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Meclisince kabul olunan metni ve'Cumhu
riyet Senatosu Malî ve iktisadi I^ler, Millî 
Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonların
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Geçici Komisyon raporu (M, Meclisi 1/366; 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

imar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu, 
Burdur ve Bingöl deprem bölgelerinde bugüne 
kadar yapılan ve yapılması plânlanan çalışma
lara dair geniş izahlarda bulundu. 

Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'na izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi okundu ve 
izin kabul edildi. 

Hastalığı dolayısı ile iki aydan fazla izin 
alan Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'na tahsi
satının verilebilmesi için karar alınmasına dair 
Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul olundu. 

Âfet bölgelerinde çalıştırılacak personele 
yapılacak ödemeler hakkındaki kanun tasarısı
nı görüşmek üzere, tasarının havale edildiği 
komisyonlardan beşer üye alınmak suretiyle 
bir Geçici Komisyon seçilmesine dair İmar ve 
İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun öner
gesi okundu ve teklif kabul edildi. 

Manisa Üyesi Doğan Barutçuoğlu'nun Ana
yasa ve Adalet Komisyonundan istifası okundu, 
bilgi edinildi. 

Esnaf ve sanatkârlar, diğer bağımsız çalı
şanlar sosyal sigortalar kanun tasarısını görüş
mek üzere, tasarının havale edildiği komisyon
lardan dörder üye alınmak suretiyle bir Geçici 
Komisyon seçilmesine dair Muğla Üyesi İlyas 
Karaöz'ün ve Çalışma Bakam Atillâ Sav'm öner
geleri okundu ve kabul olundu. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısının 
maddeleri üzerinde görüşmelere devam edildi. 

11 Ağustos 1971 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşime saat 19,00 da son 
verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Mehmet Ünal d; 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

SORULAR 

Yazdı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 

Yiğit Köker'in, At yarışlarına dair yazılı soru 

önergesi, Adalet, İçişleri ve Tarım bakanlıkla
rına gönderilmiştir. (7/822) 

2, — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 

1. — Asayişe müessir bâzı fiillerin Önlen
mesi hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi : 
1/80; Cumhuriyet Senatosu : 1/1263) (Ana
yasa ve Adalet ve içişleri komisyonlarına) 

2. — Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer bağım
sız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni (Millet Meclisi : 1/490; Cumhuriyet Sena
tosu : 1/1264) (Malî ve iktisadi işler, Anayasa 
ve Adalet, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarına) 

RAPORLAR 
3. — istanbul Boğaz Köprüsü ve çevreyolu 

projesi sahasındaki gecekonduların tasfiyesi 

haklarda kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu ile Malî 
ve İktisadi işler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - İskân ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporlan (Millet Meclisi : 2/385; Cum
huriyet Senatosu : 2/323) (S. Sayısı 1610 a ek) 

4. — Millî Hava Sanayiimizin kurulması için 
Türk Hava Kuvvetlerinin güçlendirilmesi anıa-
ciyle katılma payı ihdası ve Millî Piyango hası
latının bu gayeye sarfını temin hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, içişleri, 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonlarından 3 er üye alınmak suretiyle kurulan 
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Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi : i hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
2/462; Cumhuriyet Senatosu : 2/337) (S. Sa- kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
yısı : 1650) içişleri, Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komis-

5. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Astsubay j yonlan raporları (Millet Meclisi : 1/269; Cum-
nasıbedilenlere g'iyecek ve teçhizat verilmesi j huriyelt Senatosu : 1/1259) (S. Sayısı : 1651) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünal 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Azmi Erdoğ-an (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 100 ncü Birleşimi açıyorum 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Partilerarası Komisyondaki ar-

1. — İçel Üyesi Lûtfi Bilgen'in, kapanmakta 
bulunan birinci devre İmam - Hatip okullarının 
durumu ve Millî Eğitim Bakanının bu konudaki 
tutumu hakkında demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı Atatürk ilkeleri 
hakkında konuşmak üzere Sayın Tığlı?.. Yok. 

Sayın Lûtfi Bilgen, kapatılmakta olan bi
rinci devre imam - Hatip okullarının durumu 
ve bu konuda Sayın Millî Eğitim Bakanı Şina-
si Orel'in tutumu hakkında söz istiyor. 

Buyurun Sayın Bilgen. Yalnız, çok kısa ol
masını rica edeceğim. Birçok arkadaşlar söz 
istemişlerdir, sadece iki arkadaşa kısa söz ver
mek zorundayım. 

LÛTFİ GİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın Senatörler; imam - hatip okullarının 1 
nci devrelerinin kapatılmasiyle ilgili karar için 
eğer Millî Eğitim Bakanı Sayın Şinasi Orel'e 
derdimi anlatabilseydim, ya da günlerdir uğ
raştığım halde sayın Başbakandan bir randevu 
almak mümkün olsaydı kararın önem ve tepki-

kadaşlarla birlikte ekseriyetimiz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

sini izah fırsatım bularak bilimsel gerçeği dile 
getirebilseydim belki mesele halledilir, ben de 
kıymetli vakitlerinizi almazdım. Ama ne yazık 
ki sayın Millî Eğitim Bakanı ile anlaşamadık. 
Hattâ dün kuliste bunun tekrar konuşmasını 
yaptık, mevzuu halledelim kürsüye meseleyi 
getirmeyelim dedik, yine olmadı. 

2.4.1971 tarihinde reform Hükümetinin Baş
bakanı sayın Nihat Erim'in okudukları Hükümet 
Programının 8 nci sayfasında aynen şöyle der: 
«Sayın üyeler, Atatürk'ün eğitimde birlik, tev
hidi tedrisat ilkesine aykırı bütün uygulamala
ra son verilecektir. (Anayasa maddesi 153) Din 
işlerinin yönetimi siyasal ve kişisel çıkar hesap
larının üstünde tutulacak ve laik devlet esasla
rına g*öre ele alınacaktır. Din görevlilerinin mes
lek içi ve meslek dışı eğitimi bu ilkeler ışığında 
düzenlenecektir. İmam hatip okulları ortaöğ
retim sistemine uyacak biçimde ıslah olunacak
tır. Ortaöğretimde 7 ve 8 nci Eğitim şûrala
rında başlatılmış çalışmalar en kısa zamanda 
tamamlanarak değerlendirilecek ve uygnlama-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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ya konulacaktır. Özellikle teknik öğretimin ge
liştirilmesine önem verilecektir,» deniyor. 

Böyle olduğuna göre demokratik düzende 
bakanların görevleri Hükümet Pragramlarını 
aynen uygulamaktır. Bir sayın Bakanın prog
ramın aksM uygulamaya zorlanması ve bu de-
formasyıonu da reform diye kamu oyuna sunma
sı olsa olsa halka ve parlâmentoya dayanma 
ihtiyacını duymayan bir hükümet bünyesinde 
olabilir. Fakat bu Hükümet halka dayah Parlâ
mentodan oy almıştır, hesabını da oraya vere
cektir. Demokratik düzenin bütün şartlarıyk 
işlediği memleketimizde Hükümet erkânı ancak 
ve ancak itimat oyuna başvurduğu Hükümet 
Programını uygulamakla yükümlüdür. 

Hükümet Programında yer alan ve Anaya
samızın 152 nci maddesiyle korunması emredi
len Atatürk İlkelerinden biri de Tevhidi Tedri
sat Kanunudur. 

3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi 
Tedrisat Kanununun 4 ncü maddesinde aynen 
şöyle yazılıdır: «Maarif Vekâleti imamet ve hi
tabet gibi hidamatı dini yenin ifası vazifesiyle 
mükellef memurların yetiştirilmesi için de ayrı 
mektepler küşadedecektir.» 

Bu' kanuna göre açılan İmam. hatip okulla
rı Millî Eğitim Bakanlığının kontrolü altında 
eğitim yaparak asırlardır geri kalmış Türk Hal
kını cahil din adamlarından kurtarmak için müs
pet ilimle mücehhez aydın din adamı yetiştire
cektir. Bu zorunlu bir iştir. Nasıl ki maddi ihti
yaçlar sadece kanunla tatmin edilemez, yasak
larla giderilemezse mânevi ihtiyaçlar da ister 
bilimsel ve sosyal fikirler olsun, ister dinî inanç
lar olsun tatbikatını ve önderini mutlaka bula 
çaktır. İşte bu bir doğa kanunudur. Akıllı ve 
doğru görüşlü hükümetlerin görevi bunları 
hürriyet ortamında kanalize etmek, kendisiyle 
diyalog kurabileceği öğreticilerinin yetişmes:ne 
yardım etmektir. Eğer idareciler bunu ya RE as
sa yeraltına itilen fiilî cali? m a7 ar sarvk sahip
lerini bulur, dejenere olur. Dinî inançlar da 
mutlak surette cahil öğreticilerin elinde kalır 
ve o da derayman olur. 

Bu yüzden Tevhidi Tedrisat Ernunu çıkarı
larak din öğretiminin bir kanımla devlet kont-
rolü^a abnması sn^fit'Vle halkın pşf-**,*'**^. 
yobazlıktan ve irticadan kurtarılması düşünül
müştür. 

Nitekim büyük Atatürk bir nutkunda: «Bi
zim dinimiz en mâkul ve en tabiî bir dindir ve 
ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. 
Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve 
mantığa tetabuk etmesi lâzımdır. Bizim dinimiz 
bunlara tamamen mutabıktır. İslâm hayatı içti-
maiyesinclen hiç kimsenin bir sınıfı mahsus ha
linde muhafazayı mevcudiyete balda yoktur. 
kendilerinde böyle bir h&k görenler ahkâmı 
diniyeye muvafık hareket etmiş bulunmazlar. 
Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz müsaviyiz ve 
dinimizin ahkâmını mütesaviyen öğrenmeye 
mecburuz. Her fert dinini, diyanetim, imamını 
öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da 
mekteptir,:> İkinci Türk İnkılâbı Tarihi Ensti
tüsü 1952 yayınlarından, sayfa B3 te böyle ya
zılıdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Tevhidi Tedrisat 
Kanunu vesilesiyle söylenen bu nutukta bahse
dilen mektep herhalde ayni kanunda adı gecen 
imamet ve hitabet mektepleri, yeni adiyle İmam 
hatip okullarından başkası değildir. Hele dev
letin kontrolünden uzak gisli faaliyetler ya
pan ve bir takım din ve birlik bozucu Süley-
mancıîık vesaire gibi sapık mezheplerin kayna
ğı olan gizli kur'an kursları hiç değildir. Devle 
tin kontrolünde bulunan ve sadece Kur'anı Ke
rim ve dini bilgiler öğreten resmi kur'an kurs
larına bir diyeceğimiz yoktur elbette. İmam 
hatip okulları bu gizli ve sapık eğitimden hal
kı kurtarmak için en güzel ve isabetle kurul
muş okullardır. İşleyişlerindeki hata kuruluşla
rındaki isabeti gölgelememek'dir. Öğrencilerin 
ve öğretmenlerin bir takım kusurları olabilir. 
Ama bunu okul sistemine bağlamak daha bü
yük bir hata olur. Hasıl ki doktorların şahsi 
kusurlarım tıp fakültesine yükleyerek kapatır 
sak, mutatabbibler ortalığı istila ederse İmam 
hatip okullarım kapatınca da meydan Nurcu. 
Süleymancı gibi din ve millet bütünlüğünü bo
zuculara kalır. Buna kimse de mani olamaz. 

633 sayılı Kanunun 22 ne; maddesinin «F> 
bendinde, kadrolu İmam hatiplerin İmam ha
tip okulu 2nci devresini bitirmiş olmaları, bu 
niteMkte istekli çıkmadığı takdirde İmam ha
tip okulları birinci devresini bitirenler atana» 
bilirler denmekte ve ayrıca 5 nci maddenin «J» 
fıkrası gereğince Millî Eğitim Bakanlığının 

İmam hatip okulları konusunda Diyanet İşleri 
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Başkanlığıyle işbirliği yapmasını da ön görmek
tedir. | 

İmam hatip okullarının 1 nci devresini kapa S 
tırken Diyanet işlerinin fikri alınma cağı gib: 

633 sayılı Kanunda emredilen bir kadro kayna
ğı da kurutulmak suretiyle bu kanuna da aykı
rı hareket edilmektedir. 633 sayılı Kanunun 
yukarda belirtilen hükümlerini yerine getirmek 
için her yıl Bütçeden 2 000 köy imamı kadrosu 
verilmektedir. Bunu niçin yapıyoruz? Halkın 
dini bilgisini tamamlamak, Anayasanın 19 ncu 
maddesinde belirttiği gibi ibadetin yapılabil
mesi için değil mi?... Demek ki insanların bir 
inanma ihtiyacını itirazsız kabul etmek zorun
dayız. Eğer bu ihtiyaç duyulmasa ve kabui 
edilmese idi bu kanunla o kadrolar da verilmez
di Madem ki vardır, geri adım atmağa kimseniu 
hakkı olmadığına göre müsbet ümûe mücehhez 
aydın din adamı verebildiğimiz nisbette gayeye 

hizmet edecektir. İmam - hatip okullarının ye
terince aydın din adamı yetiştirip yetiştirenle 
diği ayrı bir konudur. Hatta bunun münakaşa
sını kendileri yaparlar ve kendi kendilerinin is 
lâha muhtaç olduklarını raporlarla Hükümete 
bildirirler aksaklıkları düzeltilmek suretiyle 
aydın din adamının kaynağı arjcak bu okullar
dır. Bunu da kapatırsak büsbütün kalitesiz in
sanlar din adamı diye her turan karanlığa bo
ğacaklardır. Bu okulların kalite yetersizliği bir 
yana mezun sayısının da Türkiye'nin ihtiyacı
na yetmediği rakamlarla ve devlet kadrosunu 
işgal eden binlerce Süleymancı vesairenin mev 
cudiyeti ile ortada dururken nasıl olar da birin 
ci devreyi kapatmağa kalkarlar? Anlamak güç 
doğrusu. 

Yukarda belirttiğimiz gibi Hükümet doğ
ramında bahsedilen 7 nci ve 8 nci Eğitim Şûra
larında başlatılıp bitirilen çalışmaların mahi
yetini tesbit edersek, Milli Eğitim Bakanı sayın 
Şina-si Örel'in İmam - hatip okul! arının birinci 
devresini kapatmakla bu yenden de Hükümet 
Programına uymadığını, hat'a aksine hareke i 
ettiğini görmek mümkün olur. 7 nci Millî Eği
tim Şûrasında Türk eğitim sisteminin yapısı ku
rulurken orta dereceli meslek okullarının 1 nci 
devreleri tek tip orta okul haline getirilmiştir. 
Şûranın bu kararı Şûra üyeleri arasında İmam 
- ha'̂ ip okulları açısından geniş tartışmalara 
yol açmış, bu tartışmalar sonunda Şûraca kabul 
edilen 33 numaralı önerge ile: «Türk topluınu-
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nun ve vicdan hayatının büyük problemi olan 
din eğitim ve öğretiminin özel bir heyetin top
lantıya çağrılması suretiyle karara bağlanma 
sı neticesine varılmıştır.» (Millî Eğitim Bakan
lığı 7 nci Millî Eğitim Şûrası 5 - 15 Şubat 1962 
- Çalısına esasları konuları ve kararları - Sayfa 
344 - 345) 

Bu karar gereğince zamanın Millî Eğitim 
Bakanı sayın Prof. Doktor Şevket Rasit Ha-
tipoğlu Ö38İ bir komisyonda bu okulların duru
munu incdttirmiştir. Bu komisyon imam - hatip 
okullarının birinci devresinin tek tip orta okul 
haline getirilmesini uygun bulmamış, diğer 
meslek okullarının birinci devreleri tek tip or
ta okul haline getirildiği halde imam - hatip 
okullarının birinci devresi meslekî hüviyetini 
günümüze kadar muhafaza etmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, bu toplantıya katılan
lardan bâzı isimler okursam her halde bunun 
monovolan değil, çok yönlü ve geniş görüşlü 
bir grup olduğunu, kararlarının da öyle pek 
küçümsermiyecek memleket gerçeklerine uy
gun olduğunu kabul etmek zorunda kalırım Ka
tılanlardan bâzıları : 

Prof, Dr, Şevket Raşit Hatipoğlu - Millî 
Eğitim. Babanı, 

H'fsı Oğuz Bekata - Devlet Bakanı, 
Ahmet Yıldız - Tabiî Senatör, 
Mehmet Özgüneş - TaHî Senatör. 
Ynsuf Ulusoy - Sakarya Milletvekili, 
Dr. Sefahattin Tansel - Talim Terbiye He

yeti Başkanı, 
Sadettin Evin - Diyanet İşleri Başkan Yar

dım nA Sİ, 
Prof. *7eset Çağatay - İlahiyat Fakültesi De-

kanı.... 
BAŞîTAN — Sayın Bilgen, müsaade eder mi

siniz?... Bulada gündem dışı konulmalar kon
ferans şeklinde &e&il uyarma şeklinde olmalı
dır. Bu hususu istirham edeceğim. 10 dakika 
oklu, hâlâ mevzuu yarılamadınız istirham ede
ceğim. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben konfe
rans vermiyorum efendim. Müsaadenizle doku
man veriyorum.... 

BAŞKAN — Uyarma şeklinde olsun efen
dim; konferans * ek! inde değil. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır kon
ferans vermiyorum, uyarıyorum efendim. Mü
saadenizle bitireyim. 
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Ve hepsi değerli ilim adamları en son bu ka
rarın içinde bulunmaktadırlar. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında da; 
«Köy ebe okulları ile imam - hatip okullarının 
ilk devreleri dışında ortaokul seviyesindeki bü
tün meslekî okullar genel ortaokul kurumuna 
getirilecek ve bu amaçla 1970 - 1971 ders yı
lında ilk sınıflarına öğrenci almmıyacaktır. îlk-
öğretmen okullarının ilk devresi bu okullar için
de yatılı ortaokullar şekline getirilerek devam 
edecektir.» denilmek suretiyle bu okulların 1 nci 
devrelerinin meslekî karakterinin korunması 
zaruretine işaret edilmiştir. 

8 nci Millî Eğitim Şûrası, 7 nci Millî Eğitim 
Şûrası kararlarına uygun olarak 1 nci devre 
orta öğretimin tek tip ortaokul olmasını te-
yidetmiştir. Ancak 8 nci Millî Eğitim Şûrasın
da yeni orta öğretim sisteminin statüsü kuru
lurken imim - hatip okulları konusu gündeme 
alınmamış, bu okulların statü ve müfredatının 
görüşülmesi 9 ncu Millî Eğitim Şûrası günde
mine bırakılmıştır. 

9 ncu Millî Eğitim Şûrasına hazırlık olmak 
üzere Millî Eğitim Bakanlığının 14 - 15 Aralık 
1970 tarihlerinde din eğitimiyle ilgili bir isti-
şari toplantı düzenlenmesi üzerine ilgili bakan
lık temsilcileri, meslek grupları ve ilim adam
larından kurulu 150 kişiden fazla üyenin 
katıldığı bu toplantıda ittifakla alman bir 
karara göre 8 nci Millî Eğitim Şûrasın
da kabul edilen yeni orta öğretim sistemi
ne imim - hatip okullarının adapte edil
mesi uygun bulunnarak şu teklif yapılmakta
dır. Burada dikkat edilecek husus 7 nci, 8 nci 
ve 9 ncu Millî Eğitim Şûrasına hazırlık toplan
tılarının yapıldığı tarihlerdir. Hepsi birbirlerini 
ve bir evvelkini tasvibederek yapılan şûra top
lantıları çeşitli partilerin çeşitli iktidarları za
manında yapıldığına göre, o halde bu bir tek 
partinin görüşü de sayılmaz. Bu bir memleket 
görüşüdür. 

Yapılan teklife göre imam - hatip okulları 
için hulâsa olarak su teklif ediliyor : 

A) Birinci devresi üç yıl, ikinci devresi 
dört yıl olmalıdır. Birinci devresinin meslekî 
karakteri bozulmamalıdır. 

B) Birinci devrede tek tip ortaokulda oku
tulan mecburi derslerin tamamı okutulmalı, ay
rıca meslek dersleri konulmalıdır. 
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C) Birinci devreden mezun olanlar tek tip 
ortaokul mezunlarına verilen diplomaya eş de
ğer bir diploma aldıktan sonra ya imam - hatip 
okullarının ikinci devresine gitmelidirler, veya-
hutta mesleke atılıp köy imamı olmak istiyenler 
uygulamalı meslekî bilgiler yan sınıfına kaydo-
lup bir sene tamamiyle meslekî eğitim görerek 
imamlığı iyice öğrendikten sonra köydeki bir 
cahil hocanın veya Süleymancı ve sairenin yeri
ni alabilmelidirler. Böylece köylerin ihtiyacı 
süratle karşılanmalıdır. 

Ki, bu teklif Hükümet Programındaki 
imam - hatip okulları orta öğretim sistemine 
uyulacak biçimde ıslah olunacaktır va'dine de 
uygundur. 

Durum bu. 7 nci ve 8 nci Eğitim Şûrala^ 
rının tavsiyeleri de belli olduğuna göre bunla
rın Sayım Bakan tarafından nasıl değerleııdi-
rildiğime bakalım. 

Dün kendileriyle bir süre daha görüştük. 
Derler ki, «şûra bir danışma kuruludur, uy
maya mecbur değiliz. Ancak tavsiyelerini de
ğerlendiririz». Burası doğru ama değerlendi
rirken neden birtakım ön yargılar hâkim olmuş
tur? Hükümet Programına yukarda bahsedilen 
metim, birinci devrenin kapatılacağı anlamım
da kondu, böyle rapor verdik diyorlar. Na
sıl olur da bu raporu bu kadar erken hazırla
yabiliyorlar, 12 Martta Muhtıra, Hükümetin 
teşkili, çok az bir zaman geçmiştir, nihayet 
2 Nisanda program okunması. Bu arada Mim
lerle istişare edilmiştir? 633 sayılı Kanunum 
emrettiği şekilde Diyanet İşleri Başkanlığınım 
fikri alınmış mıdır? Onlar da kapatılması uy
gun şeklinde bıir mütalâa beyan etmişler mi
dir? Ondan sonra mı Hükümet Programına 
/bu okullar kapatılacak anlamına gelsin dij e 
yukardaki cümleler konmuştur? O halde neden 
programda imam - hatip okulları öğretim sis
temine uyulacak şekilde ıslah olunacaktır cüm
lesinin yerine imam - haıtıip okullarınım birimci 
devreleri kapatılmak suretiyle ıslah olunacak
tır denmemiştir? Bu denemezdi. Eğer bir ka
rarın ilmîlik yönü varsa bir değer taşır, mem
leket gerçeklerime uyar. Değilse, uymaz. 

Bir mevzuda fikir yürütecek insanların o 
mevzuun içinden gelmesi veya çok yakın ilgili 
olması lâzımdır. Aksi halde toplanan insanla
rım o mevzuun içindem gelmesi veya çok ya-
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km ilgisi olması lâzımdır. Aksi halde topla
nan insanların vasıfları ne olursa olsun, serd 
edilen fikirler ve alınan kararlar bilimsel ol
maktan çok uzak kalırlar. Dolayn'lyle faydadan 
da çok zarar verirler. 

7 nci ve 8 nci Şûra kararları değerlendiri
lirken, 633 sayılı Kanunun emrettiği gibi, Di
yanet işleri Başkanlığının fikri alınmıyor, 
imam - hatip okullarında ve yüksek islâm 
enstitüsünde ömür çürütenlerin fikirleri alın
mıyor, tavsiyelerimin hiçbirine uyulmuyor, 
«Ben en iyisini bilirim» edası ile isabetin tam 
zıddı, kapaltma kararı almıyor. 

O zaman diyoruz ki, veya demek zorunda 
kakıyoruz ki, burada ya birtakım yanılgılar, 
yanlış danışman tavsiyeleri ve yanlış değerlen
dirmeler var, ya da çok önceden verilmiş peşin 
hükümler var. Oysa ki, bizim öğrendiğimize, 
matbuata sızan haberlere, makalelere, radyo 
konuşmalarıma göre, yani yapılacak millî 
eğitim reformunun esası, her kademede oku
lu bırakmak zorunda kalan öğrencinin, hemen 
hayata atılacak şekilde pratiğe mtikalini sağ
lamak biçimde olacaktır. Yukarıda tavsiye 
edilen sistem de buna uygundur. Bugünkü 
ortaokulu bitirenler, Devlet sektöründe an
cak kâtiplik, kayıit memurluğu gibi büro hiz-
meitlerine müracaat edebilirler. Zaten başka 
iş de yapamazlar. Bundan dolayı da, bu 1 nci 
devreler meslekileştirilmeye çalışılırken hazır 
meslekî olan imam - hatip birinci devresinde 
tek tip ortaokul durumuna getirerek, ya lise
lerin, dolayısiyle üniversitelerin kapısını da
ha çok zorlamak, yahut da ortaokullardan 
ileride okuma gücü olmryamların teşkil ettiği 
işsizler ordusuna yenilerini katmanın mânası 
var mıdır? 

Zaten Türkiye'de en tehlikeli durumda olan
lar, lirseye veya bir meslek okuluna gidemi-
yen ortaokul mezunlarıdır. Çünkü, umdukla
rı okula gidemememin kompleksi içinde, geride 
bıraktıklarımı zannettikleri kol işgücünü de 
hor görmekte, mutlaka bir Devlet kapısında 
iş bekleımektedirler. Bu da olma/maktadır. He
pimizin başında, iş iistiyenlerden geçemiyoruz. 

Bunlaınn sayısını çoğaltmak değil, orta
okulları, meslekî okullara mümkün mertebe 
ekliyerek azaltmak, memleketlin ihtiyacı olan 
alt meslek ihtiyacını karşılamak suretiyle azalt

mak lâzımdır, ilkokul yerine, ortaokula da
yalı, sanat okullarından bâzıları yeterince ta
lebe bulamamak tehlikesi ile karşı karşıyadır-
lar. Çünkü, orta meslek okullarına gidenler, 
ilkokulu ancak bitirme maddî gücünde olan 
köylü ve fakir aile çocuklarıdır. Bunlardan 
ortaokula gedebilecek kadar durumu iyi olan
lar, imkânlarını biras daha zorlıyarak ileri 
tahsil için liseye yönelmektedirler. 

Asıl fakir aile çocuklarını bir mesleğe ve 
istikbale kavuşturan, ilkokula dayalı meslek 
okullarıdır. Okulları idi. Bunlar günden gü
ne daraltılmakta, taibanı yükseltilmıektte, esas 
fukara halk kesimi bu tabanın altında kalmak
ta, bu tabana bile yetişememekten dolayı ce
halet ve karanlıkta kalmaiktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, durum yine fu
kara kısmın aleyhine olmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu yeni kararı 
ile artık köylü ve fukara aile çocuklarından, 
imam - hatip okulu dâhil hiçbir meslek grupu-
na çocuk gidemiyecektir. Bunu insan gördüğü 
zaman düşünüyor; 20 sene evvel verilen bir ka
rarla, bugünkü kararın aynı neticeyi doğurdu
ğunu görerek üzülüyor. 

Bir zamanlar köy enstitüleri, köylü ve fu
kara aile çocuklarının ilticagâhı, ailenin istik
bâli idi. Birtakım suçlamalar ile bu okullar ka 
patıldı. Sonradan öğretmen okulları, ortaokula 
dayatılarak bu halk kesiminin okuması, yetiş
mesi, uyanması önlendi. 

Şimdi, belki tam zıd bir görüşle, imam - ha
tip okullarının birinci devresi kapatılarak, yi
ne bu fakir halk ve köylü çocuklarına açılmış 
elan bu kapı da kapatılmış oluyor. Her iki du
rumda da köylü ve fukaranın çocuklarına neti 
cede okuma, adam olma yolları kapatılıyor., 
Âdeta isteniyor ki, onlar hep amele ve rençber 
olarak kalsınlar, okumaSinlara okuyanlar, un, 
ekmek, yumurta, sebze, meyva yetiştirsinler... 

20 sene aralıkla aynı kararı alanlar, belki 
aynı şeyi düşünmüyorlar ama, maalesef netice 
bu oluyor. Sanki bir gizli el, bir suflör böyle 
söylüyor, böyle yaptırıyor, insanın soracağı 
geliyor âdeta; Şeytan bunun neresinde?.. 

Bir kaç gün önce, Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi Rektörü Sayın Şefik Eransü'nün tele
vizyon konuşmasını Ankaralılar izlediler. Kı
saca ve meâlen diyor ki, «Orta - Doğu Teknik 
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Üniversitesinin maddi kayıpları çok olmuştur. 
Fakat daha büyük kaybı; bir kesim kamuoyun
da bu üniversiteye kuşku ile bakılmasının ne
ticesini doğurmuştur. Burada birçok gençlerin 
kusuru olmuştur ama, bütün üniversiteleri ve 
üniversiteyi bundan dolayı suçlu saymak büyük 
hata olur» der. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, vaktiniz doldu 
efendim. 20 dakikanız bitti. Tüzüğümüz yazılı 
konuşmaları 20 dakika ile tahdit eder. Yazılı 
konuştunuz, müsaade buyurun... 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Efendim, 
lütfen sözümü kesmeyiniz... 

BAŞKAN — Konuşturmam efendim. Müsaa
de buyurun. 20 dakikadır yazılı konuşma, ısrar 
ediyorsunuz, müsaade buyurun oya koyayım. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Peki efendim 
oylayın. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen tüzüğün kendisi
ne verdiği hakkı kullanmıştır. Tüzük dışında 
konuşmasına devamı hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... KrJbul 
edilmiştir. Buyurun... 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Bütün bu 
olaylardan sonra dahi, hiç birimizin ve hiç kim 
senin aklından, üniversitelerin kapatılması geç
mez ve geçmemelidir de. Ancak vakti ile köy 
enstitülerine yapılan ithamlar ve bugün İmam -
Hatip okulları için yapılan kınamalar, bundan 
çok daha cılız ve yersiz olduğu halde, talebe 
mense 'leri çok güçsüz aile gruplarına dayan
dığı için, kolayca köy enstitüleri okullarına ta
lebe veren ailelerin ve bugün de bu okula tale
be veren ailelerin kaynakları 'kurutulmaktadır 
ve şimdi de kurutulmaya çalışılmaktadır. 

Üniversiteleri ıslah etmeye çalışıyoruz da, 
neden bunları ıslah yerine, kökünü kazımaya 
yöneliyoruz? İşte bütün mesele burada ve bu 
zihniyettedir. 

Esas halk kesiminin, Devlete hâkim olması 
şöyle dursun, kenarından bakması bile istenme
mektedir. Buna alet olanlar, bunu bilerek yapı
yorlar ise, suçtur, bilmeden yapıyorlar ise ha
tadır ki, her ikisinin de takdire sayan olmadığı 
meydandadır. Fakat, bu hata bir gün mutlaka 
düzeltilecektir, düzeltilmelidir. 

Onun için bugünkü reform hükümeti ilerde 
düzeltilmesi mecburi olan bir hatayı işlememe-
lidir. Bu reform hükümetinden sonra, demokra-
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tik düzen içinde gelen her hükümet, bunu mut
laka düzeltmek zorunda kalacaktır, ister şu, 
ister bu parti gelsin, bu mutlaka düzeltilecek
tir. Bütün ilkokul mezunlarının meslek okulla
rına gitmesi sağlanacaktır. 

Dün Sayın Bakan konuşurken kendisine şu
nu sormuştum : 

«Bu karar sizden sonra gelen bakan veya 
hükümet tarafından düzeltilmiyecekse, hattâ 
düzeltilme zorunda olmıyacaksa serbestsiniz» 
Bana verdikleri cevap şu oldu : «Benden son
rası beni ilgilendirmez.» Bu çok tehlikeli bir 
zihniyettir. Her bakımdan bu çok kötüdür. Hü
kümet veya bir bakan kendisinden sonra gele
cek olan hükümet ve bakanların da dört elle 
sarıîabileceği icraatı yapabilme oranında başa
rılı olmuş sayılırlar ve o nisbette hayırla anı
lırlar. 

«Ben düşündüğümü serbestçe yaparım» zih
niyeti, demokratik bir düşünce değildir. Ama, 
maalesef Sayın Bakan demokrasiyi böyle anla
dığını söylemekten çekinmemiştir. Kendilerin
den önce gelen hükümetin, «Mademki ben ek
seriyetim o halde her istediğimi yaparım» zih
niyeti neticesinde gelen bu hükümetin de ba
kanı «Mademki, ben kuvvetim, her istediğimi 
yaparım» der ise, sorarım size değişen nedir? 

Partilerüstü kabul edilen geçici bir hüküme
tin, mevcut partilerin tüzük ve programlarına 
uyma zorunluğu elbette yoktur ama, bu demek 
değildir ki, yakılanlar en isabetli iş olacaktır. 

633 sayılı Kanun C. H, P. iktidarı tarafın
dan hazırlanıp, geçici bir koalisyon hükümeti 
zamanında yürürlüğe giren ve A. P. zamanın
da tatbik edilen bir kanundur = Onun için emret
tiği, yıllık 2 000 köy imamı kadrosuna kimse 
itiraz etmez. Ama, herkes ister ki. bu imamlar 
aydın din adamları olsunlar. Bunu temin için 
de 633 sayılı Kanunda imam ve hatip kadrola
rının kaynağı olan, imam - hatip okullarının 
durumları ile ilgili kadrolara, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ile işbirliği emredilmiştir. 

İlkokula dayalı imam - hatip okulları, halk
tan yana olan, halka inme gayret ve gayesinde 
olan her partinin kabul edebileceği bir husus
tur. Reform hükümeti de aynı şekilde düşün
mek durumundadır. Hattâ, sadece imam - hatip 
okullarının değil, bütün orta dereceli meslek 
okullarının, ilkokula dayalı olması öngörülen 
bir husustur. 
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Burada bir benzetme yapmak istiyorum; ha
tırımda yanlış kalmadı ise, îkinci Dünya Sava
şından sonra İngiltere'de iktidara gelen İşçi 
Partisi, demir - çelik sanayiini devletleştirmiş 
idi. Sonraki seçimde tekrar seçimi kaşanan Mu
hafazakâr Parti, bu ağır sanayii kolunu tekrar 
özel sektöre iadesi için çalışmaya başlayınca; 
İşçi Partisi, yeniden iktidara geldiği takdirde, 
yine demir - çelik sanayiini devletleştireceğini 
ilân etmişti. Yapılan hesapta, devletleştirmenin 
İngiltere'nin menfaatlerine uygun olduğu gö
rüldü ve bundan vazgeçildi. Muhafazakâr Parti, 
İşçi Partisinin dediğini tutmuştu. Bundan İn
giltere kazandı. 

Burada da böyle bir ısrara gidlimesi halin
de yarın değişiklik zorunluğu olmamalıdır. 

Şimdi bu mecburiyeti rakamlarla ifade et
mek zorundayım. Devlet İstatistik Enstitüsü, 
497 sayılı ve 1963 tarihli Muhtarlık bina sayımı 
araştırmasına göre, Türkiye'de 35 657 cami var
dır. Diyanet İşleri Başkanlığından alman bilgi
ye göre de, o tarihten sonra 15 bin cami ya
pılmıştır ki, 50 binden fazla cami vardır. 

633 sayılı Kanuna göre, «Her sene 2 000 ka
dar kadro ayrılarak, her camie bir imam veri
lecektir.» deniyor. Artık bu verilmeli midir, ve
rilmemeli midir münakaşası yapılmaz. Kanun 
gereğince verilecektir, verilmektedir. Kaldı ki, 
birçok camide birden fazla imam ve hatibe ihti
yaç vardır. Ayrıca hastanelerin, ordunun ve 
sairenin de miktarı hesabedilince, 60 bin 
ihtiyaç vardır, Halbuki şimdiki durumda, 
mevcut kadrolu imam ve hatiplerin, tahsil 
durumlarına göre sayıları çok azdır. Bunun da 
büyük bir kısmı yine ücreti halk tarafmdan 
ödenen çeşitli menşeli imam ve hatiplerdir ki, 
28 binden fazlası bunlardır. 

Şimdi yukarda teferruatına girmeden raka
mını verdiğim tabloda görülen ve ücreti halk 
tarafından ödenen 28 bin imamın en az yansı 
Süleymancı ve Nurcudur. Bunların elinden hal
kı kurtarmak lâzımdır. Bunu da, müspet ilim 
verebileceğimiz, kontrol edebileceğimiz, imam -
hatip okullarının sayesinde yapabileceğimize 
inanıyoruz. Bugün Diyanet İşlerinin kadrosun
da ilkokul mezunu imam ve hatiplerinin yerine 
10 500, halen bloke imam kadrolanna 1 500, yu
karda bahsettiğimiz 28 bin olmak üzere 40 bin 
tane asgari imam - hatip okulu mezununa ihti-
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yao vardır. Türikye'de halen 72 aded imam - ha
tip okulu vardır. Bunlann 18 tanesinin lise 
kısmı, bu yıl kapatılacaktır. Birinci devre kal
dırıldığı takdirde, lise kısmına da kayıt yapıl-
mıyacağı, için otomaiikman bu yıl 18 okulun 
kapatılması meydana gelecektir. 15 tanesi de 
gelecek yıllarda kapatılacağı için, cem'an 38 ta
nesi kalacaktır. 

Bunlar ihtiyaca yetişmiyecektir. Bu okul
larda halen birinci devrede 37 963, ikinci dev
rede 5 883 olmak üzsre toplam, 43 851 öğrenci 
vardır. Geçmiş yıllardaki başarı derecelerine 
göre hesap edersek, ortalama % 73 üzerinden, 
bunların ancak 1980 senesinde ihtiyacın % 57 si 
olan, 23 bini karşılıyacağı hesabedilmektedir. 
öyle ise, şimdiden görülmektedir ki, 60 binden 
geriye kalan 30 küsur bin, köy yine 1980 yılın
da dahi karanlıkta kalacak ve Süleymancıların 
ve başka cahil insanîann ellerinde kalacaktır. 
Bunun da önlenmesi lâzımdır. 

Ancak, eğer bir mezuniyet fazlası olursa, bu 
1980 yılından sonra düşünülebilir, ayarlanır. 

Buna göre, Saym Millî Eğitim Bakanının 
durumu bu kürsüden millete açıklıyarak, böyle 
bir karann alınmadığını veya alnımıyacağını 
bildirmesinde büyük faydalar vardır. Böylece 
siyasi spekülasyonlar da önlenmiş olur. 

Bugün mevcut okulların maliyetleri 160 mil
yon lirayı geçmektedir. Bunun 66 milyon lirası 
Devletten, 100 milyona yakını da halktan top
lanmıştır. Halkın verdiği bu hayır parasının 
yönünü değiştirmeye kimsenin hakkı yoktur. 
İmam - hatip okullarına para verenlerin liste
sini şöyle çıkartırsak, aynı muhitte yapılan ilk
okul, ortaokul, lise, hastane ve saire gibi âmme 
hizmet binalarına para verenlerin de aynı liste
de olduğunu görürüz. 

Hemen, hemen her yerde aynı isimlen gör
mek mümkün olduğuna göre, o halde memle
ketimizde hayır seven bir grup vardır. Bun
lann daima, her yerde hayır işlediğini gördü
ğümüze göre, bunlann hayır damarlannı da ka
patmaya hakkımız yoktur. Eğer bunları para 
vermekten aiıkoyarsak, bütün yük Hazinenin 
üzerinde kalır rsonra. 

Saym Bakan, belki de halkın reyine muh
taç olmadığı kanaati ile, kendisince mâkul gö
rünen her kararın alınıp, tatbik edileceğini san
maktadır. Fakat, şurası bilinmelidir ki; reform 
kararlan alınırken, oylarına muhtaç olmasalar 
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bile, o reformların uygulamasında başarılı olmak 
ve Türk halkını mesut sonuca götürmek için 
yine o halkın desteğine muhtaçtırlar. Reformcu 
ve Atatürkçü Hükümet bu gerçeği görmezlikten 
gelemez. Sadece eğitim reformu değil, toprak 
reformu ve diğer reformlar da, bütün reformlar 
da halk desteği olmadan başarılamaz. Aksini 
düşünenler inkisarı hayale uğrarlar. Halkın 
desteği ve inançları hovardaca harcanarak ka
zanılamaz ve devam ettirilemez. Aylardan beri 
Demiryolları işçilerinin grev tehdidi Hükümeti 
meşgul etmektedir. Hükümet o işçilerin oyuna 
muhtaç değilse bile, destek ve çalışmasına muh
taçtır. Ondan dolayı yatıştırmaya, anlaştırma
ya çalışıyor ve greve gitmesinler ve lokavt du
rumu da doğmasın diye.. Nitekim, halledilmiştir. 
Acaba bütün halkın desteği daha az mı önemli
dir? Ya bu halk itimat ve destek grevine gi
derse ne olacaktır? Ona da lokavt yapılamaz 
ya... 

O halde saygı değer arkadaşlarım, huzurla
rınızda sözlerimi bitirerek şunu arz etmek iste
rim ki, Sayın Millî Eğitim Bakanı ve Bakanlık 
erkânı her türlü hesabı yaparken önce iyi danış
manlar bulmah, ondan sonra da Türkiye halk 
gerçeğini bilerek, hem de çok iyi bilerek adım 
atmalı ve raformlar yapmalıdırlar. Ancak böy
le bir hareketle yapılan reformların başarılı ola
bileceği inancımı beyan eder, hepinize saygılar 
sunarım. 

2. — Zonguldak Üyesi Ahmet Demir Yüce'-
nin; Zonguldak'taki işçi yapı koopratiflerinin 
çalışmalarını durdurmalarına sebebolan tasarruf
lar hakkında demeni. 

BAŞKAN — Zonguldak'ta İşçi Yapı Koope
ratiflerinin faaliyetlerinden kalmalarına müncer 
olan bâzı tasarruflar hakkında Sayın Zonguldak 
Senatörü Ahmet Demir Yüce gündem dışı söz 
istemektedir. Çok kısa olmak üzere buyurun 
Sayın Yüce. 

AHMET DEMİRYÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; bendeniz Zongul
dak'ta kurulmuş bulunan birtakım işçi ve me
mur kooperatiflerinin alınmış bâzı kararlar 
nedeniyle faaliyetten men edilme durumuna ge
tirilmiş olduklarını yüksek ıttılalarınıza arz 
etmek ve bunu Hükümetin de malûmatı dâhili
ne sokarak, Hükümetten ve Sayın Enerji Ba
kanından bu mevzua eğilmelerini istirham et
mek içindir. 

J Vaktinizi almamaya azami derecede gayret 
sarf edeceğim ama, beni dinlemek lûtfunda bu
lunursanız ikame eylemekte olduğum konu-

I nun bir hususiyet arz eden Zonguldak havza-
İ sının mahiyeti ile kabili telif bir hale getiril-
I me^i için, bendeniz Zonguldak havzası hakkın

da ve onun hususiyetinden neşet eden bu koo-
I peratifler hakkında kısa bir bilgi arz etmeyi, 
[ meseleyi ikame etmek bakımından faydalı gö

rüyorum. 

Malûmunuz olduğu veçhile Zonguldak hav-
I sası, Türkiye'nin yegâne taşkömürü istihsal 
j edilen havzasıdır ve senelerdir orada bir ma-
1 den sanayii teessüs etmiştir. Bu sanayinin ica

bı olarak da, Zonguldak, çok küçük bir köy 
iken Türkiye'nin bugün ekonomik potansiyeli
nin mühim unsurlarından birini teşkil eden bir 
yöre halini almıştır. Orada taşkömürünün bu
lunmasından dolayı Karabük'te ve Ereğli ilçe
sinde birer büyük ağır sanayi tesisi de teessüs 
etmiştir. 

Burada Osmanlı devrinden beri muhtelif şe
killeriyle çalışan kömür madenleri, 1940 sene
sinde çıkan bir kanunla tek elden işletilmiş ve 
ve bunun işletilmesi de Etibanka verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet olmadan 
evvel, Türkiye Devleti Zonguldak havzasında 
çalışmakta olan işçilerin sosyal haklarını tar
tsın etmek için bugün dahi işçi teşekküllerinin 
vazgeçmiyeceği mükemmeliyette bir kanun ıs
dar etmiştir; 1338 tarihinde çıkan 151 numaralı 
Kanundur. Binaenaleyh, şunu arz etmek isti
yorum ki, orada işçiye Türkiye Cumhuriyeti, 
her devresinde ve her Hükümeti zamanında 
azami derecede itina göstermiş ve sosyal hak
lar tesis etmiştir. 

Zonguldak'm bir hususiyeti orada inşaatın 
yani, mesken inşaatının Türkiye'nin diğer sa
halarından ayrı bir nitelik taşımasıdır. Yer al
tında maden istihsali için imalât yapılmış olma
sından dolayı arz üzerine bu imalât sahaları 
yahut da imalâtın erişeceği sahalarda bina 

I yapmak keyfiyeti rahat bir husus olarak orada 
I inkişaf edemez. Binaenaleyh, müsaade istihsali 

yani, kömür istihsalini elinde tutan Ereğli Kö-
I mürleri işletmesi imtiyazcısının müsaadesi tah

tında inşaat yapılması mümkündür. Eğer, inşa
at yapan kişiler orada inşaat yaptıkları takdir-

1 de bunun tapusunu alamazlar, tapusunu her 
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hangi bir yolla alırlarsa, binaları çatladığı ve
yahut yıkıldığı takdirde bedellerini tahsil ede
mezler. Binaenaleyh, Zonguldak bu nedenlerle 
nev'i şahsına münhasır bir yerleşme alanıdır. 
Burada birtakım kooperatifler son zamanlar
da kurulmuş ve Zonguldak şehrinin inkişafına 
medar olmuştur, işçi kooperatiflerinin teessüsü 
Zonguldak Ua mevcudolan sosyal problemi de 
halletmeye matuf atılmış bir adımdır. 

Zonguldak'ta yani, Kömür işletmelerinde 
1 500 kadar kadrolu memur, 16 000 kadar dai
mi işçi çalışmaktadır. Bunların münaveFDeli işçi 
ile beraber miktarı 50 000 civarındadır. 

Zonguldak Havzasında işleticiler ve son 
zamanda da Türkiye Kömür işletmelerine bağ
lı olan Ereğli Kömür İşletmesinin, hizmet evi 
olarak 800 memur evi vardır, 1 900 da işçi evi 
bulunmaktadır. İşçilerin yerlileri ya köylerin
de oturmakta yahut Zonguldak'ta akıbeti meş
kûk, yıkıldığı zaman parası ödenmiyen gece
kondularda veyahut namüsait meskenlerde pa
halı ücretlerle oturmaktadır. 

Ereğli Kömürleri İşletmesi bu memur ve işçi 
kadrosuna tümü ile mesken temin edemediği 
yani, lojman temin edemediği için de Zongul
dak'ta bu bir sosyal problem olarak halkı, işçiyi, 
memuru ve diğer bitaraf teşekkülleri de üzmek
tedir. Bu evlerin tahsisleri bir huzursuzluk ve
silesi teşkil etmektedir. Kaş, göz beğenilmesi 
maalesef işçilerde de olsun, memurlarda da ol
sun ev verilmesi için sebep teşkil etmektedir, 
söylentilerini inkâr etmek maalesef kabil de
ğildir. 

'Binaenaleyh, Zonguldak Havzasını isleten 
Ereğli Kömürleri İşletmesinin 1951 yılından iti
baren tatbik etmekte olduğu işçi meskenleri 
yapımı keyfiyeti de yani, lojman tahsisi mahi
yetindeki yapımı keyfiyeti de maalesef ortadan 
kalkmış'tır. Çünkü, müessese kömür istihsal et
mek için dahi, derin, vahîm neticeler arz eden. 
kendisini ^oüyük faizler yükü altında bırakan 
birtakım finansman açıkları içersindedir. Bina
enaleyh, Zonguldak'ta memur lojmanı yapmak 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — 30,5 milyon dolarlık Türk - Amerikan 
Kredi Anlaşması hakkında kurulan Araştırma 
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veyahut işçi lojmanı yapmak hususlarından 
1958 yılından bu yana vazgeçilmiştir. Bunun ye 
rine birtakım işçi ve memur kooperatiflerinin 
teşviki ikame edilmiş ve bu da Ereğli Kömür
leri işletmesinin yani, Zonguldak'ta büyük bir 
iktisadi potansiyele haiz olan işletmenin teşviki 
sayesinde olmuştur. 

Bu nedenle, muhtelif işçi teşekkürleri koo
peratifler kurmıışlar, işletmeye ait sahaların 
kendilerine işletme tarafından ucuz verilmesi 
yani, iktisap bedelinden çok fazla fakat, diğer 
arsa rayiçlerinden daha ucuz fiyatlarla verilme
si nedeni ile bir sürü kooperatifler kurulmuş, 
bunlar faaliyete geçmiş ve bir çok işçi ve me
muru barındırmıştır. Son zamanlarda kurulan 
10 kooperatifin kurucularından aldığımız ha
bere göre, Ereğli Kömürleri işletmesinin vasî 
arazilerinin kendilerine tahsis edilmesinden bâ
zı nedenlerle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının ve Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu
nun müşterek karan ile vazgeçildiğini öğren
miş bulunuyoruz. Bendenizin bu 10 büyük koo
peratife tahsis edilmekte olup da bir çok va
tandaşı ev sahibi yapacak ve Zonguldak'daki 
mesken problemini ilmî ve bugünün, asrın icap
larına, insan haysiyetine yakışır şekilde, insan
ların barınmasını temin edecek 10 kooperatifin 
birden bire faaliyetlerinden menedilmiş olma
ları veyahut menedilmesirii veyahut çalışmama
larını imkân dâhiline sokacak, hangi nedenler
den neşet ettiğini bilmediğim bu kararın Hükü
met tarafından acilen ele alınmasını, hedefleri
ne inilmesini, arızalar varsa bunların kaldırıl
masını, prensibinden vazgeçilmeden bu işte, bu 
esaslı işe mâni olacak nedenlerin kaldırı
larak, süratle faaliyete geçmelerinin teminini 
Hükümetten ve Sayın Enerji Bakanından bil
hassa istirham ediyorum. 

Teşekkürlerimi arz «derim. Bu sosyal prob
lemin reformcu Hükümet tarafından kıs 
mamda halledileceği inancı ile saygılarımı su
nuyorum. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Komisyonu süresinin tir ay daha uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
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BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

C. Senatosu Yüfeek Başkanlığına 
30,5 milyon Amerikan dolarlık T ürk . Am'e-

rikan Kredi Anlaşması hakkında 'araştırma ya
pan Komisyonumuzun görev süresi 13 . 8 . 1871 
tarihinde sona ermektedir. 

Araştırma bitmiş, rapor h:nüz yazılmak
tadır. Bu itibarla, mezkûr tarihten itibarîn mu
teber olmak üzere bir ay daha zaman veril
mesine tavassutlarınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Sözcüsü. 
Ahmet Demör Yüce 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon Baş
kanından sorulanın olacak. Kaçıncı defadır 
mehil alıyorlar acaba? 

BAŞKAN" — Sayın Yüce bu mehil kasıncı
dır? 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Efendim, 1971 vılının basından beri mehil al-

6. — GÖRÜŞÜ 

1. — Özel yüksek okul öğrencilerinin öğre
nimlerine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kuru
lan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1254) (S. Sa
yısı : 1641) (1) 

BAŞKAN — Maddeler üzerindeki müzake
relere devam ediyoruz. Komisyon ve Hükümet 
lütfen yerlerini alsınlar. 

Madde 15. — Döner sermayelerden aşağıda 
gösterilen çeşitli giderler yapılır : 

a) Okullarda görevli yönetici, öğretim üye
leri ve yarlımcilan ile diğer görevli ücretleri; 

b) Kira bedelleri; 
c) Ders araç ve gereçleri bedelleri ile her 

türlü eğitim, öğretim ve yönetim giderleri; 
d) Bakım, onarım ve genel giderler; 
e) Yolluklar; 

(1) 1641 S. Sayılı basmayazı 5.8. 1971 ta
rihli 98 nci Birleşim tutanağı sonuna eklenmiş
tir. 
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maktayız. M:M1 alığınızın sebepleri vasıhtır. 
iromicyonuımııız me::a:z'ni yapaıken Samsun'a 
gidİLjîi'E'Si ve Samsun'da t hislerin yerinde gö-
rlümî'Si kararını almıştır. Bundan gayri bir
takım daha nrariEam hletmelarin yapılması da 
karar altına alınmıjtır. Fakai Samsun'a gi
dilmedi mümkün olamadı. Bunların îamamkm-
ma3i mümkün olabilmesi için, zabıtların te
kemmül eimedlği cihîitb raper tanzim edil
medi. Bu bakımdan temdit Tnuam1el3l-3.riim.Isln 
yerine getirilmesini Yüksek Başkanlıktan rica 
-ediyorum. 

STRRT >T4TAY (K>rz\ — F T : ^ V° ZI-
mandan bîri temdit ediliyor? Zannederim 8 

aydar. b eri. 
AHMET DEMİŞ YÜCE (Zonguldak) — 

1971 başından beri birer aylık mîhlller'e oldu, 
istirhamımızı tekrarlıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 1 ay daha mehil 
verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Ei?miyenler... Kabul edilmiştir. 

İLEN İŞLER 

f) Okulların iletilmesi ile ilgili başkaca 
giderler. 

Bu giderler düzenlenecek yönetmelik esas
larına uygun olarak yapılır. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarımı; dün kabul 
edilen 12 nci maddede fakir olan ve üstün ba
şarı gösteren öğrencilerin de bu döner serma
yeden ücretleri ödenmek: üzere yardım yapıla
cağı kabul edilmiştir. Burada görüyoruz ki, dün 
kabul edi'len madde ile, 15 nci maddenin döner 
sermayenin nerelerde harcanacağına dair fıkra
larda bu gibi fakir, yoksul ve çalışkan talebele
rin harcama imkânını sağlıyacak bir husus gö
remedim. Bu itibarla söz aldım. Maddenin da
ha açık bir şekilde anlaşılabilmesi için (f) fık
rasından sonra bir (g) fıkrasının eklenmesi ve 
hu fıkrada «muhtaoolanlardan, üstün başarı tes-
bit edilen öğrencilerin ücretleri» diye ds fıkra 
kabul edildiği takdirde o zaman dünkü kabul 
edilen madde ile hemahenk olacaktır. Teşek
kür ederim. 

http://Tnuam1el3l-3.riim.Isln
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BAŞKAN — Buraya ilâve olmaz. Öbür mad- j 
dede zaten var efendim. Harcama durumu da j 
var. Sayın Öztürkçine, 

Buyurunuz komisyon sözcüsü. 

G-EÇtCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜIİK (Bolu) — Sayın Başkan, | 
(f) fıkrasındaki «başkaca giderler» tâhiıl ile 
Sayın Öztürkçine nin kaîdsttiği husus yerine 
•getiriliyor. Onun için değişikliğe lüzum yok. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler... Etmiysnler... Kabul edilmipitdr. 

Madde 16. — Bu kanun hükümlerine göre 
açılan yüksek okullar için üniversitelerde, aka
demilerde veya hu okullarda yönetim, öğretim, 
iıritdhan gibi hizmetler için görevlendirilecek 
kişilere verilecek ücretler; bunların asıl görev- ] 
leri karşılığı almakta oldukları maaş, ücret, taz
minat ve diğer ödeneklere haM getirmez. 

Döner sermaye harcamaları ile birinci fıkra 
uyarınca yapılacak harcamalar, Millî Epltim vs 
Maliye bakanlıklarınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelik hükümlerine göre yöneltilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ietiyen 
sayın üys?.. Yok. Maddeyi oyların:za arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. | 

Madde 17. — Döner sermayelerin 1ta âmir
leri, bağlı oldukları faNiH<» deka^lanyle aka
demilerin balkanları, tahakkuk memurları ise 
okul müdürleridir. 

Döner sermayece hazırlanacak bütçe teklif
leri bağlı bulundukları akademi, başkanlıkların
ca Haziran sonuna kadar Millî Eğitim Bakan
lığına sunulur. 

BAŞKAN — Madde ifeerinie söz istiyen J 
sayın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul j 
edilmiştir. 

Madde 13. — Döner sermayelerin her çeşit i 
malî işlem ve muhasebeleıl Maliye Bakanlığının 
denetimine tabidir. 

Döner sermayelerin hesapları Maliye Ba
kanlığınca atanacak saymanlarca tutulur. Her 
malî yıl sonundan itibaren en geç dört ay için- i 
de düzenlenecek kesintaap cetvelleri Sayıştaya 
vç Maliye Bakanlığına sunulur. i 

BAŞKAN — Maidde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — Yüksek okullar için Millî Eği
tim Bakanlığınca lüzum gösterilecek görevli 
kadroları ile döner sermaye saymanları ve yar
dımcıları için Maliye Bakanlığınca lüzum göste
rilecek kadrolar Bakanlar Kurulunca torba 
kadrolardan tahsis olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. KaJbul edenler... Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

Yönetmeliklerin kabulü : 

Madde 20. — Bu kanunda öngörülen yönet-
mülkler Millî Eqvtim Bakanının onayı ile kabul 
edilir ve Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlü
ğe girer. 

Ancak, bu yönetmelikler en geç bir yıl içe
risinde yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun hükümlerinin üniversitelere uygu
lanması : 

Madde 21. — Özel yüksek okullardan inti
kal edecek öğrencilere mahsus olmak üzere üni-
veraitelsrcs veya fakültelerce açılacak yüksek 
okullar da bu kanun hükümlerinden faydala
nırlar. 

Yönetmeliklerde ve programlarda koordi
nasyon sağlamak amaciyle ilgili üniversite rek
tör veya dekan veya temsilcileri koordinasyon 
kurulu toplantılarına katılırlar. 

Bu kanun hükümlerinden yararlanılarak il
gili. üniversite veya fakültelerce açılan yüksek 
okullar için hazırlanacak pragram ve yönetme
likler, koordinasyon kurulunda incelendikten 
sonra, yetkili üniversite organlarınca onayla
narak yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ®öz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 22, — Bu kanuna göre resmî yüksek 
okul açan akademilerde, 2 nci maddede yazılı 
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işleri yürütmek üzere, her akademinin başkanı 
ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların 
Müdürleri arasından seçilmiş üç temsilcinin iş
tirakiyle Akademi Senatosu teşkil edilir. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, takririnizi izah 
edecek misiniz?.. Buyurunuz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, burada bir maddi hata 
dolayısiyle takrir verdim. Şudur : Maddenin so
nuna doğru «akademi başkanı ile seçilmiş üç 
profesör ve bağlanan okulların müdürleri ara
sından seçilmiş üç temsilcinin iştirakiyle aka
demi! senatosu teşkil edilir» diyor. Fakat, arka
daki cetvellere baktığımız zaman Eskişehir'de 
ve Adana'da bağlanan okulların, yani Eskişehir 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Adana 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağla
nan özel yüksek okulların 2 tane olduğunu gö
rürüz. Eskişehir'de 2 tane, Adana'da 2 tane. Bi
naenaleyh, buraya «3 temsilcinin iştirakiyle 
akademi senatosu teşkil edilir» dendiğine göre, 
«müdürleri arasından seçilmiş en çok» kelime
sini koymak suretiyle 2 olarak bağlanan bu özel 
yüksek okulların 2 olmasını önlemiş oluyoruz. 
Bilmiyorum Komisyon ve Hükümet bu hususa 
ne diyecek? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon bu tak

rire katılıyor mu?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİCİSİ 

ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Sayın Başkan, ihtiyacı tamamen 
karşılar durumda olduğunu düşünmekteyiz. 
Mamafih eğer böyle bir tereddüt var ise, tak
dir Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
fböyle bir kaydın girmesinde bizce bir sakınca 
yok. Yalnız maddenin eski şeklide bu ihtiyacı 
(karşılıyacağı kanaatindeyiz. Takdire bırakıyo
ruz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Som soracağım. 
İhtiyacı nasıl karşılıyor?.. 

BAŞKAN — Peki Sayın Kırlı peki. Sayın 
komisyon izahınızı rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
şimdi bu kurul teşkil edilinken, bu özel okulla-
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rın 2 olduğu, - Eskişehir ve Adana bahse konu -
oradan da yine başka hocalar da var,mutlâka 
2 olmak şartı yok. Birden ziyade de öğretim gö
revlisi veya profesör vazifelendirilebilir. Onun 
için maddenin tedvininde böyle bir sıkıntı ol
maz. Ancak böyle bir ilâvenin de mahzuru yok
tur. Takdir Yüce Heyetindir. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde 22 de, «ve bağlanan okulların mü

dürleri arasından seçilmiş» ibaresinden sonra 
«en çok» kelimesinin konulmasını arz ve teklif 
ederim. 

İzmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Takriri Hükümet ve komisyon 
takdire bırakıyor. Her ikisi de Yüksek Heye
tin takdirine bırakıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... E'tmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen takririn verdiği şek
liyle okutuyorum. 

Madde 22. — Bu kanuna göre resmî yüksek 
okul açan akademilerde, 2 n-ci maddede yazılı 
işleri yürütmek üzere, her akademinin başkanı 
ile seçilmiş üç profesör ve bağlanan okulların 
müdürleri arasından seçilmiş en çok üç temsil
cinin iştirakiyle akademi senatosu teşkil edilir. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı okunan sakil doğ
ru değil mi efendim? 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Okunan şekliyle maddeyi oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Bu kanunla kurulan geçici 
mahiyetteki okullardan boşalan kapasiteye is
tihdam politikasına uygun ve insangücü ihti
yaçlarını karşılamak amaciyle alınacak öğrenci
lerin öğrenimlerini temin maksadiyle, 7 nci 
madde gereğince görevlendirilecek öğretim üye
leri ve personeline, tanzim edilecek tüzük gere
ğince ücret ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Sayın Gündoğan buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarını; bu kanun müza
keresine başladığımız zaman üzerinde dikkatle
rin toplanmasını ısrarla arzu ettiğimiz madde 
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23 ncü maddedir. Usun uzun izah ettim, anlat
tım ve bu madde ile bu kanunun 1 nci maddesi 
arasında hakikaten kanunun kendisinden anla-
şılmıyan ve fakat kanunu hazırlıyanlarm bâtın
larında mevcut bir maksadın çeliştiği aşikâr, 
pek aşikâr. Bu kanunun 1 nci maddesine göre 
lâğvedilen özel yüksek okullar, 23 ncü madde 
ile devam ettirilmek isteniyor. İzah ettim; öyle 
anlaşılıyor ki, herkesin bildiğini sandığımız, ar
tık malûmu ilân kabilinden bâzı hususları, or
taya koymadan ifadeye çalıştığım bu hususları, 
böyle yapmayıp daha açık, daha ilkel bir şekil
de, öyle anlaşılıyor ifade etmek lâzım. 

Efendim, geçici mahiyette sırf bir iptal se
bebi ile ortada kalan kişilerin öğrenimlerine 
devamlarını sağlamak için bir düzen kurmak 
'başka şeydir, bu kurduğunuz düzeni, bu 23 ncü 
maddede koyduğunuz hükümlerle devam ettir
mek başka şeydir. Amaçları başka olan teşek
küllerin aynı araçla, aynı sonuca varması müm
kün değildir. Bu itibarla, en azından ya bu 
maddenin bu kanunda yer almaması gerekir ve
ya şimdi hazırladığım bir takrir var, o takririn 
de nazarı itibara alınması şarttır. 

Takririmde şunu demek istiyorum, madem
ki siz, ifade ediyorsunuz, güya bu şimdi açaca
ğınız ve ilerde mutlaka başınızın derdi olacağı 
belli olan ve üniversite reformunu, eğitim refor
munu daha güç hale getireceği aşikâr olan bu 
okullarla, ilerde çıkarılan bir kanun vasıtasiyle 
derdimizi halle gitmeyip, ya söylediğiniz gibi 
bu okulları üniversite veya fakülte haline dö
nüştüreceksiniz, bu maddede kunu koyun. 

Biz bu okullarla geçici olarak açıkta kalmış 
özel yüksek okul öğrencilerini eğitime devam 
ettirme olanağını sağlamış olacağız. Ancak, iler
de bu özel yüksek okulların üniversite veya fa
külte haline getirmek de istediğimizden, bu 23 
noü maddeyi sevk ettik diyorsunuz, öyle ise, be
nim şimdi hazırlayıp verdiğim takrire iltifat bu
yurun. Yani, bu özel yüksek okulların yerine 
geçecek nitelikteki resmî okulların üniversite 
reformu ile birlikte, üniversite veya fakülte ha
line gelmesi bu kanunun emirleri mahiyetinde 
olsun. Başka bir kanun getirmeye, başka bir 
teknik ortaya koymaya hacet kalmaz. 

Takririmi şimdi takdim edeceğim Sayın Baş
kanlığa. Hiçbir mahzuru yok. Mademki 23 ncü 
maddeyi sevk edişinizin sebebi, batını sebebi, 

öyle anlaşılıyor, kanundan anlaşılıyor, bu ge
çici resmî okulları üniversite ve fakülte haline 
getirmektir, o takdirde, ben de bunu kanun 
maddesi haline getirmek istiyorum. Lütfederse
niz, hem ilerde bir kanun getirmek külfetinden 
sizi kurtarmış oluruz, hem de hakikaten geçici 
nitelikteki okulların geçiciliğinin bitimini ka
nunla ifade etmiş olursunuz. Bu husus tabiî an
laşılmıştır. Eğer gerekirse tekrar tarafımdan 
izah edilir. Bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, bu maddenin ücrete 
taallûk eden kısmı, ,bizim mevzuatımıza ve uy
gulamalara tamamiyle aykırı bir hüküm geti
riyor. Malûm olduğu üzere bizim halen yürür
lükteki mevzuatımıza göre, resmî sektörde ça
lışanların aylıkları ya Devlet memurları Kanu
nu ile veya İktisadi Devlet Teşekküllerinin tabi 
olduğu kanunlarla hudutlandırılmıs, sınırlandı
rılmıştır. Bu yüksek okullarda 23 ncü madde
nin tâyin ettiği şartlar içinde vazife alacak öğ
retim üyelerinin, ücretleri için ne bir tavan, ne 
bir taban tesbit edilmiyor. Tüzüğe bırakılıyor. 
Tüzükte bu kanunları zorlamak maksadiyle 
başvurulan bir yol halinde görünüyor. Çünkü, 
a «il sevk olunan madde'de, bâzı profesörlere sa
at başına 100 lira 75 lira verilecsk denmiş ve 
ayrıca bir noktada tahdidedilmiştir. O da 7443 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre alacakla
rı ücretler maaşlarının % 50 sini geçemez. Bu 
da kâfi görülmemiş, bu sınırlandırma da kaldı
rılmış, tamamiyle sınırsız, 'hudutsuz bir hüküm 
getirilmiştir. Tüzükle bu uygulanacaktır. Bu şu 
demektir, kendi kürsüsünde, kendi resmî okul
daki mesaisinden az para alan, belli para alan 
foir öğretim üyesi bu okullarda, bu şartlar için
de vazife kabul edince onun hududu belli olmı-
yacak. Tüzük tesbit edecekmiş. Tüzük tesbit 
edecek ama, bu tüzüğün hududu ne olacak? 

Bizim şimdiye kadar Türkiye'de kabul olu
nan bir tek kanun böyle istisnai bir hüküm ge 
tirmiştir, benim hatırımda kaldığına göre, o 
da Merkez Bankası teşkilâtına dair olan ka
nundu. O da tamamiyle özel bir hükümdü, onun 
tatbikatını da sonradan bu Personel Kanunu 
hükümlerine göre ayarlamak gerekirdi. Fakat, 
Personel Kanunu çıktıktan öonra böyle aykırı, 
hudutsuz bir hüküm getirilmemiştir. Komisyon-
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dan, Hükümet temsilcisinden rica ediyorum, 
beyle profesörleri eğer tatmin etnısk istiyorlar
sa, ibu yol müsait değildir, çünkü, bunu veremi-
yecekîerdir, yani tüzükleri aykırı da tutsalar, 
çok geniş de tutsalar, halen bâzı öğretim üye
leri kendi derslerindan, kendi küsülerinden, ken
di vazifelerinden aldıkları 2 bin, 3 bin liraya 
karşılık, özel okullarda 7 bin, 6 bin lira alıyor
lar. Bu bir vaka. Şimdi aynı kapıyı açık tut
mak istiyorlarsa, bunu sarahata kavuşturmak 
lâzım, bir hudut tesbit etmek lâzım. Ficin bu 
gevk edilen maddede derpiş olunan 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesine taallûk elen tahdit 
kaldırılıyor? Biliyorsunuz o tahdit olursa, her 
ne suretle olursa olsun, bir öğretim üyesi bu 
okullarda ders vermekle, vazife germek'a alaca 
ğı ücret kendi maaşının belli bir ölçüsünün üs
tüne çıkamaz, tahdide tmiştir. Halbuki şimdi, 
tamamiyle serbest bırakılıyor. 

Tüzük 6 ayda çıkar, 7 ayda çıkar, 1 senede 
çıkar veya çıkmaz. Bizim kanunlarımızda tea
dül, maaş esaslara bağlanmıştır Türkiye Cum
huriyeti kurulduğu günden beri, resmî sektörde 
vazife görenlerin ücretleri bir esasa bağlanmış 
tır. Yann üniversitelerin Personel kanunu çıka
cak, ona da aykırı, omdan da ayrı bir hüküm 
olacak bu. Halen yürürlükte olan bütün kanun 
ların dışında bir hükümdür, yani Personel Ka 
nununun dışındadır, iktisadi Devlet Teşekkül 
lerlnin dışındadır. Eğer özsl hukuk esasları tat 
'bük olunacaksa, o zaman mukavele yapmak lâ
zım. Bunları memur statüsünde çalıştırmamak 
lâzımdır. Halbuki, bunlar Devlet memuru ola
rak vazife yapacaklardır orada. Bu itibarla ma
lî sistemi alt üst eden ve alt ürt etmesi ihtimal 
dâhilinde elan, kolay kolay da işlemiyeeek olan 
hükmü getirmekte bir fayda yoktur. Mevzu 
hükümlere, cari tatbikata dönmek ve onlar için
de bunlara çare aramak lâzımdır. Hep yeni te
şebbüs, her yeni arzu, yeni birtakım aykırılıklar 
ıgetirdikçe, Devlet personel sistemi teaiüTü kay
betmekte, şikâyetleri artırmakta ve eşitlikleri 
bozmaktadır. Bu, işte onun bir numunesi ola
caktır. Bu itibarla, bu maddenin yanlış sevk 
edildiği inancındayım. Düzeltilmesi için hiç ol
mazsa, hükümet tasarısında ileri sürülen bu 
tahditle birlikte mütalâa edilmesi lâzınıgelir 
kanaatindeyim. 
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j BAŞKAN — Sayın Ertuğ, 
CELÂL ERTÜĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

bu tasarı üzerinde hakikaten çok münakaşala
rın cereyan etmesinin sebebi, bu kanun tasarı
sının hakikaten çok müşkül bir konuyu, bir 
prdbkmi halletmek amacı ile yapılmış olmasıdır 
ki, hem bir taraftan çok sıkıntılı durumda olan 
Millî Eğitim Bakanlığına hak vermemek kabil 

j değil, bir taraftan da getirilen çözüm tarzının 
mümkün mertebe mahsursuz olarak çıkmasını 
dilemekte tabiî görülmle'ktedir. Şimdi, Sayın 
Başkan, burada 23 ncü maddenin esprisi şunu 
ifade ediyor ki, Sayın Gründoğan'uı da buyur
dukları gibi, bu geçici mahiyette niteler dirilen 
bu okullar bir süre devam edecektir ve bu okul 
lar ZE'en bir ihtiyacın karşılığı olarak böyle 
acilen ortaya eıkıvermişlerdir. 

Şimdi, benim değinmek istediğim mesele şu
dur : Türkiye'de yüksfek öğretimde iki statü 
meydana çıkıyor. Birisi paralı okumak statüsü, 
birisi de 50 - 63 liralık !harç vermek suretiyJe 

I Dsvlet Üniversitelerinde okumaktır. Şimdi bu, 
<M okulların resmileştirilen bölümü - ki 60-70 
bin talebeyi ihtiva etmektedir. Bunlar, paralı 
öğrenim yapmaya mecbur ve mahkûm talebe 
kütlelini kapsıyacaktır. Diğer tarafta ise, üni
versitelerimiz tamamen parasızdır. 

Şimdi, burada bir noktayı ehemmiyetle işa
ret etmek arzusundayım. Ve Sayın Millî Eğitim 
Bakanı memnunlukla takip ettim ki, üniversite 
lerimizde de paralı öğrenim filerini ortaya at
mıştır. Ya, üniversitelerimizde öğrenme kabili
yeti olan çocukların da bir miktar ödeme yapa
rak, yani ödemeye muktedir ailelerin çocukları 
bir miktar para ödemek suretiyle okutulmalıdır, 
buna muktedir olmıyanlar imtihanlara girmek 
suretiyle fakir ve kabiliyetli talebeler mutlaka 
himaye edilmelidir, ama kudreti olan talebe de 
üniversitelerimize bir miktar para ödemelidir ki, 
bu iki ayrı statü ortadan kalksın. Ve buna işa
ret etmek istiyorum, burada resmileştirilen özel 
okullar birçok problemler getirecektir Millî 
Eğitim Bakanlığının başına ileride de ve geçiş 
devresinde de. 

Geçici diye tavsif ettiğimizde sınırın nerede 
biteceğini tahmin etmeye imkân yok. Bu çok 
büyük bir mesele. Ve buraya girecek her talebe 
para cdiyecek, aynı Devletin diğer yüksek öğ-

I renim kesiminde cdemiyecektir. 
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Binaenaleyh, bu noktada Millî Eğitim Bakan
lığının bir eşitlik kurması zarureti meydana çık
maktadır. Ben buna işaret etmek için ve burada 
bu eğitim kurumlarının, Bakanlık veya Komis
yonca tebellür etmiş bir şey varsa, ne süre son
ra düşünüldüğünün bize ifade buyurmalarını da 
bir bilgi alma bakımından faydalı telâkki ediyo
ruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, 23 ncü madde, 
7 nci madde ile, 12 nci madde ile ve 16 ncı 
madde ile irtibatlı olan maddedir. Komisyonu
muzun kabul etmiş olduğu metinde, münhası
ran 7 nci madde gereğince görevlendirilecek öğ
retim üyeleri ve personeline, diyor. 7 nci mad
deye baktığımız zaman ancak öğretim üyeleri ve 
yardımcıları ile öğretmenler sözleşmeli görev
lendirilebilecekler. Burada okutmanlar yok, 
asistanlar yok. Bir akademide okutman da var, 
asistan da var. 7 nci maddeye göre zikrettik 
mi, o zaman asistanların ve okutmanların duru
mu ne olacaktır? Millet Meclisinin kabul etmiş 
olduğu metinde - gayet sarih bir şekilde, - şu 
anda akademilerde uygulanmakta olan gece ve 
gündüz fazla mesai yapan öğretim üyelerine, 
yardımcılarına, asistanlarına ve okutmanlarına 
verilen ücretlerin ne şekilde olacağını tadat et
miştir ve bu da 1143 sayılı Kanunun 2 nci mad
desine göre de tamamen uygun olarak kabul 
edilmiştir. Bendeniz, «Tüzük gereğince veri
lecek ücretlerin» Tüzüğün ne zaman çıkacağı 
belli değil. O zamana kadar bunlara ne şekilde 
ücret verileceği belli değil. Asistanların duru
mu ne olacak, okutmanların durumu ne olacak? 
Birtakım münakaşalara yol açacağından Millet 
Meclisinin metni kabul edildiği takdirde, böyle 
bir tüzüğe de lüzum yoktur. Kanun yürürlü
ğe girdimi bunlar hemen aynı hakları alacak
lardır. Bir yenilik de getirmiyoruz. 

Önergemin kabulünü arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇİGİL (Kayseri) — Efendim, 

ben burda 23 ncü maddeyi, Senato Komisyo
nundan geçen şekliyle destekliyeceğim. Bu fark
lı ücret olur; farklı ücreti önlemek için Millet 
Meclisinden geleni değil de Hükümetin getir
diği maddeyi burda kabulleniyorlar arkadaşla
rımız. Buna göre bir tüzüğün hazırlanması ko

laydır, bu farklı ücreti ortadan kaldıracaktır, 
yoksa birbirinden farklı ücretler Millî Eğitim 
Bakanlığına ters düşecektir. Ters olmaması için 
bu arkadaşlarımız Millet Meclisi Komisyonunda 
l::endilsrine göre bir barem tâyin etmişler. Hal
buki, Millî Eğitim Bakanlığının baremi başka
dır ; ondan ayrı bir nitelik taşıyacaktır, o mad
de ka-Ml edildiği takdirde. Onun için Senato 
Komisyonundan geldiği gibi kabul edilmeli, ta
biî tüzük hazırlanmakta; bu hazırlanacak ve ka
vuşacak, Böylece bir ücret farklılığı olmıya-
caktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-

yen sayın üye?.. Yok. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 

ÖZEL OKULLAR MÜDÜRÜ YAVUZ KON-
NOLU — Sayın Başkan müsaade eder inisiniz? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
önergeler var, bir tanesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
23 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişiti-

rilmes'ilni arz ve teklif ederim. 
Fikret Gündoğan 

İstanbul 

Madde 23; Fıkra 1. — 
Bu kamımla kurulan geçici mahiyetteki 

okullara, üniversite reformu ile üniversite ve
ya fakülte haline getirilen kaydı ile, geçiş dö
nemini de boşalan kapasiteye istihdam politi
kasına uygun ve insan gücü ihtiyacını karşıla-
mak amaciyle öğrenci alınır. 

Fıkra 2. — 
Bu öğrencilerin öğrenimlerini temin mak-

sadiyle 7 nci madde gereğince görevlendirile
cek öğrettim üyeleri ve personeline tanzâlm edi
lecek tüzük gereğince ücret ödenir. 

BAŞKAN — Hükümet, buyurum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONNOLU — Sayın Başkan, 23 nci madde 
üzreinde biraz izahat vermek mecburiyetini 
duymaktayım efendim, eğer müsaade buyuru-
luırsa. 

Efendim, 23 ncü madde, esas itibariyle ge
çici olarak tedvin edilmiş olan bu kanunim 
dışında istihdam politikasınla uygun yeni alı
nacak olma öğrencileri, alima imkânını sağlamak 
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için ve umumi hükümler içerisinde alınacak öğ
renciler; bunlar da merkezî sistem imtihanla
rına tabi olan öğrencilerden olacaklardır. Bi
naenaleyh, bunlar geçici sltatüye tabi değil, 
doğrudan doğruya umumi hükümlere, diğer 
resmî üniversite ve yüksek okulların staibüsü 
içine alınacak olan okullardır. Nitekim Millet 
Meclisinden gelmiş olan metin de 1143 sayılı 
Kanuna atıf yapmaktadır ve 1143 sayılı Ka
nunda; profesörlere ne şekilde para ödenece
ğini, - ders başına şimdiye kadar en çok üc
ret ödenen gece öğretimi yapan profesörlere 
idi - o derslere imtisalen para ödenme durumu 
meydana geliyor. Onlara ödenen paradan da
ha fazla bir para ödememe vaziyeti tahaddüs 
ediyor. Bu geçici mahiyette kurulmuş olan 
yüksek okullardan .arttan kapasiteler olacaktır; 
bu kapasite gerek öğrenci bakımından, gerek 
araç ve gereçlerim muattal kalması yönünden 
bu resmî okullarda istihdam edilen hocaların 
ve diğer istihdam edilebilecek öğretim eleman
larının potansiyelinden faydalanmak düşünce
siyle tevdin edilmiş bir maddedir. 

Binaenaneyh, gerek 1143 sayılı Kamumda 
zikre dilem ve aşağıya doğru; profesörlere, do
çentlere, okutmanlara, öğretim görevlilerine 
verilecek olan para ve bir de en aşağıda, 7244 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde zikredilen 
kısmı vardır ki. orada «% 60 m dan daha fasla 
olamaz» şeklinde bir hüküm vardır. O, yüzde 
60 m dan fazla olaımaıma hali esasen; verilmek
te olan para bunlara döner sermaye düzeni 
içinde verilen bir para olmadığı için alınmakta 
olan paranın % 60 ından daha fazla olduğu 
takdirde ders ücretinim kesilmesi ihtimaline 
binaen bu öğretim el'smanmm bu der ler i vere
memesi halini enlemek babında burada tedvin 
edilmiş bulunmakladır. 

Binaenaleyh, biz Hükümet olarak Millet 
Meclisinden gelen menini benimseme istidadı 
içindeyiz ve esasen diğer kısımlar eğer... 

BAŞKAN — Simdi, müsaade buyurun daha 
o takrire gelmedik. Sayın Gündoğan'm tak
ririne katılıyor musunuz, katılmıyor musu
nuz? Katıîlmıyorsanız onun izahımı yapacaksı
nız. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ 
ÖZEL OKULAR GENEL MÜDÜRÜ YAVUZ 
KONMOLU (Devamla) — Efendim, şimdi arz 

etmeye çalıştığıan husustan dolayı Sayın Gün-
doğan'm teklifine katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz?. 
Komisyon?... 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-

DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
kanunun başka maddelerinde esasen Sayın Gün-
doğan'm takririndeki isteği yerine getirilmekte
dir; tüzükle de tedvin edilecek. Onun için ka
nunun metninde bu husus vardır; o bakımdan 
katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon takrire 
katılmıyorlar. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Takrir ka-
"-vA edilmemiştir. 

İkinci takriri okutuyorum : 
Sayın "Raşkan^ğa 

23 ncü maddenin Millet Meclisinin kabul et-
t ;ği 23 ncü madde olarak kabulünü avz ederim. 

îs'*anbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Hükümet bu takrire katılıyor 
mu? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TF.MSİI CÎ-
St ÖZF,L OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YA-
VU3 KONGOLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
G^nfCIİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AIÂED-

ÜÎN YTT.MAZTÜRK (Bolu) — Savın Balkan, 
^urada Hükümet tasarısında getirilen Millet 
Meclisinin kabul ettiği metinde 8 . 4 . 1969 ta-
H'h ve 1143 sayılı Kanun ile 7244 sayılı Kanun, 
657 sayılı Kanun maddeleri içerisinde yürürlük
ten kaldırılmıştır. Binaenaleyh, özel okullarda 
B"î7 sayılı Kanıma taM o^an personele burada 
fr^te-iien ölçü ve miktarda ücret tediyesi müm
kün d^frMr*. kanun muvacehesinde. 

BA^K^N — O sekenle deriştirmiş bulunu-
yorsnımz Mflf»t Meclisinden p-elen metni. 

ALÂEDDİN YITMAZTÜRK (Devamla) — 
T^vet. Onun için tüzükle bu hi yine 657 sayılı 
Kamunun çerçevesi içerisinde, muayyen ölçüler 
d*5.*ilinde ancak ücret ödenebilir kavdiyîe ve 
tüzükle bu işi halletmek istediğimizden dolayı 
katılrnıvoruz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet katılıyor, iza
hatı gereğince Komisyon katılmıyor. 

Ta'VHri oylannıza arz ediyorum. Ka^ul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 
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Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 24. — 1971 - 1972 öğretim yılından 
itibaren özel okulların bağlandıkları akademi
lerin teklifi, koordinasyon kurulunun kararı ve 
Millî Eğihim Bakanının onayı ile yeniden öğ
renci kavul olunabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Bir takrir var okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1641 sıra sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 

metinden çıkartılmasını arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 

Zerin Tuzun 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor1 ar mı buna?.. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMSİLCİ
Sİ ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YA
VUZ KONNOLU — Katılmıyoruz. 

GEOÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Takrir kabul edilme
miştir. 

Bir başka takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
24 ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
istanbul 

Fikret Gündoğan 

Madde 24. — 
1971 - 1972 öğrenim yılında bu kanunca res

mî yüksek okul haline getirilen öğretim kuram
larına, üniversiteler ve resmî akademilerin öğ
renci alma usulleri uygulanmak şarti ile ve 
Koordnaısyon Kurulu kararı ve Millî Eğitim 
Bakanının onayı ile yeniden öğrenci kabul olu
nabilir. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, takririnizi 
izah edeceksiniz. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
Komisyona bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Maru
zatım gayet kısa buradan söyliyeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 1971 -

1972 yılında dahi ki, bizim Komisyon tarafın
dan konmuş ne Hükümet tasarısında ne de 
Millet Meclisinden gelen metinde böyle bir 
madde yok. 1971 - 1972 yılında alınacak öğ
rencilerin merkezî imtihanlara akademi usulü 
ile alınmasını öngören bir madde olması lâ
zımdır. Yoksa Koordinasyon Heyetinin ve Mil
lî Eğitim Bakanlığının kararı kâfi değildir. 
Merkezî imtihan sistemine taraftar değiliz, 
tasrih ediyorum. 

BAŞKAN — Bu takrire Hükümet ve Ko
misyon katılıyor mu? 

ÖZEL OKULLAR GENEL MÜDÜRÜ YA
VUZ KONNOLU — Katılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
Sayın Gündoğan'm ifade ettiği husus, aslın
da bu kanunun ruhunda var, fakat sarahat 
verdiğinden dolayı katılıyoruz. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Yani imtihana 
alınacak talebeler hakkında. 

BAŞKAN — Siz de tenevvür ettiniz. Peki 
efendim. 

Yalnız bir hususu tesbit etmek gerekiyor; 
vaziyete sarahat getirmek için siz bu takrire 
katılıyorsunuz ama, bu iki şekil oluyor. Birisi, 
merkezî sistem, bir de paralı sistem. Paralı 
sistemin imtihanı merkezî sistemden ayrı ola
cak değil mi? Yani bu hususun tesbiti gereki
yor. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
%uraia mevzu şu : Sayın Ertuğ'un ifade bu
yurduklarında üniversiteler de esasen paralı
dır; sembolik mahiyette paralı olarak alınmak
tadır. Özel yükssk okulların resmileştirildikle
rinde alınacak olan miktar, belki üniversitede
ki seviyede olmıyacakvır, bir ölçüde bir farklı
lık doğacak ve olacaktır. Ama, bunu döner 
sermaye ve Koordinasyon Kurulu tanzim ede
cek. Yalnız 1971 yılı bütçe uygulamasında büt
çeden bir tahsis ayrılmadığından dolayı Eylül 
döneminde bâzı sıkıntıları gidermek maksa-
diyle Koordinasyon Kurulu tarafımdan bir 
ayarlama yapılacak. Ancak, 1972 yılı bütçesin
de, esasen fon tahsisi ve bütçeden meblâğ ayrı-
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lacağından; o bütçe yılı ve onu mütaakıp yıl
larda bu iş daha iyi tanzim edilmek imkânını 
bulacak ve belki de Koordinasyon Kurulu ka
rarı ile merkezî ve özel sistemdeki ücretler ay
nı seviyeye getirilebilecektir. Bu bakımdaın bu 
hususu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Takrire Hü
kümet ve Komisyon katılıyor, takriri oyların
ıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Takrir kabul edilmiştir. Kabul edilen 
şjekli madde olarak okutup oylarınıza arz ede
ceğim. 

Madde 24. — 1971 - 1972 öğrenim yılında 
bu kanunla resmî yüksek okul haline getirilen 
öğretim kurumlarına, üniversiteler ve resmî 
akademilerin öğrenci alma usulleri uygulan
mak şartiyle ve Koordinasyon Kurulu kararı 
ve Millî Eğitim Baikanının onayı ile yeniden 
öğrenci kabul olunabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunan şekli ile oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Özel okulların, tasfiye işlem
leri sonuma kadar, ödemek zorunda oldukları 
vergiler ve sosyal sigorta primleri cezasız ve 
faizsiz olarak ertelenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 1. — Özel yüksek okullarda 
çalışan ve mukaveleleri özel yüksek okul ku
rucuları tarafından bu okulların 9 Temmuz 
1971 den sonra hukukî varlıkları kalmadığı 
gerekçesiyle feshedilen öğretim elemanları ve 
diğer persoınelden fiilen görevinden ayrılmamış 
veya göreve devama hazır bulunduğu bu özel 
okulun bağlanacağı kurumun yetkili mercileri 
tarafından tesbit edilen kimselerin 9 Temmuz 
1971 tarihinden sonraki ücret ve maaşları bu 
kurumlara, fiilen ve hukuken bağlandığı tari
he kadar kanunla kurulan bağlandığı kuruma 
ait döner sermaye tarafından ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 2. — Özel yüksek okullarda 
çalışan memur ve hizmetliler, 1327 sayılı Ka
nunla değiştirilen 657 sayılı Kanunun intibak 

hükümleri de nazara alınmak suretiyle, çalış
tıkları özel okulun bağlandığı üniversite fa
kültelerine veya üniversite seviyesinde öğre
nim yapan diğer resmî kuruluşlara bu kanu
nun 19 ncu maddesine göre Bakanlar Kurulun
ca tahsis olunacak kadrolarda çalıştırılmaya 
devam olunurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın Üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bir takrir var., okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 1641 sayılı kanun ta

sarısına aşağıda yazılı geçici madde 3 ün ek
lenmesini arz ve teklif ederim. 

içel 
Lûtfi Bilgen 

«Geçici Madde 3. — Özel yüksek okullara 
devam etmekte iken taksitlerini zamanımda 
ödeyemedikleri için, imtihanlara girem'iyen öğ
rencilerin borçları bir yönetmelMe taksitlere 
bağlanarak zamanında imtihanlara girmeleri 
sağlanır. 

Ancak, taksit süresi mezuniyet tarihinden 
önce biter.» 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, takririnizi izah 
edeceksiniz, buyurun. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Kıymetli ar-
ikadaşlarım, özel yüksek okullarda pek çok 
öğrenci zamanında taksitlerini veremedikleri 
için imtihanlarına girememek durumundadır
lar. Ö25İ yüksek okullarda okuyan öğrencile
rin, sanıldığının aksine, büyük bir çoğun
luğu fakir ailelerin ve köylülerin, mamurların 
çocuklarıdır. Muhitlerinde yeterince öğret
meni ve kâfi: derecede kadrosu bulunımıyan 
liselerden mezun olan bu çocuklar, iyi yetişe
memekten dolayı, resmî Devlet imtihanlarını 
kaaanamadıMan için özel yüksek okullara git
mek zorunda kalmışlardır. 

Şans eseri geri kalmış bölgelerde kalmak
tan dolayı hem fakir, hem yetişme imkânı 
kazanamamış, diğer arkadaşları iyi yerlerde, 
iyi liselerde bulunmaktan dolayı imtihan ka
zanmış, âdeta bedava okuyorlar, bunlar bü
yük para veriyorlar. Bunların aileleri büyük 
borca girmekte, her yıl varsa, tarla v. s,, bir 
şjey satmaktadırlar. 
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Şimdi, mademki, bunları resmî okullarla 
beraber yapıyoruz, bu aileîlere de bir kurtuluş,, 
bir çıkar yol bulmak zorundayız. Bunlara bi
rikmiş borçları taksitlendirilmek suretiyle 
imtihanlara girebilme imkânı sağlanmalıdır. 
Anoak, taksitlendirildikten sonra imtihanlara 
girmJsnin faydası yoktur. Çünkü, bir sene 
kaybetmektedirler. Taksit süreleri de mezu
niyetlerinden önce bitmesi şartiyle. Bunun ka
bulüyle Anadolu'dan gelmiş binlerce ailenin 
çocuğuna ve dolayısiyle o aileye büyük yardım 
sağlanacaktır. 

Bu balkımdan teklifimin müspet karşılan
masını hem Hükümet temsilcisinden, hem Ko
misyon Başkanından, hem de kıymetli sena
tör arkadaşlarımdan rica eder, bunun fay
dasını göz önüne alarak katılmanızı tekrar 
arzu. eder, saygılar tsunanm efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu ef endiım? 

ÖZEL YÜKSEK OKULLAR GENEL MÜ-
MÜDÜRÜ YAVUZ KONNOLU — Efendim bu 
konuda 12 nci maddede sarahat vardır. Eğer 
müsaade buyurursanız okuyayım. 

BAŞKAN — Hayır, okumanıza lüzum yok. 
Yani, bu arzuya muvazi bir hüküm) var mı 
12 ci maddede? 

ÖZEL YÜKSEK OKULLAR GENEL MÜ
DÜRÜ YAVUZ KONNOLU — Vardır efen
dilim. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde katılmıyorsunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Yok efendim. 
Sayın Başkan bir sarahat verilsin diys bu 
maddeyi teklif ettiim. 

BAŞKAN — Katılmıyor efendim, sorduk. Ko
misyon katılıyor mu, efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Sayın Başkan, 
12 nci maddede taksitler, ödem3 şekilleri güç
lüklerin nasıl önleneceği zikredilmiştir. An
cak, Sayın Biilgen'in teklif ettiği! hususla 
para tahsili imkânsız hale gelir. O bakımdan 
katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet taik-
rire katılmıyor, Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 
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Yürürlük hükümleri : 
Madde 26. — Bu kanun 9 Temmuz 1971 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 27. — Bu kanun hükümlerini Ba
kamlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde hakkında veril
miş iki tane tekriri müzakere takriri var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 1 nci 

maddesinin son fıkrasında zikredilen cetvel 
hatalı olarak kabul edilnııişjtyr. İzah ve tas
hih için söz verilmesini rica ederfom. 

Muğla 
İlyas Karaös 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 16 nci sayfada bulu
nan cetvelde, sağ tarafta; «özel yüksek okul 
öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebil
meleri için açılacak resmî okulların başlana
cağı akademinin adı» denilmektedir. Burada
ki «başlanacağı» kelimeısinin «bağlanacağı» şek
linde olması lâzımdır. 

17 nci sayfada da, anyı başlık «başlana
cağı akademinin adı» olarak zikredilmiş bu
lunmaktadır. Bunları tashih etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Saygılar sunanım, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂED-

DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Maddi hata 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim Tüzüğümüz, 
gereğince kabul edilmiş olan bir maddede bir 
hata olursa bunun düzeltilmesi bir üye tara
fından istenebilir, istendiği takdirde üye izah 
eder, neden istediğini; Hükümet ve Komis
yon da dinledikten sonra yeniden o mad
denin müzakeresi), tashih şeklinde yapılır ve 
lîabul edilir der. Usul budur. 

563 — 
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Hükümet ve Komisyon bunu doğru buü ı-
yor, düzeltilmesi gerektiğine .inanıyor. 

MAHMUT HAZER (Kars) — Bu bir 
maddi hatadır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama, öyle olarak kabul edil
miş, binaenaleyh düzeltmek için yeniden 
maddeyi eyle almasınız icabediyor. «Matbua 
hatası» sesleri) Millet Meclisinden de öyle gel
miş, öyle kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALÂEN-
DİN YILMAZTÜRK (Bolu) — Bunu tabı ha
tası olarak kabul ediyoruz; maddi hata. Esasa 
ımıüessir değil. 

BAŞKAN — Ama, kabul edilmiş bu şekil
de. Onun için maddeye tekrar dönmek mec
buriyetindeyiz efendim. 

Takriri oylarınza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 
Bu takrirde istenen 16 ncı ve 17 nci sayfalar
daki «özel yüksek okul öğrenci1!'erlinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî okulların» dedikten sonra gelen «baş
lanacağı» kelimesi yerine «bağlanacağı» keli
mesinin yazılarak düzel'i! nesi hurj-sunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etm yen
ler... Kabul edilctıi]tir. Bu husus d üzebilmiş, Vr. 

İkinci bir talırir var, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
1 nci madde ile 4 ncü madde aracında irtibat 

olmadığından 1 nci maddenin yanlış kabulü ne
deni ile tekriri müzakere açılmaımı arz ederim. 

istanbul 
Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Saym 

Başkanım, 4 ncü maddede bir saym senatörün 
vermiş olduğu önerge ile bu Koordinasyon Ku
rulunun görevlerine ait bölüme yüksek okul aça
bilme yetkisi tanındı. O saman 1 nci readde ile 
4 ncü madde arasında irtibat teessüs etmiş oldu. 
Onun için tekriri müzakereye lüzum yok. 

BAŞKAN — Talebinizi geri alıyorsunuz. Pe
ki efendim. 

Tasarının tümü üzerinde, lehte Sayın Ucu-
zal. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 1963 yılının Ha
ziran ajanda kabul ettiğiniz 625 sayılı Kanunla 
özel okullar açma hakkını özel şahıslara tanımış

tınız. 6 sene müddetle bu memlekette 625 saplı 
Kanun hükümlerine dayanılarak 37 aded yüksek 
okulun açıldığı ve bu okullardan bugüne ka
dar diploma alarak çıkmış gençlerin bulunduğu 
ve halen bu okullarda okuyan gençlerimizin bu
lunduğu bir realitedir. 

Anayasa Mahkemesinin 625 sayılı Kanunun, 
özel yüksek okullar hakkındaki, bâzı madde
lerini ipfcâl etmesi sebebi ile huzurunuza bu ta
sarının geldiği malûmunuzdur. Uzun yıllar özel 
okullar aleyhene görüşleri sebebiyle fikirler be
yan eden kimselerin, bu kurumların yaşamama
sı için ellerinden gelen bütün gayreti sarf ettik
leri hepinizce malûmdur. Neticeyi bu noktaya 
getirdiler. 

Şimdi, çok müteşekkiriz ki, 625 sayılı Kanu
na göre açılmış bulunan bu 37 özel yüksek okul
da okumakta bulunan gençleri devam ettikleri 
eğretim yolunda hüsrana uğratmamak için Millî 
Eğitim Bakanlığı bu tasarıyı huzurunuza getir
di. Ve muhterem oylarınızla da §u anda kanun
laşmış bulunmaktadır. 

Aslında kanun baslığı da böyle; «Özel Yük-
"•el: okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam 
edebilmeleri için, açılacak Resmî Yüksek okul
lar haklımda kanun tasarısı» denmekte. 

Si idi, tasarının sonuna eklenen cetvelde gö-
r'lyeruz ki, 37 tane yüksek okuldan bilmecburi-
ye istanbul'daki 15 okul, 3 okula bağlanmakta
dır. 

Şimdi, 15 tane okulu 3 tane okulun bünye
sinde toplamak suretiyle ne derece bu gençlere 
eğitim ve eğretim imkânı sağlanacak bendeniz 
%üyük bir tereddütün içersindeyim. 

Huzurunuzda benden evvel Ege Üniversitesi
ne teşekkür eden arkadaşlarımın fikirlerine 
bendeniz de aynen iştirak ederek, Ege Üniver
siteline, izmir'deki özel okulları kendi bünyesine 
alıp kendi imkânı ile eğitim ve öğretimlerine 
imkân sağladığından dolayı Ege Üniversitesi 
idarecilerine bendeniz de çok teşekkür ederim. 

Geriye kalıyor Ankara'daki özel okulların 
durumu. Yine elimizdeki cetvele g'öre, 10 tane 
özel yüksek okul sadece Ankara iktisadi ve Ti
cari ilimler Akademisine intikal etmektedir. 
Hem de ayrı ayrı branşlarda 10 tane yüksek 
okul... 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, eliştirme safhası 
geçti efendim. Onun için kabul edilmiş olan 
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kanunun lehinde söz aldınız, o yolda kelâm et
menizi rica edeceğim. 

ÖMER UCUZ AL (Devamla) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Eleştirme safhası geçti kanunun 
efendim. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Eleştirme 
safhası üzerinde gereken sözler söylenebilir, ama 
bir tereddüt içerisinde bulunduğumu da arz et
mek mecburiyetindeyim. Sadece kanunun lehin
de olmakla beraber tereddütte bulunduğum nok
taları da arz etmek mecburiyetindeyim. 

O halde gelelim kanun çok iyidir, teşekkür 
ederim getirenlere deyip inelim öyle ise. (A. P. 
sıralarından «Hayırlı olsun» sesleri) Ve arka
daşlarımın arzu ettikleri gibi de bir kelime ile 
bitirmek istiyelim. Ama, yıllarca birtakım fik
riyatı ileri sürerek bu noktaya geldiğimiz za
man, karşımıza da bir zorluğun çıktığını bir güç
lüğün çıktığını görüyoruz. 

Bütün ümidimiz bu tasarıyı getiren Millî 
Eğitim Bakanlığının kanunun kabulünden son
ra gerekecek safhada bütün tedbirleri alarak, 
gençliğe istediğimiz yahut istenen eğitim ve öğ
retim imkânını sağlamalarıdır. Ben bu bakım
dan arz ediyorum, bu fikrimi. 

O halde Sayın Balkanın arzusuna uyarak, 
tasarı gençliğimize ve Türk Milletine hayırlı, 
uğurlu olsun der, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tümü aleyhinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ta
sarı açık oya sunulacaktır. Kutular dolaştırıl
sın. 

2. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayûı Ka
nunun qecici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İsler, Millî Enitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisnon raporu (M. Mec
lisi 1/366; C. Senatosu 1/1247) (S. Sayısı : 1648) 
(1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum : 

(1) 1648 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sa
yılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısının müstaceliyeti 
sebebiyle, gündemde mevcut bütün işlere tak-
dimen, öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Çanakka1^ 

Nahit Altan 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Sayın Tanyeri, buyurunuz. 

SALÎH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; huzurunuza gelmiş 
ve şimdi müzakere etmeye başlamış bulunduğu
muz kanun, uzun süre ihmal edilmiş ve fakat, 
memlekete, memleket çocuklarına, özellikle en 
hücra köylere kadar eğitim nimetini, yaymış 
^ulunan eğitmenleri sosyal fcüvenliğe kavuştu
ran ve bunların yıllardan beri kanıyan yarala
rını saran isabetli ve iyi bir kanundur. 

Diyebilirim ki, Cumhuriyet Senatosuna, gel
diğim günden beri zevkle, gönül rahatlığı ile oy 
verdiğim kanunların, vereceğim kanunların ba
şında gelmektedir. 

Memleketimizde eğitim ve öğretim seferber
liği açılmasından köy enstitülerinin mezun ver
mesinden çok önce, vazifeye başlamış olan eğit
menler, yurt sathına en ücra köylerine kadar 
yayılmak suretiyle o tarihe kadar eğitim ve öğ
retim nimetinden mahrum kalmış çocuklarımıza, 
Cumhuriyetin en başta gelen nimetlerinden biri 
olan eğitimi götürmüşler ve bu köylerde fera
gatle vazife vermenin örneğini bizlere göster
mişlerdir. 

idare hayatında vazife gördüğüm Anadolu'
nun çeşitli bölgelerinde Kuzeyinde, Güneyinde, 
Doğusunda ve Batısında köylerde bu eğitmen
lerin çocuklarımıza şimdiye kadar mahrum ol
dukları okuma imkânlarını sağlamak için, gün
düz ve gece nasıl feragatla çalıştıklarını ve o 
günün dar köy bütçelerinin imkânsızlıkları kar-

— 565 



C. Senatosu B : 100 

şısında araç ve gereç temin etmek için, nasıl 
fikir yorduklarını, nelere tevessül ettiklerini 
şimdi zevkle hatırlıyorum. 

Bir ara köy enstitüleri mezun verdikten ve 
daha sonra köy enstitüleri köy öğretmen 
okullarına kalbedildikten sonra, köylere bol öğ
retmen göndermek olanağına sahip bulunduğu
muz sırada, bu eğitmenleri fedakârlıkları ve 
feragatları ile, bir tarafa itilmiş görmenin ıs
tırabını vicdanımda, gönlümde uzun müddet 
çekmiştim. 

Şimdi, bu kanunla kendilerinin ve vefat et
miş olanların dul ve yetimlerinin maddi olanak
lara kavuşturulduğunu görmekten duyduğum 
kıvanç sonsuzdur. Bu itibarla sayın Hüküme
timizi Ve kanuna büyük vukufla yenilikler geti
ren değerli Komisyonumuzu tebrik etmek iste
rim. 

Ancak, Komisyonumuzun geçici 4 ncii mad
de de Millet Meclisi metninden ayrılarak 
« 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihe kadar» ibaresini neden 
koymuş olduğunu anlıyamadığımı da ifade et
mek isterim. 

5 . 9 . 1963 gün ve 326 sayılı Kanunun ya
yımı tarihi ile, şimdi tarih ve numarasını ver
diğim Kanunun yayımı tarihi arasında âdi ma
lûllük, vazife malûllüğü emeklilik gibi sebepler
le ve de vefat sebebiyle vazifeden ayrılmış olan
lara bu kanun hükümleri tatbik edilecektir. 

Fakat 8 . 7 . 1971 tarihi ile, bu kanunun ya
yımı tarihi arasında geçen aşağı - yukarı bir 
buçuk aylık süre içinde ayrılanlar, bu kanım
dan faydalanamıyacaklar mıdır? Şu halde ba
na Millet Meclisinin kabul ettiği metin, yani 
« 5 . 9 . 1963 tarih ve 326 sayılı Kanunun yayımı 
tarihi ile, bu kanunun yayımı tarihi arasında» 
ibaresi daha munis ve bu bir buçuk aylık süre 
içinde ayrılanları da içine alacak genişlikte gel
mektedir. Sayın Komisyon bize bu tarihi niçin 
koyduğunun gerekçesini bildirir ve tatmin eder
se, mesele yoktur. Aksi takdirde maddesi gel
diği zaman bir önerge vermek suretiyle bu bir 
buçuk aylık süre içinde ayrılanların da hukuku
nun vikaye edilmesi lâzımgeldiği kanaatinde
yim. 

ikinci nokta, bunların borçlandırılmak sure
tiyle de olsa, emeklilik hakları tanınmakta ve 
fakat kendilerine emekli ikramiyesi verilmemek
tedir. Bunun da sebebini anlamak zordur. Ge-
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nel olarak Emekli Sandığı Kanununda kabul 
ettiğimiz prensibe göre, hizmet sürelerinin yarısı 
oranında emekli ikramiyesi verilmekte ve bu 
memurlar için bir medar, bir hiç olmaza başını 
sokacak bir ev almak gibi bir olanak temin et
mektedir. 

Eğitmenlerimizden, yani bu kanunun şümu
lüne giren eğitmenlerden bu imkânın neden 
esirgendiğini de öğrenmek isterim. 

Bunun dışında demin de arz ettiğim gibi, 
kanun iyidir, seve seve oy vereceğimi ve bu ka
nunun değerli eğitmenlerimize ve onlardan bâ
zılarının vefatları ile, dul ve yetim kalmış aile 
efradına hayırlı, uğurlu ve mutlu olmasını di
ler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özer. 
HAMDÎ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, • 

sayın senatörler; eğitmenler hakkındaki kanun 
tasarısı en mağdur bir kütlenin dertlerine deva 
bakımından çok önemlidir. 

Bu kanun bugüne kadar Yüce Parlâmento
nun sosyal yaralan sarmak için, çıkartmış oldu
ğu kanunlar içinde ön sıralarda yer alabilecek 
bir niteliği taşımaktadır. Ancak, bunu ele al
makta çok geç kaldığımızı itirafa mecburuz. Bu 
konuyu Yüce Parlâmentoya getirmek için, bu 
mağdurların durumunu ilk defa 30 Nisan 1969 
da yazık bir soru ile Millî Eğitim Bakanından 
öğrendim. Daha sonraki incelemelerime de da
yanarak 5 Ocak 1970 tarihinde bir kanun tek
lifi yaptım, diğer arkadaşlarımın teklifleri ve 
20 Temmuz 1970 tarihli Hükümet tasarısı ile 
birlikte ele alınarak bugünkü şekli ile huzuru
nuza gelmiştir. Bunun için de huzur duymak
tayım. 

Sayın senatörler; Hükümetin de gerekçesin
de belirttiği gibi eğirmenler mahrumiyet içinde 
vazife yapmaya talibolmuş ve ömürlerini köy 
mezralarında susuz, yolsuz, doktorsuz kırlarda 
çürüterek millî eğitim ve öğretim hizmetini 
yapmışlardır. Bunların, köy çocuklarını okuyup 
yazma dünyasına kavuşturmalan ve onlan ileri 
hedeflere sevk ederek kendilerini mahrum bir 
dünya içinde göreve bağlı tutmalan her halde 
vicdanlanmızdan doğacak kararlar üzerinde 
yeterli derecede müessir olacaktır. 1937 yılın
dan beri kendilerini 15 lira aylıkla köylerin 
mahrumiyetlerine gönüllü olarak bağlıyan ve 
köy çocuklarının eğitim ve öğretimine kendile-
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rini adayan eğitmenler çok mağdur edilmişler
dir. 1948 yılında 60 lira aylığa kavuşan bu züm
re Eylül 1963 ve 326 sayılı Kanunla 5434 sayılı 
T. C. Emekli Sandığının geçici 65 nci maddesi
ne göre bareme alınmışlar, fakat kıdem ve inti
bak hakkı tanınmadan sadece on yıllık hizmet
leri borçlandırılmak suretiyle emeklilik için 
fiilî hizmet sürelerine alınmış, diğer hizmetleri 
silinip atılmıştır. Bunların hepsi yaşlı ve 65 ya
şma yanaşmış bulunmaktadır. Bu yıl 1904 do
ğumlular çıkartılmış ve emekli aylığı bağlan
mamıştır. îki yıl önce Malatya Hekimhan ilçesi 
Ballıkaya köyü Çeki mezrası eğitmeni iken ve
fat öden 28 yıl hizmet ettiği halde maaş bağla
namamış olan bu eğitmenin dul ve yetimlerine 
sadece 1 659 lira para ödenmiştir. Bu, gülünç 
olmaktan ziyade fecîdir arkadaşlar. Madem ki, 
eğitmenler de öğretmenlerin vazifesini yapmak
ta ve aynı sorumluluğu tanımaktadırlar, vazife 
ve sorumluluklarda eşit olanlara hakta da eşit
lik tanınması hukuk devletinin adalet ilkesine 
uygundur. Bugün, üç yüzeyli lira aylıkla çalışan 
bu zümreye evvelce öğretmenlere verilen eğitim 
ödeneğiyle tek basına çalışanlara makam öde
neği de verilmemiştir. Bu fedakâr ve kanaat
kar, eğitim gönüllülerine karsı devletin de ka
dirşinas olması ve mağduriyetlerinin hiç olmaz
sa biraz olsun bu kanunla giderilmesi zaruri ve 
elzemdir. 

Muhterem senatörler, içinde bulunduğumuz 
hayat şartları kendilerini devletin hizmetine fe-
ragatla hasretmiş olanlara bu ihmal bu şekilde 
mukabeleyi her halde gerektirmez. Hepimiz ne 
şartlar altında günlük maişetimizi tanı mâna-
siyle bir buhran içinde geçirirken yüz lira, üç 
yüz lira, üçyüz elli lira gibi bir maaşı, ömürle-
ni millete, hizmete hasretmiş olanlara reva gör
mek her halde hakkaniyet ve hukuk prensip
lerine uymıyacaktır. 

Deminden beri arz ettiğini hususları, artık 
teferruatiyle daha da uzatmadan yüce vicdan
larınızın buna eğileceğine uuıuıt bağlıyarak he
pinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım. 
Huzurunuza gelmiş olan bu tasarının hazır

lanmasında ve tasarının hazırlanmasına yardım
cı olan arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür 

etmeyi bir borç bilirim. Milletimizin kaderinde 
bugün büyük hizmetler gören yaşı 40 a dayan 
mış olan gençlerin ilkokul çağında kendilerine 
okuyup yasmayı öğretmek ve ilkokul tahsilini 
tamamlatmak için büyük gayret sarf eden in
sanların bugün yaşlılık hayatında veya geride 
bıraktığı dul ve yetimlerine millet olarak yap
mış oldukları büyük fedakârlığın karşısında bir 
vefa borcunu ödemek mecburiyetindeyiz. 

3238 sayılı Kanunla kendilerine yettki veri
len eğitmenlerin hakikaten yıllardan beri bir 
ıstırabı cemiyet içerisinde çalkalanmakta idi 
Bugün bu ıstıraba son vermenin zamanı gelmiş
tir. Bir nisbet dâhilinde 326 sayılı Kanunla 
kendilerine bir imkân 1963 yılında verilmiş ve 
bugün de geri kalan sızlanmalara artık son ver
irinin zamanı gelmiş kanaatindeyim. 

'Sayılan tahmin ediyorum, halen iki bine 
yaklaşık bir durumdadır. Yıllardanberi Devlet 
hayatında hizmet eden vatandaşlara Devlet ola
rak, Millet olarak büyük imkânlar sağladınız. 
Bu arada sadece eğitmen olarak çalışmış olan 
vatandaşlarımızın durumuyla bugün karşı kar-
şıyayız. Bendeniz, bu tasarının lehinde oy kul
lanacağım; sizlerden de bu yolda oy kullanma
nızı istirham etmek için huzurunuza geldim. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
İHÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, iki dakikalık bir zamanınızı alacağım. 
Şimdi, eğitmen arkadaşlarımızla ilgili bu kanun 
hakikaten âdil bir kanundur. Yalnız, bâzı ar
kadaşlarımız eğitim ödeneği, makam maaşı fa
lan gibi şeylere temas ederek «eğitmenlere de 
bu verilsin» dediler ama bu yan ödemeler Per
sonel Kanunuyle kalktı bir defa, yoktur. Millî 
Eğitim Bakanlığı da bu kanunu gayet güzel 
düzenlemiş, hakikaten öğretmen sıkıntısı gö
züktüğü zaman eğiltmen arkadaşlar fedakârlık 
yapmış; üç sınıfı, dört sınıfı bir arada okutmuş 
lardır. Vazife hayatında öyle eğitmenlere rast
ladık ki, hakikaten fevkalâde güzel muvaffak 
oluyorlar, güzel başarı sağlıyorlar. Millî Eğitim 
Bakanlığı da zaman geçmiş ve bu hatasını dü 
zeltmiş. Geç olabilir mesele amma, hakların 
verilmesi mevzuubabJistir. Haklarını iade edi
yorlar, kıdemini tanıyorlar, emekliliğini kabul 
ediyorlar ve bu suretle mesleğimize hizmeti ge
çen arkadaşlarımızın haklan verilmiş oluyor. 
Bu kanun tamamen iyidir. Meslektaşlarımıza 
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hayırlı olmasını Allahtan dilerim. Saygılarımla 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isiti-

yen sayın üye? Yok. Komisyon. Geçici Komis
yon Başkanı Sayın Altan. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, kıy
metli arkadaşlarım. 

Müzakere edilmekte olan kanun hakkında 
tümü üzerinde görüşen arkadaşlarıma huzuru
nuzda evvelâ teşekkür ederim. Hakikaten bu 
teklif büyük bir haksızlığı giderici bir teklif 
olarak huzurunuza gelmiş bulunuyor. Personel 
Kanununda senelerce mahrumiyet mıntakala-
rmda hizmet gören bu arkadaşlara hiçbir hak 
tanımamışız badema çıkan, daha evvel çıkan 
kanunlarda da bir hak tanımamışız. Bu hakkı 
te=lim eden bir kanun mahiyetinde huzurunuza 
geliyorum. 

Ş'imJdi, kıymetli arkadaşlarımdan Salih Tan
yeri arkadaşımız bir hususa temas ettiler. Ben 
kanunun iki noktasını izah edeceğim. Bir arka-
dasımm bu açıklanmasını istediği hususa, bir 
de kanunun başlığıyla maddelerin durumu hak-
kH-v ,̂ ı̂ a-nım tekniği bakımından yaptığımız 
değişikliği sizlere arz edeceğim. 

IS .̂vın Salih Tanyeri arka^p^m, bu gemici 
dördüncü maddedeki 8 . 7 . 1971 terin ve 1425 
ç^ylı Kaynının yürıVlnğe ğ'Hiği tarih 
ile 5 . 9 . 1963 gün ve 326 sayılı Kanunun ya
yımını takibeden ay başı olan 1.10.1963 tarih
leri arasındaki zamanın niye tahdided;ldiğini 
ve Millet Meclisi metninin niye bu şekilde bir 
tarihle tesbit yoluna gidildiğinin izahını istedi
ler, anladığım doğru ise. 

Şimdi, burada maddenin altında bir «emek
lilik ikramiyesi verilemez» tâbiri var. Eğer, biz 
bu tarihi koymazsak 1963 tarihinde çıkan 326 
sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 1.10 .1963 
ten sonra malûl olan veyahut bu kanuna tabi 
kılacağımız arkadaşların bâzılarına ikramiye 
verilmemiş, bunlar mağdur vaziyete düşmüş 
oluyorlardı. Bilâhara çıkan 8.7.1971 tarih ve 
1425 sayılı Kanunla bu 1963 tarihimde çıkan 
326 sayılı Kanunun makable şümullendirilen on 
senelik zamanı beş sene daha ilâve etmek sure
tiyle 15 seneye çıkardı ve şimdi de bu kanun 
yani, 8.7.1971 tarihine kadar da bu gibi arka
daşlar yedi sene memuriyet sıfatını almış bu
lunduklarından yirmi seneyi geçmiş olmaları 
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hasebiyle 1435 sayılı Kanunla ikramiyeye hak 
kesbediyorlar. Eğer, biz tarihi koymazsak on
dan sonra yani bu 8.7.1971 tarih ve 1425 sa
yılı Kanunun neşrinden sonra ölenler olursa bu 
ikramiyeyi alamıyacaklar. Çünkü, onlara top
tan bir ödeme yapılmıştır o arada. Şimdi, bu 
ödeme dolayısiyle onlar ikramiye alamıyorlar, 
aşağıdaki fıkra yüzünden biz bu tarihi koyduk 
ki, bu arada ölenler olursa bundan istifade et
sin ve ikramiye alsınlar. Tarihi bu cihetten tes
bit etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi, kanun tekniği bakımından bizim ko
misyonda yaptığımız değişiklik şuydu. İlk me
tinde kanunun başlığı «5 . 9 .1963 tarihli ve 326 
sayılı Kanunun geçici birinci maddeısin;Ti de
ğiştirilmesi hakkında Kanun» demiştir. Madde 
bir, diyor geçici maddeyi değiştiriyor. Ondan 
sonra madde iki diyor, madde üç diyor, madde 
dört diyor. Şimdi bunlar hep esasa müessir 
olan maddeler. Halbuki 326 sayılı Kanunda da 
yine böyle madde iki, madde üç, madde dö^t ye 
madde besler var. Simdi kanun tekniği bakı
mından bunların içine dercetmemize imkân olL 

mıvacaktı. üstelik birertk maddeler daha üretti
rildi. Yalnız, birinci maddeyi depist;rme değil 
biricik yeni. maddeler g^etirivor. Övlevse kanun 
t*knipi bakımından bunu böyle değil de bizim 
deoisMrd'ğimiz gibi «'5 . 9 .1963 tarihli ve 326 
sayılı Kanunun geçici birinci maddesinin değiş
tirilmesi ve bâzı geçici maddeler eklenmesi hak
kında kanun tasarım şekline sokmak suretiyle 
bunu kantin tekniğine uvdurmus olduk. Ve do
layısiyle yeni gelen maddeleri de e^cici madde
ler haline getirdik. Çünkü getirdiği hükümler 
geçici olarak tatbik edilecek hükümlerdir. Bu 
arada 326 sayılı Kanunun gerici ikinci madde
sini deriştirmediğimiz için doD-mdan doğrnya 
geçici birinci maddeyi: değiştirdikten sonra bu
rada madde iki denilen kısmın da o vakit geçici 
üçüncü maddesi icabeMğinden onu üc, diğerini 
dört ve bu şekilde değiştirmek sur^vle kanun 
tekniğine de uygun bir hale getirdik. Ve bir 
haksızlığı giderir mahiyette olan bu kanunun 
müspet oylarınıza mazhar olmasını diler hepini
zi savöivla s^lâmlıarim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı. 
SIRRI ATALAY (Kars) — O halde bu ge

çici durum için emeMilik ikramiyesi verilmez 
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dendiğine göre «bunlara» tâbiri kullanıldığı 
takdirde bütün emekli eğitmenlere emekli ikra
miyesi verilmez şeklinde anlaşılır. Kanunun ge
çici maddeleri Meclislerde yasa yorumu olmadı
ğından hiçbir şey ifade etmez. Metinlere bakıl
maktadır. Bu sebeple eğer eğitmenlere ikrami
ye verilecekse sadece Sayın Başkanın izah etti
ği durumun ifadesi daha doğru değil mi? 

BAŞKAN — Madde üzerinde bu fikrinizi 
açıklasanız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHÎT 
ALT AN (Çanakkale) — Şimdi, efendim yukar
da geçici 4 noü maddede bunları zikrederken... 

BAŞKAN — Şimdi maddelerin müzakeresi
ne başlamadık. Müsaade buyurun maddelerde 
hu meseleyi hallederiz. Teşekkür ederim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bâzı geçici 

maddeler eklenmesi hakkında kanun taıarısı 
Madde 1. — 326 sayılı Kanunun geçici 

1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Geçici madde 1. — 326 sayılı Kanunla ay

lıklı kadrolara geçirilen eğitmenler Emekli San
dığına müracaatta bulundukları takdirde, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eğit
menlikte geçen hizmetlerinin daha önce borçlan
dıkları 10 yıldan arta kalanının da tamamı 
borçlanmak suretiyle fiilî hizmet sürelerine ek
lenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yalnız Komisyondan bir hususu öğrenmek 
istiyorum: Bu geçici 1 nci maddeden sonra 
geçici 3 ncü madde var. Esas kanunda geçici 
2 nci madde var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHÎT 
ALT AN (Çanakkale) — Kanunda geçici 2 nci 
madde vardır. 

Geçici madde 3. — Eğitmenlerin meslekte 
geçen hizmetlerinin fiilî hizmet sürelerine ek
lenmesinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 65 nci maddesi uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Buyurun Sayın Türkmen. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan muhterem arkadaşlarım, ben bu geçici mad
denin yazılış tarzının başlıksız kaldığına kaniim. 
Çünkü 1 nci maddede «Aşağıdaki geçici 
1 nci madde şu şekilde değiştirilmiştir» diyor 
ve değiştirilen geçici maddeyi ifade ediyor. Bu 
takdirde 1 nci maddenin vazifesi, beyanı bitmiş 
oluyor. Bu maddeden sonra birden bire geçici 
3 ncü madde geliyor. O vakit bu mesnetsiz ka
lıyor. Halbuki Millet Meclisinin metninde bu 
maddenin ilâvesi 2 nci bir madde ile ifade edili
yor. Bu maddeyi kaldırınca bu mesnetsiz kalı
yor. Eğer madde taaddüdü vardır, eski kanun
da da maddeler var deniyorsa bu kanunda da 
2 nci ve 3 ncü maddeler var. Binaenaleyh ben
ce Millet Meclisi metni daha izahlı ve anlaşılır 
şekildedir. Çünkü geçici 3 ncü maddeyi ne ile 
ve ne şekilde getirdiniz? 1 nci madde ile 1 nci 
geçici maddeyi değiştirdiğinizi söylüyorsunuz. 
Fakat geçici 3 ncü maddeyi ne ile değiştiriyor
sunuz? Mesnetsiz kalıyor. Bence Millet Mec
lisi metni daha doğru idi. Bu yazılış tekniği 
anlaşılır şekilde değildir. Arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen diyor ki bu 
Millet Meclisi metnindeki 2 nci madde ilâve 
midir, kanun metninde var mıdır? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Aynıdır ve maddede 
vardır. 

BAŞKAN — Var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Bu maddeyi geçici 
madde haline getirdik. Millet Meclisi metninde 
her hangi bir değişiklik yapılmadı. 

BAŞKAN — Madde olarak kalmasıyla geçici 
olarak değiştirilmesi arasındaki izah şekli ne
dir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Arz edeyim efendim. 
Kanun metninin başında yalnız Millet Meclisi
nin kabul ettiği 1 nci maddenin değiştiril mesiy-
di. Bunu demin de arz ettim. Kanunun birinci 
maddesine geçici 1 nci madde olarak ilâve yap
mışız. Sonra madde 2 geliyor. Halbuki 326 
sayılı Kanunun da madde 2 si var. Sonra mad
de 3, madde 4... Kanun tekniği bakımından bu 
şekilde yazmayı uygun görmedik. Çünkü bir ka-
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nun diğer kanunun içine değişiklik getiriyor. 
Onun içine girebilmesi için maddeler arasmdada 
bir ahengin olması lâzım. Onun için Millet 
Meclisi metnindeki madde 2 yi geçici madde 3 
olarak getirdik. 

BAŞKAN — Yani, Millet Meclisinden gelen 
metinle başlık birbirini tutmuyor diyorsunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Metin aynıdır. Baş
lık buraya geçici madde 3 olarak geçmiştir. 

BAŞKAN — Siz onu daha uygun şekle gi-
tirmek için geçici madde haline sokuyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Evet. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Eğer Millet 
Meclisinin kabul ettiği metin kabul edilmezse 
maddenin şu şekilde olması lâzım: «326 sayılı 
Kanunun geçici 1 nci maddesi,,. 

BAŞKAN — Birinci madde kabul edildi. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — «Madde aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bâzı geçici mad
deler ilâve edilmiştir» demek ve bir de sebebini 
söylemek lâzımdır. Madde 1 de var, fakat bu 
geçici madde için yoktur. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Ben de 
aynı şeyi arz etmek istemiştim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Efendim, arz ediyo
rum: Geçici 3 ncü maddenin başlıkta esbabı 
mucibesi var. Başlığı değiştirdik diyoruz. Çün
kü Millet Meclisinin baslığında yalnız «1 nci 
maddenin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi» deniyor. Sonra bunun altına başka mad
deler ekleniyor. Halbuki biz, « 5 . 9 , 1963 ta
rihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci madde
sinin değiştirilmesi ve bâzı geçici maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı» diyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — O zaman geçici 
madde yoktuki. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun anladığım 
şekli ile ve tabiî zabıtlara geçmesi bakımından 
arz ediyorum: Millet Meclisinden gelen metnin 
başlığı ile bu metin birbirine uymuyor. Başlık
ta geçici 1 nci maddenin değiştirilmesi tâbiri 
var. Halbuki geçici 1 nci maddeden başka mad
deler de var. Binaenaleyh birbirini tutmuyor. 
Komisyon, «Bu başlıkla metin birbirini tutma
dığı için biz metnin esasından da vaz geçemedi
ğimiz için bunu kanun tekniğine uydurmak üze

re başlığı değiştirdik, başlığa göre maddelere 
isim verdik» diyor. İzah tarzı bu. Yapılan is 
bu. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Başlık niha
yet kanunun mevzuunu söylüyor. Fakat bir 
madde ilâve ettiğimize dair metine bir ibare 
koymamız lâzım. Nasıl ki madde 1 de «Ka
nunun geçici 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
düzeltilmiştir.» deniyor geçici 3 ncü maddenin 
ilâvesi hakkında da böyle bir beyan lâzımdır. 

BAŞKAN — Esas itibariyle metinde değiş
tirilmiş bir şey yok ama isim değiştirilmek su
retiyle başlığa uydurulmuş. 

Meseleyi oylar halledecektir. Geçici 3 ncü 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — 5.9.1963 gün ve 326 sa
yılı Kanunun yayımım takibeden aybaşı olan 
1.10.1963 tarihinden 8.7.1971 tarih ve 1425 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasın
da yaş haddi, âdi malûl, vazife malûlü olarak 
ayrılmış olanlarla, vefat edenlerin, dul ve ye
timleri tarafından bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren bir yıl içinde yazı ile T. C. Emekli 
Sandığına müracaat edenlerin 1.10.1963 tari
hinden önce eğitmenlikte geçen sürelerinin ta
mamı, 657 sayılı Kanuna ek 1327 sayılı Kanuna 
göre girebilecekleri derece ve kademe tutarları 
esas alınmak suretiyle 5434 sayılı Kanunun 
esasları dairesinde borçlandırılarak fiilî hizmet 
sürelerine eklenir. 

Bunlara, borçlanma isteklerini takibeden 
aybaşından itibaren, fiilî hizmet süreleri topla
mı, borçlandırılmaya esas alman derece ve ka
deme tutarları üzerinden aylık bağlanır. Emek
lilik ikramiyesi verilmez. 

Bunlara, evvelce ödenmiş olan toptan öde
melerle borçlandınîdıkları paralar, bağlanan 
aylıklarından % 30 oranında tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Buyurun Sayın Atalay. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Salih 
Tanyeri'nîn işaret ettiği fakat Komisyon Baş
kanının beyana/tından berraklığa ulaşımyan bir 
husus vardır. Eğitmenler emeklilik ikramiyeleri 
alacaklar mıdır? Sayın Tanyeri madde metnin
den anlaşıldığına göre ikramiye alınmıyacağı 
kaygısını duydular ve haklı olarak bunu dile 
getirdiler. Geçici Komisyon Başkanı ise b«yana-
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tında eğer yanlış anlamadıysam; prensibolarak 
ikramiye alınacağını ancak, geçici madde 4 te 
(belirtilen durumda olanların almıyacaklarını 
ifade ettiler. Böyle olunca bunun tashih edil
mesi lâzım. Yani, prensibolarak eğitmenler 
emeklilik ikramiyesi alacaklardır. Komisyon 
Başkanının bunu prensibolarak ifade etmesi ge
rekirdi. Prensibolarak alacaklardır ancak, ge
çici madde 4 ün birinci bendindeki durumda 
olanlar ikramiye alamıyacaklar. Bunun da tas
hihi için; bu durumda olanlar emeklilik almı-
yacak, yoksa Komisyon Başkanının ifade ettiği 
gibi geçici 4 ncü maddenin takibettiği bir sıra
da olması sebebiyle bu sırada olanların yani 
geçici 4 ncü maddedeki durumda olanlar ikra
miye almayacaklardır. Bu bir karışıklığa mey
dan verebilir. Yasaların tatbikinde önemli olan, 
yasaların metinleridir. Komisyon veya heyetle
rin buna verdikleri anlam değil, yasaların me
tinleri önemlidir. Bu bakımdan «bunlara emek
lilik ikramiyesi verilmesi» kaydının konulması 
ve böylelikle tasrih edilmesi lâzım, «Bu durum
da olanlara emeklililk ikramiyesi verilmesi» 
kaydının ilâve edilmesi gerekir. 

Ayrıca, son bendde «bunlara evvelce öden
miş olan toptan ödemelerle borçlandıkları pa
ralar, bağlanan aylıklarından % 30 oranında 
tahsil olunur.» Şimdi buradaki «% 30 oranı» 
tâbiri yerine şöyle bir cümlenin kullanılması 
yasa tekniğine daha uygun ve bu durumda 
olanların -malî vaziyetleriyim daha âdil bir şe
kilde ölçülebilir. «Bunlara evvelce ödenmiş olan 
toptan ödemelerle borçlanacakları - borçlandık
ları değil, borçlanacakları tâbirinin olması ge
rekir - paralar, bağlanan aylıklarından eşit tak
sitlerle tahsil olunur. Bu taksitler aylıklarının 
% 30 oranını aşamaz» şeklinde yasa tekniğine 
uygun olur. Yine % 30 ama burada, lİCTİt kesin 
% 30 oranında kesilecek. Fakat, bunu tatbikat
çılara bırakmak gerekir, önce almış oldukları 
paralarla borçlanacakları hususlar eşit taksit
le alınsın, eşit taksitler ballanan aylıklarının 
% 30 unu aşmasın. BöylsîMe idareye de bir 
elastikiyet verilmiş olur. Tahsil yine aylıkları
nın % 30 oranında ama dondurulmuş bir % 30. 
Peşlin bir % 30 değil de taksite bağlanma hük
münü getirmek ve fakat % 30 u aşmamak kay
dını koymak lâzım. Halbuki bendde, % 30 ora
nında tahsil olunur, denilmekte ve taksitten 

söz edilmemektedir. Bunun tasrih edilmesi lâ
zım. Bir de eşit taksitten bahsetmek gerekli. 
Uygunu da bunun % 30 u aşmamasıdır. Bunun 
için bir önerge veriyorum. 

Yalnız Sayın Tanyeri'nin önergesi olduğu 
için emeklilik ikramiyesi için önerge vermiyo
rum, bu önergeye katılıyorum. Son bend için 
bir önerge veriyorum ve metnin değişmesini is
tiyorum. Bilmem ki, komisyon bu ikramiye için 
bir sarahat verecek midir? Sarat vermedikleri 
takdirde de buna ait bir önerge vereceğim. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 

ALT AN (Çanakkale) — Efendim, Geçici 4 ncü 
maddenin metnine dikkat buyurulacaik olursa 
bu eğitmenler bugün halen 3 grupa ayrılmış; 

Birincisi. 326 sayılı Kanun çıkmadan evvel 
meslekten yaş haddi, mâîûûllük v.s. sebebiyle, 
ehliyetsizlik sebebiyle ayrılmış olanlar ki bun
lara hiçbir hak tanınmıyor. 

ikinci grup, bu 326 sayılı Kanuna tabi ola
caklar. Bunlar zaten ikramiye ve emekli maaşı
na müstehak oluyorlar. 

Şimdi kalan bir grup var. Bunların duru
munu Geçici 4 ncü madde ayarlıyor. Yani, 1963 
•senesinde çıkan. 328 sayılı Kanunun hak bahşet
tiği 10 sene geçmiş hizmeti tanınanların, bun
dan sonra çıkan 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sa 
yılı Kanunla aralarında hakları olan 7 sene ile 
5 mne de geçmiş hizmeti tanınınca 20 sene geç
tiği için bu maddeye göre geçmişte kendilerine 
bir edeme yapılmış, fakat hiçbir tekaüdiye hak
la tanınmamış oluyordu. Bu kanunla onlara biz 
bu ödemeler yapıldığı için ikramiye vermiyoruz 
fakat hiç maaş bağlanmadığı halde şimdi aşağı 
yukarı 610 liraya baliğ olan bir maaş bağlıyo
ruz. Bu madde bu şekilde o kısım muvakkat 
bir madıde olarak gelmiş bulunuyor. Onların 
durumunu ayarlıyor. Elbette kendilerine bir 
•peşin ödeme yapıldığı için ikramiye almıyorlar. 
Yalnız kendilerinin bu tekaütlük için lâzımge-
len pirim mevzuu hususunda borçlandırma du
rumu hâsıl oluyor. Bu borçlandırmada bizim 
koyduğumuz, daha doğrusu metindeki % 30, 
emekli sandığı temsilcisinin de komisyonumuz
da belirttiği gibi bilhassa emekli olacak arka 
daşlana lehinedir. Çünkü adamın ne zaman ve
fat edeceği veyahut malûl ve emekliliklerinin 

, ne zaman nihayete ereceği dul ve yetimleri işin 
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belli değildir. Bunlara eşit bir taksit koyama 
yız. Çünkü müddet bahis mevzuu olmaz. Adam 
05 yaşını geçmiş ve bir sene sonra ölecektir. Al
lah geçinden versin belli olmaz. Biz buna on se
nede ödenir dersek bunu eşit taksite bağlamaya 
kalksak taksit bahis mevzuu olmıyacaktır. 

'Binaenaleyh, biz burada % 30 demekle hem 
onların lehine hareket etmiş oluyoruz, hem de 
bu bir bakımdan Emekli Sandığının aleyhinde 
dır. Çünkü bunu taksite bağlamamış olsa, alsa 
bütün bütün aleyhine olacak. Şimdi burada 
650 liradan % 30 unu kessek bile hiç aylık bağ-
ianmıyan bir dul ve yetime bir aylık bağlanmış 
oluyor. Şimdi bu şekilde bir adalet de temin 
edilmiş oluyor. Biraz emekli Sandığı korunu 
yor, Kiraz da dul ve yetimlerle malûller korun
muş oluyor. 

Yine Sayın Ata1ay'm bu son fıkradaki iba
relere teması ve yapılmasını istediği dsğvvk--
likTer bakımını'''an Hırlara tamas e^ecfiiı, Ban
lara evvelce yapılmış olan toptan ödemelerle 
borçl?ndîrıldıkları paralar deniyor. Simidi ma-
lûmuâHri'z borçlanacakları taMr^ni burada da
ha uyprun göremedik. Daha doğrusu Meclis de 
aynı şekilde kabul etmiş bunu, biz de evvelâ 
onu müzakere ettik ve böyle kabul ettik. Çün
kü borçlandırıl dıkları tâbiri - Emekli Sandığı 
borçlan diniyor bu kanuna göre - aynen oraya 
uygun düşüyor. Borçlanacakları olacak olursa 
kendi iradeleriyle hareket etmiş olurlar. Hal
buki burada kendi iradelerine bağlı değil di
ğerlerinin çıkaracağı bir hesap neticesi kendi
lerine verilecek bir tesbit edilmiş miktar mev-
zuu^aJhistir. Bunları borçlandıran da Emekli 
Sandığı olduğu için tâbir yerindedir ve Emek
li Sandığı tarafından onların borçlandırılması 
külfeti yükleniyor. Onun için bu tâbiri burada 
uygun bulduk. 

Oran meselesini demin arz ettim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Öztürkçine'nin 
bir sorusu var, Sayın Öztürkçine buyurun efen
dim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkanım, muhterem Komisyondan şu hususu 
sormak istiyorum. Millet Meclisinin kabul et
tiği metinde 1 . 10 . 1963 tarihi ile bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarih arasında tadadet-
mektedir. Halbuki Komisyonumuz 1 . 10 . 1863 
tarihinden 8 . 7 . 1071 tarihline kadar tadade-

diyor. Bu durum karşısında Millet Meclisi ile 
bizim Komisyonumuz arasında 1; 1,5 aylık bir 
zaman olmaktadır. Bu arada giren dul ve ye
timler veya yaşlılara uygun olmaz. 

BAŞKAN — Yani değiştirilme sebebini so
ruyorsunuz. Komisyon Başkanı Sayın Altan 
lütfen. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Sayın arkadaşım çok 
iyi tetkik ederler ve dinlerler zannediyordum. 
Şimdi biraz evvel Sayın Tanyeli'nin aynı şekil
de temas ettiği hususa biz temas etmiştik. Ama 
yine biraz daha açıklıyayım. 

Şimdi bu 1,5 aylık zaman zarfında, biz bu 
müddeti korumazsak, bu 1470 sayılı Kanunun 
geçmişe şümullendirdiği beş senelik ilâve müd
deti de buraya koymazsak o vakit bu bir, bir-
buçuk aylık zaman zarfında ikramiye alamaz 
bu arkadaşlardan ölenler, malûl olanlar, ayrı
lanlar. Biz bunlara bir ikramiye verilsin diye 
aşağıdaki fıkraları bir istisna yapalım diye bu 
fıkraları koyduk. 

BAŞKAN — Sayın Ertürk. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler. Bendeniz bu 
maddenin bir noktasına temas edeceğim. Tat
bikatta gördük M, bâzı müddetler lâyıkı ile iş-
liyemiyor. Öyle oldu ki, çıkan Avukatlık Ka
nununda altı aylık bir müddet olduğu halde 
mebuslar ve senatörler de içinde bulundukları 
halde bu müddeti zamanında müracaat edilme
mek suretiyle geçirmiş oldular. Şimdi bir ka
nunla bu hak kendilerine verildi. Şimdi bura
da eğitmenler ekseriyet le köyde, aşağı yukarı 
1940 - 1942 arasında zannediyorum bunlar va
zifeye alındılar. Bugün halen çalışan üç veya 
beşyüz kadar ya var, ya yoktur. Çoğu emekli 
olmuşlardır, malûldürler, hastadırlar, ölenleri 
de vardır. Şimdi kanuna bir madde veya fıkra 
ilâvesine imkân yok. Kanun tekniğine de uy
maz. Fakat burada bir yıllık bir müracaat 
müddeti konmuş. Ben Hükümetten rica ediyo
rum, mümkünse bunu bir tamimle Millî Eğitim 
müdürlüklerine bildirsinler, onlar kanaliyle 
bunlara bildirilsin. Çünkü bu müddet de geçer 
ve zavallıların haberleri olmaz. Bunu rica için 
söz aldım, saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Bir takrir var, okutuyorum : 

f 
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Yüksek Başkanlığa 
Geçici madde 4 metnin son bendinin aşa

ğıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmesini say-
giyle arz ederim. 

Kars 
S i m Atalay 

Bunlara, evvelce ödenmiş olan toptan öde
melerle borçlanacakları paralar, bağlanan ay
lıklarından eşit taksitlerle tahsil olunur. Bu 
taksitler aylıklarının % 30 oranını aşamaz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor mu efendim? 

•GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Arz ettiğim sebepler
le kakılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met de katılmıyorlar. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 5. — 326 sayılı Kanun yürür
lüğe girdikten sonra mesleke dönmiyen veya 
dönemiyen eğitmenlerin müracaatları dikkate 
alınmaz. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir'. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Erge-
ns'li, buyurun efendim. 

NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Burada 
«Bakan» kelimesi! «Bakanları» şeklinde ola
caktır. 

BAŞKAN — Evet «Baiknlan» şeklinde ola
cak. Sayın Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Efendim, divan kâtibi geçici beşinci ma&ds-
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nin metni olarak Millet Meclisi metnimi oku
du. 

BAŞKAN — Efendim, bizde bir tashihli 
şskîi var, oradan okundu. Belki sizdeki me
tinde bir tashihat yoktur, «veya dönemiyen» 
tâbiri var. Burada komisyondaki tashihli şe
kilde gelmiş. Onun için öyle okudu. Bu mad
di hatayı düzeltiyoruz. 

«!Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim ba
kanları yürütür» şeklinde olacaktır. 

Madde üzerinde başka söz isteyen sa
yın üye yok. 'Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tasarının tümü üzerimde lehte ve 
aleyhte söz istiyen sayın üye yok. Tasarının 
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16İ1 sıra, sayılı özel okullar kanun tasa
rısına oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 
efendim?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

3. — 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 1186 sayılı Kanunla değişik 7S nci madde-
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/463; C. Senatosu 2/336) (S. sayısı : 1649) (1) 

BAŞKAN — Bor takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 1183 sayılı Kamunla değişik 78 nci 
maddesinin değkitirilmes<iııe dair kanun tek
lifinin önemine ve müsteceliyetine binaen gün
demde mevcut bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Sinop 
Nâzım inebeyli 

(1) 1649 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — 506 sayılı Sigortalar Kanu
nunun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci 
nmddesinin değiştirilmesine dair kanun tek-
[üfinin öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kaföul edenler... Etaniyenler... Ka-
Ibul edilmişjtlir. 

Lütfen Hükümelt ve Komisyon yerlerini al
sınlar. 

Rap!orun okunup ofkunmaması hususunu oy
larımıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde söz isteyen saym 
üyeler... A. P. Grupu adına Sayın Karagöz. 

A. P. Grupu adına Sayın ilyas Karaöz 
buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İLYAS KARAÖZ 
(Muğla) — Saym Başkan, değerli senatör
ler; sosyal güvenlik günümüzde önemli ağır
lığı olan bir konudur, işçilerin büyük bir 
çoğunluğunu ilgilendiren birimci husus, eğer 
gündelik, haftalık veya aylık ücretler ise, 
ikinci ve en az onum kadar hayati husus mut
laka kendilerinin, eş ve çocuklarının hasta
lık, işsizlik ve ihtiyarlık hallerinde gelir garan-
itisinıs sahiibolmalandır. Başka bir ifade ile sos
yal güveniükltir. 

Yaşlılık insanın çalışma gücünün azaldığı 
bir devirdir. Yaşlılığın doğurduğu mecalsiz
lik veya iş piy as asımının, yaşlı? ara karşı menfi 
itutumu sebebiyle birçok insan hayatının son 
yıllarında çalışamaz. Malûller de çalışma güç
lerini kaybetmiş insanların başında gelir. Yaş
lılık devresine giren insanların da ihtiyacı vardır. 
Fakat emeklilikleri ile birlikte eski kazançları 
kesilmiş uımulmiyetle düşük gelir grupuna dâ
hil olmuşlardır. Tasarruflarını hayat paha
lılığı tüketmiştir. Hayat pahalılığından en çok 
müteessir olanlarının başında yaslılar ve 
emekliler gelir. Çünkü yaşlı ve emekliler ken
dilerini daha çok para kazanarak koruyamaz
lar. 

Kendileri için yeterli gelir kaynağı temin 
etmeden insanların ihtiyarladığı bir gerçektir. 
Bunun içindir ki, umumi bir ihtiyarlık aylığı 
tesisi cihetine gidilmiştir. 

Bütün ülkelerde sosyal güvenliğin metot
ları ve prensipleri devamlı münakaşa edilmek
te ve sık sık istihale geçirmektedir. Bu suret
le sosyal güvenliğin iktisadi ve beşeri kıymeti 

gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Böyle 
olmasına rağmen hiçbir yerde henüz nihai bir 
model bulunmamıştır. 

Değerli senatörler, sosyal güvenliğin esas 
gayesi, çalışma gücünü, beden ve ruh sağlığını 
devam ettirmek için müessir kaynaklarını da
imî veya geçici bir şekilde kaybedenlere, sosyal 
güvenlik sistemleri vasıtasiyle ihtiyaçlarının 
esaretinden kurtarmaktır. Gerçi bir işçi henüz 
karısı ve çocuklarıyle birlikte asgari ihtiyaçla
rını karşılayacak bir tasarruf meyline ulaşma
dan, bir kaza neticesinde, sürekli ve tam iş gör
mez duruma düşebilir. Birçok düşük ücretli 
işçiler de hayatın birlikte getirdiği şahsî ve 
ailevi cari ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz iken 
tasarrufa gidebilir ve ne de ihtiyari sigortala
ra bir pay ödeyebilirler. Dolayısiyle yaşlılık ve
ya diğer tehlikelere karşı hiçbir korunma imkâ
nına kavuşamazlar. İşte bu sebepledir ki dev
letler, çalışan insanların sosyal güvenliklerinin 
temini cihetine gitmişlerdir. 

Değerli senatörler, sosyal güvenlik hakkın
daki bu görüşmelerimizden sonra konumuzu teş
kil eden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 1186 sayılı Kannunla değişik 78 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi üze
rindeki görüşmelerimize geçiyorum. 

Bu kanun teklifi, 506 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 
nci maddesinde zikredilen, alınacak prim ve ve
rilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan gün
lük kazançların üst sınırı olan 120 lirayı 165 li
raya, alt sınırı olan 12 lirayı da 18 liraya çıkar
maktadır. 

Sayın senatörler, günlük kazancın yalnız 
taban ve tavanını tesbit etmek suretiyle 1186 
sayılı Kanunun 78 nci maddesinde değişiklik 
yapmak, işçi, malûl ve emeklileri arasında bir 
tefrik yaratmış olacaktır. 

Değerli senatörler, 1186 sayılı Kanunun so
nunda bir katsayı cetveli mevcuttur. Bu katsayı 
cetvelinizi tetkik edecek olursak, katsayı siste
mine göre kazancı yükseltmek 1966 yılında don
durulmuştur. 1966 yılı ile 1971 yılı arasında ge
çen devreye ait geçim indeksleri nazarı itibara 
alınmak kayıt ve şartı ile günlük kazancın en 
alt sınırı 18 lira üzerinden en az aylık mikta
rının 540 liraya çıkarılması ve bundan sonra 
o-elecek kademelere de yüzde esasına £före sey
yanen bir zam yapılması en âdil bir yol olurdu. 



0. Senatosu B : 100 11 . 8 . 1971 O : 1 

Değerli arkadaşlarım, sosyal güvenliğin ik
tisadi ve malî yönü çok geniş incelemeleri gerek-
tiren bir konudur. 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 139 ucu maddesine göre, «Sosyal 
Sigorta kollarının malî bünyeleri ile bağlanan 
gelir ve aylıkların geçim şartları ve sigortalıla
rın genel ücret seviyelerinde meydana gelen de
ğişiklikler karşısındaki durumu 5 yılda 1 ve ge
rekirse daha önce Kurum tarafından incelene
rek varılacak sonuç, gereği sağlanmak üzere, 
bir raporla Çalışma. Bakanlığına bildirilir,» de
nilmektedir. Bu rapor verilmiş midir? Verilmiş 
ise Kurumun aktuaryal durumu nedir? Bu hu
susun, çok sayın Çalışma Bakanından bu kür
süden ifade edilmesini rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, adalet, yaşlılık aylı
ğının bütün geçmiş primlerin ödenmeye başlan
dıkları tarihten itibaren ve ödendiği zamanki 
para değerinde meydana gelen değişmeleri gi
derecek şekilde ayarlanması gerektirir. Meselâ 
bir sigortalı 1960 yılmda 50 lira prim ödemiş 
ve 1965 te hayat üç misli pahalılanmış ise sigor
talının ödediği prim 50 X 3 '<— 150 olarak dik
kâte alınır ve bu miktara da bileşik faiz ekle
nir. Diğer yıllar içinde uygun ayarlamalar 
yapılabilir. Bu tip ayarlamalar tabiîdir ki, 
bildiğimiz muhasebe metotlarına göre yapılamaz. 
Ancak, bu tip ayarlamalar bir aktııarya hesa
bına dayanır, bu hesaplara baş vurmak mecbu
riyetimiz vardır, 

Değerli senatörler, malûmları olduğu, veçhi
le, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
991 sayılı Kamınla Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devredilmiştir. Bu kanun teklifi, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine dair 1186 sayılı Kanunun 96 ncı mad
desine bir atıfta bulunmadığı cihetle, yani daha 
acık bir ifade ile, Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçileri 
Emekli Sandığı ile Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığına bağlı olarak aylık almakta 
iken, 991 sayılı Kanunla Sosyal Sigortalar Ku
rumuna devredilmiş bulunan takriben 20 ilâ 23 
bin civarında emekli ve malûl işçilerin aylıkla
rını kapsamadığı şüphesini uyandırmaktadır. 
1186 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinde 78 nci 

maddeden bahsetdilmekte ise de kanun teklifi 
sarih bulunmamaktadır ve Geçici Komisyon ra
porunda da bu mevzuda bir sarahat mevcut de
ğildir. Sayın Bakandan bu hususun da izahını 
bilhassa istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan, Sosyal 
Sigortalar Kurumunca aylık bağlanmış olan 
her hangi bir işçinin ölümü halinde, hayatta ka
lan tek eşine ait aylığın, kanun teklifinde zikre
dilen gündelik kazancın alt sınırı olan 18 lira 
üzerinden 540 liraya çıkarılacak mıdır? Yoksa, 
270 lira civarında mı olacaktır? Böyle ise, bu 
husus sosyal güvenlik ve sosyal adalet prensip
lerine uygun düşmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1186 sayılı Kanunun 
96 ncı maddesinin ikinci fıkrasını aynen okuyo
rum : 

«Sosyal Sigortalar Kurumuna devrolunan, 
sandıklardan 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesine göre bağlanmış, emekli, âdi malûllük 
veya vazife malûllüğü aylıkları ile mezkûr ka
nunun geçici 1 nci maddesinin birinci fıkrasına 
göre Kurumca bağlanacak aylıklarda dul ve ye
tim aylıkları (aylık alan tek kişi de olsa) 
toplamı yukardaki fıkraya göre bulunacak alt 
sınırdan sağı olamaz.» 

Demek oluyor ki değerli arkadaşlarım, tadil 
teklifini kapsıyan 78 nci maddede, bu ikinci 
fıkraya atıfta bulunan bir husus yoktur. Bu iti
barla, 78 nci maddeye 1186 sayılı Kanunun 
96 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devrolunan sandıklar dı
şında kalan emekli, dul ve yetimlere de uygula
nır şeklinde bir fıkra eklemek lâzımgelmekte-
dir. Bu mevzuda Başkanlık Divanına bir öner
ge takdim edeceğim, arkadaşlarımın iltifat 
buyurmalarını rica edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kanun teklifindeki ge
çici maddede lüzumsuz bulunmaktadır. Çünkü, 
yürürlük tarihi mekabline teşmil edilmemekte
dir. Bu sebeple geçici maddenin metinden çı
karılması lâzımdır. Gene bu hususa ait, Baş
kanlık Divanına bir önerge takdim ediyorum, 
değerli arkadaşlarımın iltifat buyurmasını rica 
edeceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özer, buyurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Sosyal Sigortalar Kurumu bir 
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sosyal günveniik müessesesidir, tıpkı Emekli 
iSandığı gibi. Yalnız, bu Kanunun 73 ııei 
maddesi 1964 yılından bu yana üçüncü defa 
değiştirilmektedir. 29 Temmuz 1984 gün ve 50C 
sayılı Kanun, sonra 23 Ekim 1969 gün ve 
1186 sayılı Kanun, bir de bugün görüşülmekte 
olan kanun tasarısı. 

506 sayılı Kanunla 78 nci maddede alt sınır 
6; 1186 sayılı Kanuna göre alt sınır 12 ve 
bugün görüşülecek kanun tasarısına göre de 
alt sınır 18 liradır. 

Üst sınıra gelince : 506 sayılı Kanuna göre 
üst sınır 100 lira iken, 1186 sayılı Kanuna 
göre 120 ve bugün de görüşülmekte olan 
kanun tasarısı ile 165 liraya çıkarılmaktadır. 

Bir kanunun özellikleriınden en mühim
lerinden biri de onun biraz ömürlü olmasıdır. 
Fakat, bu hayat şartları altında öyle zanne
diyorum ki, birkaç ay sonra yine bu mad
dede bir değişiklik olacaktır. Millî gelir ve 
fiyat artışı gerek memurların aylıkları üze
rinde gerekse işçilerin yevmiyeleri üzerinde 
etkisini gösterecektir. İşte bu istikrarsızlıklar 
ki, birçok grevlerin ve lokavtların olmasına 
ve dolayısiyle memleketin bazan lüzumsuz yere 
çalkantılar içinde maddi ve mânevi zarara so
kulmasına sebebolmaktadır. Bunun için Dev
let olarak önce fiyatları istikrarlı bir şekilde 
tutmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Erzurum'da tezeğin 
bir tanesi 100 kuruştur. Yani bir tezekle iki 
tane gazete almak lâzımgeliyor. Bir tezekle iki 
gazete satın alınamaz, gazete buna isyan eder. 
Her madde kendi değerini diğer maddeler 
karşısında korumaya mecburdur. Korumadığı 
takdirde o madde kaybolur. Bir düzey üze
rine konulan para ve maddeler birbirine bağ
lıdır. Birinin üzerine dokunduğunuz zaman 
hepsi birden fırlar. Yani, biri diğerinden asla 
habersiz değildir. Köylü kömürün ne olduğu
nu bilmez; fakat kömürün, akaryakıtn birden 
bire artması tezeğin birden bire fırlamasına 
ısebebolmuştur. Şu halde önce fiyatlar üze
rinde istikrarı sağlamak, paranın haysiyetini 
korumak, ona güveni sağlamak, ancak onda
ki istikrarı sağlamakla mümkün olacaktır. 

78 nci maddenin değiştirilmesi fiyatların 
değiştirimıesine uygun olaraktan işçinin üc- i 
retine ve bu ücretten de onun besleyici kay- j 

nağı olan; yani emeklilik, hastalık, ihtiyarlık 
dul ve yetimleri için kaynağı olan Sosyal Si-
garta Kurumunun da içinde birçok değişik
liğe sebebolmaktadır. Acaba, Sayın Çalışma 
Bakanımız bu 78 nci maddenin değişmesi ile 
506 sayılı Kanunun içindeki diğer maddele
rin de ne yolda değiştirileceğini veyahut bunun 
üzerinde bir değişme yapılacaksa neler üzerinde 
değişme yapılacağını mücmelem de olsa bu
rada izah edecekler mi? 

Muhterem arkadaşlar, alt sınırı 18 lira ka
bul ediyoruz. Bugün Çukurova'ya gidiniz 12 
liraya çalışan işçiler var. Acaba bakanlık bu 
işverenin insafına bunları terketmekte mah
zur görmüyorlar mı? Bunları kontrol ediyor
lar mı? Bugün Türk köylüsü, Türk halkı 
işsiz, perişandır. Karın tokluğuna dahi çalış
maya razıdır; ama biz bunu böyle çahştırına-
ya vicdanen razı olacak mıyız? Bunu kont
rol edici birtakım teşkilâta sahip midir? Yal
nız sendikacılar, sendika başkanları... Arkadaş
lar, bunları memnun etmekle bu işlerin sonu 
gelmez. Sendikacı her attığı adımı hesabedi-
yor, faturasını veriyor ve işçinin sırtında 
yağlanıyor. işveren de öyle. Ortada hırpala
nan yalnız zavallı fakir fukara. Bu bakını-
daıı Sayın Çalışma Bakanımızın genç, dinç, 
enerjik olan tutumu ile bilhassa bu noktalar 
üzerinde de hassasiyetle durmasını istirham 
ediyorum. 

Çıkarılacak kanun tasarısının ömürlü ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAM — Sayın Öztürkçine, buyurunuz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, teklif gayet 
yerindedir. Yalnız, bu teklifte Devlet memurla
rının Emekli Kanunu ile ilgili hususta olduğu 
gi':i bir elastikiyet mevcut değil. Nitekim, 
17 . 4 . 1964 tarihinden bu yana 78 nci mad
de üç defa değiştirme zorunluğunu kendiliğin
de göstermiştir : Birincisi; 1964 te 6 lira, 1969 
eh 12 lira, şimdi de 18 lira olarak kabul edile
cektir. 

Şimdi. 1969 - 1971 arası, aradan 2 sene gibi 
bir zaman geçmediği halde değiştirme zorunlu^ 
ğu kendini gösteriyor. Bendenizin bu şekilde 
bir kanun teklifinden haberim yoktu. Daha ön
ceden Sosyal Sigortaların emeklilikle ilgili 
maddelerini değiştirmesi hususunda Yüce Mec-
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lise kanun hazırlamıştım. Fakat, Türkiye Cum-
hııriyati Emekli Sandığı Kanununun ne şekilde 
çıkacağını kesinlikle bilmediğim için onun çık
masını bekledim ve o kanun yürürlüğe girdik
ten sonra da maddeleri şu şekilde tedvin etmiş
tim : 

Birincisi; «Sosyal Sigortalar Kanunu gere
ğince vazife malûlü, emekli, dul ve yetim aylı
ğı alanların aylıklarının tabanı Devlet mcnrrr-
ları vazife malûlü, emekli, dul ve yetim aylığı 
tabanı seviyesine yükseltilmiştir» dedim. Bir 
madde getirdik, hepsini seyyanen verdik, 

-«Halen almakta oldukları vazife malûllüğü, 
emekli, dul ve yetim aylıklarının, Devlet me 
onurlarının vazife malûlü, emekli, dul ve yetim 
aylıklarının tabam üstünde olanlarının da ay
lıklarına % 10 ilâve» etme imkânını kendimiz
de görmüştük. 

Bir de; Devlet memuru aylıklarına esas ten
kil eden katsayı değiştikçe, hiç yeni bir kamı 
na lüzum yok, katsayı değiştikçe vazife malûlü, 
emekli, dul ve ya ti m aylıklarının da % 10 unu 
değişen katsayıya güre de değiştirmek imkâ
nını sağlıyan bir teklif getirmiştim. 

Diğer bir teklifimiz de; meselâ Devlet me
murlarının yetim kızları Medeni Kanıma göre 
bekâr kaldığı sürece babalarının yetini aylığı 
devam eder. işçinin yetim kışı ancak 18 yaşıııı 
dolduruncaya kadar babasının emeldi rvbğrn: 
almaya devam eder. Eğer, okuyorsa tıpkı Devlet 
memurunda olduğu gibi 25 yaş mevzubahistir, 
aynı erkeklerde olduğu gibi. Ama. okumuyor 
ise işçinin kızının yetim aylığı kesiliyor. E, 
bir tarafta sosyal adaletten bahsediyoruz, lir 
taraftan eşitlikten bahsediyoruz; diğer, taraf Lan 
kanunlarla eşitsizliği bizatihi kendimiz yaratı
yoruz. Devlet memurunun yetim kızı ile işçinin 
yetim lazım tefrik ediyoruz. Bunları da nazarı 
itibara almak sureti ile geniş tadil tekliflerimi 
vermiştim. İnşallah, bu kanunlaşır. Bendeniz, 
bunun teklif arzu etmediğimiz seklide de olsa. 
biran evvel kanunlaşmasında büyük bir fayda 
vardır kanaatindeyim. Yalnız, üzerinde durmak 
'istediğim nokta: maddelere geldiğimiz zaman 
da konuşacağız; geçici maddede «bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihle yayımı tarihi ara.si.n-
'da» diyor. Biz biliyoruz ki; bir kanunun yü
rürlüğe girdiği tarih yayımı tarihidir. Acaba, 

burada olsa olsa kabul tarihi kastediliyor. Çün
kü, kabul tarihi ile yayımı tarihi arasında fark 
olabilir. Ama, burada bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarih ile yayımı tarihi, Anayasaya göre 
aynı zamanda durum hâsıl olacağına göre bu
rada bir maddi hata mı vardır? Bende böyle 
bir kanaat hâsıl olmuştur. Mâruzâtım bundan 
ibarettir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye var mı?. Yok. Çalışma Bakanı 
Sayın Atilâ Sav, buyurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV — Sa
yın Başkan, sayın senatörler, kanunun tümü 
üzerinde konuşan değerli konuşmacıların 'be
lir t tikleri bâzı tereddütleri aydınlığa kavuş-
tumak için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Karaöz teknik bilançoların son defa 
ne zaman yapıldığını sordu. Son defa yapılan 
teknik bilanço 1969 yılında yapılması gerekir
ken 1İ88 sayılı Kanunun getirdiği malî yüküm
lülüklerin henüz aydınlığa kavuşmamış olması 
nedeni ile yapılamamış bulunmaktadır. Çalış
malar son safhasına ulaşmıştır. Ayrıca, daha 
kesin bir bilgi edinmek için bir yabancı uzma
nın da yardımından yararlanılması maksadı ile 
"uluslararası Çalışma Teşkilâtından bir yabancı 
uaman isteğinde bulunulmuş, bu yabancı uz< 
man da yurdumuza gelmek üzeredir. Zannedi
yoruz ki; bu yıl sonundan önce 5 yıllık teknik 
bilanço kesin olarak ortaya çıkmış olacak. 

Sayın Karaöz'ün tereddüt ifade ettiği bir 
nokta da 96 ncı maddede açıkça belirtilmekte
dir 5G6 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin ikin
ci fıkrası kanunun asgari haddinin, taban had-
dinin kimlere ve ne suretle uygulanacaklarını 
göstermiş bulunduğuna göre 991 sayılı Kanun
la 5C3 sayılı Kanun kapsamına alınmış bulunan 
kimselerin de bu kanunla yürürlüğe girecek 
taban ücretlerinin yükseltilmesinden yararla
nacakları açıktır. Bunda tereddüt edilmemesi
ni rica ederiz. 

Sayın Özlürkçine kanunun bâzı değişiklik
lerle karşılaştığını ve bâzı ihtiyaçları karşıla
madığını belirtiyor. Biz 506 sayılı Kanunun 
tümü üzerinde bir değişiklik yapılmasını düşü
nüyoruz. Yalnız, daha önce de arz ettiğim gibi 
kurumun 1186 sayılı Kanunla yüklendiği malî 
yükümlülüklerin kesin olarak portresi henüz 
belü olmamıştır. Yaklaşık olarak yılda 400 
milyon lira kadar bir yük yüklendiği tahmin 
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edilmektedir. Bu, bilindiği üzere, karşılıksız 
bir yüktür. Yani, prim miktarları artırılma
dan yapılacak yardımların artırılması sureti 
ile kuruma yükletilmiş bir yüktür. Bunun ge
tirmiş olduğn ağırlık nasıl giderilecektir? Bu 
konuda kesin bir karar verebilmek için teknik 
bilançoyu çıkartmak mecburiyetindeyiz. 

Şunu belirtmek isterim Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanunu ile yapılan yeni 
değişiklik ve zamlar aslında 506 sayılı Kanu
nu 1856 sayılı Kanunla getirilen yeni ilkelere 
uydurmak amacı ile yapılmıştır. Bilindiği üze
re 1186 sayılı Kanun yapılan yardımları % 50 
den % 70 e çıkartmış bulunmaktadır ve bu 
artırma yapılırken prim oranlarında bir artır
ma da öngörülmemiştir. Buna karşılık, Emekli 
Sandığında aynı oran, yani yardımları % 70 
oranına çıkartmak için primler % 22 ye çıkar
tılmış bulunmaktadır. Bu itibarla Sosyal Sigor
talar Kurumu bugün daha az primle daha çok 
yardım yapan bir sosyal güvenlik kuruluşu 
durumundadır. Bunun ağırlığını nereye kadar 
taşıyacağı henüz teknik bilanço çıkmadığı için 
kesin olarak da belli bulunmamaktadır. Hu
zurunuzdaki kanun tasarısı daha ziyade taban 
ve tavanı artırmak sureti ile bugünün kazanç
larına daha uygun bir hale getirme çabası ta
şımaktadır. 

Bunun yanı sıra kanunun bir ikinci, ken
diliğinden gelen yararı daha vardır. O da, 12 
liralık taban ücreti 18 liraya çıkartıldığı za
man 96 ve 97 nci maddeler kendiliğinden yü
rürlüğe girecek ve bugün 540 liranın altında 
bir de 360 liranın üstünde yardım almakta 
olan, yaşlılık yardımı, ölüm yardımı, malûllük 
yardımı almakta olan sigortalıların aldıkları 
yardım miktarları kendiliğinden 540 liraya çık
mış olacaktır. Bu imkân Kuruma çok büyük 
yük yüklememektedir. Aşağı yukarı bu yük 
yaklaşık olarak 8 milyon olarak hesaplanmış
tır. Buna karşılık, bugün yaşlılık yardımı alan
ların % 49,1 i bu imkândan yararlanmış ola
caktır. Yani, böylece çok büyük bir kütle ol
dukça az bir külfet karşılığında biraz refah 
imkânına kavuşturulmuş olacaktır. Sanıyorum 
ki; sosyal adalet bakımından bu olay önemli
dir. Çünkü, büyük kütlelerin çok düşük ücret 
almaları asıl sosyal adaleti rencide eden, peri
şan eden, zedeliyen bir durumdur. Bu itibarla 
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huzurunuzdaki kanun teklifinin kabul buyu-
rulmasmı biz arz ve rica ediyoruz. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Karaöz. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, Genel Kurulun bilgi edinmesi için bugün 
halihazırda yaşlılık, maluliyet ve ölüm sigor
talarından kaç bin işçi istifade etmektedir. Bir 
de gelirler grupu var. Daimî iş göremezlik ve 
ölüm halinde, bunları rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu rakamdır, ak
lınızda olmıyabilir, şayet yanınızda varsa verin, 
yoksa bilâhara da olabilir. 

Buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLÂ SAV (Devam
la) — Arz edeyim efendim, Temmuz 1971 tarihi 
itibariyle aylıklıların toplamı şöyle teşekkül edi
yor: 115 440 kişi. Bunun 44 375 i yaşlılık ay
lığı almaktadır. 16 286 sı malûllük yardımı al
maktadır. 54 779 u da ölüm yardımı almakta
dır, ölüm aylığı almaktadır. 

Gelirlerin toplamı 36 911 dâr, Bunlar içinde 
17 368 i sürekli iş göremezlik geliri almaktadır, 
almıştır. 19 543 ü de ölüm geliri almıştır. Böy
lece toplam 152 351 e ulaşmaktadır. 

Yaşlılık aylığı alanlardan, eğer tensip buyu-
lursa bir noktayı daha arz edeyim efendim; 
aylığı 540 liranın altında olanlar, yani bu kanu
nun yürürlüğe girmesinden yararlanacak olan
ların sayısı 21 304 tür. Bunların yaşlılık aylığı 
alanlara oranı % 49,1 dir. 

Ayrıca bir rakam daha arz edeyim, tüm ge
lir ve aylıklılarda bu orana göre faydalanacak 
kimselerin tahminî sayısı da 74 800 dür. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. Maddelere ge

çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini yolarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sa
yılı Kanımla değişik 78 nci maddesinin değişti

rilmesine dair Kanun 

BAŞKAN — Bu hususta bir takrir var, oku
tuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

1643 sayılı tasarının kanun baslığı olarak 
Millet Meclisi metninin kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Efendim, bu takrirle başlıkta 
Komisyonun bir değiştirmesi var, teklifi diye 
bir ilâve yapmış. Kanunlaştığı takdirde bu ar
tık kanun olacağı için o teklifi kelimesinin faz
la olduğuna dair önergedir. Bu hususa zanne
derim Komisyon ve Hükümet katılırlar. 

Katılıyorsunuz değil mi?.... Katılıyorlar. Tak
riri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Metnin başlığı 
Millet Meclisinden gelen şekliyle kabul edilmiş
tir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — O za
man da yine yanlış olacak. Ben Ucuzal önerge 
verdim dedi, ben zannettim ki o yanlışlık da 
düzeltilecek. Başlık bu şekilde değil, şöyle ola
cak: «506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve geçici madde eklenmesine dair 
kanun» şeklinde olur. 

BAŞKAN — O geçici madde hakkında bir 
önerge var, ona katılıyorlar; her halde çıka
cak öyle görünüyor. O bakımdan böylece... Şa
yet değişmezse o zaman söylediğiniz şekilde de
ğiştirilmesini bendeniz de aynen Heyeti Umu-
miyenin oylarına arz edeceğim. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sa
yılı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değişti

rilmesine dair Kanun 

Madde 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların alt sınırı 18 lira, 
üst sınırı 165 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asgari 
hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigor
talıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, 
günlük kazançları 165 liranın üstünde olanların 
kazançları da 165 lira olarak hesaplanır. 

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

Aynı zamanda 1 den fazla işverenin işinde 
çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen prim
ler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplana
cak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı 
üzerine hissesi oranında kendisine ödenir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bağlanmış ve bağlanmasına hak kazanmış olan 
maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigor
talıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylık
lar ve iş kazası veya meslek hastalığı dolayı-
siyle bağlanan aylıklara esas tutulan günlük 
kazançların alt sınırı, bu kanunun yayım tarihi
ni takibeden dönem başından itibaren 18 lira
ya çıkarılarak ödeme bu esasa göre yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Bir takrir var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1649 ısıra sayılı kanun 

teklifinin 78 nci maddesine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
îlyas Karaöz 

Son fıkra : «1186 sayılı Kanunun 96 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmü Sosyal Sigor
talar Kurumuna devrolunan sandıklar dışında 
kalan emekli, dul ve yetimlere de uygulanır.» 

BAŞKAN — izah ettiniz Sayın Karaöz bu 
takririnizi konuşmanızda. Şimdi Sayın Bakan 
ve Sayın Komisyon katılıyor ımu?.. Her İkisi de 
katılmıyor. 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan konuşması sırasında benim 
tümü üzerinde yaptığım konuşmanın yani 1186 
sayılı Kanunun 96 nci maddesinin 2 nci fıkrası 
hakkında sarih bir beyanları olmadı veya ben 
anlıyamadım. Şimdi bu 78 nci mıadde ile hayat
ta tek kişi kalan kimselere de yani 96 nci mad
dede aylık alan tek kişi de olsa tâbiri var, 78 nci 
madde 96 nci maddenin 2 nci fıkrasına atıfta 
'bulunmamaktadır. Tek kişi de kalsa onların ay
lıkları da 540 liraya yükseltilecek midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan bu hususu lütfen 
kısaca... 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLA SAV — Bu 
konuda kısaca bir kanun tekniği, aksaklığı ola-
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cak. Çünkü bu husus kanunun başka maddele
rinde hükme bağlanmıştır. 78 nci madde sade
ce alt ve üst ısınırları göstermektedir. 

BAŞKAN — Esas kanunda başka maddeler
de hükme bağlanmıştır diyorsunuz. Peki efen
dim tamam. 

Takrire... 
ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Ben cevap 

alamadım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun bitti efen

dim... 
ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, cevap alamadım sualime. 
BAŞKAN — Sizin istediğiniz şekilde mi ce

vap istiyorsunuz? Cevap verdi Sayın Bakan. 
ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş

kan, benim sorduğum husus başka bir şey. Baş
ka bir kanunla bu hale getirilecektir diye ifade 
ediyorlar. Ben diyorum ki, bu kanunun 78 nci 
maddesi 1186 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasına atıfta bulunmamaktadır. Hayat
ta tek kişi kalan sigortalıların eşi de 540 lira 
aylık alacak mıdır? Evet, veya hayır diye cevap 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bu hususu lütfen Sayın Ba
kan? 

ÇALIŞMA BAKANI ATÎLA SAV — Efen
dim, hayır cevabı. Çünkü 96 ncı maddedeki 
kapsam açıkça belli. 

BAŞKAN — Peki. Hükümet ve komisyon 
takrire katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul .edilmemiştir. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 

Geçici madde — Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarih ile yayımı tarihi arasında kalan gün
lere ait isçi ve işveren prim farkları kanunda 
öngörülen hisseler üzerinden işveren ve sigor
talı tarafından ve bu kanunun yayımı tarihini 
izliyen bir yıl içerisinde kuruma ödenir. 

Bu süre içindeki günlük kazançların mikta
rının ve ödenecek prim farklarının tesbitinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmiş olan 
bordrolardaki miktarlar esas alınır. 

BAŞKAN — Bu geçici madde ile ilgili bir 
takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Şifahen arz edeceğim sebep dolayısiyle gö
rüşülmekte olan 1649 sıra sayılı kanun teklifi
nin geçici maddesinin metinden çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Uyas Karaöz 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde ^buyurun Sa
yın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; filhakika Sayın 
Öztürkçine'nin verdiği takrir... 

EîFAT ÖZTÜBKÇİNE (İstanbul) — Ben 
vermedim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Yahut 
arkadaşlarımızın verdiği takrir ilk bakışta hak
lılık ifads eder gözükmektedir, Sayın Karaöz'-
ün verdiği takrir. Ama biraz evvel takdim etti
ğim bir önergede bu kanunun yürürlük mad
desinin değişmesini önermiş bulunuyorum. 
1 Mart 1970 den itibaren geçerlilik kazanması
nı teklif ediyorum. Mucip sebeplerini madde 
geldiği zaman arz ederim ama şimdiden şu ka
darını söyliyeyim ki bu kanunun gayesi Emek
li Sandığı ile Sosyal Sigortalar arasında emek
lilik hükümlerinde bir beraberlik sağlamak, ya
ni isçi ile memur arasındaki güvenlik veya ma 
aş - alma verme meselelerinde paralellik kazan
dırmak. Böyle olduğuna göre şayet benim ver 
eliğim tsklif ruhi kabul görürde kanunun yü
rürlük tarihi 1 Mart 1970 olursa o zaman bu 
geçici 2 nci maddenin lüzumluluğu aşikâr olur. 

Müsaade buyurulursa şöyle bir hüküm taki-
bsdebilir miyiz? Bilemiyorum Sayın Başkan 
yardım ederse memnun olurum. Bu maddeyi 
2 nci maddede bir değişiklik yapılması ihtima
line mebni bundan sonraki yani 2 nci madde-
nin müzakeresinden sonraki duruma bırakalım. 
Anlıyorum belki kanun... 

BAŞKAN — Usulen mümkün değil efendim 
Kabul edilip edilmiyeeeği belli olmıyan bir hu
susa muallak bir değiştirme yapmamız Tüzük 
gereğince mümkün değil efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ta 
•r-ıam Sayın Başkanım. Fevkalâde hassasiyetle 
ben de böyle bir durumun olabileceğinden endi 
H9İİ olarak gelelim huzurunuza ve sizden de is» 
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tiane ettim yani mümkünse dedim. Çünkü 
2 nci mad'de kabul edildiği takdirde bu madde 
zorunlu olacak. Şimdi eğer teklif... 

[BAŞKAN — O zaman tekriri müzakere hak
kı vardır. Ona göre bir düzeltme yapılır, şayet 
olursa. Olmazsa... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Peki 
Sayın Başkan. Tahmin ediyorum ki usul budur, 
öyle zannediyorum. Çünkü kanunların müzake
resinde şimdiye kadar benim de takibettiğim 
usul bu. Yalnız haber vermek ve belki bir im
kân varsa ondan istifade etmek için huzurunu
zu işgal ettim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu geçici 2 nci maddenin me
tinden çıkarılmasına mütedair takrire Hükümet 
ve Komisyon katılıyor mu?.. Hükümet ve Ko
misyon katılıyorlar. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmiştir. Ve geçici madde metinden çı
karılmıştır. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Sayın Gündoğan, takririnizi 
izah ettiniz ayrıca izah. edecek misiniz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, izah etmeye lüzum yok, anlaşılıyor. Fa
kat takrir henüz okunmadı. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
506 sayılı Kanunu değiştiren kanun tasarı

sının 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Madde 2. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu takrire Hükümet ve Komis
yon katılıyor mu efendim?.. Katılmıyor. Takri
ri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Takrir kabul edilmemiştir. Maddeyi 
okunan şekli ile oylarınıza arz ediyorum- Ka
bul edenler... Etmiyenler... 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Tak
ririm var Saym Başkan. 

BAŞKAN — Ama, oylama esnasında takrir 
olmaz efendim. 
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AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Tak
riri oylamadan önce gönderdim efendim. 

BAŞKAN — Takrir şimdi geldi bana. Tam 
oylama esnasında. 

Takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Madde 2, — Bu kanun 1 . 1 . 1971 tarihin
den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

BAŞKAN — İzaha lüzum var mı efendim? 
Lütfen yerinizden. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, bu, emeklilerle işçi emeklilerinin 
müsavi kılınması sosyal adalet icabıdır. Sayın 
Gündoğan'm vermiş olduğu takrir bu gayeye 
matuftur. Yüksek Heyetçe bu takrir kabule şa
yan görülmedi. Belki denebilir ki, «1970 ka
panmıştır. İşverenlere külfetler ve hesaplarına 
da yeni katkılarda bulunmak imkânsızdır» Fa
kat 1971 senesi işlemektedir. Binaenaleyh, iş
veren yönünden de her hangi bir sakıncası ol-
mıyacağı cihetle kısmen de olsa sosyal adaleti 
tesis edeceği cihetle 1971 i metne alan bu tak
ririn kabulünü arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon, lütfen 
Takrir sahipleri tatmin edici bir cevapla açık
lanmasını arzu ediyorlar. O bakımdan izahlı 
cevabınızı rica edeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAZIM 
ÎNEBEYLÎ (Sinop) — Takdire bırakıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN —- Hükümet? 

ÇALIŞMA BAKANI ATİLA SAV — Katıl
mıyoruz çünkü, bilindiği üzere, Sosyal Sigorta
lar prensiplerinde böyle geriye doğru bir nevi 
borçlanma hükmü yoktur. Yalnız 1186 sayılı 
Kanunla bir kere yapıldı bu ve çok sakıncalı 
sonuçları çıktı. Fevkalâde büyük karışıklık do
ğurabilecek bir tekliftir. Yüzbinlerce sigortalı
nın yeniden bordro vermesi, kurumun, bütün he
saplarını yeniden gözden geçirmesi sonucunu 
doğuracaktır. Hem malî yükümlülük bakımın
dan, hem de bürokratik yükümlülük bakımından 
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kuruma çok ağır külfetler yükliyecektir. Hü
kümet olarak katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılmıyor, Komis
yon takdire bırakıyor. Takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

Maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz is-

. « * * 

tiyen sayın üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Teklif kabul edilmiştir. 

Özel yüksek okul öğrencilerinin, öğrenimle
rine devam edebilmeleri için açılacak resmî 
yüksek okullar hakkındaki kanun tasarısının 
açık oylamasına (93) sayın üye iştirak etmiş, 
(89) kabul, (2) ret, (2) çekinser oy kullanıl
mış, tasarı kabul edilmiştir. 

10 dakikalık bir zamanımız kaldığı cihet
le, geriye kalan tasarıların yarın devamına mec
bur kalıyoruz. Bu itibarla 12 . 8 . 1971 Perşem
be giüıü saat 15,00 te toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,50 

. . . < . . . 
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özel Yüksek Okul öğrencilerinin öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak Resmî Yüksek 
okullar hakkında kanun tasarısına verilen oy sonuçları 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
AlâeıkTin Yılunaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 

Üyo s ayısı : 183 
Oy verenler : 9:> 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıy. mi ar : 91 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS j 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Et em Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan. Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
NİĞDE 

1 Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

Şevket Koksal 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağan oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasını Gülek 

Vaihap Güvene 
Mehmet İzmen 
Tayfur. Sökmen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sozai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüncş (B.) 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

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

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Reddedenler] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hayri Dener 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Çekinserler] 
ADANA 

Mukadder Öztekin 
SİVAS 

Hüseyin öztürk 

[Oya katılmtyanlar] 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlıı (İ.) 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Günldoğaıı 
Ekrem Ö^den 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğiu 
(İ. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım (İ. A.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN. 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Feridun Cemal Erkin 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (İ.) 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

100 NCÜ BİRLEŞİM 

11 . 8 . 1971 Çarşamba 

SaaU : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir asıi 
üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kumluna bir yedek 
üye seçimi 

B - IKtNCI DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat öztürkçine'nin, Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen Belediye Gelirler Kanununun bâzı 
hükümlerine dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/554) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Yu
suf Ziya Ayrım'm, Kars ili köylerinin su sıkın
tısına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/562) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

5. •—• Cumhuriyet Senatosu İçel Üyeyi Lûtfi 
Bilgen'in, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/566) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemıal Tarlan'ın, Diyanet işleri ve Vakıflar 
Ger el Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/569) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öffiifcürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 

1376 sayılı Bütçe Kanununun l!6 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçıkanat'm, Eıtibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
TaJbiî Kaynaklar Balkanından sözlü sorusu 
(6/571) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tuncjkanat'ın, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/572) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Miıllî Eğitim ve Dışişleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/567) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin özftürk'ün, öğreittoen sorunlarına dair, 
Millî Eğitim Bakanuıldan sözlü sorusu (6/573) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'ın, ayçiçeği istihsaline dair Sana
yi ve Ticaret Bakanından- sözlü sorusu (6/574) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — özel yüksek okul öğrencilerinin öğ
renimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/483; Cumhuriyet Senatosu 1/1254) 
(S. Sayısı : 1641) (Dağıtma tarihi : 27 . 7 . 1971 
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B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile İstanbul Üyesi Halûk Berkol'un 
TRT Ankara Televizyonuna dair Senato Araş
tırım ası istiyen önergesi (10/34) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zoruniuğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sayı
lı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma. Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120 
ye 2 nei ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Mil
lî Savunma Bakanlığı ile ilgilidir) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 1*2 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı 
kararının Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/81) (S. Sayısı : 1574) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma 
Bakanlığı ile ilgilidir) 

6. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 7 . 19*67 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karmia Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/80) (S. Sayısı : 1575) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 6 . 1971) (Millî Savunma Bakanlığı ile 
ilgilidir) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Haandi Özer'in, Demokratik Cumjhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 

teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen". 
önergesi. (10/45) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/991) (S. Sayısı : 1582) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1971) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum-
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (D. Tari
hi : 26 . 7 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - îKiNci GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Hüseyin Sesli hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları (M. Meclis; 3/159; C. Senatosu 2/320) 
(S. Sayısı : 1596 ya ek) (Dağıtma tarihi : 
17 . 7 . 1971) 

X 2. — Çocuklara karşı Nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/380; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1229) (S. Sayısı : 1627) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

X 3. — Hukukî veya Ticari mevzularda 
Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memle
ketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/383; Cumhuriyet Se
natosu 1/1235) (S. Sayısı : 1628) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 7 . 1971) 

X 4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 
Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme-



sinin iSwaziland Krallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların te
atisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1433; Cumhuriyet Senatosu 
1/1233) (S. Sayısı : 1629) (Dağıtma tarihi : 
22 . 7 . 1971) 

X 5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet ve, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonları raporları. (Millet Meclisi 1/379; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1230; (S. Sayısı : 1630) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 7 . 1971) 

6. — 3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi 
Kanununun 7368 sayılı Kanunla değişik 18 ve 
27 nci maddeleriyle ek ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
3 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Meclisi 1/351; Cumhu
riyet Senatosu 1/1242) (S. Sayısı : 1631) (D. 
tarihi : 22 . 7 . 1971) 

7. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağlamması 
(hakkımdaki kanun tasarısının Millet Meclisim'ce 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet 'Senatosu 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Hân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 1/372; Cumhuriyet Se
natosu 1/1226) (S. Sayısı : 1642) (Dağıtma ta
rihi : m . 7 . 1119171) 

8. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasınıa Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerinin Statüsüne dair 'Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 'nci fıkrasının (F) bendi
ne Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kalbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/109; Cumhuriyet 'Senatosu 1/1231) (S. Sayı
sı : 1643) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 . 1971) 

9. — 3829 sayılı Devlet Konservatuvarı hak
kında Kanuna bir 'madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/469; C. Senatosu 1/1245) (S. Sayısı : 
1647) (Dağıtma tarihi : 2 . 8 . 1971) 

10. — 5 . 9 . 1İ963 tarihli ve 326 sayılı Kanu
nun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
'kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/366; C. Senatosu 1/1247) (S. Sayısı : 1648) 
(Dağıtma tarihi : 5 . 8 . 1971)' 

,11. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun ll'B6 sayılı Kanunla değişik 78 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kalbul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
2/463- C. Senatosu 2/3136) (S. Sayısı : 1649) 
(Dağıtma tarihi r 7 . !8 . 1971) 





Toplantı : 10 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Millî Eğitim 
ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1 /366; C. Senatosu 1 /1247) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 340) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2170 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 9 . 7 . 1971 tarihli 128 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 22 . 7 . 1970 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 9 . 7 . 1971 tarihli 128 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 340) 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 3 . 8 . 1971 
Esas No. : 1/1247 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyuruları Millet Meclisinin 9 . 7 . 1971 tarihli 128 nci Birleşimin-
•de öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile kabul edilen 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı 
Kamunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
28 . 7 . 1971 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık ve Emekli Sandığı temsilcilerinin de iştirakiyle 
her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde tafsileın belirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair 
verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun görülmüş, 

Ancak : Millî Eğitim alanında feragat ve fedakârlıkla çalışarak çok kıymetli görevler veren 
eğitmenlerin ve bunlardan geriye kalan dul ve yetimlerinin bu tasarı ile getirilen yeniliklerden 
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eşitlik ve genellik prensiplerine uygun olarak faydalandırılması ve tasarının kapsam ve anla
mının genişletilmesi maksadiyle, Komisyonumuz aşağıda gösterilen değişiklikleri öngörmüştür. 

1. — Kanun tasarısının baslığının ikinci satırındaki değiştirilmesi kelimesinden sonra «ve bâ
zı geçici maddeler eklenmesi» ibaresinin ilâve edilmek suretiyle kabulüne, 

2. — Millet Meclisi metninin birinci maddesinin aynen kabulüne, 
3. — Millet Meclisi metninde ikinci madde olarak gösterilen maddeyi geçici üçüncü madde 

olarak kabulüne, 
4. — Millet Meclisi metninde üçüncü madde olarak gösterilen maddeyi geçici dördüncü madde 

olarak ve aynı maddenin üçüncü satırmdaki tarihinden sonra « 8 . 7 . 1971 tarih ve 1425 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasında» ibaresini ilâve etmek suretiyle kabulüne. 

5. — Millet Meclisi metninde dördüncü madde olarak gösterilen maddeyi geçici beşinci mad
de olarak kabulüne, 

6. — Millet Meclisi metninde beşinci madde olarak gösterilen yürürlük maddesini ikinci mad
de olarak kabulüne, 

7. — Millet Meclisi metninde altıncı madde olarak gösterilen yürütme maddesi üçüncü madde 
olarak kabul edilmiş ve rapora ekli olarak sunulan komisyon metni de buna göre yeniden kaleme 
alınmıştır. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Kâtip 
[Başkan Sözcü Balıkesir Konya 

Çanakkale Bolu N. D emir el Söz hakkım mahfuzdur. 
İV. Altan A. Yilmaztürk O. N. Canpolat 

Kütahya Malatya Tabiî Üye Tabiî Üye 
î. E. Erdinç N. Akyurt 8. Karaman S. Özgür 

Afyon Karahisar İçel 
K. Karaağaçhoğlu L. Bilgen 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1648) 
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MİLLET .MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Geçici madde 1. — 326 sayılı Kanunla ay
lıklı kadrolara geçirilen eğitmenler Emekli San
dığına müracaatta bulundukları takdirde, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce eğit
menlikte geçen hizmetlerinin daha önce borçlan
dıkları 10 yıldan atta kalanının da tamamı 
borçlanmak suretiyle fiilî hizmet sürelerine ek
lenir. 

MADDE 2. — Eğitmenlerin meslekte geçen 
hizmetlerinin fiilî hizmet sürelerine eklenme
sinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesi uygulanmaz. 

MADDE 3. — 5 . 9 . 1963 gün ve 326 sayılı 
Kanunun yayımını takibeden aybaşı olan 
1 . 10 .1963 tarihinden bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarih arasında yaş haddi, âdi malûl, 
vazife malûlü olarak ayrılmış olanlarla, vefat 
edenlerin, dul ve yetimleri tarafından bu kanu
nun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde 
yazı ile T. C. Emekli Sandığınla müracaat eden
lerin, 1 . 10 . 1963 tarihinden önce eğitmenlik
te geçen sürelerinin tamamı, 657 sayılı Kanuna 
ek 1327 sayılı Kanuna göre girebilecekleri de
rece ve kademe tutarları esals alınmak suretiyle 
5434 sayılı Kanun esasları dairesinde borçlandı
rılarak fiilî hizmet sürelerine eklenir. 

iBunlara, borçlanma isteklerini takilbeden ay
başından itibaren, fiilî hizmet süreleri toplamı, 
'borçlandırılmaya esas alınan derece ve kademe 
tutarları üzerinden aylık bağlanır. Emeklilik ik
ramiyesi verilmez. 

Bunlara, evvelce ödenmiş olan toptan ödeme
lerle borçlandırılldıkları paralar, bağlanan ay
lıklarından % 30 oranında tahsil olunur. 

MADDE 4. — <326 sayılı Kanun yürürlüğe 
girdikten sonra mesleke dönmiyen veya döne-
miyen eğitmenlerin müracaatları dikkate alın
maz. 

C. îSe'natosu 

GEÇİCİ [KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Kanunun geçici 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve bâzı geçici 

maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Eğitmenlerin meslek
te geçen hizmetlerinin fiilî hizmet sürelerine 
eklenmesinde 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanu
nunun geçici 65 nci maddesi uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 5 . 9 . 1963 gün ve 
326 sayılı Kanunun yayımını takibeden aybaşı 
olan 1 . 10 . 1963 tarihinden 8 . 7 . 1971 tarih 
ve 1425 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih 
arasında yaş haddi, âdi malûl, vazife malûlü 
olarak ayrılmış olanlarla, vefat edenlerin, dul 
ve yetimleri tarafından bu kanunun yayımı ta
rihinden itibaren bir yıl içinde yazı ile T. C. 
Emekli Sandığına müracaat edenlerin 1.10.1963 
tarihinden önce eğitmenlikte geçen sürelerinin 
tamamı, 657 sayılı Kanuna ek 1327 sayılı Ka
nuna göre girebilecekleri derece ve kademe tu
tarları esas alınmak suretiyle 5434 sayılı Ka
nunun esasları dairesinde borçlandırılarak fiilî 
hizmet sürelerine eklenir. 

Bunlara, borçlanma isteklerini takibeden ay
başından itibaren, fiilî hizmet süreleri toplamı, 
(borçlandırılmaya esas alınan derece ve kademe 
tutarları üzerinden aylık bağlanır. Emeklilik 
ikramiyesi verilmez. 

Bunlara, evvelce ödenmiş olan toptan öde
melerle borçlandırildıkları paralar, bağlanan 
aylıklarından % 30 oranında tahsil (olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 326 sayılı Kanun yü
rürlüğe girdikten sonra mesleke dönmiyen eğit
menlerin müracaatları dikkate alınmaz. 

,($. Sayısı : H0İ8) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakam yürütür. 

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanı yürütür. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1648) 



Toplantı : 10 I /V J{% 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 0 4 U 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 
78 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 2 / 4 6 3 ; Cumhuriyet 

Senatosu 2/336) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 337) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 7 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2987 - 22158 

iCUMHUMYET ISENAJTOSU BAŞKANLIĞINA 

Mallet Meclisinin 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde önceldik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 

nc i maddesinin değişjtiriimesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 
Saygılarımla. 

S. Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 25 . 1 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26 . 7 . 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 337) 

Geçici Komisyon rapora 
Cumhuriyet Senatosu 4 . 8 . 1971 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 2/336 

Karar No. : 6 
Yüksek! Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 Temmuz 1971 tarihli 137 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek işari oy ile kabul edilen, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 
78 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 27 Temmuz 
1971 tarihli ve 2987 - 22158 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Cumhuriyet Senatosunun 29 Temmuz 1971 tarihli 95 nci Birleşiminde Sosyal İşler ile Bütçe ve 
Plân komisyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyo
numuzun 3 Ağustos 1971 tarihli Birleşiminde Çalışma Bakanı Atilâ Sav ile diğer ilgili bakanlıklar 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Millet Meclisi metni, İstanbul Milletvekilleri Eşref Derinçay ve Kâzım Özeke ile izmir* 
Milletvekili Burhanettin Asutay ve 6 arkadaşının ve Denizli Milletvekili Hasan Korismazean ve 7 
arkadaşının 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Kanunla değiştirilen, 78 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tekliflerinin bir
leştirilerek müzakere edilmesi sonucunda tedvin olunmuştur. 

Millet Meclisi metni, her ikisi de ayrı ayrı birer Sosyal güvenlik müessesesi olan loırumlardan 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi çalışanlar ile Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa tabi çalışanların emeklilik devresindeki aylıklarında, Devlet Memurları Kanununun ma
lî hükümlerinin yürürlüğe girmesi sonucu meydana gelen ayrıcalığın giderilmesini ve söz konusu 
kanunlara tabi çalışanların, emeklilik devrelerindeki aylıkların da bir dengenin kurulabilmesini 
öngörmektedir. 

Yukarda arz edilen dengenin gerçekleştirilebilmesi maksadiyle, Millet Meclisi metni ile 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sayılı Kanunla değişik 78 nci maddesi yeniden değiş
tirilmekte ve bu kanun gereğince verilecek ödeneklerin hesabına esas kazançların alt sınırı 18 
lira, üst sınırı ise 165 lira olmak üzere saptanmaktadır. 

Ayrıca yine Millet Meclisi metni ile kanun yürürlüğe gireceği tarih ile yayımı tarihi arasın
da geçen süre içindeki uygulamayı düzenlemek amaciyle bir geçici madde de getirilmiştir. 

Arz edilen gerekçe ile getirilen ve belirtilen esasları ihtiva eden Millet Meclisi metni Komis
yonumuzca da benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisi metninin 1, Geçici Madde, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da ay
nen kabul edilmiştir. 

I H - Millet Meclisi metninin mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görü
şülmesi hususunda istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Tabiî Üye Sinop Konya Ankara 

S. Özgür N. İnebeyli O. N. Canpolat Y. Köker 

Malatya Kütahya Burdur İstanbul 
N. Akyurt 1. E. Erdinç F. Kınaytürk M. Aksoley 

Kayseri 
8. Turan 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1649) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sa
yılı Kanunla değişik 78 ncı maddesinin değiştiril

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 1186 sayılı Kanunla değiştik 78 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 78. — Bu kanun gereğince alınacak 
prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas 
tutulan günlük kazançların alt sınırı 18 lira, 
üst sınırı 165 liradır. 

Günlük kazançları yukarda belirtilen asgari 
hadden daha az olanlarla, ücretsiz çalışan sigor
talıların günlük kazançları alt sınır üzerinden, 
günlük kazançları 165 liranın üstünde olanların 
kazançları da 165 lira olarak hesaplanır. 

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

Aynı zamanda 1 den fazla işverenin işinde 
çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen prim
ler yukarda yazılı üst sınır üzerinden hesaplana
cak miktarı aşarsa fark, sigortalının müracaatı 
üzerine hissesi oranında kendisine ödenir. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
bağlanmış ve bağlanmasına hak kazanmış olan 
maluliyet ve ihtiyarlık aylıkları ile ölen sigor
talıların hak sahibi kimselerine bağlanan aylık
lar ve iş kazası veya meslek hastalığı dolayı-
siyle bağlanan aylıklara esas tutulan günlük 
kazançların alt sınırı, bu kanunun yayım tarihi
ni takibeden dönem başından itibaren 18 lira
ya çıkarılarak ödeme bu esasa göre yapılır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarih ile yayımı tarihi arasında ka
lan günlere ait işçi ve işveren prim farkları 
kanunda öngörülen hisseleri üzerinden işveren 
ve sigortalı tarafından ve bu kanunun yayımı 
tarihini izliyen bir yıl içerisinde kuruma öde
nir. 

Bu süre içindeki günlük kazançların mikta
rının ve ödenecek prim farklarının tesbitiıı-
de, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmiş olan 
bordrolardaki miktarlar esas alınır. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 1186 sa
ydı Kanunla değişik 78 nci maddesinin değiştiril

mesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi metninin 
geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet SenıaJtosu (S. iSayısı : 1649) 
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(Mildet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri yayı
mı tarihini takibeden kurumun ödeme dönemi 
başından itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

(Geçici komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

» ® - « 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1649) 
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