeyi oylamak mecburiye
tindeyim. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başkan, ge
çici madde geçti. Yeni madde ilâve ediyorsunuz, 
bunu komisyona vermeniz lazımdır. 4 ncü maddenin 
müzakeresi bitti ve madde geçti. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Olayın Sayın Baş
kan, oylayın. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 4 ncü mad
de görüşüldü ve oylaması da yapılmak suretiyle ke
sinleşti. Şimdi önergeyle teklif edilen madde yeni bir 
madde mahiyetindedir, 'binaenaleyh komisyonda gö
rüşülmeyen ve tasarıda bulunmayan bir madde karak
terinde olduğu için, oylanmadan komisyona havale 
edilmesi iktiza eder. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — 88 nci madde açık 
efendim. 

BAŞKAN — Bu önerge kabul edildikten sonra, 
4 ncü maddeyi kabul edilmiş şekliyle beraber komis
yona verelim. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Kabul edildi efendim, geç
ti o. 

BAŞKAN — Evet, öyle yapacağız. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCRL (Gümüşhane) — Geri alırız o zaman 
efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi okunmuş şekliyle oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... (A. P. sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, Mec
liste çoğunluk yoktur. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yanlış Sayın Baş
kan, oylayamazsınız efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan yan
lış. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, de
min «Müzakere açacağım» dediniz, şimdi oylamaya 
geçiyorsunuz. (Gürültüler.) 

iBAŞKAN — Lütfen efendim. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Yanlış Sayın Baş

kan. (A. P. sıralarından «Oylayamazsınız Sayın Baş
kan» sesleri.) 

BAŞKAN — Müsaadenizi rica edeyim efendim. 
(Gürültüler.) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, oylamaya geçtiniz. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Madde ayrı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. (Gürültüler.) 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, oy

lamaya geçtiniz, demin «Müzakere açacağım» de
miştiniz. 

BAŞKAN — Efendim, yine oylayacağım; ancak 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Şimdi, oylamaya geçmeden evvel... (Gürültüler.) 
Bir dakika efendim, bir usul müzakeresi yapıp, 

usulü oyladıktan sonra yine aynı neticeye varaca
ğız. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
oylamaya ^geçltiniz; sonra vazgeçtiniz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim; açıklığa ka
vuşmasını istediğim için, yanlış bir tatbikata meydan 
vermemek için... 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zaten usul hakkında müzakere aça
cağım efendim. (C. H. P. sıralarından «Olmaz Sa
yın Baş'kan» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar.) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Oylamaya 
geçiniz Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim; 

doğru yanlış, İçtüzüğe uygun veya değil, dün de bir 
uygulama yaptınız. Sayın Adalet Partisi Grup Baş-
kanvekili çıktı dedi ki: «Doğrudur.» Ben itiraz et
tim; ama kabul edilmedi. 

Oylamaya geçildikten sonra, pat pat vurmakla geri 
dönerseniz; o zaman biz de pat pat vururuz, geri dö
nersiniz. (Gürültüler.) Onun için arz edeyim Sayın 
Başkanım; oylamaya geçilmiş bir konuda kararınızı 
uygulayınız lütfen. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sesi fazla çı

kana uyulmaz Sayın Başkan. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Meclise pat 

pat anarşisi girmez Sayın Başkan. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane)— Sayın Başkan, biraz önce 
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arz ettim. Metinde ve tasanda bulunmayan ve daha 
önce oylanmış, kabul edilmiş ve kesinleşmiş olan mad
denin dışında; eğer yeni bir madde olarak teklif edi
liyorsa, maddeyi böylece geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyorsunuz? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Evet efendim. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Oylama işf 

geri alınmaz. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Önerge ile beraber geri alı
yoruz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, 'bir dakika. 
Şimdi, bu maddeye bir madde eklenmesi... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Maddeye madde 
eklenmez Sayın Başkan. 

Bu maddeye bir... 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş

kan, oylamada müzakere olmaz. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, müsaade edi

niz. 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Oylamaya 

sunuldu Sayın Başkan. 
BAvŞKAN — Müsaade ediniz efendim; bir açık

lığa 'kavuşturacağız. îki tarafta da haklı istekler 
var. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, oylamaya sundunuz, kararınızı veriniz. 

BAŞKAN — Vereceğiz, oylayacağız; bir dakika
nızı rica edelim. 

Buyurun efendim. 
ALt NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

izin verirseniz; oylamayı sonuçlandırınız; tekriri mü
zakere açılır, aynı maddeyi tekrar... (A. P. sıraların
dan gürültüler, «Oylayamazsınız Sayın Başkan» ses
leri.) 

Başka türlü yapamazsınız Sayın Başkan. Tama
men usule aykırı hareket etmiş olursunuz. (Gürültü
ler.) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, ben 
de söz istiyorum. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Oylamaya 
geçtiniz Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, doğru yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel izah ettiğim 
gibi... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — O konuştu, ben de 
konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, konuşun efen
dim. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Efendim, bundan 
önce itirazımız üzerine, siz, müzakere açacağınızı söy
lemiştiniz. (C. H. P. sıralarından «Söylemedi, söyle
medi» sesleri, gürültüler.) Bilâhara bundan vazgeçe
rek oylamaya geçtiniz, itirazımız üzerine tekrar dön
dünüz. Olmaz böyle şey... Zatıâlinizin de bir tered
düdü mevcuttu, bu tereddüt dolayısı ile bu konuda 
müzakere açılmasında ısrar ediyoruz. 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Olmaz böy
le şey, olmaz böyle müzakere... 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Senin söylediğin 
oluyor da benimki neden olmasın?... (A. P. ve C. H. 
P. sıralarından, gürültüler.) 
• A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Bakanlık 

yaptın, öğrenebilirdin, öğreneceksin. (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim, 
A. DOĞAN ÖZTUNÇ (İstanbul) — Usul öğren, 

İçtüzükte böyle bir şey yök, Bakanlık yaptın. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından yer yer ayağa kalkmalar, 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Öztunç, Sayın Öztunç, lüt
fen yerinize oturunuz efendim, (Gürültüler.) 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Şu anda 4 ncü 
maddeyi oylamış bulunuyorsunuz, 4 ncü maddeyi oy
ladıktan sonra Kanunlar Müdürüne «Bununla ilgili 
bir takrir vardı da niçin bana söylemediniz» dediniz 
ve ondan sonra bu takrir önünüze geldi. Sayın Reşit 
Ülker'in ısrarı üzerine bunu madde yapmak istiyor
sunuz. Bu katiyen doğru değildir. Burada yapacağı
mız şey hatadan dönmektir. Sayın Ülker'in takririni 
madde haline getirmek mümkündür; ama şu anda 
mümkün değildir, Komisyon takriri istemiştir; komis
yona gider, tekrar gelir buraya, oylanır ve madde 
olur. (C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Evet, bu şartlar altında müzakereyi 
devam ettiremeyeceğim. Saat 18,35'te toplanılmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,23 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.45 

BAŞKAN : Başkanvekili Rasim Hancıoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Kanaatli (Bursa), Cemil Erhan (Ağrı) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 90 ncı Birfeşiniiinıin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 sayılı Kamınla Eklenen Ek 6 ncı Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdi Özerin, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battalın, 
Gaziantep Milletvekili Orhan T okuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat A kay ve 2 arkadaşının, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bozkurt'un, Rize Milletvekili Osman Yılmaz Kara-
osmanoğlu'nun, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tuncun ve Kütahya Milletvekili İlhan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu (11421. 
2115, 2/113, 2/170, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) Devam) 

BAŞKAN — Zabıtları getirip okuduktan sonra, 4 
ncü maddenin birinci geçici madde ile beraber oylan
dığını tespit etmiş durumdayız. İlki önerge varıdır. 
Önergeleri oylayacağım ve bu oylanan önergeleri de 
Komisyona havale ederak yeni başlık çerçeve ile bu 
'kanuna monte edilmesini temin edeceğiz. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Anlaşılmadı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Bu okunan önergeyi oylamaya geç-
miştlik, okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka-
ıbul edenler... Etmeyenler... 

YÜCEL DİRİK (izmir) — Anlayamadık Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. (A. P. sıralarından 
gürültüler). 

İkinci bir önerge vardır, okutuyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim neyi oy

nuyorsunuz, anlayamadık 'ki? (A. P. sıralarından gü
rültüler). 

BAŞKAN — Okumuş olduğumuz önergeyi efen
dimi. 

OĞUZ. AYGÜN (Arikara) — Neyi oyladığınızı 
(anlamadık: iki Sayın Başikan. 

BAŞKAN — Yeni bir önerge vardır, onu da oku
tuyorum. 

Buyurun okuyun. (A. P. sıralarından gürültüler) 
Okuyun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
5434 sayılı Kanun tasarısının sonuna ilişik ek ge

çici birinci maddenin ekleramesimi ®rz ve teklif ede
riz. Saygılarımızla. 

Balık esir 
Onat Bilgehan 

Adıyaman 
Halil Ağar 

Ankara 
İ. Hakkı' Köylüoğlu 

Manisa 
Hilmi Okçu 

Mardin 
Seyfi Güneş t an 

Ek Geçidi Madde 1. — 5434 sayılı Kanunun ge
çici 74 ncü maddesine istinaden 49 ncu maddesi uya
rınca vazife malullüğü için 1,5 yıl içinde başvurma 
imkânı bulamayan halk sahipleri işbu Kanunun yü
rürlü girdiği tarihten itibaren 6 iay dç'ııde Türkiye 
Cumhuriyeti T. C. Emekli Sandığına başvurabilir. 

Gerekçe : 5434 sayılı Kanunun geçici 74 ncü 
madde ile vazife malulleri için 1,5 yıiliik bir başvur
ma süresi tanınmıştı. Bilgisizlik sebebiyle bu müddet 
içinde müracaat Arnikanı bulamayanlar Kanunun böy
le bir atıfetinden istifade edememiş ve mağdur olmuş
tu. Bu mağduriyeti önlemek üzere o durumda bulu
nan haik sahiplerine yeniden 6 aylık bir süre veril
mesi adaletli ve eşitliği sağlayacaktır. 

Değişiklik teklifimin gerekçesi budur. 
BAŞKAN — Önergeyi oylanmaz arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, mü-

zakeresiz, önergeyi nasıl oylarsınız? 
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BAŞKAN — Bu ikaibuıl edilen önergelerle beraber 

Komisyona verilmiştir. (A. P. sıralarından 'gürültüler). 

Bu kabul edilen önergeler, redakte edilmesi için 

Komisyona veriDmıiştir. 

15 . 4 . 1976 O : 2 

Vaktimizin gecikmiş olması nedeniyle, gündem
deki kamun tosarı ye tdclflerimi sırasıyle görüşmek ve 
20 . 4 . 1976 Salı günü saat 15.00'te toplamamak 
üzere .Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.50 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/. _ Muğla Milletvekili Halil Derenin, Muğ
la - Dalaman Kâğıt Fabrikasına verilen tomrukların 
değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Orjnan Bakanı 
Turhan Kapanlının yazılı cevabı. (7/1065) 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Orman Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması ÜÇ in aracılığınızı saygiia-
rımla rica ederim. 17 . 2 . 1976 

Muğla Milletvekilli ' 
'Halil Dere 

Soru : 
1. Muğla Orman Başmüdürlüğünce Dalaman 

Kâğıt Fabrikasının tomruk lihtiyacı karşılandığına gö
re, verilen malzemenin 'kereste olup olmayacağı ge
çerli bir 'biçimde ve ölçüde kontrol edilmekte midir? 

2. Kereste olacak nitelikte bulunan tomrukların 
değerlendirilmesi için ıkâğıt fabrikası yanına bir ke
reste fabrikasının kurulması düşünülmekte mildir? 

3. Kâğıt fabrikası artıkları için ekonomik açıdan 
herhangi bir değerlendirme çalışması yapılacak mıdır? 

4. 'Bu konuda sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
herhangi bir işbirliği istemi olmuş mudur? 

T. 'C. 
Orman Bakanlığı 

Özel Kabın Müdürlüğü 
01.294 7 . 4 .1976 

Millet Meclisi Başkalnllığıha 
24.2.1976 tarih ve 7/1065 - 3784/29029 Sa. Ya. Ka. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yazılı soru öner

gesi tetkik ettirilmiş ve cevapları aşağıda sunulmuş
tur. 

1. 'Dalaman Kâğıt Fabrikasının kâğıtlık odun ih
tiyacı Muğla, Denizli, Antalya ve İsparta Başmüdür
lüklerimizden temin edilmektedir. 

Fabrikaya verilen III. Sınıf tomruklar kalite ba
kımından kâğıtlık odun standardında olup, boy ye 

kutur bakımından tomruik ölçülerine uyduğu için, stok 
kayıtlarında tomruik olaralk isimlendi.riimdktedir. 

2. III noü Beş Yıllık Planda Daiaman'da tıir 
Kereste Fabrikası kurulması hususu yer almamıştır. 

3. Dalaman Kâğıt Fabrikasına entegre bir Yon
ga Levha Faibriıkası mevzuu, etüt edilimektedılr. 

4. Dalamam Kâğüt Fabrikası ar tıklar nnın değer
lendirilmesiyle ilgili olarak Devlet Planlama Teşki
lâtında yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı temsilcileri de iştirak etmiştir. 

.Bilgimize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 
Orman Bakanı 

2. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yan öde
melerle ilgili kararnamenin farklı uygulanmasına iliş
kin sorusu ve Orman Bakanı Turhan Kapanlı'nın ya
zılı cevabı (7/1092) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağidaki sorumun Orman Balkanı tarafından ya

zılı olaralk cevaplandırılması 'hususunda arası olma
nızı saygılarımla rica ederim. 25 . 2 . 1976. 

Muğla Milletvekili 
Halil Dere 

1744 Sayılı yasanın 12 nci maddesinde: «Orman 
kadastro komisyon ve kadastro ekiplerinde bvlTû'.l ça
lışan 'başkan, üye ve teknik elemanlarına verilecek yan 
ödemeler, bütçe kanunları ile tespit edilenlerin azami
leri üzerinden ödeme yapılır.» .dendiğine göre aşağı
daki hususlar in aydınlatılması zorunlu görülmüştür : 

1. 7/9705 sayılı yan ödeme kararnamesinin 2 
sayılı kurumlar cetvelinde Orman Bakanlığına 'ilişkin 
tablonun orman kadastro komisyonları ile ilgili bölü
mü uygulanmış mıdır? Uygulanmışsa mühendise 3 600 
TL, ve teknikere 1 800 TL. nasıl ödeme yapılmakta
dır? Bu .bölüm için Balkan alarak puan verme yetkimiz 
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olmadığı halde bu şökil ödemeyi nasıl yaptırmakta-
siniz? Kararnamede ne miktar gösterilmiştir? 

2. Uygulanmamışsa yan ödeme kararnamesinin 
1744- sayılı yasanın 12 net maddesine ayk ir ılığı ne
deniyle, Bütçe Kanununa atıf yapan 'bu yasanın ilgi!i 
maddesime göre mi ödeme yapmaktasınız? İlgili yasa
nın maddesi uygulanmışsa, bu yasa ormancı teknik; 
elemanlar arasında ayrıcalık öngörmemiş olmasına 
rağmen bu ödeme nasıl yapılmaktadır? Yasaya rağ
men 'bu farklı uygulama Anayasayı ihlâl suçunu oluş
turmuyor mu? 

3. Yan ödeme, unvana göre mi yoksa hizmete 
göre mi yapılmaktadır? Hizmete göre ise farklı öde
meyi nasıl açıklayabilirsiniz? 

4. Uygulamakta olduğumuz yan ödeme karar
namesi Anayasanın eşitlik, ve sosyal adalet anlayışına 
uygun mudur? Uygun değil ise giderilmesi için ne 
gibi önlemler düşünülmektedir. 

5. Yan ödemelerde, değişik dernek üyelerine de
ğişik ödeme yetkisini hangi •kaynaktan almaktasınız? 

T. C. 
Orman Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 7 . 4 . 1976 
Sayı : 01. 312 

Millet Meclisi Başkanlığına 
4 . 3 . 1976 tarih ve 7/1092 - 3834/29339 Sa. Ya. C. 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin yanödemelerle 

ilgili 'yazılı soru önergesi tetiklik edilmiş ve cevabı aşa
ğıda sunulmuştur. 

1. 28 . 2 . 1975 tarih ve 7/9705 sayılı Kararna
menin, Orman Bakanlığı İle ilgili 'bölümünde; 

a) Orman Kadastro Komisyon ©asıkanlarına 300 
işgüçlüğü, + 250 teminindeki güçlük zammı, olmaik 
üzere ceman 650 puan, 

b) Komisyon üyelerine 250 işgüçlüğü + 250 te
minindeki güçlük zammı, olmak üzere ceman 500 
puan, 

c) Ekip Başkan ve üyelerinden; 
aa) Mühendislere 250 işgüçlüğü + 200 fcemlnin-

deik'i güçlük zammı, olmak üzere ceman 450 puan, 
bb) 'Mühendis Muavini ve Teknikerlere 250 puan 

işgüçlüğü, 
gösterilmiş bulunmaktadır. 

Başkanlığımızca, Kadastro Heyelilerinde vazifeli 
Teknik 'Personelin yanödemesinde, 1744 sayılı Kanu
nin 12 nci maiidesi esas alınmıştır. 

2. Yanödemelerde 1744 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi esas alınmış, ancak; Yanödeme Kararna
mesi Kadastro Ekip Başkan ve üyelerinden mühen
dis muavini ve tekniker olanlara 1 nci maddede gö
rüldüğü üzere yalnız içgüçlüğü zammı vermiş oldu
ğundan, ekiplerde .vazifeli mühendislerle; Mühendis 
muavini ve teknikerler arasında yancdörnede fark
lılık husule gelmiştir. 

3. Yanödeme hizmete göre verilmekte olup, 
kadastro ekıiplerinde'ki farklı yanödemenin izahı 
2 nci maddededir. 

4. Yanödeme Kararnamesinin ak saik taraflarının 
1976 ifcaıtbilkatında giderilmesine çalışılacaktır. 

5. Değişik dernek üyelerine farklı yanödeme 
verildiği İddiası varilt değildir. 

Bilginize arz ederim. 
Turhan Kapanlı 
Orman Baklanı 

3. — İstanbul Milletvekili Şükriye T ok'un, Su 
Ürünleri Kanunu uyarınca savcılıkça haklarında so
ruşturma açılan sınai kuruluşlara ilişkin sorusu ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazdı cevabı (7/1122) 

.Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı (tarafından yazılı olarak cevapiandırılması için 
gereken işlemin yapılmasını saygı .ile rica edenim. 
4 . 3 . 1976 

İstanbul Milkitv ekili 
Şükrüye Toık 

1380 slayılı Şu Ürünleri Kanununun 36 nci maıJde-
sinin (d) fıkrası uyarınca, Kanunun neşir tarihi olan 
1971 yılından günümüze 'kadar geçen süre içinde: 

1. Deniz, göl ve akarsurara, su ürünlerine zarar 
veren 'artıklarını döken sanal kurutuşu sahipleri halk-
ikında işledikleri hu suçtan dolayı kanun gereği olan 
ağır para cezası hükmü ile tesisleri faaliyetten men-
edip, su ürünlerine zarar vermeyecek bir duruma ge
tirilmesi için gerekli İşlem yapılıp, savcılıkça halkların
da soruşturma açılan sanaî kuruluşu var mı? 

2. Böyle 'bir uygulamaya tabi tutulan sanal kuru
luşlarının bir listesini açıklamak mümkün müdür? 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 401 

13 . 4 . 1976 

Konu : Sayın Şükriye Tok'un yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 19 . 3 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/1122 - 3934 - 30044 sayılı yazı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Şükriye Tok tarafından; 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine göre 

haklarında C. Savcılıklarınca soruşturma açılan sınaî kuruluşlara ilişkin olarak; bakanlığımıza yöneltilen 
yazılı soru önergesine cevap teşkil eden listelerin iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla 
arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

1380 sayılı Kanun uyarınca 1971 yılından günümüze kadar geçen süre içinde savcılıkça haklarında soruşturma 
açılan sanayi kuruluşları 

İli : İstanbul 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
15. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

Ağır Çelik İzabe Sanayii 
Alemdar Kimya Sanayii 
Mutlu Akümülatör Sanayii 
Depek Kimya Sanayii 
Altaş El Aletleri Sanayii 
Boru Sanayii 
At ve-, Eşek Mezbahası 
Sümefbank Yünlü Sanayii Müessesesi 
Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası 
Eyüp Akplnar Köyü Kömür Ocağı (Sahibi Simon Tutak) 
Eyüp Çiftalan Köyündeki Kömür Ocağı (Mustafa Çimen 
ve ortakları) 
Bünyamin ve Günaydın Damon Deri Fabrikası 
Turgut Gürün Madenî Eşya Fabrikası 
N. Kemal Erdoğan Boyahane Fabrikası 
Nesini Bicaco Süet Deri Fabrikası 
Abdülaziz Altan Deri Fa'brikası 
Yusuf Eryılmaz ve E. Özelbaş Deri Fabrikası 
Gün al Eiköse Deri Fabrikası 
Airoi Çalışkan ve Nihat Kaptan Nikelaj Atelyesi 
Mustafa Özkan, Abdülselam Müdüz Süet Deri Fabrikası 
Çetin Şafak Süet Deri Fabrikası 
İsak Mızrabı ve Yoda Risa Deri Fabrikası 
Ünal Temelli, İdrofil Pamuk Fabrikası 
Kazhçeşme Deri Fabrikası 
Melih Erkol Deri Sanayii 
Bekir Çolak Deri Fabrikası 

Adresi 

Kartal - Pendik 
Kartal - Pendik 
Kartal - Pendik 
Kartal - Pendik 
Kartal - Pendik 
Kartal - Pendik 
Kartal - Pendik 
Defterdar 
Beykoz 
Eyüp 
Eyüp 

Kazhçeşme- -
Kazhçeşme -
Zeytinburnu 
Kazhçeşme -
Kazhçeşme -
Kazhçeşme -
Kazhçeşme -
Kazhçeşme -
Kazhçeşme -
Kazhçeşme : 

Kazhçeşme -
Kazhçeşme -
Kazhçeşme -
Kazhçeşme -
Kazhçeşme • 

İstanbul 
İstanbul 
- İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
İstanbul 
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Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı Adresi 

27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Nike Orantos ve Yani Kefalas Deri 
Rıza Altıer ve Ortaklan Deri Fabrikası 
Turan Gürdal ve Agop Halaçoğlu Deri Fabrikası 
Ahmet Ali Erköse Deri Fabrikası 
İlyas Cin Deri Fabrikası 
Muhlis Palatkıhç Deri Fabrikası 
Yasev ve İshak Nuf usi Deri Fabrikası 
Metin Erdemir ikiz Lastik Fabrikası 
Orhan Taştan Deri Fabrikası 

Aro- Öztekin Teztaş Tüm Eczacılık 
Ruhi Oğul Deri Fabrikası 
Çiftealan Linyit Kömür Ocağı 
Güzelpınar Köyü Linyit Kömür Ocağı 
Rabak Tesisleri 

Kazlrçeşms 
Kazlıçeşme 
Kazlıçeşme 
Kazlıçeşme 
Kazlıçeşme 
Kazlıçeşme 
Kazlıçeşme 
Kazlıçeşme 
Kazlıçeşme 

Kazlıçeşme 
Kazlıçeşme 
Eyüp 
Eyüp 
Eyüp 

• İstanbul 
- İstanbul 
- İstanbul 
- istanbul 
- İstanbul 
- İstanbul 
- İstanbul 
- İstanbul 
* İstanbul 

»• İstanbul 
• İstanbul 

İli : İ zmır 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı Adresi 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 

6. 
7 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

Petrol Dimitrof Deri Sanayii Fabrikası 
Viking Kâğıt ve Selüloz Fabrikası 
Ali özikırmızı ve Ortakları Deri Fabrikası 
Ege Deri Sanayii Fabrikası 
Kemal Karcı ve Recep Demirdağ Deri Fabrikası 
Mustafa Çiftlikli Deri Fabrikası 
Hasan Akyıldız Deri Fabrikası 
Haydâf Özefter Deri Fabrikası 
Orhan özbakut Deri Fabrikası 
Tekel Şarap ve İspirto Fabrikası 
DYO ve DYOSAN Boya Fabrikası 
Sepici Koli. Şti. Deri Fabrikası 
Kısmet Ticaret ve Sanayii Koli. Şti. Deri Fabrikası 

Necip Deri Fabrikası 
Güiseven Deri Sanayii ve Koli. Şti. 
Mesut Eradamlar Deri Fabrikası 
Grup Deri Sanayii ve Ticaret Koli. Şti. 
Tariş Sirke İşletmesi 
Tariş Alkol İşletmesi 
Zeha Midilli Zeytinyağı Fabrikası 
Nazmi Koç Zeytinyağı Falbri'kası 
Muhittin İşçimen Zeytinyağı Fabrikası 
Dokuz Eylül Zeytinyağı Fabrikası 
Halil Urup Zeytinyağı Fabrikası 

İsmail Hakkı Zeytinyağı Fabrikası 
İbrahim Usu Zeytinyağı Fabrikası 
Sümer Koli. Şti. Zeytinyağı Fabrikası 

Yeşildere 
AMâğâ 
Yeşiktere 
Yeşiklere 
Yeşildere 

Yeşildere 
Yeşildere 
Yeşildere 
Yeşildere 

Halkapınar 
Bornova 
Yeşildere 
Yeşildere 

Yeşildere 
Yeşildere 
Yeşildere 
Yeşildere 
Halka Pınarı 
Halka Pınarı 
Foça 
Yeni Foça 
Yeni Foça 
Yeni Foça 
Ayvalık 
Ayvalık 
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Adresi 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 

Ayhan Koşvar Zeytinyağı Fabrikası 
Fethi Çetiner Zeytinyağı Fabrikası 
Hüseyin Saltık Zeytinyağı Fabrikası 
Sahize Kesebir Zeytinyağı Fabrikası 
Mehmet Akyahya Zeytinyağı Fabrikası 
Özger Cömert ve Ortakları Zeytinyağı Fabrikası 
Seyfı Yazıcı Zeytinyağı Fabrikası 
Ballık Kardeşler Zeytinyağı Fabrikası 
Recep Alkan Zeytinyağı Fabrikası 
Cumhur Zeytinci Zeytinyağı Fabrikası 
Osman Çiftçioğlu Zeytinyağı Fabrikası 
Hasan Seliz Zeytinyağı Fabrikası 
Emin Zadeler Koli. Şti. Zeytinyağı Fabrikası 
Ahmet Oral Zeytinyağı Fabrikası 

Kutlu Erkanoğlu Zeytinyağı Fabrikası 
Kırlangıç Anonim Şti. Zeytinyağı Fabrikası . 
Zarplı Koli. Şti. Zeytinyağı Fabrikası 
Mehmet Özdemir Zeytinyağı Fabrikası 
Madra Akın Koli. Şti. Zeytinyağı Fabrikası 
Hüseyin Kantarcı Zeytinyağı Fabrikası 
Mustafa Cömert Zeytinyağı Fabrikası 
Servet Ertem Zeytinyağı Fabrikası 
Sabuncugil Yağcılık - Sabunculuk Koli. Şti. 

Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalı'k 
Ayvalıik 
Ayvahk 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalı'k 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 
Ayvalık 

İli : İzmit 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Kazlıderi Sanayii A. Ş. 
2. — Fürsan Fermantas Ürünler Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
3. — ANSA Antibiyotik ve İlâç Hammaddeleri Sanayii 
4. — (PAKMAYA) Pak Gıda Sanayii T. A. Ş. 
5. — Besin ve Mısır A. Ş. 
6. — Süperfosfat Gübre Fabrikası 
7. — Koruma - Tarım İlâçları A. Ş. 
8. — SEKA Klor Alkali Tesisleri 

İli : Bursa 

Adresi 

Köseköy 
Köseköy 
Köseköy 
Köseköy 
Yarımca 
Yarımca 
Merkez 
Merkez 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Alemdar Sabun ve Yağ Sanayii 
Kâmil Kafoğlu Hamileri Kom. Şti. 
Mina Yağ Sanayii Lmt. Şti. 
Orgsan Organik Kimya Sanayii Lmt. Şti. 
Maysan Gıda Sanayii Koli. Şti. 
Gemlik Yağ. Sanayii Lmt. Şti. 
Kafoğlu Prina Fabrikası 

Adresi 

Gemlik 
Gemlik 
Gemlik 
Gemlik 
Gemlik 
Gemlik 
Gemlik 
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tli : Eskişehir 

15 . 4 . 1976 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii 
2. — Sümertoank Eskişehir Basma Sanayii 

İli : Adana 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Bossa Basma Fabrikası A. Ş. 
2. — Güney Sanayii İplik Tesisleri A. Ş. 
3. — MARSA Margarin Sanayii A. Ş. 

İli : Hatay 

O : 2 

Adresi 

Adresi 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Demir - Çelik Tesisleri A. §. Kok İşletme Müdürlüğü 
2. — Süperfosfat Gübre Fabrikası A. Ş. 
3. — Hatay Yağları Fabrikası 

Adresi 

İli : Balıkesir 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Etibank Mahdut Mesuliyeti] Bandırma Boraks ve Asit Fab
rikaları İşletmesi Müessesesi 

2. — Özderi Fabrikası 
3. — Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları 
4. — Işkur A. Ş. Tesisleri 

Adresi 

Bandırma 
Bandırma 
Bandırma 
Bandırma 

İli : Çanakkale 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Alâeddin Konserve Fabrikası 
Aykon Konserve Fabrikası 
Bozluna Rafine Ayçiçek Fabrikası 
Tekel Konyak ve Şarap Fabrikası 
Akfa Konserve Fabrikası 

Adresi 

Gelibolu 
Gelibolu 
Gelibolu 
Merkez 
Merkez 
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İli : Elâzığ 

15 . 4 . 197)6 O : 2 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Azot Sanayii Süperfosfat Fabrikası 
2. — Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 
3. — Keban Simli Kurşun İşletmesi 
4. — Şark Kromları İşletme'Müessesesi 
5. — Ağır. Dericilik Sanayii 

Adresi 

Sivrice 
Maden 
Keban 
Guleman 
Ağın 

ili : Samsun 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Azoi: Sanayii T. A. Ş. Azot İşletmeleri 

İli : Artvin 

Adresi 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Etibahk Ba'kır işletmesi 

Adresi 

Murgul 

ili : Denizli 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Rifat - Kenan - Mehmet Gürsün İplik Boyama ve Halı 
Yıkama Fabrikası 

İli : Kütahya 

Sıra No. Sanayi kuruluşunun adı 

1. — Kütahya Şeker Fabrikası 

Adresi 

.Adresi 
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4. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre darlığına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakam Kurkut Özal'ın yazılı cevabı 
(7/1135) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki, kimyevî gübre darlığıyle ilgili yazılı 

soru önergemin, Tarım - Gıda ve Hayvancılık Baka
nı Sayın Korkut Özal tarafmdan cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 22 . 3 . 1970 

içel Milletvekili 
Süleyman Şimşek 

Sorular : 
1. — Yaz ekiminin başladığı, güz ekiminin ise 

gübrelemeye ihtiyaç duyulduğu şu günlerde, ülke
mizde bir kimyaevî gübre sıkıntısı çekildiği görül
mektedir. 

Bu sıkıntı ne zamana kadar devam edecektir.? 
2. —- Piyasada bulunan kimyevî gübrelerin, özel

likle Adalet Partili bir kısım hatırlı kişilere, el altın
dan devredildiği ve bu kişilerin ise bu gübreleri ka
raborsada resmî fiyatların bir kaç misli pahalıya sat
tıkları söylentileri yaygındır. Hatta bir kısım Tarım 
Kredi Kooperatifi müdürleri dahi bunu doğrulamak
ta ve seçim bölgemizdeki gezilerimizde bu bir şikâ
yet konusu olmaktadır. 

Oldum olası, Adalet Partisi hükümetlerinin ma
yasında mevcut olan bu vurgun uygulamasına siz de 
katılıyor musunuz? Katılmıyor iseniz, kimyevî güb
re satışlarındaki bu karaborsayı önleyecek ve ya
panları cezalandıracak aldığınız ya da almayı düşün
düğünüz herhangi bir tedbiriniz mevcut mudur? 

T. C. 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık 3 . 4 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 434 
Konu : Sayın Süleyman Şimşek'in soru 
önergesi Hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 26 . 3 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1135-3981/30436 sayılı yazı. 
İçel Milletvekili Saym Süleyman Şimşek tarafın

dan kimyevi gübre darlığına ilişkin olarak Bakanlığı
mıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki 
nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarım
la arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in Kim
yevi Güibre ihtiyacına ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabı. 

1. 1976 yılına devreden stokla birlikte yerli fab
rikalarca üretilen fosforlu gühre miktarları ihtiyacı 
karşılayacak seviyededir ve fosforlu gübre sıkıntısı 
sözkonusu. değildir. Azotlu gübrelerde ise yerli üre
tim ihtiyacı karşılayamadığından ihtiyaç açığının it
halât yoluyle tedariki gerekmiş olup, 1976 yılı ilk
bahar dönemi ihtiyacı olarak T. Ziraî Donatım Ku
rumuna 1 163 000 ton azotlu (c/c 21 N) gübrenin it
hal edilmesi görevi verilmiştir. 

T. Ziraî Donatım Kurumu tarafından ithalâtın 
gerçekleştirilmesi bakımından teşebbüse geçilmiş, bu 
arada döviz transferlerinin geç yapılması, Belçika' 
nın Anvers Limanındaki grevden dolayı gübrelerin 
gemilere yüklenmesinin uzun bir -süre yapılamaması 
ve Romanya'dan ithal edilecek gübrelerin Tuna 
Nehri üzerinden sevkıyatının yapılması gerekirken1 

Tuna Nehrinin donarak seyrüseferi aksatması gibi 
nedenlerle ithal gübrelerinin büyük bir kısmı zama
nında limanlarımıza gelememiş ve bazı bölgelerde 
gübre sıkıntısı başgöstermiştir. 

Sözü edilen darboğazlarrn tamamen ortadan 
kalkmasıyle ithal gübreleri limanlarımıza gelmeye 
başlamıştır. İlkbahar dönemi ihtiyacı için ithal edil
mesi gereken 1 163 000 ton azotlu (% 21 N) gübre
nin 30 . 3 . 1976 tarihi itibariyle 559 230 tonu fiilen 
yurda gelmiş, 107 479 tonu halen limanlarda tahliye 
edilmekte, 64 235 tonu yolda ve 432 056 ton yakın 
bir zamanda gelmiş olacaktır. Bu bakımdan Nisan 
1976 ayında gübre sıkıntısı kalmıyacaktır. 

<2. Kimyevi gübrelerin aracı ve tefeci eline düşe
rek karaborsaya intikal etmesini önlemek amacıyle, 
ihtiyaç belgesi ile satış yaptırılmakta, ihtiyaç belge
leri ise Teknik Ziraat Teşkilâtı tarafından hakikî ih
tiyaç sahiplerine verilmektedir. 15-26 . 3 . 1976 tarih
leri arasında Ankara'da yapılan Teknik Ziraat Mü
dürleri toplantısında bu konuya hassasiyetle eğilme
leri istenmiştir. Ayrıca ilişikte fotokopisi olduğu gibi 
Sayın Başbakanımız imzasıyle Valiliklere gönderilen 
genel tamimde il ihtiyacı için tahsis olunan gübre
lerin yerinde kullanılması ve ne şekilde olursa olsun 
il dışına çıkarılmasının kesinlikle önlenmesi isten
mektedir. 
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T. C. 
Başbakanlık 23 . 3 . 1976 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 19/21880 

Konu : Sunî Gübre Dağıtımı Hk. 

Genelge 1976/3 
Türk köylüsünün ve Türk Tarımının ihtiyacı olan 

suni gübrenin kullanılması gereken yerde ve zama
nında, yeterli miktarda müstahsilin emrinde hazır bu
lundurulması bilindiği üzere Hükümet Programımız
da yer almıştır. 

Bu sebepten, Türkiye'nin iktisadî hayatında da 
çok önemli yer olan sunî gübrenin tahsis edildiği 
yerde ve tahsis maksadına uygun bir şekilde kulla
nılmasının temini ayrı bir önem kazanmaktadır. 

Bunun için münhasıran iliniz çiftçisinin ihtiyacı 
olarak iliniz emrine tahsis edilen sunî gübrenin, ye
rinde kullanılması ve her ne şekilde olursa olsun il 

dışına çıkarılmasının kesinlikle önlenmesi maksadıy-
le gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilginizi ve 
gereğini önemle rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

5. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman' 
m, 1976 yılında Bingöl iline yapılacak yatırımlara 
ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanı Korkut Özal'ın yazılı cevabı (7/1145) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Gıda - Tarım ve Hayvan

cılık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim 

22 . 3 . 1976 
Bingöl Milletvekili 

Hasan Celâlettin Ezman 
Soru : 
1976 yılı içinde Bingöl'de yapılacak yatırımlar 

(Bakanlığınızla ilgili) nelerdir? 
'Ayrı ayrı bildirilmesi. 
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T. C. 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 469 

1 3 . 4 . 1976 

Konu : Sn. H. Celâlettin Ezman'ın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 5 . 4 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 7/1145 - 4015/30700 sayılı yazı. 
Bingöl Milletvekili Sayın Celâlettin Ezman tarafın ian; 1976 yılı Bingöl ilinde yapılacak yatırımlara iliş

kin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Bingöl İli 1976 Yılı Yatırımları 

Proje Adı ve Karakteristiği 

Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 
A) Genel Bütçe 
Tarım Sektörü 
a) Teknik Ziraat Müdürlüğü Yatırımları 
1. — Sebzeciliği geliştirme projesi 

— Yabanî Antep fıstığı aşılama 
— Standart Meyve Nüvelik tesisi 
— Yabanî Meyve ağaçları aşılaması 
— Standart çeşit Bağ Nüvelik tesisi 

6. — Arıcılığı geliştirme projesi 
7. — Tavukçuluğu geliştirme projesi 
8. — Yonca, korunga adi fiğ kültürünü geliştirme 
9. — Sıvat tesisi 

10. — Tohum temizleme projesi 
11. — Halk sulamalarını geliştirme projesi 
12. — Arıcılık ve tavukçuluk araştırma merkezi 

b) Kurumlar Yatırımları 
Bingöl Fidanbğı 

13. — Standart Meyve fidanı üretimi 
14. — Arazi ıslahı 

(6 sıcak yastık) 
(15 000 adet) 
(150 Dekar) 
(5 000 adet) 
(20 Dekar) 
(Etüd - Proje) 
(Etüd - Proje) 
(Etüd - Proje) 
(165 Hektar) 
(8 adet) 

(İnşaat) 

Yatırım Toplamı 
TL. 

15 000 
77 500 
97 000 
15 000 
15 '300 
20 000 
55 500 
40 000 
221 630 
16'800 
82 000 
100 000 

1 950 000 

Toplam : 

(10 000 adet) 
(10 Dekar) 

Toplam : 
Genel Toplam : 

2 705 430 

10 000 
8 000 

18 000 
2 723 430 
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Proje Adı ve Karakteristiği 

Veteriner işleri Genel Müdürlüğü 
A) Genel Bütçe 
Tarım Sektörü 
1. — Veteriner Sağlık Merkezi îhata Duvar İnşaatı (Genç) 60 000 
2. — Veteriner idare Binası ve Lojman Onarımı (Karlıova) 60 000 

Toplam : 120 000 
Genel Toplam : 112 COO 

Sun'i - Tabiî Tohumlama ve Nesil Kontrol 
Genel Müdürlüğü 
A) Genel Bütçe 
Tarım Sektörü 
1. — Doğu illeri Montofon Sun'i Tohumlama Proje

si (Taşıt, Boğa alımı, Makine teçhizat, inşaat ve diğer 
giderler) 1 830 000 

Genel Toplam : 1 830 000 

Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü 
D) İktisadî Devlet Teşekkülü 
İmalât Sektörü /Gıda 
1. — Et Kombinası (80 Büyükbaş, 1 400 Küçükbaş günlük/Kesim 12 000 000 

Genel Toplam : 12 000 000 

Bingöl İli Yatırımları Genel Toplamı : 16 673 430 

Yatırım Toplamı 
TL. 
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d., — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Afyon Alkaloid Fabrikasına ilişkin so
rusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut 
Özcd'ın yazılı cevabı (7/1162) 

Millet MecM Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin cevabının Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Başkanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim. 

^Saygılarımla. 
23 . 3. . 1976 

Afyonkarahisar Miilktâvekili 
jSüleyman Muttu 

Afyon'da yapılmasına karar verilen alkaloid fab
rikası için yer seçiminde: 

1. Esas ölçüler nelerdir? 
,2. Ölçülere göre Afyona bağlı onbir ilçesinin al

dığı puantaj sırası ile nelerdik? 
3. (Fabrikanın kurulması için Başkanlığınızca ka

bul edilen raporu hangi müessese hazırlamıştır? 
4. Fabrikanın yer seçiminde Sayın Başbakanın 

tasvibi alınmış mıdır? 

T. C. 
-Gıda - Tarım ve Hayvancılık 13.4.1976 

/Bakanlığı 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 47Q 
Konu : Sayın Süleyman Mutlu'nun 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 4 . 1975 gün Kanunlar Müdürlüğü 

:7/l 162-4037/30752 sayılı yazı:. 
Afyon Karahisar Milletvekili Sayın Süleyman 

Mutlu tarafından; Afyon Alkaloid Fabrikasına üıiş-
İkin olarak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru öner
gesi cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

(Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

lAfyonkarahüsar Milletvekili. Sayın Süleyman 
Mutlu'nun Allkalıoıid Fabrikasına ilişkin yazılı soru 
önergesi cevabı : 

.1, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
nün; kuracağı Afyon Alkaloidleri Fabrikasının, Türk 
Mühendislik, Müşavirlik ve Müteahhitlik A. §. 
(TÜMAŞ)'a; yaptırdığı «Afyon Alkaloidleri Fabri
kası yer seçimi etüdü» ne göre fabrikanın yer se

çimine esas teşkil eden ölçülerin sıralanması aşağn 
dadır: 

a) Hammadde ve işletme malzemesi temini, 
•b) Mamul maddelerin pazarlamması, 
c) Ulaşım şartları, 
id) Vasıflı ve vasıfsız işgücü temini, 
<e) (Enerji, yakıt ve su temini, 
f) Klimatolojik şartlar, 
g) ıSismik durum, zemin şartları ve inşaat ma-! 

liyeti, 
ıh) Artıkların tasfiyesi, 
ıi) Yan sanayii, 
j) Sosyal tesis ve diğer kolaylıklar, 
Ik) (Yatırımcı kuruluşun mevcut tesis ve teşkilât

lanma durumu, 
1) Merkezî ve mahallî idarelerce uygulanan teş

vik sınırlamalar, 
m) Sosyal, politik ve güvenlikle ilgili hususlar. 
.2. (Bu kıstaslara ve bahse konu rapora göre 

Afyon iline bağlı onbir ilçenin aldığı puantaj sırala
masınla göre: 

1 nci sırayı Bolvadin ilçesi 
2 nci sırayı Merkez ilçesi 
3 ncü sırayı Çay ilçesi 
4 ncü sırayı İnsaniye ilçesi 
5 noi sırayı Sincanlı ilçesi t 

6 ncı sırayı Sandıklı ilçesi 
7 nci sırayı Dinar ilçesi 
8 nci sırayı Sultandağ ilçesi 
9 ncu sırayı Şuhut ilçesi 
10 ncu sırayı Dazkırı ilçesi 
11 nci sırayı Emirdağ İlçesi 
almaktadır. 
3v /Bakanlar Kurulunun 3.10.1974 tarihli ve 

7/8987 sayılı Kararları gereği Topralk Mahsûlleri 
Ofisi Genel Müdürlüğünce (TÜMAŞ) Türk Mühen
dislik, Müşavirlik ve Müteahhitlik A. Ş. ne yaptırı
lan «Afyon Alkaloidleri Fabrikası yer seçimi etüdü» 
sonuçlarına göre işlem yapılması hususu Bakanlığı
mızca da uygun mütalâa olunmuştur. 

4. T. M. O. Genel Müdürlüğü elemanları tara
fından hazırlanan «Afyon Alkaloidleri Fabrikası Ön 
Projesi» nin 1974 yılı programına alınması, Yüksek 
Planlama Kurulunun teklifi üzerine 30.9.1960 günlü 
ve 91 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre Bakan
lar Kurulunca 3.10.1974 tarihinde 7/8987 sayı ile ka-> 
rarlaştırılmıştır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

90 NCI BÎRLEŞİM 

15 . 4 . 1976 Perşembe 

15.00 Saat : 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde "açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 , 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

R ÜŞMELER 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/11) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 17 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 8S nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci madde'eri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/3) 

3. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları
nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 

88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/12) . 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, aç-: 
lık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu husus
ta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 nçü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması-: 
na ilişkin önergesi. (10/17) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Türkiye öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir-* 
leri almak amacıyle Ana yasanın. 88 nci,-Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesL, 
(10/19) 

7. — İçel Milletvekili Oral Mavioğlıı ve 11 arka
daşının, İçel - Alata Teknik Bahçivanhk ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

8. —• Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu-! 
nu saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

9. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, Eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini 



saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

10. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş. nin 
1970 yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama 
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

11. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

12. — Çorum Miletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri kapsa 
mak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap 
tamak amacıvle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 1C0 ncü maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

17. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındık ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/29) 

18. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının. resmî dili ulusallıktan. Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyutlama çabalarının önlenmesini sağ
lamak amacıyle Anayasanın S^ nci. Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

19. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gijbre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 
olmadığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi. (10/31 ) 

, 20. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil 
letvekili özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli 
tikasma etkilerini incelemek amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş 
kin önergesi. (10/32) 

21. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

22. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka-
.daşınm TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle Ana-

14. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, "vm cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve J03 ncü maddele 
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

15. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının. Belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya 
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde 
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/28) 



yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/34) 

23. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması*-
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10 35) 

24. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, Tarım Meslek Liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36) 

• 25. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

26. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demirel'e ait Orman Ürünleri ve 
İnşaat Malzemeleri İthalât ihracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, üniversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/39) 

28. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddesi uyannca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/40) 

29. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu ve 9 
arkadaşının, toplumumuzda anarşi yaratarak Anaya
sal düzeni yok etmek isteyen iç ve dış etkenlerle alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi. (10/41) 

30. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini geliştirmek, üreticinin ör
gütlenmesini ve finansmanını sağlamak için gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyannca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

31. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere uy
gun olup olmadığını ve meydana gelen olayların ger
çek nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyannca bir Meclis. Araştırması arılmasma ilişkin 
önergesi. (10/43) 

32. —• Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğuda ufak bir sarsm-
tıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar için 
alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzedelerine 
gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşmadığını sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

33. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşının, vergi iadesi sisteminin aksayan yönleri
ni tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tatbi
kini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle, yapılırsa 
Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/45) 

34. —• Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk sinemac 
lığının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

35. —• Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkili bir katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uvarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/47) 

36. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uygun 
jlarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve atama-



larda başka nedenlerin bulunup bulunmadığını sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 

37. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/49) 

38. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, Spor ve Beden eğitimi sorununun aydın
lığa kavuşturulması amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/50) 

39. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARİŞ ve buna bağlı işletmelerde mey
dana gelen olayların nedenlerini tespit etmek ve ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına üişkin 
önergesi. (10/51) 

40. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakil karar alma nitelikleri ve fonksi
yonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının si
yasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuracağı 
mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazilerini 
saptamak amaciyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün .102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

41. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısızlı
ğın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, taban 
fiyat ve destekleme alımı politikalarının üretici za
rarına işleyen yönlerini saptamak amacıyle Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/53) 

42. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 arka
daşının, Türkiye'nin Nato'ya verdiği savunma planla
rının Yunan Askerî makamlarının eline geçtiği iddia
sını araştırmak ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önereesi f10/54> 

4-3. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
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Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

44. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırım ve 
24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki Okullar
da okuyan Tunceli'li öğrencilerin öğrenim olanağının 
elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetkililerin 
tutum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/5) 

45. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlevinin sonuçları konusunda Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

46. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 
arkadaşının, Komandolarla Ülkü ocaklarının faali
yetlerini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla iliş
kisi olup olmadığını saptamak amacıyla, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/56) 

47. —r Kars Milletvekili Doğan Araslı vö 9 arka
daşının, canlı hayvan destekleme alım politikasının 
ülke yararına olup olmadığını saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/57) 

48. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, Kalkınma Fonunun Devlet 
Plânlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kimlere ve 
hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıy
le Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/58) 

49. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/59) 

50. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar
kadaşının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin 
sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 



51. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki tu
tuklu ve mahkûmlann barınma, beslenme ve sağlık 
koşullarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/61) 

52. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 9 
arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkınma Fo
nunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi firmalara 
ödeme yapıldığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/62) 

53. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, Tarım işlerinde çalışanların sosyal güven
liğe kavuşturulmaları için gerekli tedbirleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/63) 

54. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 ar
kadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların sebebleri-
ni ve sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/64) 

55. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve. 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle 
Anayasnın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

56. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve linyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak ama-
ciyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/66) 

57. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, Kömür Politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

58. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 9 ar
kadaşının, Ziraî Kredilerin bölgeler ve tarım çeşit
lerinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

59. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted
birleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/69) 

60. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ Öğretmen Li sesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103' ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

61. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

'62. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik kuvvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/73) 

63. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

64. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 
arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle. 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

65. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclis-' Tutanaklarına ve 
basına intikâl eden, Soma Terdik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

66. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre-



ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

67. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/78) 

68. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
- 9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı

rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa-

- nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

69. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 

70. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 
ve 9 arkadaşının Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/82) 

71. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

72. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/8) 

. 73. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarınin du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88, nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 

ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclîs Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/83) 

74. — Eskişehir Mületvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci. Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/84) 

75. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10? 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/85) 

76. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve 
Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Ser 
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

77. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Maberalma 
Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda 
Anayasanın 88 nci. Millet Mecl'isi İçtüzüğünün ICO 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

78. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmfrk amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1C2 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (1,0/87) 

79. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

80. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizcili
ğimizin gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mecl'isi İçtüzüğünün 



1C2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/89) 

81. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1C3 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/90) 

82. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 1C2 ve 1C8 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/91) 

83. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının,«Hema Dişli Sanayii T.A.Ş. nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

84. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde meydana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/93) 

85. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/94) 

86. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mille* Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/95) 

87. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım paylan ile İçei YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
am.acıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

88. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin. Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/97) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 

3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6/68) (*) 

4. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71) (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — tstanbul Milletvekili Engin Ünsaî'ın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
«özlü soru önergesi. (6/32) 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü s/>ru-
va çevrilmiştir. 
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13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 

Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

18. — İstanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/44) 

19. — Ağrı Milletvekili Kerem §ahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerih-
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/141) (*) 

20. — Samsun Milletvekili llyas Kıhç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

21. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair BayındırLk Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

22. — Sivas Mületvekili Enver Akova'nın, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

23. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/57) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars* 
in Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/58) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

26. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
hak kazanan işçilere dair Çalışma Bakamndan söz
lü soru önergesi. (6/60) 

27. — Kars Müietvekiii Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/61) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

29. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü som önergesi (6/63) 

30. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/65) 

31'. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/66) 

32. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söziü 
soru önergesi (6/116) •(*) 

33. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'ya televizyon imkânının sağlanmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/74) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

36. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

37. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

38. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle İstanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/78) 

39. — İstanbul Milletvekili Doğan öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

40. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nm, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

41. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 



42. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

43. — îçei Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/84) 

44. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

45. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/86) 

46. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/87) 

47. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
Sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanımdan sözlü so
ru önergesi (6/88) 

48. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/89) 

49. — içel Milletvekili İbrahim Oöktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

50. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

51. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

52. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/93) 

53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

54. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/96) 

55. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adını değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

56. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Konya'nın 
Kulu ilçesi Merkez İlkokulu öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

57. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 

58. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

59. — Muğla Milletveküi Ahmet Buldanh'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

60. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

61. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

62. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (i/108) 

63. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

64. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

65. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

66. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

67. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın» 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

68. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

69. — Kahraman Maraş Milletvekili ismet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin tmar ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

70. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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71. — istanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
som önergesi (6/120) 

72. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

73. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın. 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

75. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

76. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
1918 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

77. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeyim güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

78. — Ankara Milletvekili Necdet Evİiyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

79. — İzsnir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/149) (*) 

80. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'ntn, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

82. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 

83. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, 12 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

84. — Balıkesir Milletvekii Cihat Bilgehan'ın. 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin 
Köy îşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

85. — Kars Milletvekili Doğan Araslfnın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

86. — Muğla Milletvekili Alamet Buldanh'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

87. — İçel Milletvekili Nazım Başın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

88. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman Demirdin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/139) 

89. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

90. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

91. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi' (6/146) 

92. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknash Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

93. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/147) 

94. — Ankara Milletvekili Necdet Evİiyagil'in, 
Atina Büyükelçimize dair. basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

95. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/154) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge
si (6/155) 

97. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 
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98. —. Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 

yılında tçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/157) 

99. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

100. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/162) 

101. — Mardin Miletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

102. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyah'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/165) 

103. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/166) 

104. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programiaıında çalınan bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

105. — içel Milletvekii Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/168) 

106. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin îmar ve İskân 
Bakanından söziü soru önergesi (6/169) 

107. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
İstanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

108. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bâzı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/172) 

109. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

11.0. — istanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/178) (*) 

111. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

112. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

113. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
enerji nakli fiyatlarının yapımına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/181) (*) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/176) 

115. — Bolu Milletvekili Abdi Özkdk'ün, Bolu 
ili ve ilçelerindeki elektrifikasyon projelerine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/183) (•*) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir 
çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
.soru önergesi. (6/187) (*) 

117. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin lojman
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/190) (») 

118. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

119. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
kimyevi gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
som öneregsi. (6/179) 

120. — Urfa Milletvekili Abdülkadir Öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

121. — Izriıir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

122. — izmir Milletveküi Yüksel Çakmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/182) 

123. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/185) 
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124. — Zonguldak Milletvekili Orhan Göncüoğ-

lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/197) 
(•) 

125. — Gaziantep Milletvekili Yusuf öztürkmen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

126. — Diyarbakır Milletveküi Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka
nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

127. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nm, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

128. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

129. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
televizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

130. — Adana Milletvekili îlter Çubukçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203 (*) 

131. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu" 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapdan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi. (6/204) (*) 

132. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine, ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

133. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

134. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

135. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/210) (*) 

136. — Kahraman Maraş Milletvekili Halit Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

137. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/192) 

138. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka
demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195^ 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazj öğrencilerin 
eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/196) 

140. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun, 
Antalya - Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere tah
sisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

141. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224)(*) -

(142. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik'in, An
talya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/225) (*) 

143. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba« 
kanından sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

144. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

145. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. (6/228) (*) 

146. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlarından sözlü soru önergesi (6/200) 

147. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay .kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/201) 

il 48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

149. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/230) (*) 
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150. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümstleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/231) (*) 

151. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fehim Adak'ın Güney Doğu gezilerindeki söz
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/232) 

152. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevi ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

153. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal GönüT-
ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/205) 

154. — Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen Bayan Öğretmenlerin nakillerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/206) 

155. — Hatay Milletvekili Sabri Ince'nin, Hatay 
İline atanan Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

156. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, istanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe
şitli sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

157. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ülke
mizdeki işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/236) (*) 

158. — Bingöl Milletvekili Hasan Ceîâlettin Ez-
man'ın, Yusuf Kahraman Polis Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.(6/211) 

159. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Millî Eğitim Müdürlerine ilişkin Millü 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/237) (*) 

160. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Kongresine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

161. — Balıkesir Miletvekili Necati Cebe'nin, 
TRT Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçıntaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

162. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türk öğrencilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

163. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
C. H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/213) 

164. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması.için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/241) (*) 

165. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Baş/bakandan sözlü 
soru önergesi. (6/243) (*} 

166. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

167. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

168. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

169. — Amasya Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

170. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si, (6/248) (*) 

171. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğret
menlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

172. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, öğretmen tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü som önergesi. (6/250) (*) 

173. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gür'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) (*) 

174. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, An
kara Belediye Başkanının Moskova seyahatine ve is
panya Büyükelçüiğine karşı tutumuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 
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175. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve Lise 
Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/252) (*) 

176. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
yabancı memleketlerde elçilik ve konsolosluJclarımıza 
yapılan suikastlere ve alınan korunma tedbirlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/215) 

177. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/253) 

(*) 
178. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, yurt 

dışına kaçan Mıgırdıç Şellefyan'a ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

179. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Yay
gın Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreterine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

180. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, Düzi-
çi Öğretmen Okulu Müdürü ve bazı .öğretmenlerine 
ilişken Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/256) (*) 

181. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğ'tim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münasebet
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/257) (*) 

182. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, bir ge
nel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/258) (*) 

183. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve nakil 
lerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/259) (*) 

184. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

185. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, De
neme Yüksek Öğretmen Okulunun kapatılma kara
rına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/261) (*) 

186. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğret
men tayin ve nakillerine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/262) (*). 

187. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, ta
yin ve nakillerle saldırıya uğrayan öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/263) (*) 

188. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted

birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) (*) 

189. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret-' 
men lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

190. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

191. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
sek öğrenim gençliğinin sorunlarına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

192. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
Ankara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

193. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Pazara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

194. — Kahraman Maraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun. 1974- 1975 yılında kimyevi gübre üretim, it
hal ve dağıtımına ilişkin başbakandan sözlü soru 
öne gesi. (6/216) 

195. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, Cum
hurbaşkanlığına özel uçak alınacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

196. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, Ada
na Cezaevinde bazı tutuklulara dayak atıldığı ve iş 
kence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/218) 

197. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/273) (*) 

198. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirel'in askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

199. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi için yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

200. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 

201. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koalis
yon Partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakillerde 
etkili olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/219) 
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202. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, ya- | 

pılan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

203. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in kuruluş ve çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/279) (*) . I 

204. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974-
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilşkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

205. — istanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda Tuluatı yasaklıyan genelgeye iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

206. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Em
niyet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakan- I 
dan sözlü soru önergesi (6/281) (*) I 

207. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/282) (*) I 

208. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) (*) 

209. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 . 1975 günü Basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/284) (*) 

210. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/285) (*) 

211. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülkeleri ile ekonomik işbirliği yapılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/286) (*) 

212. — Kırşehir Milletvekili Sait Şayiam'in, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilşikin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/287) (*) 

213. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Millî Eğitim Örgütünde yapılan değişik- i 
liklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/288) (*) 

214. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Borçka Ticaret Lisesindeki Atatürk panosunun indi
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen- j 
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/289) (*) 

215. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Tür
kiye'de dinî vecibelerin Müslüman ülkelerden ayrı 
zamanlarda ifa edilmesine ilşikin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/290) (*) 

216. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/291) (*) 

217. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsü• öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/293) ('*) 

218. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

219. — Aydın Milletvekili Isa Ayhan'ın, 
31 . 3 . 1975 tarihinden bugüne kadar Bakanlık Ör
gütünde yapılan tayin, nakil, açığa alma ve işten el 
^ektirmelere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/294) (*) 

220. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne ka
dar Genel İdare Teşkilâtında yapılan tayin ve nakil
lerle bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/295) (*) 

221. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

222. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
İşçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) '(*) 

223. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in Kayseri Mimar Sinan İlk Öğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

224. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

225. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi. (6/240) 

226. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre 
Öğretmen Lisesi müdürlerine ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) (*) 

227. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
İzmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 
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228. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 

belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 

X 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na 1425 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 6 nci Maddenin 
Değiştirilmesine, Bu Kanuna 4 Ek ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile C. Se
natosu Malatya Üyesi Hamdıi Özer'in, C. Senatosu 
Ankara Üyesi Yiğit KökerUn, Kocaeli Milletvekili 
Sedat Akay'ın, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
Gaziantep Milletvekili Orhan Tokuz'un, Kocaeli 
Milletvekili Sedat Akay ve 2 arkadaşının, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, Kars Milletvekili Yasin 
Bazkurt'uıı, Rize Milletvekili Osıman Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 28 arkadaşının, Sakarya Milletvekili Kenan Du-
rukan ile C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Halil Tunç'un ve Kütahya Milletvekili ilhan 
Ersoy ve 10 arkadaşının, aynı kanunu değiştiren 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu (1/421, 
2/15, 2/113, 2/17Q, 2/230, 2/251, 2/266, 2/361, 
2/384, 2/387, 2/432, 2/446, 2/461, 2/482, 2/525, 
2/547, 2/554, 2/557 (S. Sayısı : 279) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1976) 

2. — 21 . 6 . 1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 35 nci maddesine (H) fıkrası eklenmesi 
ve değişik 21 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de
ğişiklikler hakkında Millet Meclisi Millî Savunma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/315; C. Senato
su : 1/392) (M. Meclisi S. Sayısı : 220 ve 220 ye 1 
nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihleri: 
4 . 7 1975, 1 6 . 3 . 1976) 

3. — 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8 nci mad
desinin 14 ncü fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi 
ve 10 ncu maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmü
nün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarı
sına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Se
natosunca yapılan değişikliğe ilişkin Plan Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/400) M. 
Meclisi S. Sayısı : 222 ve 222'ye 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 555) (Dağıtma tarihleri : 4 . 7 . 1975, 
3 1 . 3 . 1976) 

4. -— Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
Kanununun 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesine ilişkin kanun teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu (2/511) (S. Sayısı : 272) (Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1976) 

5. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1146 
ve 1610 sayılı kanunlarla değiştirilen 1319 sayılı Em
lâk Vergisi Kanununa geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi, (2/302) (S. Sa
yısı : 170) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1975) 

6. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernekler 
Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir hü
küm eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Kütahya 
Milletvekili ilhan Ersoy'un, 22 . 11 . 1972 günlü ve 
1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesin
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve iç
işleri ve Plan komisyonları raporları (1/39, 2/103) (S. 
Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1975) 

7. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas Milletvekili Ahmet Durakoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi içtüzü
ğünün 79 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Içtü-, 
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1975) 

X 8. — istihdam politikasıyle ilgili 122 sayılı 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/162) (S. Sayısı : 196) (Da
ğıtma tarihi : 2 6 . 6 . 1975) 

X 9. — Milletlerarası Çahşma Örgütü Anayasa 
Tadil Belgesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/164) (S. Sayısı : 199) 
(Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1975) 

X 10. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclisi-S. Sayısı : 206) (C. Se-. 
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma tarihi : 30.6.1975) 

11. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 
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12. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 

sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu raporu (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

13. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 3 
ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu raporu 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

14. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

X 15. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 
29 . 7 . 1970 günlü ve 1318 sayılı Finansman Kanu
nuna ekli (II) numaralı tabloda değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/119) (S, Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1975) 

16. —• Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Şer-
betçiotu Ziraati Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy işleri Komisyonu raporu (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

•17. — 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanununun 108 nci maddesinin 1 nci fıkrasının so
nuna (e) bendi ile iki fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu. 
(1/392) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 9.2.1976) 

X 18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 37 nci maddesinin son 
paragrafının Sözleşme metninden çıkarılmasına iliş
kin Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/359) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tarihi : 11 . 2 . 1976) 

X 19. — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/354) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 19 . 2 . 1976) 

20. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 sa
yılı Yasanın 11 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin yasa teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca gündeme alınma önergesi (2/470) (S. Sayısı : 271) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 3 . 1976) 

X 21. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 3 
arkadaşının, en az geçim indiriminin yükseltilmesine 
ilişkin yasa önerisi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca Gündeme alınma önergesi. (2/335) (S. Sayısı: 
273) (Dağıtma tarihi: 1 9 . 3 . 1976) 

22. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı: 274) (Dağıtma tarihi : 
19 .3 . 1976) 

23. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426 ve 428 nci Maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi: 19.3.1976) 

X 24. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 
Posta Birliği Kuruluş Yasasının ikinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) (S. Sayı
sı : 276) (Dağıtma tarihi: 24 . 3 . 1976) 

25. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair Kanun teklifi Sağlık ve 
Sosyal işler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı: 
277) (Dağıtma tarihi : 25.3.1976) 

26. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 
arkadaşının, 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avu
katlık Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, 
bazı maddelerine fıkralar ve Kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 
7 nci. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/364) (S. Sayısı: 
175 ve 175'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri: 10.6.1975, 
26.3.1976) 

X 27. — istanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma önergesi. 
(2/45) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi: 26.3.1976) 

28. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek ka
nun teklifi ve İçişleri. ve Plan Komisyonları rapor
ları (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 
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29. — Uzman Jandarma Kanununun 17 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Plan Komisyonları raporları (1/168) (S. Sa
yısı : 281) (Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

X 30. — Tekel Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinin 7 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin kanun tasarı
sı ve Plan Komisyonu raporu (1/406) (S. Sayısı : 282) 
(Dağıtma tarihi : 31 . 3 . 1976) 

X 31. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve '3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 4 . 1976) 

32. — Millî Savunma Bakanlığı tskân İhtiyaçları 
İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan 
Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılma
sına Salâhiyet Verilmesi Hakkında Kanunun 3 ncü 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı
nın Cumhuriyet Senatosunca Reddine Dair Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/265; C. 
Senatosu : 1/396) (M. Meclisi S. Sayısı : 183'e 1 nci 
ek) (C. Senatosu S. Sayısı : 554) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1976) 

33. — 4 Ocak 1961 tarih ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 69 ncu Mad
desinin 12 Şubat 1963 Tarih ve 172 Sayılı Kanunla 
Değişik (b) Fıkrasının 3 ncü Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma 
ve Plan Komisyonları Raporları (1/236) (S. Sayısı : 
284) (Dağıtma tarihi : 8 . 4 . 1976) 

34. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 261 sayılı Askerî 
Hastaneler ile Hastane Gibi Kullanılacak Revirlerde 
Hastaların Beslenme ve Bakımları Hakkındaki Kanu
nun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasına (E) Bendi 
Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal İşler, Millî Savunma ve Plan komisyonları 
raporları (1/272) ($. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 
8 . 4 . 1976) 

35. — 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu
na üç geçici madde ile bir ek madde eklenmesi hak
kında kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosunca de
ğiştirilen ve Millet Meclisince benimsenmeyen metni 
hakkında Karma Komisyon raporu ile M. Meclisi, 
C. Senatosu ve Karma Komisyon metinleri (M. Mec
lisi : 2/228; C. Senatosu: 2/90) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1, 2 ye 3 ncü ek; C. Senatosu S. Sayı
sı : 499) (Dağıtma tarihleri : 1 .7.1974, 2 . 7,1975, 
1 3 . 4 . 1 9 7 6 ) 

36. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu. (2/181) 
(S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 13 . 4 . 1976) 

37. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13 .4 .1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir. 
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