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23 . 12 . 1971 Perşembe 

I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 224 

II — GELEN KÂĞITLAK 225 

IH. __ YOKLAMA » 226 

IV — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KUHÜLA SUNUŞLARI 226,243 

1. — Konya Üyesi Fakih öslen'in; tek
nik personelin, Devlet Memurları Kanunu
nun uygulanması sırasında doğan sorun
larına dair gündem dışı demeci 226:227 

2. — Malatya Üyesi Hamdi özer'in, özel 
okulların Devlete bağlanmaları cLolayı-
sıyle öğrenime açılamaması ve yüksek okul 
öğrencilerinin bu nedenle düştükleri peri
şan durumları baklanda gündem dışı de
meci. 227:230 

3. — Erzurum Üyesi Edip Somunoğlu'-
nun, Ankara'da görülen et darlığının gide
rilmesi, et endüstrisi ve hayvancılık konu
larında alınması gereken tedbirlere dair 
gündem dışı demeci. 230:232 

4. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, 
Devlet memurlarının kademe ilerlemesi ve 
derece yükseltilmesinin 1972 yılında dur
durulması ve sene sonu geldiği halde öden

diler 
nıiyen istihkaklar konularında gündem dı
şı demeci. 233:234 

5. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın, 
bu birleşimde yapılan gündem dışı konuş
malara esvabı. 234:235 

6. — Bakanlar Kurulunun yeniden tes
isi; i dolayısıyla, kaldırılan ve yeniden kuru
lan bakanlıklarla ilgili olarak bâzı daire 
ve kuruluşların hangi bakanlıklara bağla
nacağına,, ilgili bâzı kadroların ve görev 
ve yetkilerin yeniden hangi bakanlıklara 
devredileceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/36) 235 

7. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçliğil'in, 
Milli Eğitim Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi (4/5) 235 

8. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Millî 
Eğitim Komisyonundaki açık üyeliğe aday
lığını koyduğuna dair önerge/'. 235 

0. — Afyon Karahisar Üyesi Kemal 
Şenooak'm, Malî ve iktisadi işler Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/6) 235:236 
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10. — Adalet Partisi Grup Başkanve-
kili Orhan Kürümoğlu'nun, Malî ve iktisa
di işler Komisyonuna Siirt Üyesi Abdıır-
rahman Kavak'ın aday gösterildiğine dair 
tezkeresi. 236 

11. — Millî Güven Partisi Grup Baskan-
vekilliğinin, Ankara Üyesi Mansur Ulu-
soy'un Partilerine katıldığına dair teske
resi (3 38) 236 

12. — Tanın Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonlarının Başkanlık Divanı seçimi
ne dair tezkeresi (3 34) 236 

13. — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığının, Genel nüfus yazımı kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek 3 er üyeden kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
teskeresi (1 11), (3/37) ' 236 

14. — Komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere seçim. 236:237 

15. — Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan in, 
Genel Kurulun 24 . 12 . 1971 tarihinde 

toplanmasına dair önergesi. 
V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve 

görevleri hakkında kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/310; Cumhu
riyet Senatosu : 1/1270) (S Sayısı : 
1966 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
21 . 12 . 1971) (Bitiş tarihi : 3 . I . 1972) 

2. — Şehit Komando eri Mevlût Me
ric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İkiisadi işler^ ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (Millet Mec
lisi : 2/503; Cumhuriyet Senatosu : 2/343) 
(S. Sayısı : 1671 e 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1971) (Bitiş tarihi : 2.1.1972) 
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Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân Ko
misyonu Başkanlığının, 6785 saydı imar Kanu
nunda bazı değişiklikler yapılması hakkında 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan 5 er üye seçilerek kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair tezkeresi 
kabul olundu. 

EiUçe Karma Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonlarının Kâtip üyeliğine Malatya Mil
letvekili Ahmet Karaaslanln geçilmiş olduğuna 
dair tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Erzurum Üyesi Sakıp Hatunoğlu'nun, Baş
kanlık tezkeresinde gösterilen sebep ve süre ile 
izinli sayılması kabul olundu. 

î, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başbakan Nihat Erim tarafından teşkil olu
nan Bakanlar Kurulu Programı görüşüldü. 

23 . 12 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,50 de son 
verildi, 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege Hüseyin Özîürk 

Kâtip 
Diyarbakır 

Azmi Erdoğan 

224 — 
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II, — GELEN 

Tutanlar I 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/133; Cumhuriyet Se
natosu 1/28) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) 
(Müddet : 1 ay) 

2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasansınm Millet Meclisince kajbııl olunan 
metni (Millet Meclisi 1/239; Cumhuriyet Senato
su 1/29) (Bütçe ve Plân Komisyonuna) (Müd- I 
det : 1 ay) 

3. —- Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/213; Cum-
huriyei Senatosu1/30) (Bütçe., ve Plân Korniş- I 
yonuna) (Müddet : 1 ay) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabıü olunan metni (Millet Meclisi 1/74; Cum- | 

->—-»>-•-« 

KÂĞITLAR 

huriyet Senatosu 1/31) (Bütçe ve Plân Komis
yonuna) (Müddet : 1 ay) 

Teklif 
5. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon 

işleri Saymanlığının 1967 yılı bilançolarının 
onanmasına dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 3/478; 
Cumhuriyet Senatosu 2/5) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna) (Müddet : 1 ay) 

Raporlar 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman

lığının Haziran, Temmuz, Ağustos 1971 aylarına 
ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu raporu (5/1) (S. 
Sayısı: 1 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 21.12.1971) 

_7. — Türkiye Büyük Millet Meçlisi Sayman
lığının Eylül, Ekim, Kasım 1971 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını inceleme Komisyonu rapora (5/2) (S. 
Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 21 . 12 . 1971) 

-=..<... 

— 225 »> 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğan (Diyarbakır), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 13 ncü Birleşimi açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 

(Yoklama yapıldı.) 

IV - BAŞKANLIK DİVANÎNİN GENEL KUEULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunda 
bulunan üyelerle birlikte yeter sayı mevcuttur, 
müzakerelere başlıyoruz. 

1. — Konya Üyesi Fal: ılı Özlen'hı; t el: n il: 
personelin, Devlet Memurları Kanununun uygu
lanması sırasında doğan sorunlarına dair gün
dem ehsı demeci. 

BAŞKAN — 6 arkadaşımız gündem dip söz 
istemiştir. 6 arkadaşıma da, mevzular önemli ol
duğu için, takdir hakkımı kullanarak söz vere
ceğim. Arkadaşlarımdan rica ediyorum; kürsü
yü kısa sürelerle işgal ederlerse gündeme geç
mek imkânını daha çabuk buluruz. 

Saym Fakih Özlen'in, gündem dışı süs iste
ğine dair önergesini okutuyorum. 

Senato Başkanlığına 
Teknik personelin dilekleri hususunda gün

dem dışı kısa bir konuşma yapmama müsaade 
buyurulmasım rica ederim. 

Sajrgılarımla. 
Konya 

Fakih Özlen 

BAŞKAN — Sayın Fakih Özlen, buyurunuz 
efendim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 
sayır. senatörler; 

Personel Kanunu yürürlüğe girdiğinden bari 
teknik personelin tedirgin olduğu, huzursuzluk 
duyduğu bir vakıadır. Hükümetin durumdan 
haberdar olduğunu, konuya çözüm yolu aradı
ğını bilmekle beraber, yatırımlarda ve işletme
lerde jnikün ağır kısmını yüklenmiş bulunan 
teknik personel camiasının dileklerini Yüce He
yetinize ve Hükümete duyurmayı ve bir kere 
daha hatırlatmayı görev gilerek, bize aksettiri
len bilgi ve dilekleri aynen arz ediyorum. 

Devlet memurlarının tümünü kapsamına ala
cak bir, «Yan ödemeler Yönetmeliği» nin hazır
lan—asma ilişkin çalışmalar, bugüne kadar be
lirgin bir sonuç verememiş durumdadır. Konu-
nrnı rümrJü, beklenilenin daha uzunca bir süre 
uygulama alanına geçemiyeseğinin kaçınılmaz 
bir r.sdeni olarak karsımıza dikilmektedir. Prob
lem gerçekten büyük ve çözümlenmesi, getire
ceği sonuçlar bakımından önemlidir. 

Diğer yandan; Personel Kanunu ile getirilen 
bir imkânın uygulama alanına intikal ettirile-
memerbıdem doğan huzursuzluk, özellikle teknik 
sınıf personelinde, tarifi güç bir seviyeye ulaş
mış bulunmakladır. Esasen, yeni statüleri için
de ancak bulundukları durumu muhafaza ede
bilen bu personelin içine itildikleri kötü psikolo
jik ortamın etkileri bir yana, son bir yıldan 
beri hızla artan hayat pahalılığı karşısında içi
ne düşmüş bulundukları sıkıntı, sonuçları bakı-
mır-dan üzerind? ciddiyetle durulmas gereken 
bb- sorun niteliğini almış bulunmaktadır. He
le, kanunun yürürlüğe girmesinden sonra hiz
mete alman teknik personel için durum, çok 
.̂aha güe ve ^avamîmaz bir görüntü içindedir. 

-ayet, kalkınma problemi, toplumumuz için 
m hayati bir konu olmasaydı ve yine bu proh-
Ismin somut bir biçimde çözümlenmesinde en 
büyük yükü teknik personel taşımamış bulun-
±?cj&z, yukarda işaret olunan sıkıntılı duruma 
-i.̂  ?üre için daha gezlerimiz kapalı, kulakları
ma tıkalı tahammül etmek mümkün olabilirdi. 
' -ır-sk, gerçek odur ki; tüm yatırımların yarı-
^p. çoğun ti. altyapı yatırımlarının ise bütünü-

1 nü üzerine almış bulunan Devletin, bu yükün 
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altından kalkabilmesinin, hem de en iyi bir şe
kilde kalkabilmesinin ilk ve önemli şartı, yeterli 
ve yetenekli teknik personeli istihdam etmek 
imkânına sahibolabilmesidir. Bu sağlanamadığı 
takdirde; ne yatırımların gerçekleşmesi ve ne 
de gerçekleşmiş bulunanların amacına uygun 
bir şekilde işletilmeleri mümkün olamaz. Nite
kim; bunun böyle olduğunu her gün izlediği
miz bir yığın olay doğrulamaktadır. Yatırım
ların, yılları bulan gecikmeleri, ilk keşiflerini 
çok aşan bedelleri karşılığı gerçekleştirilen te
sisler ve nihayet düşük kapasite içinde çalış
ma ile sonuçlanan kötü işletme yöntemleri... 

Konuya biraz daha açıklık vermek için şu 
hususa da 'değinmek fay lalı olacaktır: Prob
lem, ne bir hak, hukuk dâvası vs ne ';1e insancıl 
duyguların tahriki değildir. Problem tam 
anlamı ile bir ekonomik sorundur, 'Filvaki as
gari şa 1^-'1-' içinde le oka, tahur.n edilemiyen 
bir tekrik personel için daima, bir, «YıırF dışı
na gitme» alternatifi 'vardır ve bu yol bilhassa 
sor. aylarda çokça kullanılır olmuştur. Bir ör
nek vermek için, son 6 aylık denem hmde yal
nızca bir kuruluştan, Türkiye Elektrik ^Kuru
mundan ayrılan 53 mühendisin önemli bir bölü
münün yuvfc dışına gitmiş bulunduğunu zikret
mek yeterlidir sanırım. 

Devlet kuruluşlarının maaşlı teknik perso
nel istihdamında karşılaştıkları büyük güçlük 
nedeni ile kendilerine vâki her müracaatı uzun 
bir incelemeye tabi tutmadan kabul etmek mec
buriyetinde kalmaları yanında, diğer 'personel 
ihtiyaçlarını karşılamada vâki müracaatların 
çokluğu karşısında, seçimi ne güç şartlar altın
da yapmak zorunda kaldıkları göz önüne alı
nırsa, konunun 'tümü ile bir ekonomik sorun ol
duğu gerçeği daha açık olarak ortaya çıkar. 

Bu şartlar altında, durumun nispî de olsa 
düzeltilmesi âcil bir sorun olarak önümüzde 
durmaktadır. Bu nedenle, yan ödemeler konu
sunda türn personele uygulanacak bir yönetmeli
ğin hazırlanmasını, yeterince üye olmasını sağ
lamak bakımından, normal seyrine bırakmak ve 
fakat münhasıran teknik personel için geçerli, 
basit, muvakkat bir yan ödeme talimatını hasır-
Uyarak derhal uygulamaya koymak artık ka
çınılmaz olmuştur. Böylece had safhayı bulan 
huzursuzluk hafifletilmiş olacağı gibi, Devletin 
yatırımcı ve işletmeci kuruluşlarının eleman 

j temini vs temin edilmiş bulunanların muhafa-
zı ii güdüğü ile kısmen giderilebilecektir. 

I Bu sonuç yatırımların ve dolayısiyle toplu
mumuzun kaderi ile 'ilgilidir. Aynı sonucu sağ-
l':.7a\.?.k 'hsr hangi bir başka '.çözüm de düşünü
lebilir. örneğin; ileride çıkacak yönetmeliğin 
sağkyacağı munzam ödemelere mahsuben bir 
avans ödemesi gibi. 

Sikil ne olursa olsun teknik personel için bir 
ek ;:drrmeyi geçerli kılmadıkça Devlet kuruluş-
!arında kendilerinden beklenilen yatırım sevi
ye:'.-. ve işletme mükemmeliyetini bulmak müm
kün olamayacak,. toplumumuz belirsiz !ve şüp
heli bir geleceğe yönelmiş bulunacaktır. 

Özetle ifade 'etmek gerekirse: 
Türkiye'nin anaproblemi kalkınmadır. Bu 

konudaki çabalarımızın verimliliği, hattâ varlı
ğı, teknik personel istihdamına ilişkin zorluk-
îarm'yenîtee'ST'dTr: 'Personel KanuTraıran verdiği 
imkânlar mutlaka ve süratle uygulamaya alın
malıdır. Bu yapılmadığı takdirde yurt dışına 
olan beyin akımı hızlanacak ve toplumumuzun 
geleceği ciddî surette tehlikeye atılmış (buluna
caktır. 

Hükümetten; suruna tez elden bir 'çare, bir 
çH::üm yolu 'bulmasını rica eder, teşekkür ve say-
gd arımı sunarım. 

EAâjKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fakih 
Özlen. 

Gündem dışı bir istem daha var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
23 Aralık 1371 Perşembe günkü Birleşimde 

bâlâ öğretime açılmayan Yükseliş Mühendislik 
i l i iarlık Yüksek Okulunun açılmama neden
leri hakkında kısa beyanda bulunmama iznini-
si saygı ile rica ederim. 

İzmir 
Mümin Kırlı 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırlı. 
MÜHİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 

yüksek okul bugün öğretime açıldı. Binaenaleyh, 
z'5z hakkım dan sarfınazar ediyorum. 

BAŞKAN — Söz hakkınızdan sarfınazar 
ediyorsunuz. Teşekkür ederim,, Sayın Kırlı. 

2. — Malatya Üyesi Hamdı Özer'in, özel ohul-
I lann Devlete bağlanmaları dolayısiyle öğrenime 

227 
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açılamaması ve yüksek okul öğrencilerinin bu 
nedenle düştükleri perişan durumları hakkında 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Bir istem daha var, onu da 
okutuyorum. 

Cumhurtiıyeıt Senatosu Başkanlığına 
özel yüksek okulların Devlete bağlanması 

dolayısiyle derslere başlaMajmadıMarınjdan so
kaklarda dolasan binlerce yüksek okul öğren
cilerinin perişan durumları hakkınjda 23.12.1971 
günü gündem dışı konuşmak istediğimi saygı 
ile arz ederim. 

Malatya Üyesi 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Sayın özer, buyurunuz efen
dim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
saym senatörler; 

Aranızda en çok gündem dışı söz alan bir 
arkadaşınızım. Bunu, konuşmak arzumu tatmin 
için değil, konuşmak zorunluluğu duyduğum 
için yapıyorum. Gönül arzu eder M, bu külfeti 
ne konuşan, ne de dinliyen çekmesin. Eğer işle
rimiz hukuk ölçüsü içerisinde ve kanunların ifa
de ettiği şekilde yapılırsa ne gündem dışı konuş* 
ma, ne soru, ne de araştırmalara gerek kalmaz; 
bunlardan doğan zaman israfı, kanun yapacak 
zaman için tasarruf edilirdi. 

Şimdi soruyorum, özel yüksek okullar için 
yapılan gündem dışı konuşmalar, sorular ve 
araştırmalar meyvelerini vermiş midir? Maale
sef hayır. Daha iyi meyveler alalım derken, 
mevcut organları dumura uğrattıktan sonra, 
nerede ise mevcut meyvalardan da olacağa ben
ziyoruz. 

özel yüksek okullara yapılan hücumların, 
teukidlerin, tartışmaların sebebi ne idi? Acaba 
özel okul sahiplerinle darbe indirmek mi, yok
sa öğrencilerimizi daha iyi yeıtaştirmek mi? Ge
rekçemiz; öğrendlerimizi özel kişilerin keyfili
ğinden, sömürüsünden kurtarıp Devletin ihtima
mına, himayesine, denetim ve gözetimine teslim 
etmek değil mi idi? Biz bu gerekçe ile kanun 
çıkarmadık mı? Ne oldu bu kanun, uygulanı
yor mu? 

işte, huzurunuza bunun uygulanmadığını 
arz etmek üzere geldim. Çok isterdim M, bugü
ne kadar birçok arkadaşlarım bu kürsüye bu

nu getirseydi, ben de bugün gündem dışı konuş
mak zorunluluğunu duymasaydım. 

Sayın senatörler, miletimizin kaderini ve 
onun ileri adımlarını hislerle düğümlersek, bu 
toplum kötürümlükten kurtulamıyacafctır. özel 
okulların sahipleri Mm ve kimler olursa olsun, 
gerçekleri ifade etmeliyiz. Eğer hislerimizi hınç 
ve kinlerle besler, gerçekleri akıl ve vicdanları
mızdan kaçırırsak, milletçe yerimizde saymak 
değişmez kaderimiz olacaktır. Türk gençliğinin 
üzerinde titizce çırpınmanın eseri olarak özel 
yüksek okullar devletleştarildi. iki aydan beri 
resmî yüksek okullar derslere başladığı halde, 
özel yüksek okullardan alınıp Devletin kucağı
na emanet edilen binlerce genç neden uzun müd
det sokaklarda perperişan kaldılar? 

Yükseliş Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
Okulunun 7 bin öğrencisi aylardan beri peri
şan ve sahipsiz olarak sokaklarda sürünmekte
dir. Eğer buna sebep Ali Demire! düşmanlığı 
ise, bu gençlerin günahı nedir? Eğer A l Demi-
rel bir suçlu ise, bu gençlerin onunla suç ortak
lığı nedir? Devletin kendilerine açmadığı bir 
kapıdan umudunu keserek, okutmak istiyen bir 
kapıdan içeri girip kendi parası ile okumak suç 
mudur? Bunların büyük çoğunluğu, altındaki 
hasırını, üstündeki yorganım satarak okul tak
sitlerini yatıran dul anaların ve ihtdyar baba
ların çocuklarıdır, onların tek umutlarıdır. Bi
rinci taksitlerini yatıran ve ikinci taksitlerinin 
de bir hafta içinde yatırılması emredilen bu 
gençlere Devlet niçin dershaneleri kapalı tut
muştur? Bunu okulun sahipleri özel kişiler 
yapsa idi; vurguncu, sömürücü ve doliandırıcı 
olarak haklarında soruşturma ve araştırma ya
pılmaz mıydı? Tüzel kişi olan Devletin vatan
daşa karşı suç işlemesinde, hukuk içinde bir mu
afiyet var mıdır? Devleti vatandaşa karşı suç
lu duruma sokan ve vatandaş gözünde güvenişiz 
ve itibarsız hale getirenler hakkında bir işlem 
yapılacak mıdır? 

Sayın senatörler, Devletin itibarına kasdet-
menıin çeşitli yolları vardır; bunların başında 
Devlet adına görev yapanların menfaat hırsla
rı gelmektedir. 

Şimdi, ibret verici bir örnekle bunu açık-
lıyacağıım; özel yüksek okulların taşınır ve ta
şınmaz mallarını Devletin tasarrufu altına al
mak için kurulan komisyonların tutumundan 
bahsedeceğim. 
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Bu komisyon üyeleri yevmiye 250 lira ücret 
alırlar. Aylardan beri bu yevmiyeler devam 
eder ve bu ücret akıtan musluklar kapatılmaz. 
isterse binlerde genç bu soğuklarda aç, çıplak, 
sokaklarda sürünsün; ikinci, üçüncü taksitleri
ni hazırlamıak için gündüz hamallık, gece otel 
bekçiliği yapsın, bir yıllık tahsilden de olsun. 
Bunlar önemli değil onlar için. Onlar için 
önemli olan yevmiyelerinin uzaması ve ücretle
rinin kesilmemesidir. 

Muhltienem arka/daşUar; 
Vicdanların cüzdanlara sığdığı bir Idevirldıe 

yaşıyoruz. Bir toplumun yükselmesi (aydınlarını 
çoğunlukla olmasıyla değil, viddamdakii karan
lığı aydınlatacak ışıklara sahibolmasiyle müm
kündür. Biz de bu ışığın Sigortası artmıştır, en 
önice onun onarılması lâzımdır. 

7 bin öğrenci bu soğuklarda hengüm okula 
gelir, okul kapalaidır. ŞİlmıdÜ bu öğnemıciler bir 
mitııng~veya işgal harelkettiinB" geçseyldli, dkıyoinıe-
titmee bastıınlaoak ve düzen bozucu asîler duru
muma geçeoeiMendi. Kaildi ki, bunlar bu işfemle-
rinlde haklıdırlar. Çünkü Devlet bunlann birin
ci okul taksitimi almış, tüklilnlciis'M de altaaktaldır. 
Bu panalan nıe olmuştur? Okutmak va'diyle 
ücret alınır; fakat okutulmaz. Bunun hukuk
taki adı nedir; dolanidımmlak mı, gasp mı?... 

öğnetim üyeleri üorelt alamıadığı ve okul 
kapalı olduğu için başka is bulmak üzene çekip 
gütmişlertdir. Bu sureltdle ide öğrenciler olkuanıatmia-
ya zortamiaktaidır. Kuntun aidi bir nievi zulüıni 
değil miıdir? Devletin vatandaşa zuiLmlü hukuk 
devletinde var mıidıır? 

istanbul'a da gittim. Arkadaşlar, birçok 
öğnenici ile temas tetıtim, konuştum. Hepsi 'de 
özel yüksek okulların özlemlini çekmekte ve eski 
kanaatlerimden ötürü baiyal kırıklığı içimde piş
manlık duymaktadırlar. Okul ücreti eökMinldeıri 
dafha faızla, lâbonaltuvar çalışmaları daha kısıt
lı, özel okulların tek denstem ücret almlanılalaCTnıa1 

karşıhlk simidi ücret Ödenımlektie, geicikimieler yü
zünden isiömiestr ve hattâ bir yıl kajybetmekifce, 
şikâyetler buralarida Itoplanimiaktadır. 

Sayın setnlaltörler; 
özel yüksek okul mallanmın devletlim tasar^ 

rufu lailtma alımınııasınlda hilsisî marekdtaim büyük 
rol oymaldığımı ileni sürenler pek çoktur. Mlev-
oult ıdeldilkodular bir ISeniato Araştırnuasımı ge-
nektâneoek kadar önem tanımaktadır. Bunu bir 
teklifle takdirlerimize sunacağım. 

özel Yüksek okulilların Devlete bağliammıası-
nia aölt kamumum çılkışıımdam bu yama, çeşitli de
dikodu ve şikâyetlerle halk efkârında yeralan 
HASTAŞ'm Eıskâışehirldelki akulündan başka hiç
bir okul satın alınanıaımışitır. Bağış yapmak isti-
yen okulların dahi Muameleleri ikmiâl edütaıe-
mlilşitiilr. Satımalma Komisyonu muameleyi uızat-
mlalkla, yievmilye 250 lina üorieltin devamına öniem 
vermekteidir. 

9 Temmuz 1971 de hukukî varlığı soma erten 
Yükseliş Yüksek Okulunun Koordinasyon Kuru
lunca isatunıalınması veya kiralanmasınla karan 
verilmiş; fakait 1 Eylülden bu yanla karşıilklı 
bir anlaşma yoluma gidilmteııniştir. 4 aydan betri 
löhlvukuf üyelerimden her biri yevmiye almakta 
ve 250 İnaldan 30 binler İrayı almış bulunmıak-
taJdırlaır. ipe un serercesine süneyi uizaıfemlakltia 
ve okulsuz öğrenciler okul için taksit ödemek
tedirler. Satıınıailmak için Yükseliş Yüksek 
Okulunum taşınır vie taşımmaz mallarımın beid^lf 
salhibimıce 63,5 milyon lira olanak tekMff edllmiilş-
tir. Buma karşılık bilMırlkişi 50 milyon lira takdir 
etmiş; fakat, «iş biiltaesim» diye yinıe geri çe-
kilmliişlendir. Bumun üzerinle mal sahibi, taşımım 
ve taşınmaz malının tamamını Devlete hibe 
edeceğini, ancak bankalara ve şahıslama olan 
bu tesislerin 35 ımliülyon lira borcunun ıdevletçe 
ödenmelsimi teklif etmiş, yimle cevap verilmemiş
tir. 

Devleit Deimiryolarımdam meltnekaneisi 347 
liradan almldığım yenenek 1500 lira takdir edern̂  
ler, bu takldirıleniyle Yüksek Okulun sadece (ansa 
olanak tutannı 65 mlilyom lira kabul etmekte 
oldulklan halde, simidi 27 bin metrekare üzerim
de kurulu, dünya standardı içime girecek bir 
okul ile 13 bin metnelkanelilk arsasını ve bütüm 
eğiltim ve (öğretim anaç ve gereçleriyle birliktıe 
35 mlilyom lira borcunum Idevletoe ödemmesine 
yanaşamıyorlar. Bu, 'iyi milyetHe bağdaşır mı ar
kadaşlar? Bumda Bevieltün büyük kazancı var
dır. Em modern bir okulu, sınf hissî sebeplen ve 
ehlivukuf sünesini uızatmiaik maksadilyle, hibe 
ölaalak kabul etmemeyi takdirleritajilze sunarımı. 
Bu borçlan, tesislerim işleyeceği düşünülerek 
yapılhnılştır; fakat bin kamunla muattal haüie 
sokulmuştur. Sahülbi küm olunsa olsun, bir va
tandaş olduğu içim, Devlet oma zulüm yapma
malıdır. 
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20 milyon lira değerindeki okulunu 17 mil
yon lira borcuyla Devlete hibe eden Halil Fah
ri örs'ün tapulama işlieımi henüz yapılmamış
tır. Bundaki hibe üç milyon liradır; halbuki 
Yülksıeliş'in yapmış olduğu hibe 22,5 mlüyon 
liradır. 

Mal sahibi daha ileri giderek, halen 2500 
öğrencisi bulunan özel Yükseliş Kolejini de, 
6 milyon lira borcunu ödemesi şartiyle Dev
lete hiıbe eltaneyi teklif etmiştir ve bu teklifi 
17 Aralık 1971 günü yapmıştır. 

Böylece, lise ve yüksek okulun 39 bin met
rekare üzerine kurulmuş bina, ve 25410 metre
kare arsasıyle, taşınır mallarının hepsini, yani 
90 milyon lira tutarındaki mallarını, 41 milyon 
lira borcunu devletim üzerine alması ve kendi
sine bir kuruş dahi verilmemesi şartiyle teklif 
etmiştir. Bu durumda büyük bir eğitim sitesi 
(kurulacak ve onbinleroe gencin okuması sağla
nacaktır. Böyle bir hibeye Devletin itibar ede-
öeğinıi umuyoruz. Borcun dışında 49 milyon li-
tfayı hiıbe eden kim olursa olsun, onu takdir et-
ımlelk kadirşinaslık olacaktır. 

Bâzı bilirkişiler bu okulu şehrin içinde oldu
ğu için maJhzurlu görmektedirler. Böyle bir te
sis birkaç yüz milyon lirayla ancak kurulabilir. 
Şehrin dışına kurulması, öğrencilere ulaşım zor
luğundan başka çok da zararlar getirir. Halkın 
gözetimi altımda bulunmanın faydası da büyük
tür. Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki olay
lar hepimizin malûmudur. istanbul'daki üniver
site ve yüksek okullar da şehrin içindedir. 10 
bin öğrenciyi şehir dışında cereyanlara tabi 
İtuJtmaık ve anarşistlerin kışlası halime getirmek 
mahzurlarını da düşünmek şarttır. 

Sahibi Mm olursa olsun, hibeyi takdirle 
karşılamak vicdan borcudur. Şahsan, aramızda 
gerginlik olmasına rağmen, ben Ali Demirel'in 
bu hibesi karşısında hayranlıktan başka hiçbir 
şey duyamıyorum. Bütün zenginlerin örnek al
masını ve Devletin de bunu takdir ederek teş
vikçi olmasını dilerim. 

Sayın Millî Eğitim Balkanının okul hakkın
da en gerçek bilgileri alması için bu okulun 
müdür ve öğretim üyelerinin fikirlerinle bilhas
sa önem vermesini zaruri görmekteyim. Koordi
nasyon Kuruluna bunlardan üye almmamasında-
ki tutumun iç yüzünü iyice eleştirmesini, kendisi 
için vie memleket için çok yararlı görmekteyim. 

Bildiklerimi bu kısa süreye sığdıramıyaoağıan 
için bu kadarını yeterli buluyorum. 7 bin yük
sek öğretim öğrencisini 500 kişilik lâboratu-
varsız binalara sığdırmak isteyenler var. Hep
si teknik eleman olan bu gençler memleketin is
tikbalidir. Bunlara gerekli ilginin gösterilmesi
ni ve okullarına devamlarının sağlanmasını, 
ayrılan öğretim üyelerinim aylardan beri veril
meyen ücretlerinin ödenmesiyle okula celbini 
diliyorum. 7 fcin öğrencinin milyonlara baliğ 
olan taksitlerini Devletin kasasında hapsetme
den, onların okumalarına harcanmasını işitiyo
rum. Devlet haksızlık yaparsa, fertleri suçlama 
hakkını kaybeder. 

Gerçekleri hislerden tecrit ederek Yüce 
Senatoya arzetmiş olmanın huzuru içindeyim. 
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Haindi 
özer. 

3. — Erzurum, Üyesi Edip Somunoğlu'nun, 
Ankara'da görülen et darlığının giderilmesi, et 
endüstrisi ve hayvancılık konularında alınması 
gereken tedbirlere dair gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talebine dair 
diğer önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Et meselesinin çözümü ve halihazır durumu 

hakkında gündem dışı s'5z verilmesine müsaa
delerini saygı ile arz ederim. 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Somunoğlu. 
EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlar; Ankara'nın et mesele
sinin çözümü genel olarak et endüstrisi ve yine 
kısaca hayvancılık üzerinde mâruzâtta buluna
cağım. 

Bir aydan fazla bir zamandan beri, ifade 
edildiğine göre narh sebebi ile kasaplarda et 
bulunmamaktadır. Yine yapılan beyanlarda 
«Ankara'nın ve diğer büyük şehirlerin et ihti
yacı Et ve Balık Kurumu kombinalarından te
min edilecektir» denmekte; fakat şehrin et ih
tiyacı karşılanamamaktadır. 

Et kuyrukları, Ginıa ve Et ve Balık Kurumu 
mağaralarında ve kasaplarda saatlerce devam 
etmekte ve bir müddet sonra, «Et bitti», «Et 
yok» levhası camekana asılmaktadır. Soğukta 
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ve çamurlar içerisinde geriye dönenlerin, biz- | 
zat şakidolduiii, teessürlerine ve konuşmalarına | 
tahammül etmek bir hayli güçtür. j 

Deniyor ki; «Mutavassıtlar etin pahalılan-
masma se'beiboluyorlar». 

Bu, çok eski bir hikâyedir. Et narhını koyup 
direnenler, halka güya ucuz et yedirmek isti-
yenler bu tezi müdafaa ederler. Bunun biraz 
doğru tarafı olmakla beraber, mutavassıtın yeri
ne koyacak çareyi düşünmeden, «Bunlar çekil- ı 
sinler» denir. Durum hiç de böyle değildir. | 

Et üreten bir bölgenin temsilcisi olarak, 
orada belediye reisliği yapmış bir kimse ola
rak söylemek isterim ki, bunun afakî bir gö
rüşle halline imkân yoktur. Bu mevzua çok 
eski senelerden beri kim el atmışsa nevmit ol
muş, hattâ mağlüoolmuştur. Yine 1957 senesin- . 
de Et ve Balık Kurumu, «Ben, Türkiye'nin et 
ihtiyacını—tamamen temin_p.fleneğirn»_ dedıiğli I 
halde, değil her gün, 15 günde bir istenilen eti 
vermemiş ve sonra bu dâvadan vazgeçilmiştir. 

Şunu peşinen arz edeyim; «Etin, vatandaşa 
pahalı yedirilmesini teklif ediyorsunuz» gibi 
bir mâna çıkarılmamasını bilhassa rica ederim; i 
yalnız, çok mühim bir gıda, bir protein mad
desi olan et meselesinde herkesin kendi kese
sine göre muhtelif şekillerini ve yan ürünle
rini alabilecek bir vaziyette olması icabeder. 
Bu temin edilmemektedir. Çünkü Ankara'ya 
et getirilmemektedir. Burada et neden yok, hay
van ticareti yapanlar neden buraya getirmi
yorlar?... 

Civar ve Anadolu'nun muhtelif vilâyetlerin
de et fiyatlarına bir göz atarsak: 

Eskişehir'de 17 lira, Konya'da 16, Sivas'ta 
17, Kayseri'de 18, Erzurum'da 15 lira, (Bugün
lerde, bir iki günden beri onlar da kesmiyor
lar, 15 lirayı kâfi görmüyorlar) Van'da 15, İz
mit'te 18, Adapazarı'nda 17, Bursa'da 18, Anka
ra'da 15, Trabzon'da 18 liradır. 

Civarda bu fiyata et satabildiğin! gören 
hayvan taciri, «Aman, Ankara etsiz kalmasın» 
diye getirir mi buraya?.. Bu hiebir ticari kaide
ye uygun değil. Buna mukabil, «Et ihtiyacını 
Et kombinası temin edecektir» deniliyor. 

Komitana, ihracat dâhil, senede 50 bin ton 
üretme çabası içerisindedir. Bunun % 75 ini 
resmî dairelere vermekte ve parasını da güç
lükle almaktadır; öteden beri vâki. Ankara'- | 

| nın yıllık et ihtiyacı 30 bin tondur. Halbuki, 
I yukarda ifade edildiği gilbi kombinanın bütün 
i Türkiye'mde 50 tona yakın bir üretimi var. İs

tanbul'un senelik ihtiyacı 125 bin ton. Bu vazi
yette kombina Türkiye'nin et ihtiyacının âzami 
% 10 unu karşılıyabirmektedir. 

Dün, yine GİMA'da, tezgahtar kollarını tez
gâh üzerine koymuş, önünde «et yok» levhası; 
Halde «et bitti» levhası... Bu devam ediyor. Bu 

i vatandaşın ıstırabına, derdine eğilmek, çare 
I bulmak icabediyor. 

Et ve Balık Kurumu, «Ben bu ihtiyacı te
min edeceğim» diye, her kasaba günde 2 adet 
koyun veriyor. Halbuki o kasap günde 10, 15, 
20 adet koyun ve birkaç sığır sarf ediyor. Bun
dan istifade eden tavuk satıcılarında bir tavuk 
28 lira, 38 lira. Balık fiyatları malûm. Hamsi.. 
Herkes yemez. Yani, Türkiyetie protein ne şe
kilde temin edilir, bu malûmdur. Buna göre 

r Türkiye'yi Türkiyeye"~gtfre~ düşünmek vnnrar 
göre çare aramak icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, narh, hiçbir zaman 
meseleyi halletmemiştir. Ne zaman narh kon-
muşsa, bundan üretici, getirici, tüccar daima 

I ürkmüştür. Millî Korunma Kanunu zamanşnda 
vazifem icabı, yağ ve diğer bâzı maddelere narh 
koymuştuk. Teklif edildi, «Bu narhı kaldırın» 
diye. Kanun ortada.. Buna rağmen her riski gö
ze alarak, bundan 13 - 14 sene evvel, fiyatı ser
best bıraktık, zabıtayı çektik ve derhal mal akı
nı oldu. Getirici; zabıtayı, polis memurunu gör
dükçe bunlardan ürküyor ve getirmiyor. Haki
katen bol gelince, Hükümetin koyduğu narhtan 
daha aşağıya satıldı. 

Etin kilosunu, canlı olarak, komlbina % 50 
randımanla 690 kuruşa, yani 13,80 liraya, koyu
nu da 9, 10 dan 18, 20 liraya alıyor. Arkadaş
lar, Türkiye'de her gün Et ve Balık Kurumu 1 
milyon lira zarar ediyor. Bir taraftan para yok 
deniyor, başka tasarruflara gidiliyor, fakat Sa
yın Maliye Vekili tüketici hesabına sübvanse 
ediyor. Sübvanse tüketiciye değil, üreticiyedir. 
Nasıl tütünde, fındıkta, pamukta üretici koru-
nuyorsa; et işinde de üretici korunmalıdır. Tür
kiye'nin en mühim problemlerinden biri olan 
hayvancılık üzerinde hiçjbir zaman iyi çalışılma
mıştır. Çok konuşulmuş, çök toplantılar yapıl
mıştır; fakat hiçbir netice alınmamıştır. 

Amerikanda, Avrupa^da gördük; hayvancı-
I likfca koyunun veya sığırın kilosu, kalitesi mü-
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himdir. Kombinanın esas meselesi, endüstri işi
dir. îlk zamanlarda da nasıl hayvan beslenmeli 
mevzuu üzerinde durulmuş, fakat ondan vazge
çilmiştir. Çünkü, onu da yapamadı. Daha kötü 
vaziyete düştü. 

Muhterem arkadaşlar; bir taraftan 210 lira
ya satılan kömürü 580 liraya çıkaracağız, Erzu
rum, Kars, Ağrı ve Sivas dâhil % 300 zam ede
ceğiz; et aynı fiyatta kalacak. Bunun yüksel
mesine taraftar değilim, ama bu şekilde hem et 
yetiştirilemiyor, hem de hayvan zayiatı oluyor 
ve kimse de et bulamıyor. Binaenaleyh, bir çık
maz yerdeyiz, bu çıkmazdan kurtulmak icabe-
der. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri zarar etmesin, 
dendi. Buna ben de taraftarım. Hakikaten va
tandaş buna iştirak etsin, ama bir îasmma 
«yok» denecek, diğer bir kısmına % 300 zam 
verilecek. Bu tahammül edilir gibi değil. Bunun 
neticesi ne olacaktır? Muhterem arkadaşlarım, 
bunun neticesi FAO nun raporunda belirtiliyor 
ve «1975 te et ithal edecek duruma geleceksi
niz» deniyor. 

Bir de yem meselesi var. Yem pahalı, üreti
ciler müşterek hareket edemezler. Vilâyetlerde-
ki üreticilerin hepsi toplanıp söz birliği yapa
cak, «eti şu fiyattan aşağı vermiyeceğiz» diye
mezler. Birisi derse rekabet var, öteki getirir 
satar. Bir hakikat var ki, yem pahalı, diğer şey
ler pahalı ve biz alma kabiliyeti çok olanlara 
eti ucuz yedirmeye çalışıyoruz. Kastamonu ve 
diğer vilâyetlerdekileriıı malî durumları Anka-
ra'dakilerden daha geri olduğu halde, onlar da
ha fazla fiyata yiyorlar; ama biz burada hem 
bulamıyoruz, hem de ucuz yemek istiyoruz. 
Ucuz yiyelim, iyi bir şey, iyi bir teminat; fakat 
bulamayınca? 

Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz vasıta 
kuyrukları, dâhil, birçok kuyruklar var. Bun
ların hepsime biran evvel çare bulmak lâzım. 
Ben buradan artık 17,00 - 17,30 da çıkmıyo
rum, çünkü taçbir vasıta bulamıyorum. Buna 
ne kadar tahammül edilir, bilmiyorum. Bize söy
lemiyorsunuz diye sitem ediyorlar. Söylüyo
ruz ve yetkili arkadaşilardan rica ediyorum, bu 
meselelere biran evvel hal yolu bulunuz. Bil
hassa et gibi mühim bir gıda meselesinin halli 
herşeyden mühimdir. 

Muhterem arkadaşlarım; hayvancılığın ıs
lahı Tarım Bakanlığına aittir; ama biz Et ve 
Balık Kurumundan medet umuyoruz. Halbuki, 
hayvancılığın ıslahı Tarım Bakanlığına aittir, 
Et ve Balık Kurumuna değil. 

Sonra üretici ile tüketici arasında katalizör 
vazifesini Et ve Balık Kurumu g'örecektir ve 
görmelidir. Bir pazarlama ve et endüstrisi ku
rulması lâzımdır. Et ve Balık, üretici ve ka
saplarla işbirliği yapmalıdır. Üretici eskiden 
Et Balik'dan avans alırdı. Şimdi bunu da ala
mıyor, Et ve Balık Kurumu avans veremiyor. 
Çünkü 40 milyon lira kadar bir sermayesi var, 
belki 1 milyara yakın ihtiyacı var ve hâlâ teş
kilât kanunu yok. Hâlâ kendisinin oturduğu 
müesseselerin çoğu Toprak Mahsulleri Ofisinin 
Erzurum'da öyle idi, «Yeni yeni satıınaldık» 
deniyor. Bilhassa Ticaret Bakanlığından hassa
ten rica ediyorum; gidip, görmeli. Ben, yerinde 
görmemin büyük faydası olduğuna inanırım. 
Hattâ Bakan da olsa, mahallinde grörmenin çok 
büyük faydası vardır. Ondan sonra da müta-
hassıslan var, daha birçok hususları var, ilmî 
tarafları var. Bunları da inceliyerak kısa zaman
da bir çare bulup, halkın et ihtiyacını temin 
etmelerini rica ederim. 

Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Edip 
Somumoğlu. 

Devlet Bakanı Sayın Doğan Kitaplı, buyu
runuz. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Saym Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Gündem dışı görüşlerini bildiren arkadaşla
rıma bu hususlardaki son durumu ve Hüküme
tin görüşlerini iletmek üzere huzurunuza çık
tım. 

BAŞKAN — Sayın Kitaplı, gündem dışı 
daha konuşmak istiyen bir arkadaşımız var. 
Belki konusu sizi ilgilendirir, özür dileyim, mü
saade ederseniz önce kendisine daha sonra zatı-
âlinlze söz vereyim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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4. — Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Dev
let memurlarının kademe ilerlemesi ve derece 
yükseltilmesinin 19.72 yılında durdurulması ve 
sene sonu geldiği halde ödenmiıjen istihkaklar 
konularında gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talebi
ne dair diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet için çok ağır durum yaratan aktüel 

ibir mevzu üzerinde (Mevzu şu: Devlet memur
larının 'terfiiriin 1972 yılında durdurulması ve 
sene sonu geldiği 'halde ödenmiyen istihkaklar 
hakkındadır). Hükümet ve 'Meclislerin dikkati
ni çekmek ü^ere gündem ıdışı söz rica ediyorum. 

Saygılarımla 'arz ve ric ederim. 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

yorum» diyorsun?.. Durdurabilecek misin ordu
daki subayların terîiini? Bu yıl terfi eden adam 
terfi edecek; ama terfiine yann sıra gelecek 
olan memur Devletin en alt kademesinden en 
üst kademesine kadar bir sene müddetle, üç ku
ruşa tamaen, bir nevi vergi cibayeti sistemi 
içerisinde, hiç de akıllı olmıyan bir vergi dü
şüncesi içerisinde terfi edemiyecek.. Ondan son
ra zaten karmakarışık olan, paçalarından çok 
şey akan bu Devleti bu bünyesiyle, çalıştırma
ya uğraşacaksın. 

Ben çok üzüldüm. Sayın Başbakandan rica 
ediyorum; eğer hukuk adamı ise, eğer sözlerin
de samimî ise, derShal kendisinin ilgili Bakanı
na lütfen talimatı verecek ve bu maddedeki 
bu fıkranın kaldırılmasını istiyecek. İstemezse, 
(Samimiyetle söylüyorum, inanarak söylüyo
rum) zaten meseleleri çok olan Devletin başı
na yeni gaileler açacaktır. O kadar önemli gö-
r'üyüi' tını: Mümkün değildir bu. -Bıpafaft-- demok-
ratik, hür ve hukuk devletinde; bir diktartor-
yada dahi, «Senin bir sene terfini durdurdum» 
diyen akili*' diktatör orltaya çıkmaz. Bu nasıl 
iştir? Bu bir sabotaj mıdır? Anlıyamıyorum.. 
Maliye Bakanlığı bünyesinde hangi kafa ile bu 
iş hazırlanmıştır? Bnuun cevabını bulmak zor
dur arkadaşlar. Belki biraz acı söylüyorum, 
ama doğru söylüyorum. Hepimiz memur hayatı 
vermişizdir; bir gün terfi etmediğimiz zaman, 
hepimize ortalık karanlık olur. 

Sayın Maliye Bakanı emekli oluncaya ka
dar, Devletin en yüksek kademesinde memuri
yet verdi. Nasıl, nasıl getirmiş bunu, şaşîyorum. 
Bu ciheti ehemmiyetle, muayyen bir kütlenin 
işi olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin selâ
meti adına dikkat nazarlarına sunuyorum. 

Bir ikinci konu da şu arkadaşlarım; Sene 
sonu geldi. Ben bu kürsüde şimdiye kadar dört, 
beş defa dile getirdim; bütçelerde görüştün, 
konuştum. Devlet iş yaptırır da nasıl istihkak 
sahibine parasını ödemez? Mütaahhidi, taşaro-
ııu Devlet kapısında dilenmekten artık pe
rişan hale gelmiş, «Karma ekonomiye riayet ede
ceğim» diyor. Yalnız istihkakların ödesımemesi-
nin, Türküye'delki birçko iş adamını piyasadan 
silip götürdüğü ortada. Eğer biraz dolandırıcı
lık varsa biraz haysiyetinden fedakârlık ya-
pabilecekse, insanla Devlet kapısında iş aramak
la meşgul olabiliyor. Onun dışındakiler gelmek 
istiyorlar ve tabiatiyle işlerini tasöye ediyor-

- BAŞKAN — Buyurun. fiayın Alpaslan, 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok değer

li arkadaşlarını; 
Bir iki günden beri, hemen bütün gazetele

rin sütunlarını dolduran bir konu var; 1972 yı
lı Bütçe tasarısının kanunlaşmasından sonra 
1972 yılında katma bütçeli müesseselerdeki ve 
Personel Kanununun tatbik gördüğü bütün mü
esseselerdeki memurların kademe terlilerinin 
ve dolayısıyle derece terfilerinin yapılmıyacağı-
na dalir olan haber. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet büyük mâna, 
büyük mefhum. îyi bilmek lâzım gelir ki, Dev
let işte bu memur denilen kütlenin omuzların
da ya yüceltilir yahut da batırıhr. Ben bu haberi 
aldığım zaman bütçe tasarısını henüz gömme
diğini için inanmadım. Olmaz böyle şey. Bu an
cak yanlış bir malûmat olur. Hakikaten tasarı
nın bir noktasına sıkıştırılmak istenmişse; bu, 
yetkili zevatın, (Sayın Devlet Bakanına hitabe-
derek Sayın Başbakana intikal ettirilmesini isti
yorum.) özellikle yakından bildiğim Sayın Ni
hat Erim'fin hukuk tefekkürü ve hukuk Devle
ti kurma iddiası ile bağdaşacak bir iş değildir, 
olamaz, dedim. Ama, geldim tetkik ettim, gör
düm ki, cidden tasarının 15 nci maddesine böy
le bir hüküm konmuş. 

Çok isterdim Sayın Maliye Bakanı Senatör 
arkadaşımızın burada 'bulunmasını. Nasıl yapı
yor? Sen hangi hakla hukuk devleti olacak bir 
Devlette, «Bir sene senin bütün terfiini durduru-
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lar. Bu hizmetler nasıi yapılacak? Programlar 
ıbir hayli şişirilerek getiriliyor. Devlet bu haliy
le mi bunu yapacak? Hiç ihtimal vermiyorum. 

Şimdi sene sonu geliyor. Devlet mütaahhi-
de borçlu, mütaahıhid işçiye borçlu, işçi esnafa 
(borçlu ve bu fasit daire Türkiye'de her şeyden 
evvel Devlete olan inançsızlığı mutlak surette 
perçinlediği gibi, insanlar arasında da ahlâkı 
biraz daha zedeliyor. Ahlâk deyince yalnız ka
dın ile erkek arasındaki münasebetler mevzuba
his değildir; insanların birbirleriyle olan müna
sebetlerinde, hukukî ve ticari münasebetlerinde 
verdiği sözü yerine getirme, güvenme, inan
ma da bir ahlâk mevzuudur. 

Senenin sonu geldiği şu zamanda, ne yapa
caklarsa yapsınlar. «Enflâsyon memleketi yıkar» 
diyorlar değil mi? Ahlâki vaziyetlerin hergün 
biraz daha gelişmesi memleketi daha çok yıka
cağı için, icabederse emisyon yapsınlar ve bu 
insanların paralarını ödesinler, Kimse Devletin 
kapısında köle değildir. Devlet de vatandaşa lâ
yık görmediğimiz şekilde istihkak sahiplerini 
daha fazla dolandırma hakkına sahip değildir. 

Saygılar sunuyorum arkadaşlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alpas
lan. 

5. — Devlet Bakanı Doğan Kitaplı'nın bu 
birleşimde yapılan gündem dışı konuşmalara 
cevabı. 

BAŞKAN — Devlet Bakanı Sayın Doğan Ki
taplı, buyunuz efendim. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler; 

Gündem dışı görüşlerini bildiren değerli ar
kadaşlarımın bahsettiği hususlara kısaca temas 
edeceğim. 

Sayın Fakih Özlen, teknik personelin yan 
ödemeleri konusuna değindiler ve tekrik perso

nelin yatımnUar yönünden değerinden bahsettiler. 
Biz de yatırımların ve yatırımlar içinde teknik 
personelin önemini biliyor ve üzerinde titizlikle 
duruyoruz. Ancak, Personel Kanunundan do
ğan bâzı sıkıntılarımız var. Bunları parça par
ça halletmekten ise, Parlâmentoya bir kadro ka
nunu bir yetki kanunu sevk ettik. Halen Millet 
Meclisi Adliye Komisyonundan çıktı, Plân Ko
misyonuna intikal etti. Şayet Yüce Parlâmento 
bunu süratli bir şekilde çıkarma imkânını bulur 

ise, biz de teknik personel, sağlık gibi sıkıntısı 
olan bütün personelin durumlarını daha isabet
le ve daha süratle tashih etme imkânını bulaca
ğız. 

Sayın Hamdi Özer, özel okullar meselesin
den bahsetti. Haklı taraflar çok tabiî. Bilir
siniz, özel yüksek okulların Devlet yüksek okul
ları haline inkılâbetmesini temin eden kanun 
kısa bir zaman önce çıktı. Bunun hazırlıkları 
sürdü; hâlâ da bir kısmı sürmektedir. Nitekim 
demin arkadaşımızın biri, zannederim Sayın 
Kırlı, beyan ettiler; bunlar açılmaya başladı, 
açılmıyanlar da çok kısa zamanda faaliyetlerine 
devam edecekler. 

Sayın Özerin kıymet takdiri meselesinde 
bahsettikleri hususların üzerinde duracağım ve 
ilgili arkadaşa bunları tamamiyle intikal etti
receğim. 

Sayın Edip Somunoğlu Arkadaşımız, haki
katen günün çok bahsedilen konusuna dirayet
le temas ettiler. Biz de Hükümet olarak, daha 
tâyin edildiğimiz andan itibaren bunun üzerine 
eğildik. Birçok yönü var; üretim ve tüketim, 
üretici ve tüketici yönünden meseleyi ele aldık. 
Bilhassa üretimi teşvik yönünden evvelden ge
len çalışmalar da var, kendileri de bilirler. Dün
ya Bankası ile ilgili büyük bir proje do var
dır, onun da hazırlıkları son safhadadır. 

Bunun yanında Ankara'mn et ihtiyacından 
bahsettiler. Bunun üzerinde de hassasiyetle du
ruyoruz ve Ankara'ya günde 30 ton halen et ve
rilmektedir. Kendilerinin de söyledikleri gibi 
Ankara'nın bunun üstünde ihtiyacı vardır. An
kara'ya günde 60 ton et vermek için hazırlıkla-
ııınız tamamdır. Çok yakın zamanda Et ve Ba
lık Kurumu kanaliyle 60 ton et Ankara'ya ve
receğiz. Bunun lâzımgelen organizasyonunu ve 
malî imkânlarını da temin etmiş durumdayız, 
müsterih olsunlar. Bununla halledemezsek, di
ğer tedbirler de bunun arkasından mutlaka dü
şünülecektir. 

Sayın Alpaslan'ın bahsettiği hususu, - ki, ba
na Sayın Başbakana iletilmek üzere tevcih et
mişlerdi - not ettim, kendisine ileteceğim. Zan
nederim daha henüz yapılmış foir şey yoktur, 
Bütçe Karma Komisyonunda müzakere edilmek
tedir, huzurunuza gelecektir, huzurunuzdan Mil
let Meclisine gidecektir. Yani henüz daha mut
lak mânada yapılmış bir şey yoktur. Kendile-
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linin de belirttikleri üzere, meselenin üzerinde 
ehemmiyetle durup Başbakana meseleyi intikal 
ettireceğim. 

istihkak ödemelerinde öteden beri tıkanık
lık olmaktadır. Bunların tashihi için, Birinci 
Erim Hükümetinde de üzerinde durulmuştur; 
ikinci Erim Hükümetinde de durulmaktadır ve 
bu haklı hassasiyeti Maliye Bakanına intikal et
tireceğimi arz eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kitaplı. 

6. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili do
lay isiyle, kaldırılan ve yeniden kurulan hakanlık
larla ilgili olar ali bâzı daire ve kuruluşların hangi 
bakanlıklara bağlanacağına, ilgili bâzı kadrola
rın ve görev ve yetkilerin yeniden hangi bakan
lıklara devredileceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/36) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir sunuş 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İLGİ : Başkanlığın 16 Aralık 1971 gün ve 

1/1 - 9959 sayılı yazısı. 
1. Evvelce Ticaret Bakanlığının kaldırılma

sı üzerine, bu Bakanlıktan Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına devredilmiş olan daireler ile, son defa 
kaldırılan Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına 
Ticaret Bakanlığından ve Devlet Plânlama Teş
kilâtı Müsteşarlığından intikal ettirilmiş bulunan 
bütün dairelerin; yeniden ihdas edilen Ticaret 
Bakanlığına bağlanması, 

2. Ticaret ve Sanayi Bakanlıklarının birleş
tirilmesiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına geç
miş bulunan dairelerden, yukarıdaki 1 nci mad
deye göre Ticaret Bakanlığına devredilecek da
ireler dışında kalan daire ve kuruluşların; Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığına bağlanması, 

3. Torba kadrolardan Dış Ekonomik iilişki-
ler Bakanlığı hizmetleri için alınmış kadrolar ile, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Ticaret hizmet
leri için alınmış kadrolarının, Ticaret Bakanlığı 
emrine; Sanayi hizmetlerine ilişkin kadrolarının, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı emrine verilmesi, 

4. Kültür işlerinin, evvelce olduğu gibi, Mil
lî Eğitim Bakanlığınca yürütülmesini sağlamak 
üzere; Kültür Bakanlığına bağlı dairelerin yeni
den Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması, 

5. Devredilen dairelerin; kuruluş ve hizmet 
konularına ilişkin olarak çeşitli kanun, tüzük, 

kararname ve yönetmeliklere ve bunlann ek ve 
değişikliklerine göre evvelce bağlı bulundukları 
Bakana veya Bakanlıklara ait bulunan görev ve 
yetkilerinin; yeniden bağlandıkları Bakan ve 
Bakanlıklara intikal ettirilmesi, 

Başbakanın, 4951 sayılı kanun hükümlerine 
istinat eden ve ilgideki yası ile bildirilen teklifi 
üzerine, 11 Aralık 1971 tarihinden geçerli ola
rak, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulmuştur. 

7. — Kayseri Üyesi Hüsnü DikeçliğU'in, Millî 
Eğitim Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/5) 

BAŞKAN — Bir istifa önergesi var, okutuyo-
~~nmr; - — — -

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millî Eğitim Komisyonundan istifa ediyo

rum. Kabulünü rica ederim. 
Saygılarımla. 

Kayseri 
Hüsnü Dikeçligil 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulmuştur'. 

8. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un Millî Eğitim 
Komisyonundaki açık üyeliğe adaylığını koydu
ğuna dair önergesi. 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Millî Eğitim Komisyonunda bağımsızlar 

kontenjanından açık bulunan üyeliğe adaylığı
mı koyuyorum, gereğini rica ederim. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

9. — Afyon Karahisar Üyesi Kemal Şen-
ocakhn, Malî ve İktisadi İşler Komisyonu üyeli
ğinden çekildiğine dair önergesi (4/6) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuyo
rum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Evvelce seçilmiş bulunduğum Malî ve iktisa

di İşler Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum, 
Bilgilerinize arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Kemal Şenocak 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulmuştur. 

10. — Adalet Partisi Grup Başkanvckili Or
han Iıürürn oğlum im, Malî ve İktisadi İşler Ko
misyonuna Siirt Üyesi Abdurrahman Kavaldın 
aday gösterildiğine dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
A. P. Grupu kontenjanından iktisadi ve Malî 

işler Komisyonuna Siirt Senatörü Abdurrahman 
Kavak aday gösterilmiştir, Gereğine müsaade
leri arz olunur. 

Saygılarımla. 
A. P. Grup BaskanveMli 

Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerine sunulmuştur. 

11. — Milli Güven Partisi Grup Başkan vekil
liğinden, Ankara Üyesi M an sur Ulusoy'un Parti
lerine katıldığına dair tezkeresi (S/38) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha vardır, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsız Ankara Senatörü Mansur Uİusoy 

Millî Güven Partisine kaydolmakla Grupumuz 
üyeliği sıfatını iktisabetmiştir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 
M.G.P O. Senatosu 

Grupu Bask. V. Y. 
Mardin 

Dr. Abdülkerim Saraçoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur efen
dim. 

12. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonlarının Başkanhk Divanı seçimine dair 
tezkeresi (3/34) 

BAŞKAN — Bir teskere daha var, okutuyo
rum. 

23 . 12 . 1971 0 : 1 

Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tanın Komisyonunun 

16 . 12 . 1D71 tarihli 1 nci Birleşiminde 10 sayın 
üyenin iştirakiyle yapmış olduğu Komisyon 
Başkanlık Divanı secimi neticesinde aşağıda 
isimleri yazılı sayın üyeler, hizalarında göste
rilen oylar ile seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Saygılarımla. 

!Tanm Komisyonu 
Başkanı Y. 

Yusuf Ziya Ayrım 

Başkan : Yusuf Ziya Ayrım (10) oy ile, 
Sözcü : Nahit Altan, (7) oy ile, 
Kâtip : Abtas Cilâra, (8) oy ile, 
BAHKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, 

13. — Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş
kanlığının, Genel Nüfus Yaızımı kanun tasarı
sının havale edilmiş olduğu J:oınüyoıdardan se
çilecek 3 er üyeden kurulacak bir Geçici Komis
yonda görüşülmesine dair tezkeresi (1/11), (3/37) 

BAŞKAN — Bir tezkere daha var, okutuyo-
ı iiın. 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Nüfus Yazımı kanun tasarısının hava

le edildiği Anayasa ve Adalet, içişleri, Dışişlsri, 
Turizm ve Tanıtma ile Bütçe ve Plân komisyon
larından üçer üyenin katılması suretiyle kuru
lacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonu Başkanı 

Refet Rendeci 

BAŞKAN —• Efendim, oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

14. —• Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçmı. 

BAŞKAN — Efendim, gündemin seçimlerle 
ilgili kısmına geçiyoruz. 

Biliyorsunuz, komisyon seçimlerinde açık bu
lunan üyelikler var. Dilekçe Karma Komisyo
nunda açık üyelikler var ve Dilekçe Karma Ko
misyonuna aday olanlır var. Müsaadenizle şim
di bu seçimi yapacağım. 
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Cumhuriyet Halk Partisinden Fikret Gün-
doğan aday; 

Millî Eğitim Eomisycnr-ıa 
Celâl Ertuğ (Elâzığ) aday, 

bağımsız bir ııye, 

Malî ve iktisadi tiler Komisyonuna A, P. 
den bir aday lâzım. Saym Abdın rahman Ka
vak (Siirt) adaylığını koymuştur. 

Efendim, bunları hafi oyla oylarınıza arz 
edeceğim. 

Dilekçe Karma Komisyonuna Fikret Gündo-

ğan, adaydır. Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonuna bağımsızlardan 
Celâl Ertuğ (Elâzığ) adaydır. Oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Malî ve İktisadi işler Komisyonuna aday 
A. P. den Abdurrahman Kavak adaydır. Oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

V. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Köy tş'cri Bakanlıyı kurukis ve yö-
rcvleri halkında, kanun ta.;{ir>sının Millet: Mec
lisince kabul olunan mMni !y Cuaıh..niyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1310; Cumhuriyet Senatosu : 

MA27Q) İS,..Sjıijjsı ı IJJlki ya 1 ne i ek) (Dağıt
ma tarihi 
3 • 1 . 1972) 

•! 12 . 1971) (Bitiş tarifli 

•3ASKAN — Efendim, bir önerge var, oku-
tum. 

Cumhuriy;-1 Senatosu .Baskınlığına 
Üündemin «Birinci görüşülmesi yapılacak 

işler» kısmjnda bulunan Köy İdleri Bakanlığı 
kuruluş ve görevleri hakkındaki 1;alarmın müs
taceliyetine binaen, gündemde bulunan diğer 
bütün işlere takdim en öncelik, vo ivedilikle gö
rüşülmesini ara vs teklif ederim. 

Pr. Br. Nee~;' Sönmem 
Koy İşleri Bakanı 

iBAŞKAN — Efendim, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul evin'yenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

Hükümet ıre Komisyon lütfen yerini alsın
lar... 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarı
sının görüşülmesinde bir husus var. Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporunda Başkan Sayın Faik 
Atayurt için «Söz hakkım saklıdır», Başkan-
vekili Sayın Tanyeri «Toplantıda bulunma
dı», sözcü Sayın Karaağaçlıoğlu «Yoklar», 
Kâtip Nurettin Akyıırt «Toplantıda bulunma
dılar» diye yazıyor. Bu durum karşısında, Tü
zük muvacehesinde B?.ym Atayurt'un kanunu 
'savunmasına imkân olamaz. Günkü, sö.z hak
kı saklıdır. Demek ki, bı kanun tasarısı üze-
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rinde Komisyonda yapılan müzakerelerde bâzı 
takıldığı noktalar var. O bakımdan, diğer 
üyelerden bir tanesinin Komisyonu temsilen 
bulunması gerekir. 

Şimdi üyeleri okuyorum; Sayın Yetiş var, 
Sayın Köker var, Sayın Erdinç var... 

FAÎKATAYURT (Uşak) -=̂  Say» Başka», 
müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, sözümü 
bitereyim; Sayın Ergeneli ve Saym Ağan-
oğlu var. 

Şimdi Komisyon olarak bir isim verirseniz 
bunu Heyeti Umumiyeye sunacağım ve bu 
kanun tasarısının özel olarak sözcülüğünü ya
pacak efendim. 

OSMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, arkadaşın teslbiti için Komisyo
nun karar verip, ismi size bildirmesi lâzım
dır. Yoksa, burada bulunan bir Komisyon 
üyesinin kanunu müdafaa etmesi mümkün de
ğildir. 

BAŞKAN — Efendim, şu bakımdan kanu
nu müdaf a etmesi mümkündür : 

Aslında Tüzüğümüz gereğince yapılacak 
olan müzakerelerde Komisyon, tümü ile kanu
nun müzakeresine iştirak eder. Biz, şimdiye 
kadar Başkan ve sözcüye bu işi bırakıyorduk. 
Yani, bütün komisyon üyeleri kanun tekîlif ve 
tasarılarının müzakeresinde vazifeli sayılırlar, 
ama kendi yetkilerini Başkana veya sözcüye 
devredebilirler. Şimdi Başkan, sözcü, kâtip me
selesi mevzuubalhsolmâdığma göre, muhterem 
üyelerden bir tanesinin vazifelendirilmesi lâ
zım. özel bir vaziyettir. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Başkan... 



C. Senatosu B : 13 23 . 12 . 1971 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın İnkaya, müsadenizle bir 
noktayı arz edeyim. Bu kanun tasarısı mü
him bir kuruluşun kanun tasarısıdır ve müd
deti 3 . 1 . 1972 ye kadardır. 

Bu tarihte müddeti dolacaktır. Eğer, müza
kerelere geçmezsek bu tasarı Meclisten geldiği 
gibi kanunlaşır . Muhterem arkadaşlarım bu 
kanun tasarısına Yüksek Senatonun katkıda 
ıbulunmasmı arzu ediyorlarsa, bunu bir kolay
lık şeklinde temin yoluna gidip, komisyon 
üyelerinden birisinin sözcülüğünü yine yüksek 
oylarınızla teslbit etmek suretiyle yürütmek im
kânına sahibiz. 

Buyurunuz Sayın İnkaya. 
Sayın Atalay, zatıâlrniz de söz mü istiyor

sunuz? 
SIRRI ATALAY (Kar?) — Hayır, ben Sa

yın Engeneliyi Komisyon üyesi teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Teklif ediyorsunuz. 
Buyurunuz efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, komisyonlarda başkan, sözcü ve kâ
tip seçilmesinin maksadı, Umumi Heyette komis
yon üyelerinin hepsinin ekseriyetle bulunmıya-
cağı düşünülerek bunlara komisyon tarafın dan 
yetki verilmesidir. Halbuki böyle bir yetkisi o!-
mıyan başka bir komisyon üyesinin kanunu bu
rada müdafaa etmesi ve Umumi Heyette bir ar
kadaşımızın da, komisyon üyelerinden birisini 
teklif edip, oylatmak suretiyle meselenin hal
ledilmesi mümkün değildir. Komisyon kendisi 
toplanıp cu meseleyi halleder. Müddet bitiyor 
diye usule aykırı bir muamelede bulunulamaz, 

BAŞKAN — Efendim, şimdi müsaadenizle 
ben Sayın inkaya'nm endişesini karşılamaya 
çalışacağım. 

Şimdi efendim, 35 nci maddede şöyle bir hu
sus vardır ve ben ona istinaden bu sunuşu yap
tım. Raporu görüşülen bir komisyonun başkan 
veya sözcüsü ve üyeleri komisyonlara ayrılan 
kısımda otururlar. Yani, aslında komisyona ay
rılan kısımda yalnız sözcü ile başkan değil, ko
misyon üyeleri de otururlar. Biz bunu tatbik 
etmiyoruz. Komisyonun salt çoğunluğu hazır 
bulunmadığı takdirde, gelmiyen komisyon üye
leri; önergeleri kabul veya ret için, sözcüye 
yetki vermiş sayılırlar. Şimdi, Sayın Atalay bu
rada bir arkadaşı sözcü olarak ileriye sürüyor-

ederiz, kabul edilirse, komisyonda bulunmuş, 
müzakerelere katılmış kişi olarak bunun müda
faasını yapar. Çünkü, komisyonca kabul edilip 
gelmiştir buraya, reddedilmemiştir. 

Buyurunuz Sayın inkaya. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, 35 nci maddede de sarih olarak gö
züküyor ki, komisyon bu hususu tesbit eder. 
Yoksa, bir arkadaşın teklifini Umumi Heyette 
lar. Biz de onun sözcülüğünü oylarınıza arz 
oylamak suretiyle bu halledilemez. Böyle bir 
usul ve teamül yoktur. Yeni bir usul koyuyor
sunuz orta yere. Eğer bir yeni usul meselesi 
olarak getiriyorsanız, bu tartışılır, yeni bir usul 
konur, o ayrı mesele; ama konacak olan usul 
de Tüzüğün 35 nci maddesine aykırı olamaz. 
Yine, sizin kendi sözlerinizden anlaşılıyor ki, bu 
mesele komisyonda halledilir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz rica ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, evvelâ ben söz istedim. 

BAŞKAN — Usul hakkında istiyorlar Sayın 
Alpaslan. Buyurun efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Ben de 
um! baklanda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Öyle mi?.. Buyurunuz Sayın 
Rendeci. Usul hakkında olduğunu ifade etme
diniz efendim. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Zaten usul 
müzakeresi yapıyoruz. 

BAŞKAN — Başlamamıştık. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Söz rica ediyo

rum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Buyurun Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; 
Tüzüğün bir hünıünün, Sayın Başkanın anla

yışı içerisinde, ihlâl edildiği, kanaatiyle yüksek 
huzurlarınıza çıktım. Mevzu şu : Komisyonu, 
komisyonun seçtiği temsilciler temsil eder. Sa
brın Başkanın okuduğu madde; komisyon baş
kanı veya sözcüsünün, komisyonda seçilmiş ol
maları sebebiyle, diğer üyeler mevcutmuş gibi. 
kabul edilerek, komisyon adına söyledikleri ko
misyonun kararı şeklinde kabul ve mütalâa 
edilir mânası içerisindedir. Haddizatında, ko
misyonu temsil edecek kimseleri komisyon seçer. 
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O günkü celseyi idare eden komisyon başkanı
nın veya sözcüsünün kanuna muhalif olduğu 
ahvalde, o işe mahsus olmak üzere; komisyo
nun özel 'bir sözcü seçmesi lâzımgelir idi. Bu 
yapılmamıştır. O halde başkan ve sözcü muha
lif »olduğuna (göre, yapılacak iş; 'Tüzüğe uygun 
olarak komisyona mehil verilir, komisyon topla
mı', bu mevzuda muhalif kalmıyan üyelerden bi
risini sözcü seçer ve Yüksek Heyet huzurunda 
o sözcünün bulunmasiyle müzakere açılır. Aksi 
halde komisyona mensup 'bir üyenin huzuruyla 
mevzuun müzakere edilmesi içtüzüğe aykırıdır. 
Bu ciheti arz etmek için yüksek 'huzurunuzu iş
gal ettim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rende-
ci... 

Sayın Alpaslan, 'buyurun. 
FEHMİ:ALPASLAN (Artvin)—Saynrfiaş= 

kan özellikle kanunun görüşme süresinin ta
mamlanmakta olduğu endişesinden hareketle, bu 
görüşmeyi temin etmek için (bir usul teklifinde 
bulundular. 'Filvaki, İçtüzüğe 'göre komisyon 
üyelerinden her hangi bir zatın, komisyondan 
yetki almadıkça, Iburada sözcülük etmesinin 
mümkün olmadığına dair 'benden evvel konuşan 
arkadaşımın mütalâasına katılmamak mümkün 
değildir. Yalnız, ben 'başka bir mevzuu ortaya 
koyacağım. 

Bu komisyonun, 'Başkanlığa intikal etmiş 
olan bilgiye göre, Başkanı, sözcüsü bellidir ve 
Sayın Atayurt bu komisyonun başkanıdır. Baş
kanın «söz hakkım mahfuz» demiş olması, ko
misyonda aksine karar alınmadıkça, kendisinin 
komisyonu temsilen burada bulunup, mesele 
üzerinde gerektiği zaman izahat vermesine mâni 
değildir. Çünkü, mesele 'Heyeti Umumiyeye ma-
ledilmiştir. 'Başkan komisyonu temsil eder, ama 
komisyonun görüşüne uygun olmıyan kendi gö
rüşlerini ifade ettiği zaman, buradaki muhte
rem senatör arkadaşlarım da, mevzuu tona göre 
mütalâa ederler. 'Binaenaleyh, işin müstaceliye
tine binaen, Sayın Komisyon (Başkanının «söz 
hakkım mahfuzdur» demesine rağmen, komisyo
nu temsilen yerini almasını ve müzakerelere bu 
şekilde devam olunmasını 'arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz )Saym Alpas

lan. 

Sayın Atalay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın inkaya'-

nm itirazı şüphesiz ki, doğrudur ve İçtüzüğe 
uygundur. Ancak, iCumhuriyet ISenatosu Genel 
Kurulu (bir kararla daima içtüzüğü ve şekil 
yönünden görüşmeleri, bir teklif haline getir
meden dahi değiştirebilir 've gelenek kurabilir. 

Şimdi önümüzdeki konu, bugüne dek görül
memiş veyahut tatbik edilmemiş bir durum ile 
bizi karşı karşıya getirmiştir. Komisyonun Baş
kanı muhalefet şerhini vermiş, sözcü ve kâtip 
ise burada mevcut değildir. !Bu durum karşısın
da yapılacak şey nedir? içtüzük bunu öngörmüş 
değildir. iSaym Alpaslan'ın dediği gibi, Bayın 
Komisyon 'Başkanının «söz hakkım mahfuzdur» 
kaydı ile komisyonu temsili mümkün değildir. 
Çünkü Komisyon, Komisyon Başkanının muha
lefetine ve söz haklanın saklı olmasına rağmen, 
ayrı bir görüşü savunmuştur. Komisyonun ço-
ğ unluğunun "Soruşunu; mulraîefette kalan-veya 
söz hakkı saklı kalan Başkan savunamaz. 

Bu sebeple, burada sözcülüğü çoğunluktan 
bir 'üyenin yapması (gerekir. 'Bu sebeple, ISaym 
Atayürt; söz hakkı saklı olduğuna göre, bu 
konuya mahsus olmak üzere, komisyondaki Ço
ğunluğun fikrini savunamaz. İçtüzüğün 20 nci 
maddesine göre de, (Sayın Rendeci'nin dediği gi
bi, bu işin komisyona havalesi de gerekmez. 
Çünkü, komisyon bu iş için özel bir sözcü seç-
memiştir. Eğer ihtiyaç hissetseydi, şu hük
me göre bir sözcü 'seçer idi. Bir komisyonda, lü
zum görülürse, belirli bir madde için özel bir 
sözcü 'seçilir. Burada 'lüzum görüp 'seçilmemiş
tir. O halde durumu Genel Kurul şimdi oylariy-
le ve ibîr bakıma göre de, bir içtüzük tashihi 
şeklinde düzeltir ve karar altına alır, Buna 
mâni ve engel bir (durum da yoktur. Bir üyenin, 
yani çoğunluk (görüşüne sahip mevcut üyeler
den birinin sözcülük etmesi hususu da teklif 
edilmiştir. 'Bunu da Genel Kurul oylariyle tâyin 
edebilir ve içtüzükte de bu şekilde bir gelenek 
kurulmuş olur. İçtüzük değişikliği yönünden 
gelenek şu olacaktır; zira bunu Anayasa Mah
kemesi de kabul etmiştir : Yasama organları 
Genel kurulların kararlariyle, şifahi talepler ve 
teklifler üzerine, İçtüzük değişiklikleri yapa
bilirler. Böylelikle bizim İçtüzüğümüzün 20 ve 
35 nci maddelerinde Genel Kurul karariyle bir 
değişiklik yapılmış olacaktır, iBir zaruretin ne
ticesi olarak Cumhuriyet Senatosu işbu yasa 
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tasarısını görüşebilmek ve bu yasa tasarısının 
görüşülmesi müddeti de 3 . 1 . 1972 tarihinde 
biteceğinden, çok kısa 'bir zamana sahibolduğu-
ğumuz için, İçtüzüğümle gelenek sayılabilecek 
bîr 'değişiklik ile bu şekilde (bir çözüm yolu (bu
lacaktır.. 

'Komisyon Başkanı <Sös hakkım mahfuz» 
düye muhalefette kalmış ve çoğunluk görüşünü 
'savunacak bir üye de mevcut değilse, Genel Ku
rul, Genel Kurulda mevcudolan komisyon üye
lerinden 'çoğunluğun kararlarını savunanlardan 
'birisini sözcü olarak seçebilir ve böylelikle ge
lenek kurulur, çalışmalar nizama girer. Özel bir 
komisyonun veyahut da daimî 'bir komisyonun 
üstünde olan ve kararlarını daima değiştirmeye 
ve şekil vermeye sabibolan Genel Kurul şüphe
siz ki, 'bu hususta karar verebilir. Ama bugün
kü şekli ile Sayın înkaya elbette haklıdır. Der 
ki; İçtüzük buna mânidir.., Böylelikle İçtüzüğü, 
mevcut ve bilînmiyen şartların meydana getir
diği bu ahval dolayiE'ıyle, bu şekilde değiştir
mek mümkündür. Bunun teklifini de yapmış 
'bulunuyorum. Yüksek Heyet, Genel Kurulda 
'bulunup da, çoğunluğun görüşünü Savunanlar
dan Sayın. Ergeneli ve Bayın Ağanoğlu'dar. biri
sini seçmek 'suretiyle geleneğini kurmuş ola
caktır. içtüzüğe aykırı Mr durum da yoktur. İh
tiyaçların getirdiği zaruret dolayısıyle, Genel 
Kurul İçtüzüğü değiştirerek geleneğini kurmak 
yolunda bir tashih yapacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Atayurt. buyurunuz, 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI FAİK ATAYURT VUşak) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; 

Köy İşleri 'Bakanlığı Teşkilât kanunu tasa
rısı ikinci defadır ki, kımisyonda. görüşülmüş
tür. İlk görüşmesini sM. komisyon yapmıştır. 
Ben o zaman bu komisyonun sözcüsü bulunu
yordum. Fakat, 'bu kanun tasarısı üzerinde, bâ
zı noktalar hakkında 'düşüncelerimi, fikirlerimi 
ve değişikliklerimi kabul ettireni edim ve efciire-
mey'ince de sözcülükten istinkâf ettim. Bunun 
üzerine o zaman bu Komisyonun Başkanı olan 
Sayın Köker, sözcülüğü de üzerine almak sure
tiyle, bu komisyonun bu teşkilât kanununu ka
bul ettiği hakkındaki raporunu Yüce Cumhuri
yet Senatosuna sundular, Ancak devrenin de
ğişmesi münasebetiyle komisyonların da yeni
lenmesi gerekti ve bunun üzerîne yapılan se-

I çimde bendeniz bu komisyonun Başkanlığına se
çildim. Sayın Tanyeri Başkan vekili, Sayın Ka-
rağaaelıoğlu da Sözcü olarak intihaTbedildiler ve 
Sayın Akyurt da kâtip oldular. Ancak Genel 
Kurulumuzun kararı ile, bu kanun tasarısı üze
rinde eski komisyonun kararının benimsenip 
beninısenmiyeceği noktasındaki görüşüne uy
gun olarak, komisyonumuz toplandı ve mesele-

I yi tezekkür etti. Neticede, »bendeniz eski gorüş-
I lerimi saklı tuttum. Sayın Başkanvekili... 

BAŞKAN" — Zatıâliniz esasa geriyorsunuz. 
Lütfen, nasıl halledeceğiz, onu lütfedin efen
dim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI FAİK ATAYURT (Devamla) — Başkanve
kili toplantıda bulunamadı, Ancak Sayın Sözcü 
Karaağaçlıoğlu 'bu kanunun aynen benimsenme-

I si istikametinde oy verdiler ve her hangi foir 
muhalefeti de yoktur. Sayın Rendeci tarafm-

I dan yapılan görüşmede sözcünün de muteriz ol
duğu îddia edilmiştir ki, böyle bir husus 'bahis 
konusu olmadığı cihetle, bu kanuna mahsus ol
mak üzere, diğer bir sözcü intihabına Komisyo
numuzca lüzum ve mahal görülmemiştir. 

Bugün Genel Kurul toplantısı yapıldığına 
göre, Sayın Karaağaçlıoğlu nun da Tburada ha
zır bulunacağını farzediyorduk. Ancak, Sayın 
Karaağaçlıoğlu, biraz önce aldığım -bir bilgiye 
göre, rahatsızlanmış ve bir rapor almış bulun
maktadır. Binaenaleyh, Komisyonun burada 
tekrar bir sözcü intihabı, fiilî durum itibariyle, 
mümkün olamamıştır. Halbuki, Sayın Başkanı-

I mız da burada ifade ettiler, 3 . 1 . 1972 günü 
bu tasarının Cumhuriyet Senatosun daki görü
şülme süresi son bulmaktadır. Eğer o güne ka
dar görüşülüp, üzerinde (bir mukteza tâyin edil-
mîyecek olursa bu tasarı aynen kanunlaşma du
rumundadır ve Cumhuriyet Senatosunun bu ka
nun tasarısı üzerinde gereken katkılarda bulun
masına imkân hâsıl olmıva çaktır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakereler 
sırasında Sayın Ergeneli bu tasarının olduğu gi
bi kanunlaşması fikrini savunan çoğunluk oyu 

I istikametinde oylarını kullanmışlardır. Sayın 
Ali Şakir Ağanoğlu ise, (birinci raporda da açık
ça ifade edildiği veçMle, söz hakkını mahfuz 

I tutmuşlardır, Şu anda Genel Kurulumuzda ra-
I portör olarak ve aynı zamanda sözcü sıfatiyle 

bu tasarıyı Nafiz Ergeneli'nin komisyon adına 
I savunması icabedeceği anlaşılmaktadır. Başka 
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bir imkân ve ihtimal görememekteyim. Usul ba
kımından 'şekil »meseleleri üzerinde durarak, 
esası şekle tercih etmememiz inancı ile Oensl 
Kurulumuzun, İçtüzüğe aykırı düşmemek üze
re, bir esas tâyin ederek meseleyi tezekkür et
mesinin zaruri olduğunu arz ederim. 

BAŞKAN — 'Teşekkür ederiz Sayın Atayurt. 
MEHMET NAFİZ ERCTENELİ (Edirne) — 

Sayın Baş'kan, usul hakkında söz istiyorum. 
İBAŞKAN — Buyurun Sayın Ergeneli. 
MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Komîsyon raporunda «söz hakkım mahfuz

dur» reyi muteber 'değildir. İçtüzüğü tetkik et
tiğimiz zaman, böyle bir müessese mevcut de
ğildir. Muhalefet veya muvafakat vardır. Mu
vafakat ediyorsa imzasiyle 'bunu tesbit eder, 
muhalefette 'kalıyorsa, muhalefet şerhini 'komis
yon raporunda sarahaten zikreder. Binaen-

Tfleyfapfru ııu'ktadaıı da tanzim -o'dilcn rapor- tü
züğe uygun değildir. Evvelâ Ibu noktayı tebarüz 
ettireyim. 

İkincisi; eğer Komisyonun Başkanı «söz 
hakkım mahfuzdur» diye muhalefette kalmışsa, 
sözcü de mazereti dolayisiyle mevcut değilse, 
'kanunun müzakeresi esnasında hasır bulunmak 
üzere, komisyon içtima halirideyken, kendine 
"bir başkanvekili veya 'bir sö^cü tâyin eder. Bu, 
tüzük gereğince doğrudan »doğruya komisyona 
ait bir 'husustur. Bu itibarla, 'ben tüzüğü böyle 
mütalâa ederken, yetkim 'harici burada komis
yonu temsil edemem. Bu, İçtüzüğümüze muga
yirdir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Komisyon Baş
kanımız Faik Atayurt tasarının tümüne muha
lif değildir. Müzakerelerde muhalefette bulun
duğu maddeler 'bellidir. O maddeler müzakere 
edilirken, yine komisyondan yetki alarak, (bir 
başka'sı sözcü olarak tâyin edilebilir. Bu, yine 
komisyona aittir. 

Şimdi, bunun hal tarzı şudur : Mademki he
pimiz burada bir solisyon arıyorum; Sayın Baş
kanımız müsaade ederlerde, bir saat ara vere
lim, Komisyon 'Başkanımız derhal komisyonu 
toplasm, Tüzük ahkâmına göre, 'hem muhalefet 
şerhlerinin 'komisyon kararına dercedilmesini 
temin etsin, hem 'de bir 'sözcü tâyin etsin. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Erge

ndi. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın 'Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağanoğlu. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 
Komisyonlarda kanun tasarı ve teklifleri 

müzakere edildikten sonra, komisyon üyeleri
nin kanun tasarısının veya teklifinin tümü veya 
bir kısım maddeleiı üzerinde kanaatleri buluna
bilir. «Muhalifim» kaydı 'konulursa, kanun tek
lif veya tasarısının tamamına karsı muhalefeti
ni tescil etmiş olur. «Söz 'hakkım mahfuzdur» 
demek; Umumi Heyette 'hangi maddeleri benim
sediğini, hangilerini benimsemediğini izah iet-
mek hakkını muhafaza eder demektir. Parlâ
mentomuzun geleneğinde «Söz hakkım mahfuz
dur» kaydı yer almıştır ve devam eder. 

Arz ederim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Ağan-

.oğluL _ 
Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüzün 20 

nci maddesinde şöyle bir fıkra vardır : 
«Bir komisyonda lüzum görülürse belirli 

bir madde için, özel bir sözcü seçilir.» 
20 nci maddenin bu fıkrasına uyarak bu ta

sarının müzakeresine 'başlıyamıyorum. Komisyo
nun kendi arasında toplanıp bir karar alması 
lâzımdır. O bakımdan müzakereye geçemiyo
ruz. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Saym 
Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında bir durum kal
madı Sayın Tarlan. 

OEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Bir husu
su açıklamak mecburiyetindeyim 'Saym Başkan, 
lütfedip bana iki dakikalık söz verin. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayını 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Bu kanun tasarısı, Türkiye'mizde yaşıyan 

ve nüfusun 3/4 ünü teşkil eden köylü vatan
daşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir ta
sarıdır. Maalesef, üç ayını tamamlamak üzere 
bulunduğumuz şu günlerde, bu kanun tasarı
sının henüz tümü üzerinde müzakerelere devam 
etmekteyiz ve bitirememiş bir durumda bulunu
yoruz. Şimdi, bâzı değerli ve çok sevdiğim 
arkadaşlar bir usulî müzakere açtılar. Ne 
imiş?. Başkan itiraz etmiş veya «Söz hakkım 
majhfuz» demiş, şöyle olmuş, böyle olmuş.. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu kanun tasarısı 
eğer 3 Ocak 1972 tarihine kadar görüşülme
diği takdirde - ki, görüşülemez - aynen kanun
laşacaktır. Biraz Evvel Sayın Ergeneli dedi
ler ki, «^Komisyonu bir saat içerisinde toplaya
lım ve bir sözcü seçelim.» Buna imkân var mı 
Sayın Ergeneli? Heyeti Umumiye meydanda, 
nereden bulacaksınız bu arkadaşlarımızı ve 
bir sözcü seçeceksiniz?.. Olamaz, tatbik kabili
yeti yoktur. 

Binaenaleyh, arada bir Salı ve Perşembe 
günleri kalıyor. Bu iki günde bu kanun tasa
rısını enine boyuna tetkik edip, varsa, eksik
liklerini bulup, tashih etmek imkânına sahip 
değiliz muhterem arkadaşlarım. Onun için çok 
rica ediyorum, bütün itiraz eden arkadaşla
rımdan rica ediyorum, bu kanun çok mühim 
bir kanundur, bu hususta söyliyeceklerimiz var, 
haklı itirazlar var ve bunu Sayın Bakan 
ve bakanlık erkânı da kabul edeceklerdir, ha
zır fırsat varken, böyle usulî bir müzakereye 
bugünkü müzakereyi feda etmiyelim. Binaen
aleyh, derhal müzakereye bağlıyalım ve bu me-
ssleyi nekadar devam ederse yürütelim. Şa
yet bu kabul edilmezse, bir takrir verdim muh
terem arkadaşlarım, yarın toplanalım ve yarın 
bu meseleyi görüşmeye devam edelim, 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tar

lan. 
Sayın senatörler, Köy İşleri Bakanlığı Ku

ruluş ve Görevleri hakkındaki kanun tasarısı
nın görüşülebilmesi için Bütçe vs Plân Komis
yonu sözcü gösteremediğinden müzakerelere de
vam edemiyoruz. Başka bir birleşimde devam 
olunacaktır. 

Efendim bir takrir var okutuyorum. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayım Başkanını, 

bu hususta açılmış bir usul müzakeresi var, bir 
neticeye bağlandı mı? 

BAŞKAN — Bağlandı efendim, ifade ettim. 
Usul müzakeresi açılmıştır, biz Başkanlık Di
vanı olarak tenvir olduk, ve bu hususun doğru 
olacağı kanısına vardık, o şekilde hareket et
tik. 

İSA BİNO-aL (MUŞ) — Yani efendim, Sa
yın Komisyon Başkanı. «Söz hakkım mahfuz
dur» derse komisyonu temsil eder mi? Bunu 
karara bağladınız mı? Tenevvür etmek istedi
ğim konu bu. 

IBAŞKAN — Onu bir başka bahis olarak 
ileri sürebilirsiniz efendim. Şimdi, burada me
sele kanun tasarısının görüşülmesiydi, ona da 
imkân olmadığına göre diğer konuya geçiyo
rum. 

2. — Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, esine ve çocğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi : 2/503; Cmhuriyet Senatosu : 2/343) 
(S. Sayısı : 1671 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
21 . 12 . 1971) (Bitiş tarihi : 2 . 1 . 1972) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmının 2 nci sırasında kayıtlı bulunan şehit 
Komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine 
ve çocuğuna ve vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkında kanun teklifinin Cum
huriyet Senatosundaki görüşme süresi 2 . 1 .1072 
Pazar günü sona erdiğinden, gündemdeki bü
tün işlere takdimen, öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân 
Komisyonu 

Başkanı 
Faik Atayurt 

BAŞKAN — Efendim, Şehit Komando eri 
Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun teklifinin öncelikle görü
şülmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporunun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Okunması kabul edilme
miştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen üye?.. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Maddeleri okutuyorum. 

(1) 1671 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 
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Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 

Madde 1. — 5 . 3 . 1971 tarihinde Orta - Do
ğu Teknik üniversitesinde meydana gelen si
lâhlı çarpışma sonucunda şehidolan Nevşehir 
Komando Tlb. 3 ncü Bl. erlerinden Feyzullah 
oğlu 1950 doğumlu Mevlût Meric'in annesi Se
her Meric'e hayatta kaldığı müddetçe 500 lira; 
kızı Meryem Meriç ile Meryem Meric'in annesi 
dul Fatma Şalhin'e hayatta bulundukları müd
detçe 1 000 er lira vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmıtır. 

BAŞKAN — Madide üzerinide ısöz islttiyen 
saayım üye?.. Yok. Malddıeyi oylarınım arz edi
yorum. Kaîbul edenler... Etmatyeniler... Kabul 
edıilmıî tiiır. 

Madide 2. — Bu Ikaınuin 5 Mart 1971 toari-
bJimiden itübaren geçeri, ölmlak üzere, mesut tari
himde yürürlüğe gürler. 

BAŞKAN — MaJdlde üzerinde söz îstriyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
eidiMştir. 

Madde 3. 
rültür. 

Bu kanunu Maliye Balkanı yü-

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

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiş
tir. Teklif Sanatomuzca kanunlaşmıştır. 

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GEKEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

75. _ Tekirdağ Cyesi Cemal Tarlan'in, Ge
nel Kurulun 24 . 12 . 1971 tarihinde toplanma
sına dair önergem 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Köy işleri Başkanlığı Kuruluş Kanunu tasa
rısının müddeti 3 . 1 . 1972 de bitmektedir. Va
kit daralmış olduğundan Genel Kurulun 
24 . 12 . 1971 tarihinde 1,ekrar toplanmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Söym Bâş3Sin7 
Komisyon yarına kadar bunu yelrişfârebilecek 
mi? 

BAŞKAN — Efendim, bir teklif var; Köy 
işleri Bakanlığı Kuruluş Kanununun 24.12.1971 
tarihinde müzakere edilmesi hususumda. Tabiî 
bu önergeden anladığımıza göre, sadece Köy İş
leri Bakanlığı Kuruluş Kanunu tasarısının gö
rüşülmesi üzerinde duracağız. 

Yarın, yani 24 . 12 . 1971 Cuma ^ünü »aat 
15,00 te toplantıyı kabul edenler lütfen işaret 
etsinler... Etmiyenler... Kabul edilmisltdır. 

Gündemde ıgörüşüleoek başka madide bulun
madığı için yarın saat 15,00 te toplanmak üze
re Birleşiımi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

t>9<\ 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

13 NCÜ BİRıLEŞlM 

23 . 12 . 1971 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLAR[ 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

13 -'İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VI-: GHNHL GÖRÜŞMK 

11I_ 
"7)XCEI J X L E Ğ Ö R Û ^ Ü T J M E ^ Î RATÎATTUÂŞ: 

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DHFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

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

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

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

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

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

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
"Hüsnü TOEepğffiRarTevflfc FÜkreit LiMealae dair 
Senato Araştırması istiyen önergesi (10/46) 

Y 
İKİ DEFA (İÖRÜŞÜLEOLK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Köy işleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe Ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/310; Cumhuriyet Senatosu : 
1/1270) (S. Sayısı : 1966 ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1971) (Bitiş tarihi : 3.1.1972) 

2. — Şehit Komando eri Mevlût Meriç 'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan mıetaıi ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler, 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi: 2/503; Cumhuriyet Senatosu: 2/343) 
(S. Sayısı : 1671 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
21 . 12 . 1971) (Bitiş tarihi : 2 . 1 . 1972) 





Toplantı : 11 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : i 671 e I nciek 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(M. Meclisi : 2 503; C. Senatosu : 2 /343) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 316) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 1 . 10 . 1971 

Kan unla r Mü d ü rl ü ej il 
Sayı : 329i 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 30 . 9 . 1971. tarihli 170 nci Birleşiminde öncel ikve ivedilikle gOTnşüluT'ok 
işan oyla kabul edilen, Şehit Komanldo eri Mevlût Meriç/in annesine, eşine ve çocuğuna vatani 
hizmet tertibinden aylık (bağlanması hakkında kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

^Saygılarımla. 
S. Onman Arcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 18 . 3 . 1971 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 30 . 9 . 1971 tarihli 170 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Saym : 316) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Medî ve İktisadi İşler Komisyonu 11 . 10 . 1971 

Esas No. : 2/3-13 
Karar No. : 13 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale buymadan «Şehit Komando eri Mevlût Meric'in, annesine, eşine ve çocu
ğuna vatani hiamet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun» teklifi komisyonumuzun 
14 . 10 . 1971 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edildi. Mezkûr kanun teklifinin gerekçe
sinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da aynen benimsenmiş olduğundan kanun teklifi Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna t ey di edilmek üzere saygiyle sunulur. 
Başkan Sözcü 

Balıkesir 
M. Güler 
İstanbul 

H. Berkol 

Mus 
1. Bingöl 

Afvon Karalıisar 
K. Karaağaçlıoğlu 

Tunceli 
A. Bora 

Gaziantep 
î. Tevfik Kutlar 

Balıkesir 
N. Sarlıcedı 
Kontenjan 
M. îzmen 

Ordu 
S. Orhon 
Erzincan 

F. Bay soy 



Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/343 
Karar No. : 153 
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(I) 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

26 . 10 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

.'Millet Meclisinin 30 . 9 . 1971 tarihli 170 nci Birleşiminlde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in, annesine, eşine ve çocuğuna vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun teklifi, komisyonumuzun 26 . 10 . 1971 ta
rihli Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcisi de hazır bulundukları halde tetiklik ve müzakere olundu. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tek
lif Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin Genel KuruMa öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 
ka rarl aştın İmi ştı r. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
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Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/343 
Karar No. : -6 

(II) 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

17 . 12 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 30.9.1971 tarihli 170 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kaimi edilen, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu gündemine alınmış 
olduğu halde, Genel Kurulun 7.12.1971 tarihli 8 nci Birleşiminde, İçtüzüğün 17 nci maddesi uya
rınca yeniden seçilen Komisyonumuza gereği yapılmak üzere gönderilmiştik. 

Adı geoen kanun teklifi, Komisyonumuzun 17.12.1971 tarihli 5 nci Birleşiminde ilgili bakanlık 
temsilcileri de hazır bulunduklam hakle tetkik ve müzakere olundu. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1671 e 1 nci ek) 
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I - TeklıiSf : Komando eri Mevlût Meric'in annesi Seher Meric'e hayatta kaldığı müddetee 500, 
eşi Fatma Meriç ve kızı Meryem Meric'e hayatta kaldıkları müddetçe 1 000 er lira vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasını öngörmektedir. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ile bu konuda O. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu
nun daha önce düzenlediği 26.10.1971 gün ve 2/343 esas, 153 karar sayılı raporundaki kabul Komis
yonumuzca da uygun mütalâa edilmekle beraber Komisyona davet edilen İçişleri Bakanlığı ve Jan
darma Genel Komutanlığı temsilcilerinin mevcut dosya münderecatına tevfikan yaptıkları beyan
lardan; teklifte belirtilen Mieryem Meric'in Hınıs Asliye Hukuk Hâkimliğinin 25.3.1971 gün ve 
971/90 esas, 971/55 karaır sayılı ilâmında Mevlût Meriçlin kızı olduğu tesbit olunduğu halde eşi 
Fatma ile olan evliliklerinin resmî bir evlilik olmadığı, imam nikâhlı bulundukları anlaşılmıştır. 
Ancak bu evlilik Medeni Kanunumuz muvacehesinde hukukî 'bir evlilik olmamakla beraber, fiilî bîr 
durumdur. 

İste bu (noktadan hareketle ve ileride tediyede çıkacak güçlükleri önlemek için teklifin 1 n,ei 
maddesinde belirtilen «Fsi Fatiha Meriç» ftharesi kaldırılmış ve yerine '«Mieryem Meric'in laamesi 
dul Fatma Şahin» ibaresi maddeye dere edil m ek suretiyle gayenin husulü sağlanmış ve gerekli 
vuzuh temin olunmuştur. 

Vatani hizmet tertibinden 'ayrı olarak şu cihetin de burada layrıca açıkılanınıa.sı yaırarlı görül-
niAiştür: (Maliye Bakanlığı ive 'T. ;C. Emeklii Sandığı temsil'-cilerinden löğrenildiğine fgöre İde; Şehit 
Mmdftt Meriç/im laımem•Gröt B«he*r% ve kızı •'Meryem: M^4e/^»4425-4«tiykh Kas*»* feü'kümlierfo^ 4-ev-
üikan 245 ier liradan 490 lira emekli aylığı 'bağlamdığı 'anlaşılmıştır. (T. C. Emeklıi iSanıdığı Dosya 
No. : 50-943-014; Müdürler Kurulunun 26 . 8 . 1971:gÜ!i\ve2004«sa|5ahlkarar].) 

II - 'TıekliL'in 2 ne i Ve 3 noü maddöleri aynen kaıbul •edilmiştir. 
Cleneıl Kurulun tasviplerinle arz ledilımıok üze^e Vaıksekllaşkanlığa saygı ile ısıınulur. 

Başkan. BaşkanveMM Sözcü Kâtip 
Uşak Gaziantep A. Karakiısai' Maliaty» 

M. F. Atayurt S. Tanyeri M. K. KanıuğavUoğlu N. Akyurt 
Toplıanftıda, bulunlamadı Topliaıntuda biKİunamadı 

Ankara Ankara Ankara Cumhurbaşkanınca S. İv. 
İ. Yetiş Y. Köher M. Uhısoij R. Üner 

Topkıniti'da buluniaımadı 
Edirne Kocaeli Kütahya Ordu 

M. N. Ergendi L. Tokoğlu İ. E. Erdim; B. S. Baı/Jcal 
Top'k>nitıd'a bııkıınıaımadı 

Tıaıbiî Üye Trabzon Urfa 
Söz hakkım mahfuzdur A. Ş. Ağanoğlu İ. E. Kaııakapıcı 

K. Karavelioğlu Toplantıda ıbuılunaımaidı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 3 . 1971 tarihinde Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çarpışma .sonucunda şehit olan Nevşehir 
Komando Tb. 3 ncü Bl. erlerinden Feyzullah 
oğlu 1950 doğumlu Mevlût Meric'in annesi Se
her Meric'e hayatta kaldığı müddetçe 500; 
eşi Fatma ıMeriç ve kızı Meryem Meric'e hayatta 
bulundukları müddetçe 1 000 er lira vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 5 Mart 1971 tari
hinden itibaren geçerli olmak üzere, neşri tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 
yürütür, 

3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 

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

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

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(I) 
BÜTÇE YE LPIiÂJNT KOMİSYONUNUN 

"* KABUL ETTİĞİ METİN 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, 
eşine ve çocuğuna vatani hizmet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 

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

ft/FADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 n e i 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
•mıaddesi iaynen kabul edilmiştir. 

(n) 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Şehit Komando eri Mevlût Meric'in annesine, 
e:ine ve çocuğuna vatarl hiamet tertibinden 

aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 5 . 3 . 1971 tarihinde Orta -
Doğu 'Teknik Üniversitesinde meydana gelen 
silâhlı çarpışma sonucunda şehit olan Nevşehir 
Komando Tb. 3 ncü Bl. erlerinden Feyzullah 
oğlu 1950 doğumlu Mevlût Meric'in annesi Se
her Meric'e hayatta kaldığı müddetçe 500 lira; 
kızı Meryem Meriç ile Meryem Meric'in annesi 
dul Fatma Şahin'e hayatta bulundukları müd
detçe 1 000 er lira vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmıştır. 

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

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

»>-e-« 
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