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I. - GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Malatya Üyesi Hamdi özer, önceki Birle-
§imd3 yaptığı konuşmanın tutanağa noksan 
geçmesi nedeniyle, 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, çiftçimin ve 
özellikle pancar üreticisinin içimde bulunduğu 
güç durum hakkında ve, 

Adffia Üyesi MusMkittim Yılmaz Mete de, 
pamuk fiyatları ve alımları konusunda gerekli 
tedbîrlersin alınmasına dair gündem dışı birer 
demeçte bulundular. 

Ticaret Bakanı Naiım Taiû, Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal ve Adana Üyesi MusliMttin Yıl
maz Mete'nin ve, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez de 
Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm konuşmalarına 
cevap verdiler. 

Osmanoğra 1936 doğumlu Ahmet Şen hak
kında Af kanunu tasarısı ikinci defa açık oya 
sunuldu ise de, cylarm ayırımının birleşim so
nunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunluğun 
sağlanamadığı, oylamanın tekrarlanacağı bildi
rildi. 

'Seyahat Acentaları ve Seyahat Asentaları 
Birliği kanun tasarısının maddeleri ve tümü 
kaibul olunarak kanunlaştığı açıklandı. 

1632 sayılı Askerî Ceza Kani|nunun 148 nci 
maddesinin (A) bendimin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı öncelik vs ivedilikle görüşüle
rek kabul olundu. 

Eşyaların geçici kabulü için A. T. A, kar
neleri hakkında Gümrük Sözleşmesine katılma
mızın uygun bulunduğuna dair ve, 

«Çocuklara karşı nafaka yükümlüğü konu
sundaki kararların tanınması ve tenziline iliş

kin Sözleşme» inin onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarılarının, önce
lik ve ivedilikle görüşülerek, maddeleri kabul 
olundu ve tümleri açık oya sunularak oyların 
ayrımı sonunda kanulaştıkları bildirildi. 

Bmıştay Kanununun bâzı maddeleriniln 
değiştirilmesiime vs bu kanuna bâzı maddeler 
ve geçici maddeler eldienmesine dair kanun 
tasarısı, komisyon başkanının talebi üzerine, 
komilsyona diade olundu. 

10/42, 10/43, 10/45 esas sayılı araştırma 
önergeleri, ilgili bakanların, 

10/2 ve 10/3 esas sayılı araştırma önerge
leri de önerge sahipleri ve %ili bakanların, 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli: ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5894 sayılı ve, 

Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın,, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki - 2942 sayılı karar
ların Genel Kurulda g*örüşülmesine dair öner
geleri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
da, komisyon yetkililerinim Genel Kurulda ha
sır bulunmamaları, 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülezln, Anayasamızın 78 nci maddesi muva-
cöhDsünde Bolu Çimento Fabrikası idare Mec
lisi Reisl'iği sıfatıyle senatörlük sıfatlım bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem özden'im önergesi ve bu hususta Baş
kanlık Divanımın 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 
10 Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları, 
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Başkanlık Divanı Söscüslinfp. bu Birleşimde 
Başkanlık makamında görevli bulunması, 

1186 sayılı Kanunun 21 rci maddesi ile ek
lenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra ekk|i-
jnösiaıe daâr kanun teklifi, komisyon ve Hükü
met yetkililerimin ve., 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emakii 
San ılığı Kanununun S2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine clai'r kanun teklifi de Hükümet 
yetkesinin Genel Kurulda hasır bıılunmam'a-
lan nedsnivls gelecek birleş'ms bırakıldı. 

19 . 9 . 1972 Salı gttûü saat 15,00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 17,20'de son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
21 elim et V naldı 

Kâtip 
Kastamonu 
Mehmet Camlıca 

Kâtiıp 
Diyarbakır 

Azmi Er do itan 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saaıti : 15,00 

BAŞKAN : Başkan vekili iskender Cenap Ege 
KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), M. Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 84 ncü Birleşimi laçıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake
relere geçiyoruz. 

III — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, ta
rım ürünlerinin fiyatlarına ve bu husustaki Hü
kümet politikasına dair gündem dışı konuşması 
ve Ticaret Bakanı Nainı Talû'nun cevabı, 

BAŞKAN — Gündemi dışı talepler var. 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Sayın 

Hüsnü Dikeçligil'in gündem dışı bir talebi var
dır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu DÜvarnı Başkanlığına 

Tanım ürünüeminisı fiyatları ve bunda güdü
len Hükümet politikası hakkında gündem dışı 
konuşmak istilyoruon. 

Müsaadelerinizi saygınlarımla rica ederim. 
Kayseri 

Hüsnü Dıikeçligil 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın DDkeçlıigil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
dim, muhtelif vesilelerle arkadaşlarımız gerek 
Meclis kürsüsünden, gerekse Senato kürsüsün
den tanm ürünleri halkkınldaki fikirtaini orta
ya koydular; sayın bakanlar da cevap verdiler. 
Hemen ilâve edeyim ki, sayın bakanlar fikir
lerinde samimî olabilirler; fakat beni tatanin 
etmiş değildirler. 

Ben, şahsen sevdiğim Sayın Başbakan Me
len'in ve Hülkümetiınıin halkı çok daha fazla dü
şüneceğini tahmin ederdilm ve düşünmeleri ik
tiza eder. 

VaJkûiyle yine gündem dışı konuşmalarını ol
du. Bu gündem dışı konuşmalarımda, buğday 
alım fiyatlarının 100 kuruş olması halinde Türk 
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köylüsünü idare edeaniiyeıceğiıni söylemiştim. 
Ama, Hükümet haklı oliarak «Ben fiyatları 
donduracağım, fiyat artırımına müsaade «itme
yeceğim» diyor. 

Fiyat artılmını önleyeceğiz. Bu, ne ile 
olur? Fiyatları dondurmakla olur. Tarım 
ürüralerınıiaı fiyatlarını yükselıttıiğiimiz takdirde, 
fiyat artımının önüne geçemeyiz, Bu karar, 
tek taraflı alınmış bir karardır. Tarım ürün
leri taban, fiyatları dondurulurken, orta tabaka
nın durumunun gözömms ahnlmiası iiktiza eder. 
Eğer, çiftçinin aldığı emtia da, sattığı mal 
kadar ucuz ilse, onun fiyatında bir artma ol
mamışsa, bu normaldir. Alma, buna mukabnl 
cif teinin malı dondurulur da, alacağı emtianın 
fiyatı yükselirse bu normal değildir; orta taba
ka eziliyor demektir. Nitekim, tetkik edersek, 
ziraî ilâçların fiyatları bir haylti yüksektir; bu
nun üzerinde de durulmuş değiüdir. Alahildi-
ğime bir artış var; bir yene güdüyorsunuz §u 
fiyat, bir yere g'jdiyorsunuz bu fiyat. 

Diğer bir mesele; tarım aletleri gayet pahalı
dır. Çiftçilerle konuştuğumda bana «Ben trak
törümün motorunu indirip tatradr ettirdiğim 
vakit, motorun cinsine göre 7 bin lira (ilâ 10 
bin lira arasında para ödüyorum. Bir cıvata 
1 liradan aşağı alınamıyor, 5 - 10 liraya kadar 
da cıvata yükselefadliyor.» diyorlar. 

GcCzilm traktöre. Fiyatı 70 bin lira olan 
traiktör, bugün 120 bin liraya ahnabilmektedir. 
Hulâsa çiftçinin alacağı emtia gayet pahacıdır. 
Bunun üzerinde duran yok, kontrol edilmiyor; 
başıboştur. Umumiyslt itibariyle brir kontrola 
tabi değildir. Maliyet fiyatları hesabedilip de 
«Senin de rayicin şudur, şuna göre satabfütirsin» 
denmiyor. 

Çiftçinin buğdayı 100 kuruşa alınıyor. Ay
nen şöyle aralatıyorlar: «Ankara'da ben makar
na fabrikasının birine gittim. Kepek almak 
istedim. Kepeğin kilosunu 60 - 70 kuruşa al
dım. Bunun üzerine ben fabrikacıya dedim ki, 
sen benim buğdayımı 100 kuruştan değil de, 
120 kuruştan alsan olmaz mı? Onu Hükümete 
sor dedi.» diyorlar. 

Şimdi, bir çiftçi buğdayım 100 kuruşa sata
cak, kepeğini 60 kuruşa alacak. Eskişehir belge
sinde 80 kurusa, Karamürsel'e, izmit'e doğru gi
dildiği vakit de 100 kuruşa alacak ki, burada 
büyük bir tezatın ve farklılığm olduğu görül-
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mektedir. Diğer malların fiyatlarına müsaade 
edilerek, onların fiyatları alabildiğine artarken, 
köylünün bir senelik çabasından sonra elde ettiği 
mahsulü bu. değerde kalırsa, emin olunuz ki, 
Türkiye'de orta tabaka perişan olur. Komünizm
le mücadele tek yönlü değildir; smıf ve seviye 
farklılıklarını mümkün olduğu kadar önlemek 
gerekir. Bir tarafta alabildiğine fiyatlarda ar
tış olurken diğer tarafta orta sınıf tam mana-
sıyle yerinde sayar ve cebine beş kuruş dahi gir
mezse, «Bir iktisadî mücadele yapıyorum.» de
nemez ve bu mümkün de değildir. 

Diğer bir meseleyi de arz etmek isterim. 
Sayın Sanayi Bakanı, «Pancar fiyatları bir ku
ruş artığı takdirde, şekerde de 7 kuruşluk ar
tış olur.» de:li. Pekâlâ, güzel; ama Sayın Tunç' 
un da hatırlayacağı üzere, bundan üç, dört sene 
ence işçi arkadaşlarımızın bir kongresinde, Elâ
zığ'dan gelen bir şeker fabrikası işçisi, «Şeker 
pancarının kilosunu 20 kuruştan alıp, şekeri şu 
fiyata mal ediyorsunuz, ondan sonra Hacı Be
kir'de lokum yapılıyor ve kilosu 15 - 20 "liraya 
satılıyor, işte buna benim aklım ermiyor.» de
di, Şeker fiyatı bu kadar ucuzken diğer taraf
ta bu artışın sebebi ne? Yani burada benim köy
lümün cebine ne miktar para girmektedir? Eğer 
biz değerlendirmeyi, bu şekilde yaptığımız tak
dirde, köylünün ziraatindeki taban fiyatı dona
cak; fakat buna mukabil diğer taraftaki fiyat
larda alabildiğine artış olacak. Bir tarafta gü
cümüzün. yettiğine «Sen dur» diyeceğiz, diğsr 
tarafta ise serbest bırakacağız; ist Ediğin gibi al 
ve sat diyeceğiz. 3u nasıl bir iktisadî görüştür 
aklım erzniyoi'. 

İkinci bir mesele; bugün, gerek şeker pan
car-;. ve gerekse pamuk üretiminde çalışan 10 -12 
yaşındaki çocukların gündeliklerinin 30 liradan 
aşağ' olmadığını bu belgelerde bulunan arkadaş
larımız bilirler. Başka nedenler de var: 300 dö
nüm arazisi elan bir zat, ilaçlama için 20 bin 
lira sarf ettiğini söyledi. Bununla beraber bu 
kimselere öncülük eden kimse de yok; ziraî 
ürününe hastalık arız olur, bunu önlemek için 
şu ilâcı kullan diyen de yoktur Çiftçi ilâcını 
alır, bunu istediği gibi gelişi güzel sarf eder; 
bu olmaJi diye masrafları da alabildiğine ar
tar. 

Dernek istediğim, müstahsilin malı değerlen
dirilirken onun sarfiyatı düşünülmüyor, işçiye 

80 — 
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ödediği ücretler hesap edilmiyor. Buna mukabil I 
malım şu taban fiyatına satacaksın deniyor. 
Bununla beraber, bu fiyatla da malının satılma
dığı görülüyor. Meselâ Adana bölgesinde, pa
muk fiyatları 370 - 390 kuruş olduğu halele, bu
günkü gazetelerde 310 kuruşa diğer tarafta alı
nabildiğini okudum. Bu, neden oluyor? Sayın 
Ticaret Bakanı bunları böyle tespit ederken, di
ğer taraftan müstahsile, yani çiftçiye iyi bir kre
di politikası güdülmemiştir. Çiftçi, lâyıkı veç- ı 
hile bankalardan faydalanamıyor, gayet düşük 
krediler alırken fiyatlı mal satınalıyor. Çiftçi 
mallarının fiyatlarını dondururken, eğer banka 
kredilerini de buna göre ayarlayıp, müstahsile 
yardım edilirse ne alâ. Hükümet, böyîe bir or
tamın içerisine girmemiştir. Hükümetler, lâyıkı 
veçhile çiftçinin kredisini dağitmamıştır. Lâyık 
olana değil de lâyık olmayanlara fazla miktarda 
kredi tevzi edilmiştir. 

Şu halde, yine orta sınıf çiftçiyi ayakta tuta
bilmek için ziraî mahsullerin fiyatlarını dondu
rurken, kredi politikasını da iyi ayarlamak ica-
bederdi. Bu ayarlama yapılmadığı için çiftçi 
ezilmektedir. Ziraî mahsul fiyatlarını dondur
mak gayet kolay, yerinde; ama buna mukabil 
ifade ettiğim gibi, çiftçinin aldıklarının dondu
rulmama keyfiyetinin de Hükümet tarafından 
nazara alınması gerekir. 

Acaba, hayvan mahsullerinde artış o kadar 
mı? Herhalde değildir. Bakınız, kösele ve deri 
fiyatları da başını almış gidiyor ve buna «Dur» 
diyen de yok. Bu işten kazanç temin edildiği 
halde köylünün cebine hiçbir şey girmiyor. 

Ticaret Bakanından bizzat şahit olduğum bir 
hususu istirham ediyorum. 3,5 - 4 liraya yediği
miz elmanın kilosunu acaba köylü kaça satıyor? 
Köylü, İstanbul haline 60 kuruşa gönderiyor. Bu
na mukabil biz 350 kuruşa yiyoruz. Köylü, şef
talisini 25 kuruşa satamayıp borçlu çıktığı hal
de, şeftalinin kilosunu 2 - 2,5 liradan aşağı yi
yemiyorum. 

Köylü yine dert yanıyor; yerinde 30 - 40 ku
ruşa alınan karpuzunu traktörüne yükleyip ge
tiremediği için, Ankara Sıkıyönetim Komutanlı
ğının üzerine atıyor; fakat ben bunu kabul et
miyorum. Siz bu karpuzu burada kaça yiyorsu
nuz? Hiç alın teri dökmemiş olanlar kat kat ka
zanmayacak tarzda çiftçinin ziraî mahsulleri fa
hiş fiyatla satılmasa veya bu kâr müstahsilin | 
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cebine aksa, bir diyeceğimiz yok. İstirham ede
yim, zor olan işlerin başarılması hükümetlerin 
vazifesidir; Hükümet çiftçinin mahsulünün fi
yatını dondururken, mahsulün değerlendirilme
sini yapması da iktiza eder. Maalesef çiftçinin 
mahsulü yok pahasına satılmakla senelik ömür 
ve çabaları heba olmaktadır. Ondan sonra da 
biz, ortamı düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim bura
daki vazifemiz, alın teri akıtan Türk köylüsünü 
kalkındırmak, yükseltmek; yani, orta sınıfı 
ayakta tutmaktır. Orta sınıfı ayakta tutmadığı
mız, müddetçe, hükümetlerin mücadelesinde mu
vaffak olacaklarına kani değilim. Tek taraflı 
hareketler de doğru değildir. 

Sayın Sanayi Bakanının Maliye Bakanlığı 
zamanında da üzerinde çok durmuştum; panca
ra bir kuruş ilâve ettiğimiz zaman şeker fiya
tında 7 kuruş artış olur. Bu hususlarda hassasi
yet gösterip, carî harcamaların alabildiğine yük
selmesinin de önlenmesini istirham etmiştim. 
Çünkü, hâlâ teknik personel de memnun değil
dir, bu vaziyet de düzelmiş değildir. 

Bu meselelerin üzerinde durulmasını istirham 
ediyorum. Köylünün, kredileri ve mahsulü değer
lendirilsin ve himaye, doğrudan doğruya tek 
taraflı değil de çok yönlü düşünülerek yapılsın. 

Saygılarımla. 
'BAŞKAN — Sayın iDikeçligil, teşekkür ede

riz. 
TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Cumhur

başkanınca 'S. Ü.) — !Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı (Sayın Naim 
Talû, buyurun. 

TİCARET BAKANI NAİM TALÛ (Cumhur
başkanınca (S. Ü.) — ISayın Başkan, muhterem 
senatörler; aynı mevzuda müteaddit defalar 
huzurunuza gelmek zaruretinde kaldığım için 
özür dilerim. 

'Sayın Dikeçligil, umumiyetle taban fiyatları 
mevzuuna dokunmak suretiyle; !bu politika
mızla, lorta sınıfın lehine olmayan bir tutum 
içine (girdiğimizi ifade ettiler. !Bu mevzua gir
meden evvel, bir kere daha ifade etmek isterim 
ki, taban fiyatları, malın alım ve satım ekono
mik fiyatı değildir. iSMerin de çok iyi .bildiği 
gibi taban fiyatı, biir müdahale fiyatıdır. Yan, 
Hükümet solarak eğer fiyatlar muayyen fbir se
viyenin ajltma düşerse, biz şu fiyattan bunu al
maya hazırız demektir. 'Eğer bunun ekonomik 
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fiyatı, tespit edilen taban fiyatının üzerinde ise, 
alâkalılar diledikleri şekilde bunu satmakta ser
besttirler ve bu hal olagelmiştir. Daha evvel de 
ifade ettim, geçen sene pamuk fiyatları 300 
kuruşun biraz üzerinde tespit edilmiş olmasına 
rağmen, piyasada 4 liradan alıcı bulmuş ve 
bunlar 4 liradan satılmışlardır. Bu takdirde bir 
müdahaleye lüzum yoktur; ama eğer tespit 
edilen fiyatın altına düşecek olursa bu takdirde 
Hükümet, organları vasıtasıyle bunları satınalır. 
Bu bakımdan tespit edilen taban fiyatlarını 
«Malın fiyatıdır.» şeklinde ifade etmek, bir ke
re daha ifade etmek isterim ki, doğru değildir. 

Deniyor ki; «Bu politika ile orta sınıf halkı 
müşkül mevkie sokuyorsunuz.» Hayır muhterem 
senatörler. Bilâkis, biz takibetmiş olduğumuz 
bu politika ile orta sınıf halkı himaye ediyoruz. 
Daha evvel de 'ifade etmiştim. Taban fiyatları 
politikası, umumî fiyat teşekkülünde en bü
yük âmillerden biridir. Eğer taban fiytaları po
litikanızı iyi tayin etmezseniz, fiyatları muay
yen bilr seviyenin üstüne çıkmaktan menedemez-
simiz. Bunun tatbikatı memleketimizde pek çok 
olmuş ve görülmüştür. Bu bakımdan biz, bu 
sene toptan eşya fiytları olsun, geçim endeksleri 
olsun, muayyen bir artışın üzerine çıkmaması 
için azamî bir gayret içine girmiş bulunmak
tayız. Bunda belki tam değil, ama oldukça mu
vaffakiyetli neticeler de alınmıştır. 

Daha evvel de arz etmiştim.. 1971 senesinin 
Ocak - Temmuz aylarında toptan eşya fiyatları 
% 13,7 nispetinde artmış idi, bu sene aynı dö
nemde artış oranı % 8,7'dir. Geçim endekslerine 
baktığımız zaman, 1971 yılının Ocak - Temmuz 
döneminde Ankara geçim endeksi % 14,1 art
mıştır, bu sene artış nispeti % 6,6'dır. Geçen 
sene İstanbul geçim endeksi % 15,8 artmış idi, 
bu sene % 7,7 artmıştır. Kabul etmek lâzımdır 
ki ,fiyatlar kendi kendine muayyen seviyeye 
gelmez, muayyen tedbirler almak lâzımdır. Biz, 
yalnız taban fiyatları mevzuunda değil, müm
kün olan her sahada istikrar tedbirlerini al
makta ve bu suretle fiyatların anormal bir artış 
meydana getirmesine imkân vermemeye gayret 
sarf etmekteyiz. 

Daha evvel de ifade ettim. 1971 senesinde 
toptan eşya fiyatları % 23 nispetinde artış kay
detmiştir. Bu memleketin arka arkaya % 20'nin 
üzerinde fiyat artışlarına tahammülü yoktur. 
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I Buna imkân verdiğimiz takdirde, himaye etti-
I ğimizi zannettiğimiz köylüler, orta sınıf halk 

perişan olacaktır. Sadece onların perişan olma
sı ile kalmaz, bu memleketin ekonomisini kim
se idare edemez hale gelir ve enflâsyonun içe
risine girersiniz. Bu bakımdan biz azamî gay
reti sarf etmekteyiz. Ümidediyorus ki, Parlâmen
tomuz da bize bu hususta yardımcı olacaktır. 

Bu arada ifade edilen hususların bir kısmı 
ile mutabıkız. 

Dediler ki; «Girdi fiyatları yüksektir.» Bu
nu da daha evvel ifade etmiştim. Hakikaten 
bunları indirmek doğru yoldur. Yani taban fi
yatlarını artırmak suretiyle meseleyi hallede-
mezsmiz. Maliyetleri düşürmek suretiyle mese
leyi halletmeye çalışmak lâzımdır. Geçen top-
kntıda burada ifade etmiştim; «Bâzı haberler 
vereceğiz» demiştim. Nitekim Tarım Bakanı ar
kadaşımız buğday tohumluk fiyatlarında 10 ku
ruşluk bir indirme yapıldığım ilân etmiş bulun
maktadır. 

Çalışmalarımız devam etmektedir, diğer (sa
halarda da aldığımız tedbirleri, almlak iktida
rında olduğumuz tedbirleri, inşallah ifade et
mek 'hakanıma salhilbalıaoağız. 

| Ydıne ifade buyurdular, dediler ki; «Pamuk, 
taban fiyatlarının altında satılmaktadır.» Satıl-
masun diyoruz. îfade ettik. Müteıaddilt defalar 
ifade etnik İki, eğer pamuk müst'ahsillari pamrak-
larını satmakta müşkülâta uğrarlarsa, her tür
lü finansman temin edilmiştiir, tertibat alın
mıştır, Sümeıbank ve biriliklerimiz ioabsdeır-
se pamuğun tamamını satınalac&klardır. Bina
enaleyh, müstahsilimiz aceSıe etmesinler, pamuk
larını bu birliklerimize versunler. 

Bu arada Ziraat Bankası mevzuunda da bâ
zı tedbirler almış bulunuyoruz: Esasen ilân et
tik. Dekar başıma verilen krediler artırılmış
tır. Bu arada pamuk mevzuunda da hususi bir 
tedlbir almış bulunuyoıruz. Bu da, Eylül "başım
da vâdemi gelen borçları pamukçularımızı sı
kıntıya soknıaımaık için iki ay müddetle ertele-

| maş bulunmaktayız. Hakikaten borçlarını öde-
iDema iiıyaiİMiı edinmemiş olanlar için bu tat
bikat da yürütülecektir. 

Bu bakımdan saıynn seciıatörlıerimiz müsteı-
rlh bulunsuııüar. Aldığımız karaırlar Türk eko
nomisinin hayrına kararlardır, oır'ta sınıfın ve 

I tüm Türk halkımın yaramla kanarlardır. Pa-
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muk mevzuunda 'da kimsemin 'endişesi bulunma
sın. Hem pamukları alacağız, hem. xta bepaini 
ihracödeceğlz. 

Hepinizi hürmetle selâmlar. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 'B'akaaı. 
2. — Rize Üyesi 0. Mecdi Agunun, Türk 

Hava Yollarının yolcu nakli işlemlerine dair gün
dem dışı •konuşması ve Ulmtırma Bakanı Rıfkı 
Danışmanın cevabı. 

BAŞKAN — Elae Saniafcörii (Mecıdi Agum'uii 
gümlam dışı konuşma teklifi vardır, okutuyo
rum : 

Cuımhuriyet Senatosu Başkamlığ'Hia 
Türk Hava yollarının yolcu nakli işlemleri 

üzerimde gündem dışı konuşmlamla müsaadeleri
nizi EHÎ'Z ejderini. 

Saygılarımla. 
- Mecdi Agun 

itişle Senatörm 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Agun... 
O. MEÖDİ AGUN (Eiae) — Sayan Başkam, 

sayın ^eınatörler; 
Türk Hava yollarının 'gazetelere aJksiedem, ay

rıda şaihidi olduğumuz yolcu nakündeki yolsuz
luğunu arz edeceğim. 

Müessese, bu hususta taşıdığı isme hiç ya
kışmayan ve aynı zamanida kanuna aykırı bir 
daVramış ve muamele iiçerisindedir. Bilhassa 
Avrupa'dan gelen ve gidip - gelmje '"»ileti alan 
işçüerimiz, vatandaşlanmız bu muamele ile k!ar-
şıîaişmaiktadırlar. Filhakika, müessese mulayyen 
tarihte ve saatte kaldıracağı uçağın kapasiit©-
fliai çjoik ıaşan bilet veırmiekte; fakat muayyen 
güm ve saat geldiği zamatn da yolcuları meydan
larda bırakılmaktadır. Bunun neticesi, günü gel
diği zamian yolcu biletml&e yazılı olanı gün ve 
saıaıtite ulakle dilmiermekteıdir. 

Böyle muamelelerîe, böyle yollarla para 
kazanılmaz. Bu muamele suç teşkil eder. Çün
kü, vatandaşın ıhmlûs ve saffetimden istifade 
edilmektedir. Vaitandaş bilet alırken kaçıncı sı
rada olduğunu öğrenememekte ve fcsmdisimdeın 
evvel kaç Iblilet kesildiğini bilaınemısktedir. Bi-
naenaleylh, uçağım kapasitesine göre uçabilip 
uçamayacağını Ibile'-Tiieimıekte ve anlayamamak
tadır. Muayyen gün ve saatte kalkacak uça
ğın kapa^itesiini aşan Ibilet verenler, bilette ya
zılı gün ve saatte yolcusunu uguramiayanlar ve 
böyle bir muameleye gözyumamTar 'hakkımda 

cesa kûvuşturmiası yapılması gfeırekLiiüktsdir. 
Vatandaş 'aldığı biletim kaçıncı sırada okluğu
mu bilmelidir veyahut kemiksime «Bilet yoktur» 
denlileın kimsts dilerse bunun aslını kolayca ve 
ssihlhaili bir surette öğr&nebilm!oiidir. 

Saygılarımı sunıarım. 

BAŞKAN — Tefekkür -ederiz Sayın Ağma.. 
Buyurunuz ulaştırma Bakamı, Say;n Banoş-

tnaan. 
ULAŞTIRMA BAKANI RÎFKÎ BANIŞI/LAN 

(Ersurmm 'Milletvekili) — Sayın Başkan, muih-
ter'em sömatiörler; 

Beğerli 'arkadaşıımızın. Hava yollan işleta&su 
mİ3 hakkımda ileri sürmüş olduğu mütalâaları 
bir fırsat 'bilerek bu koııudakii sıkıntılarınım 
kısaca arz eıtmek istiyorium; 

Pa/dâmant'&r arkadaşlarımızın gerek Sena
to ve Miillet T&ec-lisi kürsükmlmdeki Iheyanlarım-
ıdan ve gerekse Ibasımdan çeşitli iarkadaşlanmı-
zım bize yazdığı mektuplardan Hava yollan iş
letmişimizde Ibugüm yapmakta olduğunımz kıs
metlerin lâyiki vsçhlüîe ve istenilen 'seviyede ol-
'madığmı fbiz de bilmeiktıeyiz. Birçok aksaMık-
lar-inuz varldır, ıbumlaınn giderülmesi yolumda 
gerekli tedbirlere tevessül 'etmelinize rağmea, 
ihalen muvaffak olduğumuzu iddia ekmemiz 
mümkün değildir. 

Bu aksaklıklar çeş'it'ü sebepSerdem ileri gel-
ımaktedir. Bunların önemli olamlaraıa şöylece arz 
etmek mümkündür: 

Sebeplerden bir tanesi, Türkiye'de büyük 
bir arz mevcuttur, yolcu potansiyeli vardır. Bu 
arzı karşılayacak durumda olmadığımız, bu sı
kışıklığın ve uçak servisimden şikâyetlerin baş
lıca nedenlerinden birisi olmaktadır. 

Diğer bir sebep, ellimizde bulunan teçhizat 
tam bir plânlama yapmamıza imkân verecek du
rumda değildir. Elimizde, müddeti dolmuş, öm
rü tükenmiş uçaklar vardır, kira ile işlettiğimiz 
uçaklar vardır. Kapaısiteye göre bir plânlama, 
bir program yaptığımız takdirde, bu programım 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görmekte
yiz. Bu sıkıntıyı giderebilmek için yeni bir ça
lışma düzenine geıçilmiş bulunmaktadır. Elimiz
deki imkân ne ise, bu imkâna göre uçuş prog
ramları yapma azim ve kararındayız, 'önümüz
deki* mevsimde bu düşünceyi gerçekleştirme 
içinde bulunacağız. 
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Diğer bir sıkıntımız, bakım üssü meselesi
dir. Uçaklarımızın normal, periyodik bakımları
nın yapılması, arızî olarak ortaya çıkan aksak
lı:?] arın giderilmesi konusunda elimizde kifa
yetli bir balom üssü mevcut delildir. Bu ihtiya
cı giderebilmek iğin de, 1972 yılı içerisinde 140 
milyon liralık bir b?kraı üssü ihale z'm:* bulu
nuyoruz. 1974 yılı işinde hizmete açılacağını 
ümide tmekteyiz. Bu bakım ilmi gerçekleştiği 
takdirde, mevcut filomuzun periyodik bakım
larının yapılması, arızî olarak ortaya ç.'kan ak
saklıkların kısa sûrede giderilmesi ve uçakları
mızın servise verilmesi mümkün olacaktır. 

Hava Yollarımızda ayrıca bir eğirim noksa
nı vardır. Eğitim politikasının önümüzdeki yıl
dan itibaren yeni bir görüşle tatbikata konul
ması çalışmaları mevcuttur. 

Rezervasyon idlerimizin daha iyi ve şüphe
den vareste, herkese açık (değerli arkadaşımı
zın ifade buyurdukları şekilde) yürütülebilme
sini temin maksadıyla bu yıl ilerisinde yarı oto
matik bir isisteıırii gerçekleştirmiş ve tatbikata 
koymuş bulunmaktayız. Halen 'başlangıç safha
sında olması 'dolay]siyle, bu sistemin tam otur
madığı bir dönemde bulunmaktayız. Bir eğitim 
meselesidir, önümüzdeki yıl yeni programları
mıza daha iyi bir isletme şekli ile girmemiz 
mümkün olacaktır. 

Diğer bir sıkıntımız, meydanî arımızın kifa
yetsizliğidir. Halen isletmekte bulunduğumuz 
meydanların satıh kaplamaları bozulmuştur; bu 
•meydanların çok kısa bir sürede satıh kaplama
larının ve meydan, ışık ve seyrüsefer teçhizatı
nın yenilenmesi, takviyesi zarureti vardır. Bu 
yıl içerisinde 20 milyon liralık bir ihale ile, 
meydanlarımızın seyrüsefer cihanlarının takvi
yesi yoluna gitmiş bulunuyoruz. Henüz cihazla
rı ithal edip montajını tamamlamış durumda 
olmadığımız için; birçok aksaklıklarımız vardır. 
1973 yılından itibaren, bu yolda da birtakım 
düzelmeler olacaktır. 

Diğer bir sıkıntımız, hiç şüphesiz ki, hemen 
Hava Yolları hizmetleriyle karşılaşan herkesin 
şikâyet etmiş olduğu sevk ve idare ve işletme 
aksaklıklarıdır. Bugün Ulaştırma Bakanlığı 
olarak denetim ve gözetim görevimizi en iyi şe
kilde kullanmak gayreti içinde bulunmamıza 
rağmen, bu aksaklıkları tamamıyla gidermiş du
rumda değiliz. 
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[ Aksaklıkların tam olarak giderilebilmesi, 
yukarda arz etmiş olduğum bütün unsurların 
kemaliyle ikmal edilmesine bağlı bulunmakta-

j dır. 1973 yılma elimizde mevcut teçhizatın ge
rektirdiği ölçüde bir seyrüsefer programı ile 
girme azim ve kararandayız. D15 seferlerden bü
yük sıkıntımız vardır. Bu seferlerin bir kısmı
nın diğer meydanlara kaydırılması düşüncesin
deyiz, Hali hazırda 1973 yılı için düşüncelerimi
zi tamamlamak üzereyiz. Yeni uygulayacağımız 
seyrüsefer programında bu aksaklıkların müm
kün oMuğu nispeıtte azalmış olduğunu değerli 
arkadaşlarım göreceklerdir. 

Yüce Heyete saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

3. — Kars Üyesi Y. Ziya Ayrım'ın Kars ilin
de dolu ve sel zararına maruz l;alan kÖulere devir 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Kars ı&ena'bcrü Sayın Yusuf 
Ziya Ayrım in gündem dışı bir konuşma talebi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kars ilinde dolu ve sel zararına maruz kalan 
köyler hakkında konuşmak üzere »söz verilmesi
ni arz ederim. 

Kan 
Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Bundan iki üç ay evvel, yurdun muhtelif 

bölgelerinde sel ve dolu sebebiyle büyük hasar
lar olmuştu. Bu nıeyanda Kars ilinin İğdır ilçe
sinin Çaipala; Tuzluca 'ilçesinin înce, Aliköse, 
Ortabucak, Buruksu, Üekaya ve Diç-or ilçesinin 
Kilittaşı ile Halıkışlak köyleri bu nıeyanda 22 
tane köy büyük bir hasara maruz kalimıstı ve 
Sovyet Rusya'nın karcısında bulunan Ki ti kö
yündeki evler tamamiyle yıkılmıştı. 

Tam hudutta olan ve DSi'nin de büyük bir 
teşkilâtı bulunan ve karayollarının son asfalt
lama dolayısıyle burada yapmış olduğu men
fezi dar tutması nedeni ile. sel sularım i'stiahet-
mesinden, sel suları köye doğru hücum etmiş ve 
bütün köy harabolmuştu. Üç aydan beri bu va
tandaşlar çadırlarda barınmaktadırlar, ilgili 

I makamlara gidiyorum; bu makamlar da dış sey-
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yaîıatteler yakut parti kongTelerinde veyahut 
da birifmgîerle meşguldürler. Bu vatandaşların 
dertlerini anlatmak için yetkili 'bir makam •bu
lamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bunu yaşayanlar bi
lirler; çeltik mıntıkasında çadırın içerisinde 
ikâmet edenlerin, çoluk - çocuğun halini düşü
nün. Eğer Hükümetimizin hakikaten gücü yet
miyorsa, (Belki de yetmeyebilir) "bunlara hiç 
olmazsa desin ki, «Bu sene bize bir şey yapama,-
yacağız, basınızın çaresine takın.» Bunu söyle
sinler ki, hu vatandaşlar biran evvel kendi im
kânlarını harekete geeirsinler. Fakat duman 
şu merkezde, bir misal vereyim: 

Çalpala köyündeki bir vatandaş (ki, yüzün
de de bir bere, bir iz var; belki yetkililer ora
ya giderlerse bulurlar) bana köyün içerisinde 
şöyle söyledi: «Beyefendi, bir tarlam var, ba
kın karşıda da düşman var, çoluk - çocuğu
mu bu kışın barındırmak için bu tarlamı satıp 
biran evvel kerpiçten bir ev yapmak istiyorum; 
fakat köylülerin imkânları kalmadığı için tar
lamı satmalmıyorlar. Dışarıya da satmak iste
diğim zaman, bu köye başkasını sokup huzuru
muzu bozma diye mâni oluyorlar. O halde ben 
ne yapayım?» 

Böyle vatandaşlar da var muhterem arka
daşlar. Onun için Hükümetten istirham ediyo
rum, hiran evvel bu vatandaşların ıstırabı üze
rine imkânı nispetinde eğilsin. Hattâ lbu mıntı
kada daha evvelce yapılmış olan prefabrik ev
ler var; fakat natamam olduğu için vatandaş
lar bunların içerisine yerleşemediler. Bunlara 
18 milyon lira harcandı; fakat heder oldu, ya
zık oldu paralara, iliç olmazsa bu prefabrik ev
lerden 40 - 50 tanesini söksünler de <bu vatan
daşlar (Kars mıntıkasında artık soğuklar baş
ladı) biran evvel bunların içerisine girsin ve bu 
sıkıntıdan kurtarılsın. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekidir ederiz Sayın Ayrım. 

4. — Kırşehir Üyesi Halil Özmen'in gübre, 
tohum ve selektörler hakkındaki gündem dışı ko
nuşması ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Ta
rım Bakanı ekili Mesut Erez'in cevabı. 

BAŞKAN — Efendim, Kırşehir Senatörü 
Sayın Halil özmen'in bir gündem dışı konuşma 
talebi var, okutuyorum. 
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I Sayın Başkanlığa 
Günümüzün en önemli konusu olan gübre, 

tohum ve .selektörler hakkında konuşmak istiyo
rum. 

Saygılarımla. 
Kırşehir 

j Halil özanen 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Kalkmalım, milletçe kalkmalım, Türk köy

lüsünü kalkın dır alım diye günlerden beri çır
pmıyoruz ve (köylümüze bir şeyler yaptığımızı 
zannediyoruz. 

Arkadaşlar, size sunu samimî olarak arz edi
yorum. Geçen hafta Kırşehir köylerinden 'birkaç 
tanesine gidebildim ve memleketin muhtelif 
köşelerinden gelen köylülerden birkaç tanesini 
dinledim. Malya 'Devlet üretme Çiftliğini bu ve
sile ile gördüm, Manzara açıklığı ile, çıplaklığı 

I ile aynen şu şekildedir. Eğer 'bu vaziyette Türk 
çiftçisi kalkmabilirse ve biz de burada, bu kür
sülerde her gün «Çiftçimize yardım ediyoruz, 
çiftçimiz kalkmıyor, Türk köylüsü kalkınmak
tadır, her gün ibiraz daha iyiye gidiyoruz» der
sek, arada büyük bir fark olur. (A. P. sırala-

j rından «Çelişki olur» sesi) Çelişki olur. Çok 
teşekkür ederim. 

İşin acıklı durumu şu arkadaşlar: Bu sene 
köylünün Toprak Mahsulleri Ofisine getirebil
diği buğdayları 94, 98, en fazla 100 kuruşa ala
bildik ; 1C0 kuruştan bir kuruş fazla ödeme ya
pılmadı. 

Şimdi, işin ikinci tarafına 'gelelim. «Yüksele-
lim, ileriye gidelim, kalkmalım, 'Türk çiftçisine 
yardam edelim, çiftçi kalkındıktan sonra sana-
yileşebiliriz.» diyoruz. Peki. bu nasıl olacak?... 

I Lâfla 'olmuyor arkadaşlar. Gerçekleri birbirimi
ze söylemeye, buradan Türk Milletine ve Hü
kümetimize -bunları duyurmaya" mecburuz. 

Köylü iyi gübre istiyor, selektör istiyor, iyi 
tohum istiyor, tohumunu da ilaçlatmak istiyor. 
ilaçlatacak ki, eksin. Lalettayin, işe yaramaz 

i bir gübre atarsa ve işe yaramaz bir tohum atar
sa onun sonu hüsrandır. Ondan sonra havaya 
bakıyor, Allaha dua ediyor, yağmur versin de 
ekin olsun diye. 

Arkadaşlar; Kırşehir'de Devlet Üretme Çifi;-
j ligi elenmiş, ilaçlanmış tohumluğu 148 kuruşa 
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teslim ediyor. Bir hafta evvel tespit ettim, 148 
kuruşa tesllım ediyor. Kaça aldınız? 94'e, 98'e, 
100'e. Kaça veriyorsunuz? 148 kuruşa. Bunu 
köylümüz alacak, köyüne götürecek, ekecek... 
Arkadaşlar, memleketimizde bundan daha acı 
bir felâket olamaz. 

Daha acıklı tarafını söyleceğim. Yıllarca 
uğraştım; ben çocukluğumdan beri hatırlıyo
rum; selektör, selektör binası, tohum, tohum 
ilaçlaması diye. Bu sene selektör de, yıllardan 
beri çalıştığı için, iyi bir liş yapamıyor ve iyi 
tohum veremiyor. Muhterem arkadaşlarım, da
ha acısı selektörlerden geçip ilaçlama olduğu 
zaman, sene bedava olduğu halde, bu sene bir 
tonundan 20 lira almıyor; yani köylümüze ilâ
cın tonunu 20 lira üzerinden satıyoruz. Bizden 
medet uman, bizden yardım İsteyen, fennî öl
çüleri, modern ölçüleri getir diyen köylümüzün 
o namüsait selektörlerde tohumlarını yakıyo
ruz, bir de ilâç her ton başına 20 lira alıyoruz. 
Hükümetimiz ilâcı kalkınmak isteyen köylü
müze, kalkındınyorum dediği köylümüze 20 li
raya satıyor; tonunda 20 lira. 

Gübre ise, biraz evvel söylediğim gibi, hiçbir 
zaman 100 kuruşun altına düşmüyor arkadaş
lar. Buğdayı 94, 98, 100'e alıyor; ama gübreyi 
de verirken 45 kuruşa, 50 kuruşa 80 kuruşa ve
remiyor; 100 kuruşun üstünde, 104, 110, 115 ve
ya daha fazla. Değerli arkadaşlarım, açık açık 
söylüyorum bunu da herkes alamıyor. Muay
yen çiftçiler alıyor, tonlarla alıyor ve dışarıda 
104 kuruşa aldığı gübreyi daha fazla fiyatlara 
satmak suretiyle para kazanıyor. 

Evet arkadaşlarımın takdir ediyorum. Çok 
güç bir durum içindeler. {Memleketimizin her 
geçen gün iyiye gitmesi lâzım gelirken, belki 
daha iyiye gitmiyor. Mütemadiyen birbirimizi 
itham etmeye devam ediyoruz. Yalnız arkadaş
lar gerçekleri söylemekten, birbirimizle haki
katleri konuşmaktan hiçbir zaman çekinmeye-
lim. işte hakikat bu. Bundan daha başka bir şey 
yok. Herkes gittiği yerde dinliyor ve hakikati 
size şurada ettiği yeminin icabı söylüyor. 

ikinci bir mesele daha : Kalkınacağız, sa-
nayileşeceğiz. memleketimiz hergün ileriye gi
decek. Ne ile? Traktör getireceğiz, biçerdöver 
getireceğiz. Değerli arkadaşlar, köylüye hangi 
şartlar altında siz traktör vereceksiniz ki, o 
köylü traktörle tarlasını sürecek de kalkma-

19 , 9 . 1972 O : 1 

cak? Ziraî Donatım 115 bin liraya Fort marka 
traktör verirse bunu hangi çiftçi alabilir, kaç 
çiftçi alabilir ve kaç çiftçi bununla çift süre
bilir? Bir tane biçerdöver 400 bin liraya çıkar
sa bunu kim alabilir? Yağmurun altında har
man olursa, seller altında harman olursa hepsi 
geçti gitti demektir. Bunu hepiniz benden daha 
İyi biliyorsunuz. Ondan sonra buraya çıkıyoruz; 
«Memleket güllük gülistanlık, her taraf ilerli
yor, köylümüz şöyle iyi, köylümüz böyle iyi» 
diyoruz. Hayır arkadaşlar, biz her geçen gün 
köylü olarak İstırabın içine gömülüyoruz. Ne 
istediğimiz şekilde gübremizi temin ediyorsu
nuz, ne tonumuzu veriyorsunuz, ne biçerdöveri 
ne de traktörü; ama vergiyi alırken de gayet 
güzel alıyorsunuz. Ben açık açık konuşuyorum. 

Bana verilen izahat budur; aks! varsa muh
terem arkadaşım, değerli arkadaşım, Devlet 
Üretme Çiftliği açıktır, cevabını alsın. 

Dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederiz. Sayın özmen. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Tarım Bakan 

Vekili Sayın Mesut Erez, buyurunuz. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI VE 

TARIM BAKANVEKİLİ MESUT EREZ (Kü
tahya Millet vekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Tarım Bakanı arkadaşıma vekâlet etmekte 
bulunduğum için, son konuşan değerli arkada
şımın mütalâalarına arzı cevab etmek üzere, ce
vap vermeye çalışmak üzere huzurunuza gel
dim. 

Muhterem arkadaşım gübre meselesine de-
ğiiimişt'i'r. 'Gübre konusunda ibişim çözümleyece
ğimiz problem özetle şudur : Gübreyi Sazını olan 
zamanda, lâzım lolan yerde, dazım solan miktar
da ve lâzım loian cinsten hazır bulundurmak. 

Bu problemin 'çözümlenmesi için evvelâ ih
tiyaç nispetinde ıgübrenin nazır bulundurulma
sı lâzımdır. [Biliyorsunuz, gübrenin bir kısmını 
dahilde üretiyoruz, bir kısmını da ithal ediyo
ruz ve bu suretle (hem ithalât (hem de dahilî üre
tim yoluyle gübre ihtiyacım karşılamaya çalışı
yoruz. 

Bundan sonra, Ibu 'problemi çözebilmek için, 
gübre dağıtımını, biraz tence formüle ettiğim şe
kilde zamanında yapmak gerekiyor. 

Geçen yıl ıgübre konusunda bâzı aksaklıklar 
olmuştur. (Bu aksaklıklar şuradan ileri geüiycr; 
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Evvelâ ıbâzı fabrikaların zamanında faaliye- i 
te geçenıeınıesi, bâzı gübre fabrikalarımızda da j 
arızalar 'olması dolayısıyle plânlamanın pro
jeksiyonlarına uygun tarzda gübre üretileme
miştir. 

ikinci miokta; (gübre 'üretiminin bu aksaklı
ğı önceden kestirelemediği için Eamanmda it
halât ile de aradaki 'fark kapaîılarnamıştır. 

Kim 'olursa Olsun, 'hangi idare (olursa olsun, 
ne zaman (olursa 'olsun (bu kabil şeylerin (hâsıl 
olması halinde bâzı aksaklıkların doğması nor
malidir. Ama, bunları süratle gidermek ûciın ge
rekli tedbirleri almak icabeder. 

'Bir memlekette herhangi bir maddenin Slh-
tiyaçtan fazla olarak stoku bulunmadıkça, bir 
marj dahilinde 'ihtiyaçtan fazlasını hazır bulun
durmadıkça o madde etrafında birtakım spe
külâsyonların olması mukadderdir. Türkiye'de 
gübre konusunda geçirdiğimiz yılda bâzı ak
saklıklar, Ibâzı spekülasyonlar olmuştur, arka
daşımız hakindir. Ancak, bu sene ıgübre sıkıntı
sının olmaması için, geçen sene karşılaştığımız 
hallerin hâsıl olmaması için, evvelâ gübre dağı
tımındaki dağınıklığı gidermek hususunda bir 
tedbir 'alındı. Evvelce müteaddit kuruluşlara 
gübre dağıtımı konusunda vazife verilmekte idi. 
Şimdi Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle, gübre 
dağıtımıyle sadece üç kuruluş vazifelendiıilmiş-
tiır. Bunlardan bir tanesi Ziraî Donatım (Kuru
mu; diğeri Şeker Fabrikaları, diğeri de Tarım 
Kredi Kooperatifleridir. Bu üç kuruluşun daha 
iyi bir dağıtımda bulunabileceği ve ühtiyaç yer
lerinde gübreyi zamanından ftncg depo 'edebile
ceği ve geçmiş yılda gördüğümüz hadiselerin 
bu suretle önleneceği düşünülmüştür bu Karar
name 'çıkarılırken. 

Traktör konusuna gelince : 
Aynı şekilde, Türkiye'nin traktör iühtiyacı 

ile 'traktör imalâtını ve ithalâtını karşılaştırmak 
gerekir. GS-eçen ısene traktöre olan talep «çeşitli 
nedenlerle artmıştır. Bu tne'denlerden bir tanesi, 
mahsulün 'iyi ^olmasıdır. ikincisi; traktör fiyat
larında yükselme olacağı rivayetleri dolaştığı 
için, yükselmeden önce traktörü ediımmek İste
yenler 'olmuştur ve bu suretle traktöre talep art
mıştır. 

Bir defa 'bâr maddenin veyahut 'da bir vası
tanın, bir 'eşyanın, Ibir malzemenin talebi arLtığı 
zaman fiyatı da artıyor. Bilindiği üzere traktö
re talep ilkbahar aiylanna doğru ve sonbahar 

— 87 

19 . 9 . 1972 O : 1 

aylarında artar. O aylarda traktör fiyatlarında 
artışlar 'görülmüştür. 'Sanayi Bakanlığı bunu 
tetkik etmiş ve traktör fiyatlarındaki artışların 
nedenleri 'arasında bütün dünyada fiyatların 
arıtmış »olmasının rol 'oynadığını tespit etmiştir. 
Traktörün bütün parçalarını biz yerli olarak 
imâl etmiyoruz, dışarıdan ithal e'tltiğimilz parça
lar da vardır ve o parçaların fiyatı bütün dün
yadaki yüksek fiyat konjonktörü dolayısıyle 
artmış olduğu için Türkiye'ye ithal edilen par
çalar da pahalı olarak ithal ediliyor idi'. 

Ayrıca, toplu sözleşmelar dolayısıyle traktör 
maliyetleri de artmıştrı, Türkiye'de Hicretlerin 
artması dolayısıyle artmıştır. 

Bu iki önemli nedenin yanında, enerji (fi
yatlarındaki artış gibi sebepler de keza traktör 
fiyatlarını artırıcı şekilde tesir etmiştir. 

Yapılan t'etkikat sonunda traktör yapan fir
maların maliyetlerinin evvelce üzerine konul
muş olan kâr marjını tamamıyle bertaraf 'ede
cek şekilde artmış olduğunu gösterdiği için, 
traktör fiyatlarına, Sanayi Bakanlığı tarafından 
bir miktar zam yapılması kabul edilmiştir. 

Bundan başka, noksan traktör arzımı gider
mek için traktör ithalâtına da tevessül olunmuş
tur. Hatırımda kalan bir rakam var, 'onu bura
da zikretmek istiyorum, 2000 veya 2500 civa
rında yeniden tamamen yapılmış, bütirilmilş 
traktör üthal edilmesine karar verilmiştir. Ha
len bu traktörlerden bir kısmının da 'gelmiş ol
duğunu bu sabah öğrenmiş bulunuyorum. Bu 
suretle traktör ihtiyacının karşılanmış olaca
ğını düşünüyoruz. 

Arkadaşım 'üçüncü olarak bir İde s'elektör 
meselesine temas buyurdular. 

Selektör 'ikinin ne olduğunu şu anda bilmi
yorum. Bunu, Tarım 'Bakanlığından tetkik edip 
öğreneceğim ve kendilerine 'ayrıca lözel olarak 
bilgi arz edeceğim. 

Arkadaşımın bir fikrine de burada iş'irak elt-
tiğiiml söylemek istiyorum. Her şeyi 'açık açık 
konuşmak lâzımdır. Her şey açık açık konuşul
madığı 'takdirde tonun devasını, 'çaresini, 'hallini 
bulmak mümkün değildir. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN" — Teşekkür ederiz sayın 'Bakan. 
Sayın senatörler, '20 Eylül 11972 Çarşamba 

günü saat 15,00'de Birleşik Toplantı vardır; du
yururu*. 

Gündeme geçiyoruz. 
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IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Osmanoğlu, 1936 doğumlu, Ahmet Şen 
hakkında af kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 
1/523; C. Senatosu: 1/99) (S. Sayısı : 130) (Da
ğıtma tarihi: 17 . 7 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde müza
kere yapılmış, maddelere geçilmiş, birinci madde 
üzerinde müzakere yapılmış ve maddenin açık 
oylamasında nisap temin edilemediği için bugü
ne intikal etmiştir. Şimdi kupayı kürsünün sağ 
tarafına koyduracağım, sayın üyeler lütfen oy
ların?. kullansınlar. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

5. —• Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
19 . 9 . 1972 tarihinde Xew York't a başlayacak 
olan 27 nci dönem Toplantısına gidecek Heyete 
Parlamenter Müşavir olarak Bursa Üyesi îhsan 
Sabii ÇağlaıjangiVin katılmasının uygun g örül dü
ğüne dair Başbakanlık tezkeresi. (3/155) 

Bx^ŞKAN — Bir teskere var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 19 . 9 . 
1972 tarihinde New York'ta başlayacak olan 
XXVII nci Dönem toplantılarına Hükümetimi
zi temsilen Dışişleri Bakanı Ü. Halûk Bayülken 
Başkanlığında gidecek olan Heyete Parlamenter 
Müşavir olarak Bursa Senatörü Hasan Sabri Oağ-
layangiVin katılması uygun görülmüştür. 

Anayasanın 78 nci maddesine göre Cumhu
riyet Senatosundan gerekli kararın alınmasını 
müsaadelerine arz ederim. 

Ferid Melen 
Başbakan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Başbakan 
Ferid Melen'in göndermiş oldukları teskereyi 
okutmuş bulunuyorum. Anayasalım 78 nci mad
desi muvacehesinde oylamaya arz etmek duru
mundayız. Tezkereyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi. (3/154) 

BAŞKAN — Bir isin tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 

(1) 130 Sıra Sayılı basmayazı 17 .7 . 19: 
rihli 77 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

la-

izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula arzı, 
Başkanlık Divanının 18 . 9 . 1972 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Edip 

Somımoğlu, hastalığına binaen, 12 . 9 . 1972 ta
rihinden itibaren (15 gün), 

Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi M. 
Sırrı Turanlı, mazeretine binaen. 19 . 9 . 1972 
tarihinden itibaren (15 gün). 

BAŞKAN — Tekrar okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

«Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Edip 
Sömunoğlu; hastalığıma binaen, 12 . 9 . 1972 
tarihinden• itibaren, 15 gün.» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul ediemfli&r... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Cumhuriyet Senatosu Adıyaman Üyesi Sır
rı Turanlı; mazeretine binasın, 19 . 9 . 1972 ta
rihinden itibaren, 15 gün» 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum efen
dim. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege ve 4 arkadaşının, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile bu kanunu değiş
tiren 1327 sayılı Kanun ve 1322 sayılı Genel 
Kadro Kanununun uygulanmasındaki aksaklık
lar konusunda bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/1) 

BAŞKAN — Bir geme! görüşme Itaîebi var 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 21e bu 

kanunu değiştiren 1327 sayılı Kamun ve 1322 
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sayılı Genel Kadro Kanunu uygulamasın'daM 
aksaklıklar, Devlet memurları arasımda büyük 
huzursuzluklara sebeboUmaktadır. ı 

Bilhassa, Millî Eğitim Bakanlığı mensupları
nın intibak, terfi ve yan ödemelerde duçar ol
dukları haller bu topMuk içerilsiade haiksızlık- i 
lıarın yaygınlaştığı tarafımızdan tespit edilmiş- | 
tir. * I 

Bu durumların açıklığa kavuştunılmıası, bu | 
hak sahiplerinin haklarının tespit edilip bör an i 
önce tanınması maksadıyle Cumhuriyet Sena-

IV — GÖRÜŞÜLEN 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti-Emek
li Sand\ğı Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 3îcc-
lisince kaimi olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadî İsler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi : 2/506; 
Cumhuriyet Senatosu : 2/22) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 11 .9 . 1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Birinci görüşmesi yapılacak iş
ler.> kısmınla bulunan ilişik 136 sıra sayılı; 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğı Kanununun 32 <nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin, Cumhuriyet 
Senatosundaki görüşme süresinin doLoLasına aa 
bir zaman kalmış bulunması hasebiyle, gün
demde mevcut tü tün işlere talkdimen c'nceük 
ve ivödilükle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Başkanı 
Mehmet Faik At ay ur t 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Bu hususta söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — "Buyurun efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Say-n Balkan, sa

yın senatörler; 
Şimdi görüşülmesi teklif edilen kanını, be

nim Komisyonda müdafaa ettiğim, meslekdaşla-
rımı ilgilendiren bir kanundur. Görüşülme müd
detinin bugün son günü değildir. Gcrüşülmesin-

(1) 136 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

•t03U içtüzüğünün 127 nci maddesi gereğince 
Hükümet hakkında (Genel görüşme) açıSrması 
hususunu arz ve rica ederiz. 

Aydın Kastamonu 
iskender Cenap Ege Mehmeit Çatallıca 

Sivas Ankara 
Hüseyin öztürk Yiğit Köker 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — Tüzüğün gerektirdiği muamele 
yapılacaktır. 

İŞLER (Devam) 

de yine fayda vardır, fakat bir seneyi aşkın bir 
zamandan beri bekleyen, Akdeniz Gübre Sana
yii ile ilgili, gündemin birinci sırasına gelmiş 
bir sözlü sorum var idi. Sayın Sanayi Bakanı 
tatilden önce de gelmişlerdi, yine böyle bir ka
nun teklifi dolayısıyla görüşmek mümkün olma
dı. Şimdi, saym Bakan hazırlıklarını yapıp gel
miş, burada bulunuyorlar. Müsaade ederseniz bu 
mevzuu halledelim. Akdeniz Gübre sanayii 
400 milyona çıkacakken 1 milyara yaklaştı. Çe
şitli suiistimaller var, dedikodular var, aksak
lıklar var. Bunun vaktinin daha çok geçirilmesi 
doğru değildir. O bakımdan ben arkadaşlarım
dan, evvelâ bu sözlü sorunun görüşülmesini, ar
kasından da, yine bugün, bu kanunun görüşül
mesine devam edilmesini teklif edeceğim; rica 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Bilgen. 
Efendim, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Komisyon, ve Hükümet yerlerini alsınlar. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Em.ekli Sandı
ğı Kanununun 82 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
arzu edenler.., Etmeyenler... Okunmaması kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen?... Buyurun sayın 
Özlûrkçine. 

IlîFAT ÖSTÜEKÇİÎTE (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
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5434 sayılı Türkiye Oumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifi 1981 yılında 
verilmiş idi. 1961 yılından bu ana kadar çok geç 
kalınmış olmasına rağmen birtakım meslek 
grubuna, röntgen şuasına daima mâruz kalan 
kişilere, hayatları, kanlan dahi değişecek du
rumda bulunan, lösemi hastalığına müptela ola
cak bir durum da olanlara çok geç de olsa, bu
gün bu meslek gurubuna, Emekli Sandığında 
iştirakçi olarak geçen hizmetlerinin hiç olmazsa 
3 ayının, tıpla emn^et mensuplarında!?! gibi 
fiilî hizmet sürelerine eklenmesi çok yerinde ol
muştur. Ancak, inanınız ki, bu üç aylık müddet 
dahi çok azdır. 

Bugün bir tiyatro sanatkârı arkadaşımızın, 
Devlet Demiryollarında makinist olarak ateş 
karşısında çalışan bir arkadaşımızın ancak ate
şin verdiği sıcaklık gözüne tesir etmesine rağ
men, röntgen şuasına mâruz kalan bir meslek-
daşımıza, bu şuaların gözüne, bünyesine, sos
yal yönlerine dahi tesir ettiğini, 5, 6, 10 sene gi
bi bir müddet normal ömrünü kısalttığını yük
sek hu surlarınızda yine üzüntü ile arz etmek 
isterim. Cinsel noktaya dahi tesir etmek sure
tiyle ilgilileri vaktinden önce impotans duru
muna getirmesine rağmen, insanlık için kendile
rini seve seve ataşe atan bu gibi kimilere yüksek 
huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim. 

Komisyonlarımızın raporlarını tetkik ettiği
miz zamanda, önümüzde iki tŝ ne rapor mevcut
tur. Malî ve iktisadî îşler Komisyonunun kabul 
ettiği metin, ne yazık ki kanun tekniği bakı
mından uygun olmadığı gibi kendi raporlarında 
beyan ettikleri hususlara da uymamaktadır. Ra
porun bir tarafında 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa bir fıkra ila
vesini öngörüyor. Raporunda, başlığı, «ve kanu
na geçici madde» ibaresinin ilâvesini de tavsiye 
etmesine rağmen, maalesef raporda mevcut olan 
bu hususim başlığa intikal etmediğini görmek
teyiz. 

Diğer bir husus ilâve edilen geçici maddedir 
ki, o da bize büsbütün üzüntü vermektedir. Zi
ra bu geçici maddeye göre bizim Malî ve ikti
sadî İşler Komisyonumuz yeni bir sistem getiri
yor Emekli Sandığına. Getirdiği sistem de, borç
lanacakların borçlanma müddetlerini kendileri
nin kabul edeceği, ondan sonra da, ne kadar se-
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ne borçlanacak ise bu borçlanma keseneklerinin-
de gene kendileri tarafından ödeneceği şeklin
dedir. Halbuki, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 34 ncü maddesi gayet sa
rih : bu gibi kişilerin geçmiş hizmetlere ait borç
lanmalarının ilgili kurumları tarafından ödene
ceği sarih olarak belirtilmiştir. Buna rağmen, 
Komisyonumuzun bu şekilde almış olduğu kara
rı yüksek huzurlarınızda üzüntü ile ifade etmek 
isterim. 

Gelelim Bütçe Plân Komisyonumuzun met
nine : 

Bu metninde yine fiilî duruma uymadığını 
görüyoruz. Bnyuruluyor ki; «Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair». Peki, eklenen 
fıkra nedir? Türkiye Cumhuriyeti Emeldi San
dığı Kanununun 32 nci maddesinde a, b, c, d, e 
fıkrası gibi fıkralar mevcuttur. Buradaki ekle
nen fıkranın ancak (i) fıkrası olması lâzım. 
Burada bunu dahi hesap etmemişlerdir. 

Diğer bir husus: Milet Meclisince kabul edi
len metin benimsendiğine göre, metnin başlı
ğında «Bir fıkra eklenmesi» diyor metne bak
tığımız zaman iki fıkra karşımıza çıkıyor. Bu 
da fiilî duruma şekil bakımından uymamaktadır. 

Esas bakımından tenkitlerine geçiyorum. 
Metinde ikinci fıkra olarak gelen kısmın an

cak geçici madde olması icabeder idi: «Yukar-
daki fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiilî 
hizmetlerine eklenecek müddet, 5434 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görev
de bulunup da o zamandan beri...» 

Gayet güzel belirtilmiş, ŷ ani 1950'den bu ya
na doğru alman bir kısımdır. 

«... iyc-nizan radyasyon iâboratuvarlannda 
bilfiil çalışmış olanların emeklilik işlemlerinde 
uygulanır.» 

Bu metin doğrudur; fıkra şeklinde kaldığı 
takdirde kanun başlığına uymamaktadır. Çün
kü, 32 nci maddeye eklenen bir fıkra değildir, 
ayrı ayrı iki fıkra olmaktadır. Bu itibarla; ya 
«iki fıkra» şeklinde başlık değişecektir, ya da 
•ayrı bir madde olacaktır. Baslığın değişmesine 
lüzum yoktur, çünkü ikinci fıkra olarak görü
len husus ancak geçmiş yılların borçlanması-
dır. Ânafıkra ise, ki metinde (i) olması lâzım
dır, o da bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonraki borçlanmaya aidolan hususların gö-
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receği şekle aittir. Bu hususlara dikkat edilme
si gerekli idi. 

Diğer bir husus: Hükümet bunun genişletilme-
mesi, aynen geldiği gibi kabul ©dilmesi tema
yülünde. Bütçe Plân Komisyonumuzun raporu
nun üçüncü sayfasının ikinci fıkrasında da, Hü
kümetçe konunun yeniden ve acilen tetkik edi
lerek bu gibi meslek grupları ile ilgili daha ge
niş bir imetin getirilmesi tavsiye ve temenni edil
mektedir. Demin de, sözlerimin başında arz et
tim, bendenizin ilk senatör olduğumuz zaman 
verdiğim, bu röntgen şuama mâruz kalan ar
kadaşlarımızın gegen hizmetlerinin 6 ay kabu-
lüna aidolan kanun teklifim birinci devrede 
Millet Meclisinde senelerce 'kaldı kadük oldu, 
ikinci devrede verdik yine kadük oldu, velhâ
sıl 1961 tarihinden bugüne kadar, Hükümeti
mizde bir Sağlık Bakanlığı teşkilâtı olmasına 
rağmen, yalnız iyonizan grubunu dahi şu ana 
kadar ele almadığını görmekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarımıza, bu teklifi getir
diklerinden dolayı teşekkürlerimi de yüksek 
huzurunuzda ifade etmeyi bir borç bilirim. 
Yani Hükümet bunu 1961 yılından bugüne ka
dar getirmemiştir. İleride bir tereddüdün hâsıl ol
maması için ifade etmek isterim ki, yalnız rönt
gen mütehassısları değildir bu şuaya mâruz ka
lan arkadaşlarımız; röntgenin dışında, röntgen 
ile beraber yürütülen meselâ kalp kardiyolog 
arkadaşlarımız da bir kalp katalisasyonunda 
şuaya mâruz kalmaktadır. 

Şimdi Hükümetten sormak isteriz; burada, 
«Mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum 
ve benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalı
şan tabip» dediğimiz zaman, kastedilen bilais
tisna röntgen mütehassısları ve röntgen lâbora-
tuvarları mıdır, yoksa bilfiil röntgen şuama mâ
ruz kalan kişiler mi bunun içerisine girmekte
dir. Bu takdirde aklımıza şu geliyor: Acaba 
atom reaktöründe çalışan arkadaşlarımızın du
rumu ne olacaktır?... Burada, atom reaktörün
de çalışanların durumunun, ondan sonra kalp 
atalizasyonu yapan arkadaşlarımızın durumu
nun bunlar içerisine girip girmediğinin tespiti 
lâzımdır. 

Netice itibariyle kanun gayet yerindedir, 
çok olumludur. Bu teklifi getiren arkadaşlara 
da yüksek huzurlarınızda teşekkürü bir borç 
bilmekteyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk-

çine. 
Buyurunuz Sayın Bilgen. 
LÛTFÎ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Evvelâ bu kanun tekifini getiren arkadaşlıa-

rıma teşekkürle söze başlıyorum. 'Geç de olsa 
iyi bir teklif getirilmiştir. 

Burada röntgene benzer şualara mâruz ka
lanların her gün mâruz kaldıkları tehlikeler 
taibiatıyle epeyce azaltılmışlar, çeşitli tedbirler 
alınmıştır; ama bütün bunlara rağmen, yine de 
orada çalışan doktorun, hemşirenin, hademe
min, o çevrede bulunan herkesin devamlı şua 
dolayısıyla mâruz kaldığı birtakım tehlikeîetr 
vardır. O lâborıatuvarlarda çalışanların göğüs
lerinde bir küçük plâkanın olduğunu görürüz. 
Bumbar hangi dozda şuaya mâruz kaldıklarını 
tespit etmek içindir. Başka meslekilerde ve tıb
bın başka dallarında böyle bir ışey yoktur. Be
lirli bir doza yükselince onun aldığı şua, istira-
hate sevk edilmesi lâzımı gelmektedir; fakat 
öyle hailler vardır ki, bu da her zaman mümkün 
olmamaktadır. Âcil vakalar vardır, mutlaka 
tstkiki gereken insanlar vardır; normal dozun 
üzerine çıktığı halde bile, orada çalışan doktor 
ve personel kenara çekiHememekte, istirahat 
ettirileni emekte, çalışmaya mecbur olmaktadır
lar. Bu bakımdan, burada, tonlara senede bir kaç 
aylık bir zaman farkının Iiîhlerine olarak tanınma
sı çok isabetlidir. Burada bunu meslek edinenin 
dışında, Sayın öztürkçine arkadaşımın dediği 
ffilbi, meselâ bir (kalp kateteri yapan kimseye de 
bu haklan tanınması gerçi çok iyi bir şey ölür, 
ama bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. 
Günkü meselâ, bâzı gümrüklerde skopi ile güm
rükten geçen eşyayı kontrol edenlerin de bu-
ıvm. kapsamıma alınması lâzım gelir, bu yönde 
alır da geniş tutarsak 

Heyeti Umumiyesiyle bu teklife arkadaşla
rımın müspet cevap vermelerinde, reylerini (müs
pet kullanmalarında her halde bu mesîiek gru> 
bu için, dolayısıyle memleketimiz için çok fay
da vardır. Ben; bunun için 'söz almış bulunuyo
rum. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bülgen. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Buyurunuz 

«ayın Kalkaplıoğlu. 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
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ibıı, 11?:,':% Malî ve İktisadî İsler Koiiiisycnunım 
metni kabili edilirce arkadaşlar, o kadar asık ki, 
burada sarahat yok... 

BAŞKAN — Sayın EJalpaklıoğlu, zaten mü
zakere etmlskte olduğumuz metin İMİİüıet Mee-
lİ3'İ!2Lİn kabul ettiği metindir. Çünkü, 'Bütçe ve 
Plân Komisyenurıun kabul ettiği metin, Millet 
Ecelisinin metnidir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Davamla) 
O zaman mesele, yok. Sayın Başkan, 'ben umu
mî 'hükme göre konuşuyorum, yani en son ko
misyondan çıkan Malî ve iktisadî işler Komis
yonu raporu olduğu için ona göre konuşuyo
rum. Yani burada hatayı belirterek, tatbikat
çılar ilerde bir müşkülâta maruz kalmasın diyo
rum vs Malî ve. iktisadî isler Komisyonunun 
metni üzerinde hata vardır diyorum; o yola 
gidilmesin, Millet Meclisinin ki, daha doğru
dur. 

Burada bir arkadaşım da beyan etti, kim
leri içine alıyor dîye. Bana kalırsa metinde sa
rahat var, «... bilfiil çalışan bilumum perso
nel ve yardımcıları.» diyor. E, biz bunun Hü
kümet tarafından, tatbikatçılar tarafından sui
istimale uğrayacağını düşünemeyiz. Zira, bil
fiil bu iste çalışan kimseler dediğine göre, iki 
şart olacak: Doktorun ötesinde bu mevzu ile 
ilgili küçüklü büyüklü kimler varsa, bilfiil ça
lışması halinde, bu vazifeyi görmesi halinde on
lara bu ücret verilecek. 

•Bu metin o kadar doğru ve haklı ki, bir su
bay bundan çok daha iyi şartlarla çalıştığı hal
de kendisine İadem tazminatı verilir ve yıllar
dan beri tatbik edilir. !Eir polis, sıhhî 'bakımdan 
bunlardan çok daha iyi şartlar içinde çalıştığı 
halde kıdem tazminatı verilir, kıdem eklenir; fa
kat bu röntgen mütehassıslarının hayatî tehli
keleri çek daha ağır olduğu halde bugüne ka
dar unutulmuştur. Herkesin müspet konuştuğu 
bu konuda ben de müspet konuşuyorum. Bönt-
gcjıcilsre ve röntgenle meşgul olanlara da ha
yırlı olsun. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz sayın Kalpak-
lıoğ'u. 

Bütçe ve Plân Eomkycnu Başkanı sayın 
Atayurt, buyurunuz efendim. 

BÜTÇE YE PLAN 'KOMİSYONU BAŞKA
NI M. FMK ATÂYÜBT (Uşak) — Sayın 
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5434 'sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
(Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair olan kanun teklifi üzerinde 
sayın ostürkçins, saym Bilgen, 'sayın Kalpak-
lıoğlu şayanı dikkat tenkit ve eleştirilerde "bu
lunmuşu ardır. (Bunlara Komisyon adına kısaca 
arzı cevap etmek istiyorum. 

Sayın senatörler, öztürkçine yapmış 'bulun
dukları tenkitte, kanun teklifini olumlu karşı
lamış olmakla beraber, bunun gecikmiş bulun
duğunu ve şekil bakımından doğru bir tedvin 
yapılmadığını Esri sürdüler ve birinci madde
nin bir fıkradan ibaret değil, iki fıkradan müte
şekkil olduğunu ve bunun kanunda tatbikatı 
kolaylaştırmak bakımından tasrih edilmesi icap 
ettiğini belirttiler. 

Bu şeklî bir husustur. Ancak, Komisyonu
muz tatile girmeden önce, gündemindeki mad
deleri görüşmüş ve bunu Yücs Genel Zumlu
nuza sevk etmiş 'bulunmaktadır. Burada, esas
la şekli yek diğeri ile karşılaştırdığımız za
man, mevcut metnin, yani Millet Meclisinden 
gelen ımetnin iki cümleden ibaret ve bir fıkra 
halinde mütalâa 'edilmesi gereken metnin, ihti
yaca cevap verebileceği ve tatbikattaki uygu
lamaları bakımından herhangi bir müşkülâta 
maruz bırakmayacağı ve ayrıca bunun müte-
selsilen gelen bir harfle tasrih edilmeei gibi bir 
şekli hatadan dolayı, tekrar Mili21 Ölfs eksine 
iadesinin meseleyi geciktireceği noktai naza
rını kabul etmek suretiyle, bu tarzda da tedvi
nin pekâlâ pratik haya ita uygulamaları her
hangi bir müşkülâta maruz bırakmayacağı mü
talâası ile bu Miilst Meclisi metnini benimse
miş bulunmaktadır. 

Kanunun geciktirilmiş clmae! ile şüphesiz 
Komisyonumuzun bir ilgi ve rabıtası yoktur. 
Ayrıca Komisyonumuzun raporunda sarahaten 
ifade edildiği üssre, 32 noi madde üzerinde şim
diye kadar çeşitli eklemeler, tami.Id.3r ve tadil
ler yapılmış bulunmaktadır. Bunu dikkate alan 
Komisyonumuz, Hükümet yetkililerine 32 nci 
maddenin ihtiyaçlara daha uygun bir hale ge
tirilmesi ve muhtelif iştirakçilerin bundan, bu 
madde metninden naşı] yararlanacağının esas
lı bir tetkike tâbi tutularak, sistematik bir tas
nif yapılarak yüce meclislere sunulması temen
ni ve tavsiye edilmiş bulunmaktadır. 

Saym Bilgen, teşekkür etmekle beraber, ay
rıca şuaya maruz kalanların bu kanun tekiifin-
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den yararlanmasının yerinde olacağını belirt
mişlerdir ki, biz Komisyon olarak tamamen bu 
görüşlere katılmış bulunuyoruz. 

Ayrıca Sayın öztürkçine tarafından atom 
reaktörleri mevzuu üzerinde durulmuştur. Onla
rın, hatırladığımıza göre, kendi özel mevzuatın
da ayrıca hükümler bulunduğu kanaat ve inan
cını taşımaktayız. Şayet atom reaktörlerinde is
tihdam edilen personel için istisnaî hükümlerin 
yer alması gerekiyorsa, bu takdirde, Hükümete 
raporumuzda tavsiye etliğimiz görüş ve müta
lâalar dikkate alınacak olursa, bunun, hüküme
tin yetkili makamlarınca hazırlanarak hüküms-
me; tasarın şeklinde Parlâmentoya intikal et
tirilmesinin daha doğru ve yerinde bir davranış 
claeağı inancındayız. 

Saym Kalpaklıoğlu, sonradan tashih ve tav
zih ettiler, burada kanunun gensl olarak lehin
de olmakla beraber, müzakere zemini ve konu
su elan teklifin Mili:i Meclisinin kabul ettiği 
metin olduğu hususunu her halde unuttular ve 
bunu Malı Ve iktisadî İşler Komisyonunca ka
bul edilmiş metinin müzakeresi şeklinde 
anladılar Böyle değildir. Saym Başkanımız 
da kendilerine cevap arz etmiş oldular, 
Komisyonun da Sayın Başkanın görüşlerine 
aynen katılmaktadır. Millet Meclisinin ka
bul ettiği metin, son komisyon olan Bütçe 
Plân Komisyonu tarafından aynen benimsen
miştir. Bu itibarla, biraz evvel arzı cevap etti-
ğğim veçhile, bu metin ihtiyaca cevap verecek 
mahiyettedir. 

Bu suretle saym eleştiricilerin görüşlerime 
Komisyon adma cevap vermiş bulunuyorum. Te-
sekkürle-iimi sunarın1. 

BAŞKAN 
D3VLET 

ederiz sayın Atayurt. 
DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Kısa olarak bir suale 
cevap arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun S?.ym Kitaplı. 

PnVL"î I BAKAHI DOĞAN KİTAPLI 
(Sa-ıımn Milletvekili) — S?ym Başkan, Sayın 
cktüâmme kerurn hakkmda galiba bir sual 'sor-
mrrtn, E3?im:1a S3 nci maddenin birçok tadil
leri oldu; biz bu teinlerin ne ilmî ne fennî bir 
tetkike tabi tutulmadan yapılmasına karşıyız. 
K.amva t ed r i s i Yüce îYlec!İ3 ve Yüce Senatonun 
kûmhycalmijjöa kabul edilmiş, buraya kadar 
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gelmiştir. Buna ysni bir ilâvenin tetkik edilme
den konmalına taraftar değiliz, bir. 

ikincisi, !bu maddenin mânasını veya kapsa
mını Sayın öztürkçiııe'nm söylediği sahalara 
kadar teşmil etmek de mümkün 'değildir. Aksi 
halde, bunun sınırım çizmek imkânım bulmak 
da mümkün olmaz. O bakımdan tashih eliyo
rum; ısöylediği kardiyoloji yanut kalp âletleri 
ile iştigal eden kardiyologların bu maddenin 
kapsamına girmesi düşünülmemektedir. 

RİFAT Ö2TÜHK0İHS (istanbul) — Sayın 
Başkan, atom reaktörlerinde çalışanlar ne ola
cak? 

BAŞKAN — Lütfen ka:*:ıl:klı görülmeyelim 
Sayın öz-türkgine. 

DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI (De
vamla) — Atom reaktörlerinde çalışanların za
ten özel kanunları vardır, ona tabidirler. 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Bakan. 

Efendim, maddelere geçilmesini 07/larmıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul cdi!mhtir efendim. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 
Şimdi müzakere etmekte olduğumrs metin 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul etmiş oldu
ğu metindir. Bu da Millet Meclisinin kabul et
tiği metnin ayrıdır. 

Buyurun efendim. 

Sayın Başkanlığa 

136 sıra sayılı, 5434 sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi
nin Malî ve İktisadî işler Kccnisyonunun kr.öul 
ettiği metnin 'müzakereye esas alır.:masını saygı 
ile arz ederim. 

İstanbul. 
Bifat östürkgino 

RİFAT ÖSTÖEEŞİNE (isatııbul) — Sayın 
Başkan, önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Tezekkür ederim Sayın Öztürk- ! 
cine. 

Efendim, 1 nci maddeyi okutuyorum. 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
idığı Kanununun 32 nci majddesine bir fıkra ek-

lenmeısnie dair (kanun teklifi 

Madde 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nei madde
sine aşağıdaki fıkra eıMenmiştir. 

Hizmetin geçtiği Eklenecek 
iştirakçi yerler müddet 

Mesleği olan ve bu Mesleği icabı rönt-
sebepls röntgen, gen radyum ve 
radyum ve benzeri benzeri iyonizan 
iyonizan raidyas- radyasyon lâbo-
yonlarla bilfiil ça- ratuvarlarında. 3 ay 
lışan tabip, teknis
yen, sağlık nıenıu-
ru,radyasyon fizik
çisi ve teknisyeni 
ve iyonıizan radyas
yonla yine bilfiil 
çalışan bilumum 
personel ve yardım
cıları. 

Yukardaki fıkra kapsamına giren iştirakçi
lerin fiilî hizmetlerine eklenecek müddet, 5434 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra görevde bulunıup da, o zamandan beri iyoni-
zan radyasyon lâboratııvarlarında bilfiil çalış
mış olanların enı:kliiik işlemlerinde uygulanır. 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var... 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş

kan bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN —Buyurunuz Sayın Altan. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, şimdi maddelere geçiyorsunuz. Halıbuki 
daha evvel öncelik kararı alınmıştı, simdi ka
naatime göre ivedilik kararının alınması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sayın Altan, bu meselenin mü
zakeresini bir zamanlar yaptık; şimdi girmek 
istemiyorum. Biz Senato olarak bu şekilde ha
reket ediyorduk; önceliği evvel alıyor, ivediliği 
sonra alıyor idik; fakat Anayasa Mahkemein-
mim bir bozma kararından sonra, bu şekilde baş
ta hem ivedilik, hem de öncelik kararım alma-
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yi bir teaimül ve prensip haline getirdik. Hatır
latmanıza teşekkür öderim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
1 nei malide hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlar, burada Hükümetten öğren
mek istediğim bir cihat var, bunun için söz al
mış bulunuyorum. 

Bu, Millet Meclisi ve dolayısıyla Bütçe ve 
Plân Komisyonunun metninde «... Yukarıdaki 
fıkra kapsamına giren iştirakçilerin fiilî hiz
metlerine eklenecek müddet, 5434 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihtsn sonra görevde 
bulunup da, o zamandan beri iyonizan radyas
yon lâboratııvarlarında bilfiil çalışmış olanla
rın emeklilik işlemlerinde uygulanır.» denil
mektedir. 

Burada bir borçla ma bahis mevzu olmuyor 
zannımca. Halbuki, Malî ve İktisadî İşler Ko
misyonunun metninde "ise, borçlanma bahis ko
nusudur. Şimdi sözü şuraya intikal ettirmek is
tiyorum; kanunler tedvin edilirken, d*ğsr ka
nunlarla olan rabıtasının da aranması lâzımdır. 

Zira, adaletin sosyal adaletin herkese aym 
ölçüler içerisinde verilmesi gerekir. 1167 sayılı 
emniyet mensuplarına taallûk eden bir kanını 
var. Bu kanuna göre borçlanma suretiyle bu 
hak kendilerine tanınmıştır. Şu halde, o sektör
de çalışan memurlar borçlanacaklar ve kendi 
ceplerinden ödedikleri paranın karşılığını son
radan emekliliklerinde alacaklardır. 

Halbuki burada böyle bir borçlanma bahis 
konusu değildir. Şu halde ortada bir tezat var. 
Bu tezadı Hükümet nasıl telif etmektedir, bunu 
öğrenmek istiyorum. 

Bir de, kanaatimce gelen bu teklif yeı'incle-
dir, isabetlidir, bu personele bu hakkın tanın
ması icabeder; ancak, demin arz ettiği m gerek
çe muvacehesinde Malî ve İktisadî İşler Komis
yonu metninin kabul edilmesinden yanayını, 
Bununla ilgili olarak bir önerge de takdim edi
yorum. (Malî ve İktisadî isler Komisyonu met
ninin kabul edilmesi hususundaki iltifatınızı is
tirham ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bingöl, buyurunuz. 

— 9! 
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ÎSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

Hiç bir şey sebepsiz değildir. Çok değerli 
arkadaşlarım burada MilHî ve İktisadî İşler Ko
misyonu metninin bir nebze münakaşasını da 
yaptılar. Bendeniz bu Komisyonun (Sözcüsü ola
rak maddenin müzakeresini bekledim ve bu ve
sile ile sez alıp huzurunuzu işgal ettim. 

1950 senesinde meriyete giren 5434 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli ISandığı Kanunu
nun 32 nci maddesi bir çok meslek mensupları
nın yıpranma zammını kabul etmiştir. Ancak 
Kanunun 32 nci maddesi de bu yıpranma zam
larını, Kanunun meriyetinden sonra geçecek 
müddetler için kabul etmiştir. 

Bir müddet sonra Devlet Tiyatrosu sanat
kârları için, Tarım Bakanlığının Ziraî Mücade
le ve Veteriner Teşkilâtında çalışanlar için de 
bu yıpranma zamları kabul edilmiştir. Devlet 
Tiyatrosu sanatkârları için 32 nci maddeye bir 
(d) fıkrası ile 11 . 3 . 1954 tarihinde ilâve 
edilmiş ve meriyet tarihinden itibaren bu süre
ler işlemiştir. Tan m Bakanlığı Ziraî Mücadele, 
Karantina ve Veteriner Teşkilâtında clarilar-
dan Ziraî Mücadelede olanların 1.9.1956 ta
rihinden itibaren yıpranma zamları tahakkuk 
etmeye başlamıştır. Veterinerler için de 1.6.1937 
tarihimden itibaren bu husus kabul edilmiş ve 
Kanunun meriyete girişinden sonraki »süreler 
için bu şekilde bir yıpranma müddeti kabul 
edilmiştir. 

Ancak, emniyet mensupları için kabul edil
miş ve 13 . 5 . 1969 tarihinde meriyete girmiş 
elan 1167 sayılı Kanım, geçmişe teşmil edilerek, 
Emekli f andığı Kanununun meriyete girdiği 
1 . 1 . 1959 senesine kadar rüeu etmek sure
tiyle bun1 ara prim kabul etmiş, ancak şart ola
rak kendilerini borçlandırrnıştr ve bu borçlan
dırma metni, Komisyonumuzun g'eçici madde 
olarak bu maddeye eklediği metnin tamamen 
ayırd^r. B"?"aya. gslişi de oradakileri emsal ola
rak almak içindir. 

Yani arz: m, telhis en ifade ediyorum, bura
ya kadar gelmiş ve ilâve edilmiş ô ian hususlar, 
kanunların meriyet tarihinden sonraki geçen 
süreler içindir ve bir borçlanma bahis mevzu 
edilmemiştir. Ancak emniyet mensupları için, 
Kanunun meriyet tarihi olan 1 . 1 . 1950 sene
sine kadar geriye dönüş kabul edilmiştir, fa-
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kat borçlanma hükmü de, buradaki geçici mad
dede ilâve edildiği gibi gstMlmiştiır. 

KomZsyonunrasda bu değişikliğin yap'j'Jması-
nm mucip sebebi Ibudur. Sayın Artukmıaç'ın fi
kirlerine ve tekliflerine iştirak kastiyle (huzur
larınızı işgal ettiım.. 

Ancak, çok değerli arkadaşlarımızın da ifa
de ettikleri bir husus var; Komisyonuıınıızım 
raporumda başlığın bir geçici madde eklenmesi 
suretiyle tadili fcelirtiömıiış olmasına rağmen, 
üzülerek ifade ediyorum, hata olmuştur, başlı-
ğa bir geçici maddi* leklenmesrüne dair olun hu
sus unutulmuştur, Şayet tensiibedilir, uygun gö
rülür ise, başlığın bir geçici madde içlenmesi 
şeklinde değiıştirünnesi s u r e t l e Matt ve iktisa
dî İşler Komisyonu metninin kabul 'edilmesi 
şartlara, görüşe ve tüm. tatbikata daha uygun 
'Olabilir kanaatini arz ederim. 

'Saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, iSaym Bingöl, 
Sayın Sadık Artukmıaç'ın önergesini okutu

yorum. 
Yüksek Başkanlığa 

136 iSıra Sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî îşüİEr Ko
misyonunca kabul edilen metnin oya sımuîma-
smı arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
'Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Nahit Altan, buyurunuz, 
aleyhinde söz istemişsiniz. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem senatörler; 

iştirakçi 

Mesleği olan ve bu sebeple röntgen, radyum ve 
benzeri iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalışan 
tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyasyon fi
zikçisi ve teknisyeni iyunizan radyasyonla yine 
bilfiil çalışan bilumum personel ve yardımcıları 
ile kalb kateterizmi laboratuvannda bilfiil gü-
revli olan tabip, hemşire, teknisyen, bilûmum 
personel ve yardımcıları. 

Bu kanun teklifi görüşülürken ıSayuı Baş
kanlık Divanı Umumî Heyete bunu şu şekiSde 
takdim etti. Bütçe ve Plân Komisyonunun ka
bul ettiği metin, yani daha evvel Millet Mecli
sinde kabul edilien metin olduğunu açıklamış
ta?. i£onra teklifin tümü üzerinde söz verilmiş 
ve bunun üzerindeki müzakereler de bittikten 
sonra maddelere geçilmiş olduğuna göre, (Sa
yın Artukmıaç'ın veırmiş olduğu önerge Tüzüğü
müze aykırıdır. Ancak bu bir tekriri imüzakere 
mahiyetinde olabilirdi. Bu da, yapılmamıştır. 

Bu bakımdan önergenin a^eyhindeyiım ve 
reidiini arz ve talebederiım. 

iSaygılariimla. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediliyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Müzakerelere Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 'üzerinden devam ediyoruz. 

İSaym öztlirkçinıe V3 Sayın Hüseyin öztürk' 
ün birinci madde İİ3 ilgili olarak bir önergeleri 
var, okutuyorum. 

Sayın Başk?nlığa 

136 sıra sayıda kayıtlı 5434 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini say
gı ile arz ederim. 

Sivas istanbul 
Hüseyin öztürk Rifat östürkçine 

Eklenecek 
Hizmetin geçtiği yerler müddet 

Mesleği icabı röntgen, radyum 3 Ay 
ve benzeri iyonizan radyasyon 
laboratuvarlannda ve kalb kate
terizmi laboratuvannda. 

96 — 
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RİFAT ÖZTÜÎLKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, izahat vereyim. 

BAŞKAN — Sayın öztiirkçine, bu teknik 
bir mevzu, ama gayet berrak yazılmış, gayet gü
zel anladık. Müsaade ederseniz tenkitte bulu
nacak arkadaşlara söz verelim, sonra zatıaliniz 
arzu ederseniz yine söz veririm. 

Buyurunuz Sayın Bilgen. 
LÛTFİ BİLG-EN (içel) — Çok kıymetli ar

kadaşlarım; gönül isterdi iki, Sayın öztiirkçi
ne'nin teklif ettiği değişikliğe katılmak müm
kün olsun. Belki 40 - 50 sene sonra bu da olur. 
Yalnız, (bugün için üzerinde durduğumuz ka
nun şuayla uğraşmayı bizzat meslek edinmiş 
olan insanlar içindir. Eu, doktor olur, teknis
yen olur, hademe olur. Yani mesleği icabı bazen 
şuaya mâruz kalan insanlar için değildir. 

Sayın meslektaşım Öztürkçine'nin teklif -et
tiği bir kalb doktorunun günde bir, haftada 
bir, bazen ayda bir yaptığı bir kalp kateteriz-
minde, belirli bir dakika süresince röntgen 
şuaına mâruz kaldığı doğrudur; fakat böyle 
bir şuaya mâruz kalan yalnız kardiyologlar de
ğildir. Bir nisaiye mütehassısı da bâzı hallerde, 
bir grafiği çekmek için röntgen laboratuvarın
da ıbilfiil çalışmaktadır. Hattâ bunu biraz ge
nişletmek mümkündür. Şövle düşünelim; bunu 
kabul edersek ileride şöyle bir durum olabilir: 
Bir Sümerbank ayakkabı satış mağazasında ça
lışan insanlar da bir gün bu hakkı isterler. Şöy
le ki; hâzı yerlerde, 'bâzı ayakkabı satış mağa
zalarında skopiler üzerinde ayak kontrolü var
dır. Henüz Türkiye'ye gelmedi, ama bir gün ge
lir. Bu bizim için bir fantazidir, fantaziyle ih
tiyacı karıştırmamak lâzım. Adam ayakkabısı
nı giyecek, basacak bir kalıbın üzerine, aşağı
dan skopinin 'şualarından ayağın kemik şekil
lerini görecek, bozuk mu değil mi, ona göre 
ayakkabının uygun olup olmadığına karar ve
recek. Ayakkabı giyildiği zaman; ayağın dili 
vardır, ayağın sıkışıklığını beyne duyurması, 
gözle görmekten daha kolaydır. Hiç kimse ayak 
kemiklerinin şeklini bilmez. Doktor dahi kendi 
ayak kemiklerinin şeklini bilmez. 

Şimdi, biz bunu bu kadar yayarsak, bunun 
sonu gelmeyecektir ve tekrar ediyorum bu du
rumda olanlar 'için meslek de değildir. Sayın 
Östürkçine'ye kalben iştirak ediyorum, tehlike
ye mâruz kalan herkes bu olanaktan faydalan

sın. Hattâ yalnız şuayla değil, bâzı mikrobiyo
loji laboratuvarla-rmda çalışanlar da tehlike ile 
karşı karşıya ama bunların korunması bir de
receye kadar mümkündür. Üzerinde durulan 
nokta; sadece göze görünmeyen ve tesirleri bü
tün teknik tedbirlere rağmen bertaraf edile
memiş olan radyasyonlar içindir. 

Bu bakımdan, bu teklifin kabulü mümkün 
değildir, sadece işi uzatmaktan ibaret kalacak
tır ve bir fayda da sağlamayacaktır. 

Saygılar sunanın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bilgen. 
Sayın öztürkçine buyurunuz efendim. 

RİFAT ÖZTÜHEÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; 

Kanun teklifini Yüce Meclise veren Eski
şehir Milletvekili Sayın Şemsettin Sönmez ar
kadaşımız, uzun seneler hastanede kalb katete-
r'iami laboratuvarıyle yakınan ilgilendiği için, 
bu kanundan kendisine bir menfaat sağlayacak 
sanmrp. uyandırmamak için, bizatihi bu hülmıü 
buraya ilâve etmemiştir. Ama kendisi Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sanlığı Kanununun verdi
ği yetkiye güra emekli olduğu isin, kanun tek-. 
İncisi olarak, bu teklif Yüce Heyetinizce iltifat 
görüp kanunlagtığı vakit, kendisini uzaktan ve-
y:> yalandan ilgilendiren bir husus yoktur. Bu
nun tavzihinde büyük bir fayda mülâhaza etti
ğim için söz aldım. Yoksa, her önüne gslev.. dâ
hiliye hastalıkları mütehassısı iki tane skopi yap
tı, iyonizasyona, röntgen şualarına mâruz kaldı, 
3 ay eklenecek diye bir şey yok. 

Teklifimizde; bilfiil kalp kateterizmi yaptığı 
müddetçe bundan istifade edecektir. Ealp has
talıkları mütehassısı olup, bundan elini çektiği 
anda; bilfiil bu işle meşgul olmadığı nedeniyle, 
bu haktan istifade etmiyecektir. Asıl olan in
sanlığa hizmetse, asıl olan şuaya mâruz kalan 
insan ise, müsaade edin ki, hayatını, kanını, ca
nını, kan formülünü ortaya koyarak, insanlık 
içir. seve seve uğraşan bu arkadaşlarımıza da, 
bu hizmette fiilen çalıştıkları sürece bu hakkın 
tanınmasında büyük fayda vardır. Esasında bu, 
rakam olarak çok fasla tutmayacaktır. Türkiye' 
do kaç tane kardiyolog var ve bunların kaç ta
nesi katetsr yapıyor? Âdetleri de gayet azdır. 
Hiç olmazsa bu meslek grubuna da, yaptığı hiz
meti seve seve yapabilme imkânını bağışlaya
lım. Teklifimiz gayet yerindedir. 

— 97 -
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ikinci "bir husus; okumalılar, «iştirakçiler» 

derken, orada «i» değil. «lı» harfinin yazılması 
lâzım. Yani «h» fıkrası olması lâzım. Eaımn tek
niğine bunu uydurmak zorundayız muhterem se
natörler. Aksi halde biz, Yüce Meclisin sistem
lere ve usullere uymayan şeklîlerine göre bir 
uydu Meclis olamayış. 

Metne baktığımız zaman uymuyor. Nitekim 
bakıma, «yukarıdaki fıkra kapsamına giren» di
yor. Halbuki, Komisyon Sözcüsü «Bunlar ayn 
ayrı birer cümledir» diyor. Müsaade buyurun, 
bunu okuduğumuz zaman; «yukarıdaki fıkra 
kapsamına giren» diyor. Komisyonumuz bunu 
Millet Meclisinden gelen metne göre kabul et
miştir. Bir ve iki fıkra olarak kabul ediliyor, 
ama bu ikinci fıkranın, esasında geçici madde 
olması lâzımdır. Zaten bu şekilde önerge ele ver
dim. Bu itibarla, nasıl olsa Millet Meclisine gi
decektir, benim sizden istirhamını; adedi gayet 
az olan, insanlık için şuaya mâruz kalan bu ar
kadaşlarımızın da aynı. haktan, bu görevleri de
vam ettiği müddetçe, istifade imkânını sağlaya
lım. 

önergeme bu nedenle iltifat buyurulmasmı 
saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın öztürk-
çine. 

Buyurunuz Sayın Devlet Bakanı Doğan Ki
taplı. 

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

Demin de yerimden arza çalış cim. Bu, bir ka
nun teklifidir. Hükümetimiz, 32 nci maddeye 
ilmî, fennî herhangi bir tetkike tabi tutulmadan 
devamlı ilâvelerle kanunun çıkışındaki esprisini 
kaybedeceği düşüncesindedir. Banım için de, bu 
espri içinde komisyonlarda buna karşı gelmiştir. 
Meselenin aslına değil, 32 nci maddeye böyle in
dî, veyahut hiçbir tetkike istinadetmeden yapı
lan ilâvelere karşı çıkmıştır. Ama gördük ki, bu 
meslek grubu, hakikaten bu espriye uyan mes
lek grubudur ve gerek Meclis, gerek Yüce Se
natonun değerli komisyonları bu konuda, bu 
meslek sahiplerine bu hakkın verilmesine karar 
vermişlerdir. O bakımdan Hükümetimiz buna 
burada karşı çıkmadı. Ancak, şimdi bu, burada 
müzakere edilirken, buna şuradaki düşünceleri
niz içinde yeni meslek grupları ilâve etmek ne 
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derece doğru olur? Bunun takdirini Yüce Se
natoya bırakıyorum. Müzakerelerde gördük ki, 
bu. yapılan teklifle (ki, bundan önceki de tek
liftir; polislere, emniyet görevlilerine tanman 
hak da teklif yolu ile gelmiştir) o teklif arasın
da da fark vardır. Arkadaşlarım haklı; bir gru
ba hak veriyoruz, kendilerini borçlandırıyoruz, 
bir gruba hak getiriyoruz, kendilerini borçlan
dırmıyoruz. Bu, kanunun umumiliği prensibine 
de aykırıdır. Ancak Hükümetin, takdir edersi
niz ki, muayyen seviyede müdahale, yahut ar
kadaşları ikaz hakkı vardır, yahut görevi var
dır. Biz, bu görevi yerine getirmeye çalıştık. O 
balamdan baştan, meslek olarak kanunun karşı
sında olmadığımı, ancak bu gibi meselelerin, 
32 nci maddenin tümünün yeniden ele alınarak 
halledilmesinin uygun olacağı kanaatini serdet-
tik. Fakat şimdi burada yeni bir grubun; ki dok
tor elan değerli arkadaşlarımın elahi bu kürsü
de üzerinde ittifaka varamadıkları bir yeni mes
lek grubunun buraya ilâvesinde biz Hükümet 
olarak bir fayda görmüyoruz. 

Demin arz ettik; anlaşılıyor ki, ilerleyen tek
nik bu maddeye bâzı yeni mânalar vermeyi ica-
bettirmektedir. Bu madde yeniden tetkik edil
me durumuna gelmiştir. Müsaade edin de, ora
da Hüküm?!; daha derinliğine bir tetkik im
kânı bulsun. Eğer hakikaten bu maddeye yeni 
şekil vermek veya yenileri ilâve etmek bahis 
konusu olursa, bu mesele orada düşünülsün. 
O bakımda.n arkadaşlarımdan, bu yeni ilâveye 
hiç olmazsa iltifat etmemelerini hassaten is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

Nİ M. FAİK ATA YURT (Uşak) — Bir hu
susu izah etmek mecburiye tin deyim, müsaade 
eder misiniz?.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Atayurt. 
BÜTÇE VE FLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkan, say:^ senatörler; ' 

Komisyon adına burada arzı cevap ettikten 
sonra, çok değerli arkadaşlarım yeniden »öz 
alarak bu kanun teklifi üzerinde birtakım gö
rüş ve mütalâalar ileri sürdüler. Sayın Artuk-
maç, mevcut kanun teklifinin ikinci cümlesin-
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de "bir 'borçlanma msvzuu tasrih edilmediği 
eihetle.... 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, bir anlaşmaz
lığa düştük galiba. Ben zatıâlmize önergeye 
katılıp kaLılmalığınım sordum 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Müsaadenizle ben önergeyi 
oylayacağım. Ccıdaıı sonra zatıâliniz söz isti
yorsanız mesele değişir. Şimdi önerge üzerin
de müzakere yapıyoruz. Siz, umumî konuşan 
arkadaşların yapmış oldukları tenkitleri cevap
landırmak istikâmetinde konuşuyorsunuz. Mü
saade ederseniz önergeni! ı muamelesini biti
relim, ondan sonra söz istiyorsanız ben tek
rar söz vereyim sise. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Sayın 
Başkan, hay hay, öyle de olabilir. Yalnız Sa
yın Balkanım, ben zamanı değerlendirmek, 
kısadan meselenin esasına Genel Kurulu imale 
ettirme düşüncesiyle bu iki kritik nokta üze
rinde durmak istiyorum. Hem önerge üzerine, 
hem de bu madden>. esasını tenkil eden Sayın 
Artukmaç'ın bu sorusu üzerine (Gerçi Hükü
metten sormuştur ama) meselenin noksan kal
maması vg zabıtlara geçmesi bakımından za
rarı görüyorum. Eğer lütfederseniz böyle ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, devam buyuru
nuz. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Ef il
dim, burada bir borçlanmanın tasrih edilme
miş olduğu konusuna değindiler. Bu kanun tek
lifinde borçlanma, genel prensibe göre düşü
nülmüştür. ve 5434 sayılı Kanunun 34 nü mad
desi aynen şu hükmü ihtiva etmektedir : 

«Madde 34, — Kurumlar, iştirakçi, veya 
tevdlatçiların fiilî hizmet müddeti zammı ya
pılmasını gerektiren vazife!erdeki yıllık ça
lışma müddetlerini ve yapılacak zamları göste
ren izahlı cetvelleri, yıl sonlarından -itibaren 
3 ay içinde Sc.ndığa göndermeye mecburdur
lar. 

Bunlar için ilgililerden ayrıca kesenek alın
mayıp o yıldaki son aylık veya ücretleri üze
rinden eklenecek müddete ait istihkakları top
lamının % 10'u, yarısı kesenek ve yarısı kar
şılık sayılmak üzere; kurumlar tarafından 
yukarda yazılı cetvellerle birlikte Sandığa gön-
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dcrildl» denilmektedir. Binaenaleyh, burada 
da genel prensibe tabi olarak 84 ncü madde
nin uygulanması gerekmektedir. Komisyonu
muzda cereyan eden müzakerelerde, burada 
bu 34 ncü maddeye g'örz amel edilmesi karar
laştırılmıştır. Zaten eklenecek olan süreler 
de, 1 . 1 . 1950'den bu yana olan, bilfiil çalı
şanlara aldolmak üzere olacaktır. Bunun esas 
temeli ve buradaki kanun teklifi kanunlaştılı 
takdirde tatbikatında bu esas cari olacaktır. 

Sayın 'Öztürkçine'nin vermiş bulundukları 
önergede iştirakçi kolonunun 'sonuna aynen şu 
hükümler ilâve ledilmiş bulunmaktadır : 

Baş tarafını arz etmiyorum, yalnız ilâve 
edilen 'kısmı arz ediyorum «...ile kalp kateteriz-
ml lâboratuvarmda 'bilfiil görevli olan tabip, 
hemşire, teknisyen, bilumum personel ve yar
dımcıları.» Bu hüküm, Millet Meclisinden gelen 
ve Komisyonumuzca kabul edilmiş olan metne 
burada ilâve 'edilmektedir. Aynı zamanda îhiz-
rnetin geçtiği yerler kolonuna da, «... ve kalp 
kateterlimi lâboratuvannda» denmek suretiyle 
Sayın Öztürkçion.e'nin Iburada savundukları fi
kirler dermeyen edilmektedir. 

Sayın 'Senatörler, bu tamamen teknik 'bir 
mevzudur ve 'Kombyon olarak burada karşılaş
tığımız bir husustur. Komisyon raporumuzda, 
32 nci maddede 'şimdiye kadar yapılmış olan çe
şitli değişiklikleri dikkate alarak Hükümetin 
bu maddeyi mevcut ihtiyaçlara ıgöre yeniden 
tedvin «tmesi lüzum ve zarureti temenni ve 
tavsiyeye şayan görülmüş (bulunmaktadır ve 
bunu sarahaten tasrih etmiş bulunmaktayız. 
Komisyon olarak şimdi karşılaştığımız ve Ko
misyonumuzda müzakere etmediğimiz böyle 
bir teklif hakkında müspet veya menfi iheıihan-
gi bir mütalâa dermeyanma usul ve şekil bakı
mından imkân bulunmadığını arz etmek iste
rim. Bu itibarla takdir tamamen G-enel 'Kurula 
ait bulunmaktadır. 

Sayın îöztürkçlne konuşmalarını bitirirler
ken 'gene şekli] olarak Ibir (h) harfinin ilâve (edil
mesini ve «Nasıl olsa Millet Meclisine gidecek» 
demek suretiyle 'Senatonun bütün oylarının 
önceden taraflarınca malûm 'olduğu gibi hır 
mütalâaya ve mâlahasaya yer vermiş bulunmak
tadırlar. 

Bütçe 've Plân Komisyonu solarak biz, Millet 
Meclisinden gelen metni aynen benimsemiş ve 
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raporumuza dereetm'iş hırlunuyoru?. Sayın Hü
kümetin da 'bunun karcısında bulunmadıklarımı 
ıSaiym Bakan biraz evvel •verdikleri izahatta 'ta-3-
rjh etmiş bulunmaktadırlar. Bu itibarla «Nasıl 
olsa Millet Meclisine gidecek»- tarzında bir pe
şin hükme Komisyon olarak varmadığımızı ve 
varamıyacağımızı da bilvesile arz etmek iste
rim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim 'Sayın Ata-

yurt. 
RİFAT ÖZTÜEKÇİNE (istanbul) — Sa

yın Başkan, Komisyondan 'I::? soru soracağım. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Öztürkçlnrj. 
EİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa

yın Başkan, '32 nci madde (a) fıkrasından baş
lar:, (g) fıkrasına kadar devam eder. Şimdi bu
rada, «32 nci tmaddeye 'bir fıkra ilâve edilir» de
nildiğine göre, bahsi geçen bu fıkranın (a) 'dan 
(g)yQ kadar hanpi fıkraya ilâve edileceği belli 
değliir, 'Burada Ebette (b) fıkrası diye tada-
dedilrnesinin usul bakımından, çekil bakımından, 
kamınım tedvini bakımından yerinde olup cl-
madığını Komisyon 'Başkanından soruyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Atayur-t, buyurunuz, 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI M. FAİE ATAYURT (U-ak) Efendim, ilâ
veler, tedvin tarihi sırasına p;öre yapılır. Yaptı
ğım bütün konuşmalarımda, Sayın Öztürkçine 
nin sorularına esas bakımından arzı cevap et
miş bulunuyorum. Bu durum, mahiyeti itibariy
le meseleyi herhangi bir değişikliğe maruz bı
rakmaz. Esas itibariyle bir iktiyacm karalığı 
-olarak kamın tasarısı ve teldifleri meriyete ko
nulmaktadır. 

Komisyon -cîarak biz, bâzı şekli nevakısı 
dikkate almak .suretiyle de bu teklifin kanun
laşmasının gecikmesine taraflar olmadığımız 
için, mevcut metni pratik ihtiyaca c~vap vere
bileceği inancı İle böyle getirdik. 'Bu husus, ta
mam, en kabule bağlı bir keyfiyettir. 

Arz ederim. 

BAŞKAM — Teşekkür ederiz. 
CELÂL ERTUÖ (Elâzığ) — Önergenin 

aleyhinde EÖZ istiyorum. Kanun tasarısının 
kapsamını müsaadenizle izana Çalışacağını. 

BAŞKAN — Buyrun. 
CELÂL EETUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
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I Yüce Senatonun Bütçe ve Plân Komisyo-
j mınea da kabul ©dilen Millet Meclisinin meıtni-
j ns bir göz atacak olursak, Sayın Öztürkeinemin 
i kalp kateterizasyon lâboratuvaılarını da bura-
| ya ilâve etmek amacına zannediyorum ulaşmış 

olduğumuzu görürüz. Şöyle ki : 
Metinde; «Mesleği İcabı röntgen, radyum ve 

benzeri iyonizan radyasyon lâboratuvarlannda» 
deniyor. ÛBu tarife göre, kalp kateterlzasyonu 

j lâiboratuvariarı da îbu kapsam içerisine girmek
tedir. Onun için, ayrıca bir ilâvenin yapılması
na bence lüzum yoktur. Millet Meclisinde (ted
vin edilen kanun maddesi bütün maksadı İMi-
va etmektedir. Ayrıca bir maddenin ilâve «dil
mesi beyhude zaman israfını gerektireceğinden, 
maddenin aynen kabulü lehinde oy kullanılma
sını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Er tuğ, teşekkür «deriz. 
Efendim, takrire Komisyon katılmıyor. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sa-

| yın Başkanını, Sayın hocamız Se'lâl Ertuğ'un 
verdiği izahatı dinledikten sonra önergemi igeri 
alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
DEVLET BAKANI DOĞAN KİTAPLI 

(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan, öner
genin oylama safhasında fikirlerde değişiklik 
olmuştur. Biz, Hükümet olarak 'bu meselenin, 
madde kapsamına girmediğini ifade etmiştik. 

I O hüküm ifade edildi diye önergenin geri alındı-
| ğı hususu zapta geç erse yanlış anlaşmaya mahal 

vereceği için, bu 'hususu tavzih etmek zorunda 
kaldım. 

BAŞKAN — önerge geri alındığına göre 
I madde oylanır. Maddenin kanunî anlamı ne ise 

hukuken o izah edilir ve ona ıgöre tatbik edi
lir. 

Sayın Oztürkçine'nln bir önergesi daha var 
var efendim. 

EİFAT ÖZTÜBKÇİNE (istanbul) — Sa
yın Başkan. 34 ncû maddeye uygun olarak, borç
lanmanın, kurumlar tarafından yapılacağı 
Komisyon 'Sözcüsü tarafından beyan edildi. Bu 

i husus zapta geçtiği ilcin önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri verilmiştir. 
Sayın Atç-yurt, buyurun. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU (BAŞKANI 

I M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, Sa-

100 — 
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ym Öztürkçine'nin bir önergesi münasebe tiyle 
«borçlanma» .taJbdri 'Genel Kurulda ifada edil
miş bulunmaktadır. 34 ncü madde 'hakkında arz 
ettiğim 'hususlar tutanaklara geçti. 84 ncü 
maddenin 1 Ve 2 nci fıkralarında genel hüküm
lerin uyguianmaiLyie ilgili muamelelerin nasıl 
yapılacağı kaydedilmiştir. Bu 3 aylık kürelerin 
ilâvesi, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun meriyete girdiği ve çeşitli işlemleri 
kapsadığı 1. 1 . 1950 'tarihinden bu yana yapıla
caktır. Bu hususu tekrar 'tashih etmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, teşekkür ede
riz. 

Önergeler geri alınmıştır 'efendim. 

Birinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul tedil-
mlştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanun teklifinin tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı Ve uğurlu 
olmasını temenni ederiz. 

S. — 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile 
elde nen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sos
yal İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi : 2/554; Cumhuriyet Sena
tosu : 2/26) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 
11 . 9 . 1972) (Ret) (1) 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var, oku
tuyorum. 

(1) 137 S. sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

• — 101 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan 1186 sayılı Ka
nunun 21 nei maddesi ile eklenen geçici 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifinin Cumhuriyet iSenatosundakiı görüşme sü
resinin bitimine az bir zaman kalmış bulunması 
nedeniyle gündemde mevcut bütün işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Mehmet Faik Atayurt 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — önergeyi dinlemiş bulunuyor
sunuz. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanı Sayın Ali Rıza Uzuner bu
rada. Komisyon burada. 

Efendim, açık oylama işleminde oyunu kul
lanmayan sayın üye var mı? Yok. Oylama işle
mi bitmiştir. Lütfen kupa kaldırılsın, 'gerekli mu
amele yapılsın. 

1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile ek
lenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince red
dolunan metni, Cumhuriyet Senatosu Komis
yonlarınca da benimsenerek reddedilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun redde müte
dair raporunu okutuyorum efendim. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun raporu okun
du.) 

BAŞKAN — Efendim, şimdi bu kanun tekli
fi, üzeninde yapılan müzakerelerle Meclisten 
itibaren reddedilerek buraya kadar gelmiş. Büt
çe ve Plân Komisyonunun raporunu da muhte
rem arkadaşlarımız dinlediler, Komisyon da 
reddetmiştir. Eğer Komisyonun raporu kabul 
edilirse, tarafımızdan reddedilmiş sayılacaktır 
ve düşecektir. Eğer reddedilirse metni müzakere 
etmek 'durumunda kalacağız. 

ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Söz rica edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — »Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Komisyon raporunun aleyhinde söz aldım, 

düşüncelerimi arz edeceğim. 
Kanun teklif ve tasarıları Yüce Meclislere 

doğan ihtiyaçları karşılamak için gelir. Uarm 
yıllardan beri görüyoruz ki, Yüce Meclislerden 
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kanunların ne kadar mükemmel olarak çıkarıl
masına gayret edilse, tatbikatta bâzı boşluklar 
meydana gelmekte, böylece bu boşlukların dol
durulması için de yeniden yeni kanunlarla karşı 
karşıya gelmekteyiz. Nitekim, biraz evvel kabul 
buyurduğunuz bir kanun da yine bir dhtiyacın 
karşılanması için çıkarılmıştır. 

Anayasamız, çalışan insanlara çalıştıkları 
devrelere ait emeklerinin karşılığı olarak bir 
sosyal güvenlik sistemini getirmiş ve memleke
timizde gerek 5434 sayılı Kanunla ve gerekse 
506 sayılı Kanunla çalışan kişilerin gerek fikir, 
gerek bedenî yorgunluklarının karşılığı olarak 
muayyen müddetin sonunda da bir emeklilik 
hakkı tanımaktadır. 506 sayılı Kanunun 21 nc'i 
maddesi Yüce Heyetiniz tarafından ele alın
mış, geçmiş zamanlarda hizmet eden kişilerin 
hizmetlerinin karşılığı olarak borçlanmak sure
tiyle emekliliklerine ilâvesi 1186 sayılı Kanun
la kabul edilmişti. 1186 sayılı Kanun çıkınca, 
Sosyal Sigortalara tabi işyerinde çalışan kişile
rin Sosyal Sigortalar Kanununa tab'I olmadan 
daha evvelki devrede geçen hizmetlerini borç
landırma imkânını tanımıştı. 1186 sayılı Kanun 
meriyete girince; geçmiş 10 yıllık hizmıetlerinı 
bütün çalışan vatandaşlarımız borçlanmak su
retiyle değerlendirdiler. Şimdi, bu gelen teklif
te şöyle bir husus'iyet var : 

Metin gayet açık. îki vatandaşımız var, ay
nı işyerinde birlikte çalışıyorlar. Birisi o işye
rinde kalmış ve bu işyeıl muayyen bir müddet 
sonra Sosyal Sigortalar Kanunu şümulüne alın
mış. Bu işyerinde çalışan kişi, 1186 sayılı Ka
nun meriyete girince Sosyal Sigortalara müra
caat ediyor, diyor k'i; «Ben şu müessesede şu 
kadar müddet sigorta primi ödemeden çalıştım, 
şimdi 1186 sayılı Kanun hükmüne göre beni 
borçlandırınız, primimi ödeyeceğim; fakat ça
lışma hizmet müddetine bunu sayın. «Sos
yal Sigortalar, 1186 sayılı Kanunun hük
müne göre bu vatandaşı borçlandırıyor, ikinci 
arkadaş çalıştığı yerden Sosyal Sigortalar Ka
nununa tabi olmadan ayrılmış, 5434 sayılı 
Emekli Sandığı Kanununa tabi işyerine geç
miş. 

Şimdi, 1186 sayılı Kanun meı'yete girince; 
birinciye (A) diyelim, (A) müracaat ediyor, 
geçmiş hizmetini borçlanıyor, (B) Emekli San
dığı Kanununa tabı işyerinde iş alıp çalışmaya 

i devam ettiği için borçlanmaya devam ettiği için 
borçlanma imkânından mahrum oluyor. Şimdi 
gelen teklif, (B) nün geçmişteki hizmetinin de 
arkadaşı (A) borçlandırılarak değerlendirilme
si hükmünü getiriyor. Sayın komisyon, ve Mil
let Meclisimiz Çalışma Bakanlığının verdiği 
'izahat karşısında bunu bir palyatif tedbir ola
rak kabul ediyor. 

Muhterem arkadarlanim, bu teklif, 1188 sa
yılı Kanunun tatbikatı ile meydana gelen foir 
boşluğu doldurmak için gelen bir tekliftir. Bun
dan sonra Obaşka (bir teklif veya tasarının gel
mesi mümkün değildir. Şayet, Anayasanın ge
nellik ve eşitlik prensipine ısadık kalıyorsak, o 
zaman 2 nei vatandasın da geçmişteki hizmeti
ni borçlandırmaya imkân vereceğiz. (A) Sosyal 
Sigortalar bünyesinde kaldı, ona 1183 sayılı 
Kanunun getirdiği imkânları 'tanıyacağız; (B) 
Sosyal Sigortalar bünyesinde değil de, Emekli 
Sandığına tabi işyerine geçtiği için, ona geç
mişteki hizmetini (borçlandırma imkânını sağla
mayacağız,.. Bu, mümkün değil. Bir sosyal gü
venlik meselesi ise, ıbütün vatandaşlarımıza aynı 
hakkı tanımak mecburiyetindeyiz. 

Baporda : «Efendim, verilen izahat sebe
biyle biz bu işin içerisine giremedik; Üçüncü 
Beş Yıllık Plân bu hakları tarayacaktır.» denili
yor. 

Sevgili arkadaşlarım, bu gs&zzı teklifte; he
sap ne kadar kati yapılırsa yap:lsın, tespiti ben 
de kaibul ediyorum, kaç kişi bundan faydalana
cak bilemiyorum, ama Sosyal Sigortalara tabi 
işyerinde çalışırken Emekli Sandığına talbi bir 
işyerinde iş alıp oraya intikal elen vatandaşla
rın sayısı, ne Saym Çalışma Bakanının verdiği 
bilgiye ve ne de orsaya atılan hesaba dayanma
maktadır. Şöyle ki; Sosyal Sigortalar bünyesin
de eğer 1€0 bin kişi kalmışsa (ki, bu 100 bin ki-

. si 1188 sayılı Kanun hükmüne igöre geçmiş hiz
metini borçlanmak suretiyle değerlendirmiştir.) 
buradan Emekli Sandığına tabi bir işyerine in
tikal eden vatandaşların sayısı belki bir iki yü
zü geçmemektedir. Yüz binleri borçlanıdırıp bir 
hak tanıyacaksın; ama birkaç yüz kişiye geldi
ği zaman, efendim Sosyal Sigortaların aktüer-
yal hesabı karî olarak çıkmamıştır gibi, birta
kım ciddî hesaplara dayanmayan mütalâalarla 
gelen bu teklifin reddini temin etmek adalete 
sığmaz değerli arkadaşlarım. 5 kişi de olsa, 10 
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kişi de oka, 500 hin kişi de olsa, 'bir tarafa ve
rip bir tarafı hu haktan alıikoytmlaya bizim gü
cümüz yetmez. Ortada 1186 sayılı Kanunun tat
bikatı ile geçmiş hizmetlerini değerlendiren bin
lerce vatandaş hu haktan istifade edecek;' faikat 
o günkü şartlara göre, o işyerinden ayrılıp 
Emekli Sanidığıma tabi bir işyerine siden vatan
daşa; 'sen hu halktan istifade edemezsin, diyeme
yiz değerli arkadaşlarım. 

Nitekim, 1425 sayılı Kanunla da sonra bir 
hüküm kaibul eıtlt'indz, dediniz ki: 5434 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesine jröre Emekli Sandığıma 
tabi "işyerlerkiide saat ücreti, yevmiye v. s. ücret
le geçen, yani maaşla değil, ücret faslında ge
çen hizmetleri de borçlandırma imkânını sağla
dık. Şimdi, o tarafa imkân sağladık, hu tarafa 
imkân sağladıik; fakat İM cami arasında kalan 
üç beş yüz vatandaşımız ya kaldı ya kalmadı. 
İki büyük müessesede hizmete devam elden kişi
lere hak tanıyıp, ikisinin arasında kalan üç beş 

yüz kişiye hak tanımamak mümkün değil kana-
atinleyim. 

Bu bakımdan, muhterem komisyonun huzu
runuza getirdiği raporun ne Anayasanın eşitlik, 
genellik prensipi ile bağdaşır tarafı var, ne de 
adabte uygun tarafı var. Raporun reddi ile asıl 
metnin görüşülmesi istirhammdayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ucuzal. 
Sayın üyeler, (S. sayısı 130) Osman oğlu 

1936 doğumlu Ahmet Şen hakkındaki Af Ka
nunu tasarısının açık oylamasına 54 üye katıl
mış; (31) kaıbul, (21) ret, (2) çekinser oy kul
lanılmıştır. Böylelikle yeter s?yi bulunamamış
tır ve salonda da yeter sayı bulunamadığı böy
lece tespit edilmiş olduğundan, Birleşime devam 
etmeye imkân göremiyorum. 

21 Eylül 1972 Perşembe günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere (Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanış ?aati : 17,35 
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Osmancğlu 1936 doğumlu Ahmet Şen hakkında Af Kanunu tasarısının Tjirlnoi maddesine verilen 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettiıı Coşkun 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

oyların sonucu 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 54 

Kabul edenler : 31 
Reddedenler : • 21 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 127 

Açık üyelikler : 2 

' Çoğunluk yoktur) 

[Kabul 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
HAKKARİ 

Necip Seyhan 
İÇEL 

Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

IZMIR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

edenler] 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
C UMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYE 
Nihat Erim 

[Reddedenler] 
TABU ÜYE 

Mehmet ösgüneş 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
ITalü Goral 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENIZLI 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

İSTANBUL 

Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 
MANİSA 

Doğan Barutçu oğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Ba'büroğlu 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
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TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükra*. Özkaya 
(I. Â.) 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaıkuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Cnaldı (Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
(i.) 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
cğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ilıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(B§k. V.) 

[Oya Katı 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 
(I.) 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlaya-ngil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Uraı 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
M. Şevki özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
A.zmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bavsoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğln 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügilı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 

ıayanlar] 

Tekin Arıburun 
(Başkan) 
na lûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalav 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUĞLA 
11 yas Karaöz (B.) 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİÖDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tcvetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyîi 

TEKİRDAĞ 
Ilayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fflthi Çelikbas 
Özer Derbil 
Vchap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 
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[Açık Üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

>^e« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

84 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 9 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda, açılk bulunan üyeliklere 
seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'im, Akdeniz Gübre Sanayime daitr Sa
nayi ve Teknoloji BakamıirJdan sözlü sorusu 
(6/566) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'ndm 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Kaimdi özsır'iîn, Yunanistan'da buüunam Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/567) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Babkeısir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nrn, Türkiye Sınaî Kalıkıjnma 
GBankası aracılığı ile verilen kreidilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Zong-uldak Üye
si Ahmîsil Demir Yücs'nin, Almanya 1dan g*eİ2n 
Türk işçilerinin gümrük anuaımeHelerine dair 
İçişleri ve Gümrük ve Ttfkel bakanlarından söz
lü sorusu (6/580) 

6. — Cumhuriyet Sonıatasu Tabiî Üyssi Ah-
me?i Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

7. — Cumhuriyet Senatosu AdarJa Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço-
cvSk Bakımeviriin kapatılmalına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü sorusu. 
(6/5) 

8. — Cumhuriyet Ssnatasu izmir Üyesi Be
liğ Beler'in yurt dışmda mahkûm olan Türk

lere dair Adalet Bakanınldan sözlü sorusu (6/8) 
9. — Cumhuriyet Senatosu Gaziıantep Üyesi 

Salih Tanyeri 'mim, ithal deilien (mallarım mute
metlere teslimine dair, Başjbakânldan sözlü so
rusu. (6/9) 

İfl. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuza!'m, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde meşrödlsm bir yazıya dair 
Başbakandan sözıü sorusu (6/10) 

11. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Beliğ Beler'iin, Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu. (6/11) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kontemjam Üye
si Sciâhattin Babüroğllu'mun, inşaat mevsimimin 
uzatılmasına dair Başbaikandam sözlü sorusu 
(6/12). 

13. — Cumhuriyet Senatosu SJvas Üyesi Hü
seyin. öztürk'ün, d emsime liseü'eirime daıir, Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/13) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Delmizii Üyesi 
Hüceyin Atmaca'nın, Demiiflıi ilime bir yüksek 
okul yapılmasına dair Millî Eğitim Balkanından 
sözlü sorusu (6/14) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Dsmiaü Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, yüksek ve ortaöğretime 
ıdair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/15) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

X I . — Osnıanoğlu 1936 doğumlu Ahmet 
Sem hakkında Af kanunu tasarısının MHet 
Msclisinee kabul olunan indimi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anlayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi : 1/523; Cumhuriyet Se
natosu : 1/99) (S. Sayısı : 130) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 7 . 1972) 

(Devamı arkada) 



B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1 . — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Ataiay'm, son beş yıl ilcinde açılan ve kul
lanılan kredilerin ekonomik ve sosyal {kalkın
madaki katkı ve etkilerine dair Senato araş-
tınn&sı .isteyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'ın, bölgeler arasında artan farklılık 
vs bölgesel plâna gitme zoruniluğu olup otenaidığı 
hususlarında Senato araştırması dişleyen öner
gesi (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, Dömokratiık Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
tecimi hususunda Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

4. — CumhuriyEt Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü L>rlkeçı?:!gll'in, Ankara imar Lâm&ted 
Şirketine dair Semıato Araştırması isteyen öner
gesi (10/2) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyssi 
Orhan Siiersam'ın, Bilekçe Karma Komıisyonu 
Genel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 
sayılı Haftalık Karar CetveLİnde.ki 5894 sayılı 
Kararının GÖT si Kurulda görüfülme&iine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (Cumhuriyet Senatosu 4/81, 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1972) 
(Milî Savunma Bakanlığı ile iüglli) 

6. — Kırklareli es?ki Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'm, Dilcikçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun İ'2 . 7 . 1967 tarihli ve 38 sayıh 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kara-
n n m Genel Kurulda görüşülmesine ıda:r öner-
gi'y. ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları 
(Cumhuriyet Senatosu; 4/80, 4/23) (S. Sayısı 

1575'e ek) (Dağıtma tarihi : 16 . 5. 1972) (Mi
li Savunma Bakanlığı ile $g l i ) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit KöJker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içünde bulunduğu duruma dadır Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 noi maiddesi (mu
vacehesinde Bolu Çiıneımto Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle Senatörü'uk sıfatının bağ
daşıp bağdaşmayacağına dair, istanbul Üyesi 
Ekrem Özıden'in önergesi ve Ibu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 . 1972) 

9. — 1186 sayılı Kanunun 21 ned maddesi 
ile eklenen geçici 3 ncü madldcsime bir fıkra ek
lenmesine dair kanun tekliflinin Millet Meclisin
ce reiddolunaaı metni ve Cumhuaiysft Senatosu 
Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân koimâsyonÜarı ra
porları (Millet Meclisi : 2/554; Cumhuriyet 
Senatosu : 2/26) (S. Sayısı : 137) (DağiJtnm 
tarihi : 11 . 9 .1972) (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Mület 
Meclisince kabul olunan meıtrii ve Cunıhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî işler ve Bütçe ve 
Plân komisyonları raporları (MMet Meclisi : 
2/503; Cumhuriyet Senatosu : 2/22) (S. Sayı
sı : Ü38) (Dağıtma tarihi : 11 . 9 . 1972) 
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Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
dî işler ve Bütçe ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 /506; 

C. Senatosu : 2 /22) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 703) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 6 . 1972 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 3321 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞIN'A 

Millet Meclisinin 26 . 6 . 19T2 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci ırad-
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Nurettin Ok 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu teklif 19 . 3 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 26 . 6 . 1972 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı: 703) 

Malî ve iktisadî işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu 13 . 7 . 1972 
Esas No. : 2/22 

Karar No. : 11 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet 'Meclisinin 26 . 6 . 1972 tarihli 113 ncü. Biıileşimitıd>e öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
"işarî oyla 'kabul edilen (5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 'Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
decine ı'bir fıkra eklıenmesine idair kanun teklüfi) Komisyonumuzun 4 . 7 . 1972 ve 11 . 7 . 1972 ta
rihlerinde yaptığı oturumlarda. Maliye Bakanlığı ve Emeivli Sandığı temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun teklifinin genel gerekçesinde arz ve üz ah edilen görevlerde devamlı çalışan personelin. 
5434 sayılı Kanunun 32 nci ımaddesi kapsamına alınması Anayasal, ve sosyal adalet ilkelerine uy
gun olduğunu tespit eden Komisyonumuz kanun teklifini prensibolarak benimsemiş ve maddele
rin görüşülmesine geçümfişitir. 
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Ancak 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesine eklenmek istenen fıkraya anlam ve kapsamda açık

lık ve uygulamada meydana gelebilecek aksaklıkları bertaraf etmek maksadiyle Komisyonumuz;. 
aşağıda belirtilen değişikliği zorundu görmüştür. 

a) Fıkranın birinci bendinin aynen muhafazası ve ildııci bendin fıkradan çıkarılarak yerine 
geçici madde ilâvesini, 

•b) Teklifin 'başlığının da bu değişikliğe uygunluğunu sağlamak için .başlığın 'ikinci satırın
daki) (bir fıkra) ibaresinden sonra ve kanuna geçici madde ibaresini ilâve ederek düzenlemiştir. 

Rapora ekli olarak sunulan metinde bu değişiklikler aynen gösterilmiş ıohıp Millet Meclisi 
metninin yürürlük ve yürütme ile ilgili ikinci ve üçüncü maddeleri de aynen benimsenmiştir. 

Mezkûr kanun teklifinin Millet Meclisine sevk gerekçesinin de teklifin Genel Kurula arzında ra
poruna eklenmesi hususu da karar altına alınmıştır. 

Havalesi gereğince 'Bütçe Plan Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur^ 
Başkan Sözcü 
Çankırı Muş Amasya Giresun 

Gürhan Titrek İsa Bingöl M acıt Zer en Sabahattin Orhon 

İzmir Manisa Konya İçel 
Beliğ Beler Orhan Süersan Fakih Özlen Lütfi Bilgen 

Antalya Çanakkale (Bağımsı*) İstanbul (Bağımsız) 
Mehmet Pırıltı Ziya Termen Şevket Akyürek 

Bütçe ve Pîan Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 19 . 7 . 1972' 
Esas No. : 2/22 
Karar No. : 63 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 26 . 6 . 1972 tarihli 113 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine Mr fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 'Komisyonumuzun 18 Teanımız 1972 tarihli 31 nci 
.Birleşiminde ilgili T. C. Emekli Sandığı temsilcisi de hazır bulunduğu halde , tetkik ve müzakere 
olundu. 

Teklif, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesini öngörmektedir. 

5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi, iştirakçiler için diğer vazifelere nispetle riskli addedilebi
lecek vazifelerde çalışanlara bunun karşılığı olarak fiilî hizmet müddetlerinin her yılı için l>elli 
müddetlerin eklenmesini âmirdir. 

Kanun teklifi, yine böyle güç şartlar altında yapılan ve iştirakçiler için ıiskli ve tehlikeli ad
dedilebilecek vazifelerde hizmet gören bir meslek zümresinin: Mesleği olan ve bu sebeple röntgen,. 
radyum ve benzeri iyonizan radyasyonlarla, bilfiil çalışaaı tabip, teknisyen, sağlık memuru, radyas
yon fizikçisi ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine bilfiil çalışan bilûmum personel ve yardım
cılarının, da 32 nci maddenin kapsamına alınarak, bu madde metninde yer alan diğer meslek men
suplarının faydalandığı haklardan yararlandırılmalarını temine matuftur. 

Meslekleri ieabı, yaptıkları işler dolayısıyle diğer iş dallarına nazaran, vücutları daha doğru
su hayatları tehlikjede bulunan ve 5434 sayılı Kanunun kapsamına gireaı iştirakçilere kanun vazı-
ımn bazı üstünlükler tanımasını görülen işin icaplarına ve hakkaniyete uygun gören komisyonu-
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muz, T. C. Erkekli Sandığı temsilcisinin daha evvel Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî İşler 
Komisyonunda, yapılan değişiklik paralelinde bir tedvine gi:dilm,esini tavsiye etmesine ve 'Millet 
Meclisince kabul olunan metne muhalefetine rağmen, teklifi olumlu mütalaa ederek aynen benim
semiştir. 

Ancak, 5434 saydı Kanunun 32 nel maddesi kapsamıma alınan vazifelerde çalışanlarm tümü
nün aynı tehlike ve riske maruz bulunmadığını müşahede eden Konıisyonumuz, 32 nci maddede
ki listenin genellik ve eşitlik prensiplerine göre Hükümetçe yeniden ve acilen tetkik ve gözden 
getirilerek tanzimi ve buma ilişkin kamun tasarısının biran önee Meclislere sunulması hususunu da 
tavsiye ve temenniye şayan görmüştür. 

Millet Meclisi metni aynen kabul etmiştir. 
iSöz konusu hizmetleri ifa eden iştirakçilerin hu haktan biran evvel yararlanmalarını zarurî 

gören Komisyonumuz, teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde 
bulunulmasını kararlaştırmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Atmjurt 

Ankara 
Y. Köker 

Ordu 
B. S. Baykal 

Üye 
Münhal 

Başkam vekili 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Üye 
Münhal 

Sözcü 
Afyon Karahilsar 

M. K. Karaağaç!'toğlu 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Üye 
Münhal 

: Ankara, 
İ. Yetiş 

'Toplantıda bulunamadı. 

Kütahya, 
İ. E. Erdinç 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme

sine dair kanım teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Hizmetin geçtiği Eklenecek 
İştirakçi yerler müddet 

Mesleği olan ve bu Mesleği icabı rönt-
sebeple röntgen, gen, radyum ve 
radyum ve benzeri benzeri iyonizan 
iyonizan radyas- radyasyon laba-
yonlarla bilfiil ça- ratuvarlarında. 3 ay 
lışan tabip, teknis
yen, sağlık memu
ru, radyasyon fizik
çisi ve teknisyeni 
ve iyonizan radyas
yonla yine bilfiil 
çalışan bilumum 
personel ve yardım
cıları. 

Yukardaki fıkra kapsamına giren iştirakçi
lerin fiilî hizmetlerine eklenecek müddet, 5434 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten son
ra görevde bulunup da, o zamandan beri iyoni
zan radyasyon laboratuvarlarmda bilfiil çalış
mış olanların emeklilik işlemlerinde uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

4 — 

MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme

sine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Hizmetin geçtiği Eklenecek 
iştirakçi yerler müddet 

Mesleği olan ve bu Mesleği icabı rönt-
sebeple röntgen, gen, radyum ve 
radyum ve benzeri benzeri iyonizan 
i/onizan radyas- radyasyon lâba-
yonlarla bilfiil ça- ratuvarlarında. 3 ay 
lışan tabip, teknis
yen, sağlık memu
ru, radyasyon fizik
çisi ve teknisyeni 
ve iyonizan radyas
yonla yine bilfiil 
çalışan bilumum 
personel ve yardım
cıları. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun 1 nci mad
desi hükmü kapsamına girenlerden halen mes
lekte bulunanların talepleri üzerine, istedikleri 
müddet kadar bu görevlerde geçen fiilî hizmet 
müddetlerinin her yılı için üçer ay olmak üze
re hesabedilecek müddet, iştirakçilerin o tarih
lerdeki aylık emeklilik keseneği ve karşılıkları 
nazarı itibara alınarak, borçlandırılmak sure
tiyle fiilî hizmet müddetine eklenir. 

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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BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair 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. 

» o « 
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Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler ve Bütçe 
ve Plan komisyonları raporları (M. Meclisi: 2 /554; C. Senatosu: 2 /26) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 709) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8.7. 1972 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı : 4203 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek red-
«lolunan, 1186 sayılı Kanunim 21 nci maddesi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fikret Turhangil 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu teklif 12 . 8 . 1971 tarihinde Başkan lıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 7.7. 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öne elik ve ivedilikle görüşülerek reddedilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 709) 

MİLLET .MECLİSİNİN REDDETTİĞİ METİN 

.1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Yukardaki fıkra hükümlerinden, halen T. C. Emekli Sandığının iştirakçisi bulunanlar da aynı 
haklara sahibolarak istifade ederler. Şu kadar ki, bunların borçları, borçlanmak için Sosyal Sigor
talar Kurumuna müracaat ettikleri tarihlerdeki emeklilik keseneklerine esas olan derece ve kade
me aylıkları üzerinden hesaplanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
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Sosyal işler Komisyonu Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İşler Komisyonu 13 .7 . 1972 
Esas No: 2/26 
Karar No: 7 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet M e ellisinin 7 . 7 . 1972 tarihli 122 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşerek red-
dolunan, 1186 sayılı Kanunun 21 nei maddesi ile eklenen geçici 3 ncü maddesinle bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi Komisyonumuzun 13 Temmuz 1972 tarihli Birleşiminde Çalışma Bakan
lığı temsilcileri, Sosyal Sigortalar Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcileri ile T. C. Emekli 
Sandığı temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Fıkra eklenmesi istenen geçici 3 ncü madde aynen şöyledir : 
«Geçici 3 ncü madde — Bu kanunun yayımından önce çeşitli işyerlerinde fikir ve beden işçisi 

olarak çaılışnıakta olup, her ne sebeple olursa olsun Sosyal Sigortalar Kuııımuna veya bu Kuruma 
devredilen çeşitli Emekli Sandıklarına emekli veya yaşlılık aylığına esas olacak prim ödememiş 
olanlar hizmetlerini belgelendirdikleri ve o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerinden işçi veya işve
ren sigorta primlerini en geç beş yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri takdirde top
lanı olarak en çok 10 yıllık hizmetleri Sosyal Sigortalarda veya Sosyal Sigortalara devredilen 
sandıklarda geçen hizmetleriyle birleştirilir.» 

Geçici 3 ncü maddeye eklenmek istenen fıkra ise aynen şöyledir : 
«Yukarıdaki fıkra hükümlerinden, halen T. C. Emekli Sandığının iştirakçisi bulunanlar da ay

nı haklara sahibolarak istifade edei'ler. Şu kadar ki, bunların borçları, borçlanmak için Sosyal 
Sigortala/r Kurumuna müracaat ettikleri tarihlerdeki emeklilik keseneklerine esas olan derece ve 
kademe aylıkları üzerinden hesaplanır'.» 

«ı23 . 10 . 1969 tarihinde kabul edilerek kanunlaşan 1186 sayılı Kanunun yayımından önce çeşitli 
işyerlerinde fikir ve beden işçisi olarak çalışmakta olup her ne olursa olsun Sosyal Sigortalar Ku
rumuna veya bu Kuruma devredilen çeşitli emekli sandıklarına bağlı olanlara, birtakım haklar 
bahşedilmiş, bunlar arasına T. C Emekli Sandığına tabi vazifelerde bulunanlar dahil edilmemiş,. 
kanun metninde lâfzen bu husus zikre dilmediği için halen 506 sayılı Kanunun hükümleri ilginde olan 
pek çok insan bahşedilen hükümden yararlanamadığı» gerekçesiyle teklif Yasama Meclislerine ge
tirilmiştir. 

Aslında ise mezkûr teklifin kabulü halinde Sosyal Sigortalar Kurumuna büyük malî külfetler-
getireceği Kurumu içinden çıkılması çok zor durumlara sokacağı ise apaçıktır. 

Eskiden Kuruma tabi olmayıp her hangi bir işyerinde çalıştığını tevsik eden bir şahıs o zaman
ki ücret üzerinden Sigortaya prim yatıracak fakat bu borçlanması T. C. Emekli Sandığında ge
çen hizmetle değerlendirmeye tabi tutulacak ve bugün almakta 'olduğu maaş üzerinden emeklili
ğe hak kazanacaktır. Anayasamızda tüm ekonomik ve sosyal faaliyetlerin bir plan dahilimde ger
çekleştirilmesi öngörülmüş olup, beş yıllık planla, beş yılın kaynak ve harcamalarını!, aynntılh 
bir şekilde planda öngörülen amaçlara uygun bir nitelik taşımadığı nedeni ile söz konusu kanun 
teklifinin Sosyal Sigortalara getireceği meçhul malî krizleri de gözönünde bulunduran Komisyonu
muz Millet Meclisi Genel Kurulunun görüşünü benimsemiş, mezkûr kanun teklifini- kabule şayan 
görmeyerek tümünün reddine ittifakla, karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna, tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygıy
la sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Burdur İzmir Kayseri İstanbul 

Faruk Kınaytürk Mustafa Bozoklar Sami Turan Rifat Öztürkçine 

Erzurum Zonguldak İstanbul Bingöl 
Edip Somunoğlu Tarık Remzi Baltan Mebrure Aksoley Arif Hikmet Yurtsever 
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Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plan Komisyonu 19 . 7 . 1972 
Esas No. : 1/26 
Karar No. : 65 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1972 tarihli 122 nci Birleşiminde öneellik ve ivedilikle görüşülerek reddo-
kman, 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile eklenen geçici 3 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi, komisyonumuzun 18 Temmuz 1972 tarihli 31 nci Birleşiminde ilgili Çalış
ma Bakanlığı ve T. C. Emekli Sandığı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Teklif, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerini değiştiren ve bu kanuna bazı 
maddeler ekleyen 1186 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ile 506 sayılı Kanuna geçici 3 ncü madde 
olarak ilâve edilen maddeye bir fıkra eklenmesini öngörmektedir. 

506 sayılı Kanunun geçici 3 ncü maddesi bu kanunun yayımından önce çeşitli işyerlerinde fi
kir ve beden işçisi olarak çalışmakta olup, her ne sebeplle olursa olsun Sosyal Sigortalar Kurumu
na ve bu kuruma devredilen çeşitli emeküi sandıklarına emekli veya yaşlılık aylığına esas olarak 
pıim ödemiş olanların, hizmetlerini belgelendirdikleri ve o zamana ait ilk aylık ücretleri üzerin
den işçi ve işveren sigorta primlerini en geç beş yıl içinde defaten veya eşit taksitlerle ödedikleri 
takdirde toplam olarak en çok 10 yıllık hizmetleriniln Sosyal Sigortalarda veya Sosyal Sigortala
ra devredilen sandıklarda geçen hizmetleriyle birleştirileceğini amirdir. 

Kanun teklifi; geçici 3 ncü maddenin bu hükmünden halen T. C. Emekli Sandığının iştirakçi
si bulunanların da yararlanmalarını temine matuftur. 

506 sayılı Kanun metninde lâfzeıı bu husus zikredilmediği için T. C. Emekli Sandığına tabi 
vazifelerde bulunanların mutazarrır oldukları gerekçesiyle Meclislere sevk edilen kanun teklifi
nin komisyonumuzda yapılan müzakerelerinde bütün bu hususlar gözetilmiş ve tartışılmıştır. 

!Söz konusu vazifelerde bulunanların da bu imkâna kavuşturulmasının hakkaniyete uygunlu
ğu tartışılamaz. Ancak, Sosyal Sigortalar Kurumunun bugün içinde bulunduğu durum, Sosyal 
Sigortalar Kanunu ile mutazarrır olanların böyle münferit ve perakende kanun teklifleri ile müte
madiyen ve müteselsilen tatmini cihetine gitmenin meseleyi esastan asla halletmiyeceği kanaati 
müzakereler sırasında Komisyonumuz üyeleri1 tarafından paylaşılan ve benimsenen gerçekler ola
rak kabul edilmiştir. Kaldı ki 3 ncü 5 Yıllık Kalkınma Plânının öngördüğü hedefler arasında 
sosyal güvenlik müesseselerinin aktüarye'l hesaplara dayanmak suretiyle bir arada düşünülerek 
yayılacak çalışmalarla ıslahı ve bununla ilgili mevzuatın yeniden tedvini cihetine gidileceği hu
susu çeşitli kanun tasarısı ve teklifleri vesilesiyle Komisyonumuz müzakerelerine iştirak etmiş ba
kanlar ve bakanlık yetkilileri tarafından zaman zaman beyan ve teyideddilmiş ve bu hususlarda 
Hükümetçe gereken çalışma ve hazırlıkların yapılmakta bulunduğu da ayrıca ifade edilmiştir. 

Binnetice, böyle sık sık hazırlanarak Meclislere sunulan münferit ve perakende kanun teklif 
ve tasarılarıyle sosyal güvenlikle ilgili mevzuat ve meselelerin halledilemiyeeeğine inanan Ko
misyonumuz teklifin gerekçesinde belirtilen hususları benimsememiş ve teklifin tümünü reddet
miştir. 
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Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı Üe sunulur. 

Başkan 
Uşak 

31. F. Atayurt 

Anikaıra 
1. Yetiş 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Taibiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Üye 
Münhal 

Başkanyekili 
Gaziantep 

#. Tanyeri 

Ankara 
Y. Köker 

KütoJhya 
1. E. Erdinç 

Trabzon 
Söz hakkıım nıahfnzdur. 

A. Ş. Ağanoğlu 

Üye 
Münhal 

Sözcü 
Afyon K. 

31. K. Karaağaçhoğhı 

Edirne 
31. N. Ergendi 

Ordu 
B. 8. Bay kal 

Urfa 
t. E. Karakapıeı 

Toplantıda tou'lunaimadı 

Üye 
Münhal 
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